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Creșterea rolului conducător al partidului
♦

0 nouă și elocventă expresie a dialogului permanent cu poporul,
in vederea perfecționării activității in toate domeniile

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,

Împreună cu

tovarașa elena ceaușescu

au început o vizită de lucru în unități agricole
și industriale din județul Brăila
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România,
impreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu au început, sîmbătă, o vizită de lucru in județul
Brăila, unde vor participa, du
minică, la sărbătorirea Zilei
recoltei.
Prin analizele efectuata în uni
tăți industriale șl agricole, prin im
portantele probleme abordate, prin
întregul său program de lucru, și
această vizită pune în relief pre
ocuparea statornică a secretarului
general al partidului de a cunoaște
nemijlocit viata oamenilor muncii
de la orașe și sate, de a examina
împreună cu ei activitatea depusă,
precum și căile în măsură să asi
gure obținerea unor rezultate supe
rioare în toate domeniile, înfăptuirea
obiectivelor de dezvoltare economico-socială a tării, de ridicare con
tinuă a nivelului de trai, a gradului,
de civilizație al națiunii noastre.
Intilnirea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu cei ce tră
iesc și muncesc în județul Brăila sa
desfășoară în climatul politic si de.
intensă emulație creatoare generat
de ideile si orientările de excepțio
nală valoare teoretică și practică cu
prinse in magistrala Expunere a
secretarului general al partidului la
recenta Plenară lărgită a Comitetu
lui Central al P.C.R., care au găsit
un larg ecou in conștiința si inima
Întregului nostru popor.
Beneficiind din plin de rezultate
le politicii științifice, revoluționare,
umaniste a partidului și statului, de
amplasarea armonioasă, echilibrată
a forțelor de producție pe întreg te
ritoriul țării, de sprijinul perma
nent acordat personal de secretarul
general al partidului, județul Brăila
a cunoscut o dezvoltare în ritm sus
ținut, pe toate planurile — econo
mic. social-cultural, edilitar. Ju
dețul dispune, astăzi, de o industria
modernă. Preponderente sint con
strucția de mașini, metalurgia, chi
mia, energia electrică, exploata
rea și prelucrarea lemnului. O ramu
ră importantă în economia județu
lui este, de asemenea, agricultura,
înscrisă ferm pe coordonatele noii
revoluții agrare. Au fost create zeci
de mii de noi locuri de muncă, mari
edificii'social-culturale, ceea ce asi
gură condiții tot mai bune de viață
locuitorilor județului.
înfăptuirile remarcabile din jude
țul Brăila, ca și de pe întreg cuprin
sul țării, ilustrează elocvent justețea
politicii partidului, forța și capacita
tea de progres ale orînduirli noastre
socialiste.
Animați de dorința fierbinte de a
exprima aceste gînduri și simțămin
te. întreaga lor recunoștință pentru
tot ceea ce s-a realizat, măreț și du
rabil, în județul lor. în toate zonele
și localitățile patriei, locuitorii ju
dețului Brăila au venit, cu flori și
bucurie în inimi, în întîmpinarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceaușescu. făclndu-le
o entuziastă primire. încă din pri
mele momente ale vizitei.
Vizita de lucru a început la ÎN

TREPRINDEREA AGRICOLA
DE STAT URLEASCA, distinsă
cu înaltul titlu de „Erou al Noii Re
voluții Agrare".
Locuitorii comunei, ai localităților
apropiate au venit să-i întîmpine pe
tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe
tovarășa Elena Ceaușescu, să le adre
seze din adincul inimii urări de’
bun venit, de sănătate și putere de
muncă. Miile de cetățeni de toate
virstele aplaudau puternic, ovațio
nau,
scandînd
cu
însuflețire
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu
și poporul!", „Ceaușescu reales la al
XIV-lea Congres!“.

Izi, în jurul orei 10,
posturile de radio și tele
viziune vor transmite
direct,
din municipiul
Brăila, adunarea popuIară prilejuită de vizi
ta do lucru în jude
țul Brăila a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, împre
ună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, și de sărbăto
rirea Zilei recoltei.

Sentimentelor de profundă stimă
efectuarea Ia timp șl de calitate a
șl prețuire ale oamenilor muncii din
tuturor lucrărilor prevăzute în teh
județul Brăila le-a dat expresie, la
nologia fiecărei culturi. Aproape În
sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu
treaga suprafață agricolă a unității
și a tovarășei Elena Ceaușescu. pri— ‘peste 7 200 de hectare — este amul-secretar al Comitetului Județean
menajată pentru irigat. întreprinde
Brăila al P.C.R., Anton Lungu.
rea deține un puternic sector zoo
tehnic : peste 1 100 taurine și aproaO formație alcătuită din membri al
gărzilor patriotice și detașamentelor ’ pe 8 300 de ovine. în acest an, pro
de pregătire a tineretului pentru apă
ducția medie de lapte pe vacă se ri
dică la 5 800 litri, iar producția me
rarea patriei a prezentat onorul. Ti
neri și tinere, pionieri și șoimi ăi pa
die de lină la 8,3 kg, ceea ce repre
triei au oferit cu emoție frumoase
zintă un nivel superior prevederilor.
buchete de flori.
Semnificativ pentru belșugul aces
La dialogul de lucru purtat de se
tei toamne este și lanul de porumb
cretarul general al partidului cu spe
pe care secretarul general al parti
cialiștii și cadrele de conducere din
dului l-a examinat. Plantele sint
unități și din direcția agricolă jude- 1 înalte și viguroase. Știuleții. cite 2
țeană a participat Gheorghe David,
și, uneori, chiar 3 pe plantă, sint
ministrul agriculturii.
bine dezvoltați, cu boabe pline, mari
si aurii, S-a precizat că aceasAu fost prezentate realizării»
tă solă a fost semănată. in
întreprinderii Agricole de Stat Urperioada optimă, cu porumb din
leasca, unitate care în anii socialis
soiul Fundulea 420. Prin executarea
mului a cunoscut o puternică dez
la timp a tuturor lucrărilor stabilite,
voltare și modernizare. Beneficiind
de importante fonduri de investiții
respectarea normelor agrotehnice
privind densitatea plantelor la hec
pentru mecanizarea lucrărilor, pen
tar, prin aplicarea udărilor s-a asi
tru amenajarea sistemelor de iriga
ții, folosind soiuri și hibrizi de înaltă
gurat o producție preliminată la
productivitate, întreprinderea a rea
42 700 kg la hectar — recoltă record.
lizat de la un an la altul producții
S-a subliniat cu satisfacție că pro
vegetale și animaliere tot mai mari.
ducțiile mari realizate în acest an la
toate
culturile, rezultatele deosebite
Semnificative sint, în acest sens, re
obținute în celelalte sectoare de ac
coltele de cereale obținute în acest
tivitate atestă cu puterea faptelor
an. Astfel, la grîu, producția medie a
justețea politicii agrare a partidului
fost de 10 957 kg la hectar,, la orz —
și statului de întărire și dezvoltare
8 850 kg la hectar, la soia — 7 565 kg
continuă a proprietății de stat și co
la hectar, la porumb — 35 424 kg la
hectar, iar la sfecla de zahăr —
operatiste, singura în măsură să asi
130 458 kg la hectar. în prezent, nu
gure progresul neîntrerupt al agri
mărul tractoarelor, combinelor și al
culturii noastre, să sporească contri
celorlalte
mașini
agricole
de
buția acestei ramuri la dezvoltarea
care dispune
unitatea asigură
economiei naționale.

După ce a discutat cu numeroși
oameni ai muncii prezenți la întîlnire, care l-au înconjurat cu
un entuziasm deosebit, tovarășul
Nicolae Ceaușescu s-a adresat tu
turor celor ce lucrează în această
unitate agricolă :
„Vă adresez cele mai calde feli
citări pentru rezultatele obținute in
acest an, la toate culturile, de că
tre intreprinderea agricolă de stat,
ca, de altfel, de întregul județ. S-au
obținut rezultate bune, ceea ce de
monstrează marile posibilități pe
care le are agricultura noastră so
cialistă - de stat ți cooperatistă precum și posibilitatea ca toți co
operatorii și lucrătorii din agricultu
ră să obțină recolte bogate ți ve
nituri bune, contribuind astfel la dez
voltarea generală a țării.
încă o dată vă adresez felicitări
ți urarea de a obține recolte ți mai
mari. Am discutat cu directorul în
treprinderii să se angajeze ți el, ca
ți alții, să obțină anul viitor o re
coltă de 50 tone de porumb, în me
die, la hectar ți o recoltă de circa
12 000 kg grîu - să meargă chiar
spre 15 000 kg, in medie, la hectar.
Consider că aveți toate posibili
tățile ți vă urez să obțineți rezultate
cit mai bune I Multă sănătate ți fe
ricire, dragi tovarăși !“.

„Toate marile realizări obținute în dezvoltarea so
cialistă a patriei noastre demonstrează cu putere jus
tețea politicii partidului, a rolului său conducător în
toate domeniile de activitate".
NICOLAE CEAUȘESCU
Desfășurate în atmosfera de pu
ternică angajare patriotică. în care
întregul
partid și popor intimpină marele forum al comuniștilor
români din noiembrie, lucrările re
centei Plenare lărgite a C.C. al
P.C.R. — aflate sub semnul ma
gistralei Expuneri a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU. excepțio
nal de bogată în sinteze ale expe
rienței de viață. în conținut ana
litic. in idei, argumente si teze no
vatoare — au adus în prim-planul
atenției opiniei publice abordări
fundamentale cu privire la proble
mele socialismului, ale activității
ideologice.
politico-educative. de
dezvoltare a conștiinței revoluțio
nare. de formare a omului țou.
constructor conștient al socialismu
lui și comunismului în România. Ca
în întreaga activitate revoluționară,
teoretică și practică, de după Con
gresul al IX-lea al P.C.R.. un loc
central, de cea mai mare însemnă
tate revine definirii — In concor
danță cu experiența istorică si cu
noile realități ale zilei de azi. cu
concepția materialist-dialectică și
istorică — rolului și funcțiilor parti
dului in condițiile concrete ale con
struirii noii orinduiri in tara noas
tră. ale evenimentelor și tendințelor
din lumea contemporană.
Subliniind că „toate marile reali
zări obținute In dezvoltarea socia
listă a patriei noastre demonstrează
cu putere justețea politicii partidu
lui. a rolului său conducător in toa
te domeniile de activitate", secreta
rul general al partidului pune în evidentă faptul că sporirea neconteni
tă a rolului de conducător politic
al partidului constituie una dintre
legitățile generale ale revoluției șl
construcției socialiste.
într-adevăr. viața demonstrează
că. sub conducerea partidului. Româ
nia a parcurs mai multe etape isto
rice. străbătind intr-o perioadă
scurtă drumul de la o tară cu o in
dustrie slab dezvoltată și o agri
cultură înapoiată la o tară indCBtriaL^grrtra cu <r industrie mo
dernă. o agricultură socialistă in plin
progres, cu un nivel de viată ma
terială și spirituală în continuă
creștere, pe temelia sigură a pro
prietății socialiste, a noilor relații
sociale. Faptul că. după datele sta
tistice internaționale. România se
numără printre primele țări din
lume din punct de vedere al ritmu
rilor de dezvoltare, iar unele date
așază România pe primul loc In ce
privește dezvoltarea economico-socială după al doilea război mon
dial consfințește justețea și te
meinicia unei politici clarvăzătoa
re. în concordantă cu Interesele su
preme ale poporului. In acest fel.

afirmarea rolului conducător al
partidului pu constituie rezultatul
manifestării unor dorințe subiective. ci este lmpusă de înseși realitățile vieții, este urmarea firească a
unui proces legic,
_ , obiectiv al dezvoltăril istorice. Acest proces, care a
dobîndit o amploare deosebită șl
substanță calitativă profund revolu
ționară, mai ales începind cu Con
gresul al IX-lea al partidului, a fost
însoțit de lupta hotărîtă împotriva
dogmelor, a rigidității, a „modelului
unic", împotriva repetării mecani
ce a unor teze depășite sau infirma
te de viață, a aprecierilor simpliste,
a „încadrării" în canoane și șabloa-
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ne, Împotriva atitudinii de aubordonare, de desconsiderare a experientei de luptă și de viață a partidului
și poporulut nostru.
Nu trebuie uitat nici o clipă — s-a
șubliniat la plenară — că preocupă
rile de reînnoire a socialismului, de
reevaluare a rolului și funcțiilor
partidului — absolut firești, dar
care, devenite un fel de „modă", dobindesc, in unele țări, caractere con
tradictorii. confuze — aceste preocu
pări, avînd drept scop punerea în
valoare a posibilităților nelimitate
de progres ale socialismului, crește
rea substanțială a rolului conducător
al partidului, caracterizează întreaga
activitate desfășurată în ultimul
sfert de secol, cu consecvență și
spirit revoluționar, de Partidul Co
munist Român, de secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Să dăm doar cîteva exemple dintr-un ansamblu impresionant de abordări novatoare: renunțarea la
dogmele cu privire la „partidul de
avangardă", la partidul considerat ca
o entitate restrinsă, închistată, for
mată dintr-un grup „de aleși". în
sistemul așa-zisei „dictaturi a prole
tariatului", Idei politice depășite.

care mai degrabă Îndepărtau parti
dul de mase ; de asemenea, elabo
rarea și punerea in practică a con
cepției novatoare, mobilizatoare, dă
tătoare de încredere și forță a
partidului ca centru vital al între
gii națiuni socialiste, a partidului
cu caracter de masă, exercitînd rolul
politic conducător în sistemul de
mocrației muncitoresti-revoluționare. în întreaga operă de construire
a socialismului cu poporul si pen
tru popor.
în toate acestea nu e vorba de
schimbarea unor denumiri, a unor
titulaturi, ci de procese ample, com
plexe care, prin caracterul lor poli
tic, profund transformator, profund
revoluționar, după cum este cunos
cut, i-au „șocat", la vremea respec
tivă, pe unii din adopții de azi ai
reformelor cu orice preț, chiar și cu
prețul capitulării de la principiile
partinice și socialiste. Căci ce alt
ceva decit capitulare de la principii
înseamnă „teoriile" cu privire la reprivatizare, la „socialismul de pia
ță", la diminuarea sau chiar renun
țarea la rolul conducător al partidu
lui, care nu pot să aducă decit mari
daune unității clasei muncitoare, a
întregului popor, înseși construcției
societății socialiste ?
în condițiile de azi, cercurile reac
ționare, imperialiste dau noi forme
vechiului arsenal anticomunist, acționînd împotriva unității clasei
muncitoare, a mișcării muncitorești,
și îndeosebi împotriva partidelor
comuniste, în numele așa-zisei li
bertăți de organizare și a pluralis
mului politic. Or, întreaga experien
ță istorică pune în evidență adevă
rul că realizarea unității clasei mun
citoare, și deci și a unui partid unic
revoluționar, este rezultatul legic
al dezvoltării luptei pentru so
cialism, o necesitate obiectivă a
dezvoltării sociale, a făuririi socie
tății socialiste și comuniste! Așa cum
se subliniază in Expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretarul
general al partidului, „făurirea
cu succes a 1 socialismului
pune Întărirea continuă a
lății mișcării revoluționare
*
lizarea nnui partid unic. eu
<
o
ideologie revoluționară care> să
Îndeplinească rolul de centru vital
al întregii națiuni. Numai un ase
menea partid va putea îndeplini ro
lul istoric de a conduce națiunea
spre comunism, spre o lume in care
poporul să fie pentru totdeauna li
ber și independent !"
Ținind seama de înalta răspundere
a Partidului Comunist Român pen
tru destinele patriei, lucrările ple
narei au acordat o atenție deosebită
(Continuare tn pag. a V-a)
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TOVARĂȘUin NICOLAE CEAUȘESCU, MARELE EROU Al N AȚI UNI I,
PROFUND OMAGIU, ALEASĂ RECUNOȘTINȚĂ
Telegrame adresate secretarului general al partidului de participants la conferințele
de dări de seamă și alegeri ale organizațiilor municipale, orășenești și comunale de partid
în spiritul tezelor ?! orientărilor cuprinse in expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., participanții la conferințele de dări de seamă și alegeri ale organizațiilor de
partid municipale, orășenești și comunale, care continuă in Întreaga țară,
dezbat cu înaltă responsabilitate problemele concrete ale dezvoltării
economico-sociale a localităților, ale realizării In cele mai bune oondiții
a sarcinilor de plan pe anul in curs și pe întregul cincinal, perfecțio
nării Întregii activități la nivelul oerințelor actuale ale construcției socia
liste în patria noastră.
Participanții la conferințe au exprimat deplina adeziune la Hotărirea
Plenarei Comitetului Central cu privire la realegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, la marele forum al comuniștilor români, în suprema
funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, ca o expre
sie a deosebitei aprecieri a tuturor comuniștilor, a întregului popor față
de activitatea conducătorului partidului și statului nostru, consacrată bi

într-o atmosferă de puternică vi
brație patriotică, de nemărginită
prețuire și înalt respect, participanții la CONFERINȚA ORGANIZA
ȚIEI MUNICIPALE PITEȘTI A
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
tși exprimă cele mai profunde sen
timente de aleasă prețuire, nețărmu
rită dragoste și vie recunoștință față
de dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
eminent militant comunist și patriot
Înflăcărat, ilustru gînditar revolu
ționar. luptător neobosit pentru rea
lizarea telurilor supreme ale clasei
muncitoare, genial făuritor al nou
lui destin socialist și comunist al
tării, personalitate politică de ex
cepție a lumii contemporane, care,
de aproape șase decenii, v-ațl con
sacrat și vă consacrați cu abnegație
Si eroism întreaga viată și activita
te ,binelui și fericirii națiunii româ
ne, cauzei independenței șl suvera
nității, socialismului și păcii, înțele
gerii și colaborării internaționale —
se arată în telegramă. Asemenea
întregului partid și popor, dele
gații și invitații la conferința mu
nicipală de partid, dind glas vo
inței unanime a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii și cetățeni
lor municipiului Pitești. îșl fac da
toria de conștiință de a exprima șl
cu acest prilej deplina lor adeziune
și mîndrie patriotică față de istori
ca Hotărîre a Plenarei Comitetului
Central al Partidului Comunist Ro
mân din 27—28 iunie a.c., de reale
gere a dumneavoastră, la cel de-al
XIV-lea Congres al partidului, în
Înalta funcție de secretar general al
partidului, văzind în această opțiu
ne politică fundamentală, cu înalte
semnificații pentru destinul Româ
niei, garanția înfăptuirii neabătute a
programelor noastre de dezvoltare,
a făuririi societății socialiste șl co
muniste. a întăririi necontenite a in
dependenței și suveranității patriei.
CONFERINȚA
ORGANIZAȚIEI
ORĂȘENEȘTI DE PARTID OVIDIU,
JUDEȚUL CONSTANȚA, cu deplină
satisfacție și mindrie patriotică își
exprimă totala adeziune la istorica
Hotărîre privind realegerea dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Con
gresul al XIV-lea al Partidului Co
munist Român, in funcția supremă
de secretar general al partidului, ga
ranția ascensiunii noastre în timp, a
continuării drumului de muncă șl
victorii care va fi deschis de Con
gresul al XIV-lea al partidului.
Glorioasa perioadă a celor 24 de
«ni care au trecut de la istoricul
Congres al IX-lea al partidului, ani
înmănuncheați în luminoasa „Epocă
Nicolae Ceaușescu", se asociază orga
nic cu realizări fără precedent ale
poporului român.
România s-a transformat în aceas
tă perioadă dintr-o țară slab dezvol
tată, predominant agrară, intr-o țară
cu industrie puternică, modernă, or
ganizată pe baza celor mai noi cuoeriri ale științei și tehnicii, cu o
agricultură socialistă de înalt ran
dament și eficiență, cu un ridicat
nivel de trai, cultură și civilizație.
Ne angajăm, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, să facem
din orașul Ovidiu un minunat cen
tru de cultură și civilizație socialis
tă, să înfăptuim cu răspundere co
munistă sarcinile de plan in profil
teritorial, să mobilizăm întregul po
tențial material și . uman de care dis
punem pentru a traduce in viață
sarcinile ce ne vor reveni din docu
mentele celui de-al XIV-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.

în
telegrama
CONFERINȚEI
ORĂȘENEȘTI DE PARTID LUDUȘ,
JUDEȚUL MUREȘ, se arată : în
numele comuniștilor ne care-i re
prezentăm. al tuturor locuitorilor
orașului ne exprimăm adînca bucurie,
nețărmurita satisfacție față de Hotă
rirea Plenarei Comitetului Central al
Partidului Comunist Român din Iu
nie privind realegerea dumneavoas
tră. mult stimate si iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. la cel de-al
XIV-lea Congres. în înalta funcție
de secretar general al Partidului
Comunist Român. Acest act po
litic reprezintă cea mai con
vingătoare expresie a respectu
lui. a dragostei și prețuirii pro
funde de care se bucură stră
lucita
dumneavoastră
activitate
consacrată fericirii patriei si po
porului. împlinirii celor mai cu
tezătoare idealuri ce au luminat dintotdeauna istoria acestui pămînt.
La fel ca toate orașele tării.
Ludușul a cunoscut în perioada de
după Congresul al IX-lea al parti
dului profunde prefaceri înnoitoa
re. Ritmurile și dimensiunile de
dezvoltare economlco-socială pre
văzute în planul în profil te
ritorial în cincinalul 1991—1995
deschid drumul unor noi și mi
nunate prefaceri. Pe baza valo
rificării superioare a întregului po
tențial material si uman, producțiamarfă va ajunge. în anul 1995. la
2.4 miliarde lei. iar prin finalizarea
unui volum de investiții de 909 mi
lioane lei, nivelul de dezvoltare și
dotare edilitar-gospodărească a ora
șului va atinge cote superioare. în
suflețiți de aceste perspective, ne
angajăm să muncim cu pasiune si
răspundere patriotică pentru reali
zarea sarcinilor economice De anul
1989 pînă la Congresul al XIV-lea
al partidului, precum si pentru
traducerea în viată a mărețelor
programe care vor fi adoptate de
marele forum al comuniștilor.

în telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI
COMUNALE
DE
PARTID POIANA SIBIU. JUDEȚUL
SIBIU, se relevă : în numele comu
niștilor, al tuturor locuitorilor, ne
exprimăm și cu acest prilej adeziu
nea fierbinte și aprobarea deplină
față de istoricele documente ce vor
fi supuse dezbaterii și aprobării Con
gresului al XIV-lea, fundamentate și
elaborate din inițiativa și cu contri
buția dumneavoastră. Totodată, dăm
o înaltă apreciere politicii interne și
externe a partidului si statului nos
tru. al cărei promotor înțelept și
neobosit sînteți
dumneavoastră,
mult stimate si iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. Dînd glas voinței
unanime a comuniștilor, a tuturor
celor ce muncesc si trăiesc pe aceste
minunate meleaguri, conferința _ or
ganizației comunale de partid Poiana
Sibiu exprimă deplina adeziune la
Hotărirea Plenarei Comitetului. Cen
tral al P.C.R. din 27—28 iunie a.c.
cu privire la realegerea dum
neavoastră. mult iubite si stimata
tovarășe Nioolae Ceaușescu, la cel
de-al XIV-lea Congres al partidului,
în suprema funcție de secretar ge
neral al partidului, garanție sigură a
continuării pe o treaptă superioară
a operei de înfăptuire a societății
socialiste multilateral dezvoltate si
înaintare a României spre comu
nism. Vă rugăm să ne permiteți să
reînnoim angajamentul nostru si să
vă asigurăm că strîns uniți în jurul
partidului, al dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. vom acționa
fără preget pentru a spori prin noi
fapte de muncă și realizări contribu
ția comunei noastre la dezvoltarea
multilaterală a județului și a patriei
noastre. înfăptuind la un înalt nivel
de calitate Si eficientă sarcinile ce
ne revin.
în telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI MUNICIPALE BAIA
MARE A PARTIDULUI COMUNIST
ROMÂN se arată.’: în aceste mo
mente eu adinei semnificații, șl am
ple rezonanțe, de legitimă mindrie
patriotică, revoluționară, cind între
gul popor este ferm angajat pentru
a întâmpina cu cele mai bune re
zultate marele forum al comuniști
lor români. Congresul al XIV-lea al
partidului, ne exprimăm totala ade
ziune la Hotărirea Plenarei Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român din 27—28 iunie a.c. cu
privire la realegerea dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășa
Nicolae Ceaușescu, în funcția supre
mă de secretar general al partidului,
opțiune fundamentală de inimă și
conștiință a întregului partid și po
por, dornic de a vă avea în conti
nuare in fruntea partidului, pe dum
neavoastră, revoluționarul neînfri
cat. Erou între eroii neamului, co
munistul care și-a închinat întrea
ga existență, muncă și luptă îm
plinirii idealurilor supreme si
aspirațiilor celor mal înalte ale po
porului, de dreptate și libertate so
cială, de progres, civilizație și bună
stare.
Cu sentimentul mindriel că per
spectivele înălțătoare ce se deschid
municipiului nostru asigură ridica
rea pe un plan superior a mărețelor
Împliniri dobindite după Coftgresul
al IX-lea al partidului, oamenii
muncii din municipiul Baia Mare, în
frunte cu comuniștii, nutresc cele
mai alese sentimente față de dum
neavoastră, cel mai iubit fiu ai po
porului, și aducem omagiul nostru
fierbinte bărbatului legendar care
și-a dăruit ca nimeni altul întreaga
viață de luptă, pătrunsă de nemăr
ginită dragoste de neam și fără, de
neclintită credință revoluționară, li
bertății, suveranității și demnității
patriei, progresului ei necontenit,
bunăstării poporului, cauzei păcii și
colaborării între toate popoarele
lumii. în aceste momente înălțătoa
re, de vibrantă trăire patriotică, na
angajăm solemn de a face totul,
pentru a transpune exemplar în via
ță sarcinile ce ne vor reveni din is
toricele hotărîri pe care le va adop
ta Congresul al XIV-lea al parti
dului.

în atmosfera de efervescentă acti
vitate creatoare generată de angaja
rea plenară a întregului partid și
popor pentru a întimpina cu rezul
tate deosebite Congresul al XIV-lea
ăl partidului, eveniment care po
larizează într-o unică șl unanimă
vibrație patriotică sentimentele cele
mai fierbinți ale întregului popor,
gindurile noastre, ale participanților
la CONFERINȚA ORĂȘENEASCA
DE PARTID BÂILEȘTI, JUDEȚUL
DOLJ, se îndreaptă cu adînc respect
șl profundă recunoștință
spre
dumneavoastră, mult iubite șl
stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu — se arată într-o
altă telegramă. Făcîndu-ne ecoul
voinței comuniștilor organizației
orășenești de partid, al tuturor oa
menilor muncii din orașul Băilești,
ne exprimăm din adîncul Inimilor
adeziunea deplină la Hotărirea
Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28
iunie 1989 cu privire la realegerea
dumneavoastră în funcția supremă
de secretar general al partidului, la
cel de-al XIV-lea Congres al P.C.R.,
văzînd in această istorică hotărîre
chezășia înaintării patriei noastre
spre comunism, visul de aur al în
tregii omeniri. Folosim acest fericit
prilej pentru a ne exprima întreaga
gratitudine, respectul șl recunoștința
față de exemplara dumneavoastră
activitate și viață, mult Iubite și

nelui și fericirii poporului român, Înfăptuirii neabătute a Programului
partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre comunism,
A fost adus, de asemenea, un cald omagiu tovarășei Elena Ceaușescu
pentru contribuția deosebită la elaborarea și înfăptuirea politicii interne
și externe a partidului și statului, la înflorirea științei, învățămintului și
culturii românești.
în telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, conferințele de dări de seamă șl alegeri au dat glas angajamentului
ferm al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din localitățile respec
tive de a acționa și în viitor, cu cea mai Înaltă răspundere, în spirit re
voluționar, pentru transpunerea exemplară in viață a obiectivelor ca vor
fi stabilite de Congresul al XIV-lea al partidului.

stimate tovarășe secretar general,
ilustru oonducător de partid și de
țară, militant de frunte al mișcării
comuniste internaționale, luptător
neobosit pentru triumful idealurilor
de pace, colaborare și progres ale
umanității.

în gind cu țara, partlclpantll la
CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI CO
MUNALE DE PARTID DAN EȘTI,
JUDEȚUL HARGHITA, ne expri
măm unanimul nostru acord la Hotarirea Plenarei Comitetului Central
al Partidului Comunist Român din
iunie a.c. cu privire la reale
gerea dumneavoastră, mult stimata
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
la cel de-al XIV-lea Congres, în
funcția supremă de secretar general
al partidului. Vedem in acest act
politic de excepțională importanță
garanția sigură a înfăptuirii neabătu
te a Programului Partidului Co
munist Român de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltata
și înaintare a României spre comu
nism — se arată într-o altă tele
gramă.
Vă raportăm, tovarășe secretar ge
neral, că am dezbătut intr-o atmos
feră de înaltă răspundere comunistă
revoluționară activitatea desfășura
tă pentru înfăptuirea neabătută a
prevederilor planului dezvoltării economico-sociale în profil teritorial,
întreaga activitate politico-organizatorică desfășurată și am stabilit mă
suri ferme pentru creșterea contri
buției noastre la înfăptuirea exem
plară a sarcinilor de dezvoltare mul
tilaterală a patriei. Dăm glas atașa
mentului nostru fierbinte la întrea
ga politică Internă și externă a
partidului și ne exprimăm admira
ția nemărginită față de prodigioasa
dumneavoastră activitate pusă în
slujba intereselor fundamentale ala
întregii națiuni, cauzei progresului
și păcii..
în telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI MUNICIPALE ALE
XANDRIA A PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN se arată: îritr-un gind
cu întreaga țară, participant!! Ia

viață. In numele celor peste 13 000 de
comuniști, al locuitorilor municipiu
lui nostru, ne angajăm să acționăm
cu fermitate revoluționară pentru a
întimpina apropiatul Congres al
partidului cu rezultate remarcabile
în toate domeniile de activitate, adueîndu-ne astfel contribuția la
înaintarea patriei pa noi trepte de
progres și civilizație.

într-o atmosferă da puternică
angajare politică, revoluționară șl
patriotică, cu profund respect și
aleasă recunoștință ne îndreptăm
gindurile spre dumneavoastră. cel
mai iubit și mai demn fiu al națiu
nii noastre, și ne exprimăm, cu en
tuziasm și bucurie, adeziunea de
plină la Hotărirea Plenarei Comite
tului Central al Partidului Comunist
Român din 27—28 iunie a.c. privind
realegerea dumneavoastră în func
ția supremă de secretar general al
partidului — se arată în telegrama
CONFERINȚEI ORĂȘENEȘTI DE
PARTID GHERLA. JUDEȚUL CLUJ.
Exprimăm sentimente de profun
dă stimă șl gratitudine tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu. eminent savant de re
nume mondial si patriot înflăcărat,
care, cu nesecată energie și dăruire
revoluționară. își aduce înalta con
tribuția la propășirea si progresul
patriei, la înflorirea necontenită a
științei și învățămintului românesc,
ia creșterea prestigiului științei ro
mânești pe toate meridianele glo
bului.
Urmtndu-vă pe dumneavoastră,
care întruchipați în cel mai înalt
grad strălucitele virtuți ale poporu
lui nostru de adevăr, cinste șl ome
nie.- ilustrul dumneavoastră exemplu
da dăruire patriotică, vă asigurăm
că nu vom precupeți nici un efort,
că ne vom mobiliza întreaga putere
și energie creatoare pentru îndepli
nirea planurilor șl programelor, a
angajamentelor asumate in întrecerea
socialistă.

în telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE
PARTID HUȘI, JUDEȚUL VASLUI,

voltare multilaterală a scumpei
noastre patrii. Republica Socialistă
România.
Dînd expresie Înaltei stime șl pre
țuiri de care vă bucurați în rindul
comuniștilor, al tuturor oamenilor
muncii pentru excepționalele dum
neavoastră calități de eminent con
ducător de partid și de stat, de mili
tant consecvent pentru socialism șl
comunism, susținem din adîncul fi
inței noastre Hotărirea Plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român din 27—28 iunie pri
vind realegerea, la Congresul al XIVlea al partidului, in suprema funcție
de secretar general, a dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, patriot Înflăcărat
și ilustru revoluționar, se arată în
telegrama adresată de CONFERINȚA
ORGANIZAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE
PARTID
PINCOTA,
JUDEȚUL
ARAD.
Permitețl-ne să vă asigurăm încă
o dată, pe dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, că ne
vom îndeplini exemplar, pînă la al
XIV-lea Congres al partidului, planul
pe Întregul an 1989, realizînd o de
pășire de 1 milion lei la producțiamarfă industrială șl 7 milioane lei la
producția-marfă în industria mică,
în condițiile realizării unei economii
de peste 40 MWh energie electrică,
energie cu care unitățile economica
din oraș pot lucra 10 zile.
Vom munci cu dăruire patriotică
pentru transpunerea in viată a do
cumentelor ce vor fi adoptate de ma
rele forum al comuniștilor români, a
planurilor și programelor de dezvol
tare a localității și județului, pentru
înaintarea neabătută a patriei noas
tre pe calea luminoasă a socialismu
lui și comunismului.
r
în aceste momente de înălțătoare
trăire patriotică, de puternică an
gajare în care întregul popor intîmpină marele forum al comuniștilor,
participanții la CONFERINȚA OR
GANIZAȚIEI MUNICIPALE FOC
ȘANI A PARTIDULUI COMUNIST
ROMÂN vă adresează, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu
— marele Erou între eroii neamului,
personalitate proeminentă a lumii
contemporane —. un înălțător omagiu
pentru neobosită activitate revolu
ționară pe care o desfășurați. da
aproape șase decenii, cu pilduitoare
dăruire ?! abnegație, pentru binele
și fericirea națiunii noastre, pentru
triumful idealurilor socialismului și
comunismului în întreaga lume —
se arată într-o altă, telegramă.
Cu profund respect exprimăm cele
mal alese sentimente de stimă șl
aleasă prețuire față de tovarășa
academician doctor Inginer Elena
Ceaușescu, eminent om politic și
savant de largă recunoaștere inter
națională. pentru contribuția sa da

• Comuniștii, întregul popor român, într-o pu
ternică unitate de gind și simțire, își exprimă voința
unanimă, entuziastă ca, la Congresul al XIV-lea
al Partidului Comunist Român, tovarășul
Nicolae Ceaușescu să fie reales in funcția de
secretar general al partidului, garanție sigură a
înfăptuirii luminoaselor idealuri ale socialismului
și comunismului pe pămintul patriei
• Angajare revoluționară a organizațiilor de
partid, a tuturor comuniștilor, a cetățenilor pentru
îndeplinirea neabătută a programelor de dezvoltare
economico-socială a țării, a fiecărei localități, pentru
continua perfecționare a activității in toate domeniile
conferință au dat glas adeziunii lor
unanime la Hotărirea Plenarei C.C.
al P.C.R. cu privire la realegerea
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, la
Congresul al XIV-lea, în funcția su
premă de secretar general al parti
dului, opțiune care exprimă garan
ția fermă a înaintării neabătute a
patriei pe drumul glorios al socialis
mului și comunismului, al înfăptui
rii cu succes a mărețelor programe
de dezvoltare multilaterală a Româ
niei. prefigurate în proiectul Programului-Directivă șl Tezele pentru
apropiatul forum comunist, docu
mente pe care le-am dezbătut și în
sușit cu înaltă responsabilitate re
voluționară.
Mindri de înfăptuirile prezente,
încrezători în luminoasele perspec
tive deschise continuei deveniri a
patriei, folosim acest prilej pentru
a vă adresa, din adîncul inimii, cele
mai calde mulțumiri pentru tot ceea
ce ați făcut.și faceți spre binele și
fericirea poporului român, pentru
marile izbînzi obținute in construc
ția socialismului. Aducem, de ase
menea, un fierbinte omagiu tova
rășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, strălucit om poli
tic, ilustru savant de largă recu
noaștere internațională, pentru con
tribuția determinantă la dezvoltarea
și înflorirea științei, învățămintului
și culturii românești.
Avînd drept călăuză permanentă
vizionara dumneavoastră gindire re
voluționară, magistral fundamentată
în documentele programatice pentru
cel de-al XIV-lea Congres al parti
dului, mobilizați de strălucitul dum
neavoastră exemplu de muncă și

se erată : Ne exprimăm șî cu acest
prilej recunoștința vie pentru neo
bosita dumneavoastră activitate ce o
desfășurați în fruntea partidului șl
statului pentru ca România să cu
noască cele .mai strălucite culmi de
progres și civilizație, să devină un
stat socialist puternic, cu un înalt
prestigiu pe arena internațională,
factor activ, dinamic.și mobilizator în
soluționarea problemelor lumii con-,
temporane. Animați de aceste senti
mente, ne exprimăm deplina adeziu
ne la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R.
din iunie a.c. privind realegerea dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. la Con
gresul al XIV-lea al partidului, in
funcția supremă de secretar general
al Partidului Comunist Român, ga
ranție sigură a făuririi viitorului lu
minos al României — comunismul.
Și cu acest prilej ne exprimăm
aentimentele de profundă prețuire și
ales respect față de tovarășa
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, eminent om politic și de
stat, savant de largă reputație inter
națională, pentru remarcabila contri
buție adusă, alături de dumneavoas
tră. la elaborarea și înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidului
și statului nostru, la înflorirea învățămîntului, științei și culturii ro
mânești.
Vă asigurăm, mult iubite șl stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că, pu
ternic mobilizați de marele moment
istoric pe care-1 trăim, vom munci
cu Întreaga putere și capacitate de
care dispunem pentru a fi la Înăl
țimea noii etape de progres și dez

Inestimabilă valoare adusă la ela
borarea și transpunerea în viață a
planurilor și programelor de dezvol
tare economico-socială a țării, pen
tru competența cu care asigură con
ducerea și înflorirea științei, Învăță
mântului și culturii românești.
Ne angajăm solemn, mult stimate
și iubite tovarășe secretar general, să
acționăm cu răspundere, în spirit
revoluționar, pentru ca pînă la Con
gresul al XIV-lea al partidului să
realizăm planul pe 4 ani din cincinal,
să muncim cu dăruire patriotică in
vederea aplicării in viață a hotărâri
lor ce vor fi adoptate de marele
forum al comuniștilor români, pen
tru înaintarea neabătută a patriei
noastre libere, deplin Independentă,
pe calea luminoasă a socialismului,
spre comunism.
în telegrama CONFERINȚEI ORĂ
ȘENEȘTI DE PARTID DRĂGÂNEȘTI-OLT, JUDEȚUL OLT. ga
subliniază : într-o atmosferă de
înaltă vibrație patriotică, determina
tă de profunda dezbatere a documen
telor pentru cel de-al XIV-lea Con
gres al partidului, la a căror ela
borare și fundamentare dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășa
secretar general Nicolae Ceaușescu,
v-ați adus o contribuție hotăritoare,
comuniștii, toți oamenii muncii din
orașul Drăgănești-Olt, lntr-un glas
de cuget și simțire cu întregul partid
șî popor, își exprimă adeziunea
deplină la Hotărirea Plenarei C.C. al
P.C.R. ca la marele forum al comu
niștilor din noiembrie să fiți reales
în funcția supremă de secretar gene
ral al partidului, garanție sigură a

înfloririi multilaterale a patriei, a
Înaintării sale neabătute pe drumul
luminos al socialismului șl comu
nismului. Constituie pentru noi un
prilej de legitimă satisfacție și min
drie faptul că toate marile împliniri
care au schimbat din temelii înfăți
șarea localității, ca și a întregii țări,
sînt pentru totdeauna legate de
numele și activitatea dumneavoas
tră prodigioasă, mult iubite si
stimate tovarășe secretar general, de
clarviziunea cu care ați elaborat și
aplicat în practică soluții originale,
profund științifice, pentru accelera
rea progresului economic șl social al
națiunii noastre.
Cu legământul nostru solemn de a
ne spori neîncetat contribuția la în
făptuirea politicii profund științifice
a partidului și statului, lngăduiți-ne
să vă adresăm încă o dată, din toată
inima, dumneavoastră, mult stimate
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
mult
stimatei
tovarășe
Elena
Ceaușescu urarea fierbinte de ani
mulți, sănătate și fericire, de noi șl
tot mai mari succese în activitatea
rodnică și neobosită ce o dedicați
binelui și fericirii întregului popor,
propășirii necontenite a patriei,
cauzei socialismului, progresului și
păcii în Întreaga lume.

în telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE
PARTID CARANSEBEȘ, JUDEȚUL
CARAȘ-SEVERIN, se arată : Cu ne
mărginită satisfacție și profundă re
cunoștință. ne exprimăm, in numele
tuturor comuniștilor și locuitorilor
orașului, adeziunea deplină la Hotă
rirea Plenarei Comitetului Central al
Partidului Comunist Român din iunie
a.c. cu privire la realegerea dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul
al XIV-lea, în funcția supremă de
secretar general al partidului. Hotă
rirea noastră, alături de cea a între
gului popor, este expresia cea mai
vie a dragostei nețărmurite ce o pur
tăm celui mal de seamă și mai Iubit
fiu al națiunii, genial ctitor de țară
nouă și înfloritoare, militant consec
vent pentru pace, bună înțelegere și
cooperare între popoare. Identlficîndu-vă întru totul activitatea cu in
teresele oamenilor muncii, promovînd
cu consecvență principiul construirii
socialismului cu poporul și pentru
popor, ați condus și conduceți țara
pe trepte tot mal Înalte de civiliza
ție și progres. Devotamentului dum
neavoastră nemărginit față de patrie,
de popor, umanismului dumneavoas
tră revoluționar le datorăm și marea
izbîndă a lichidării datoriei externe,
România fiind prima tară care a reu
șit să dobîndească această victorie,
devenind pe deplin Independentă șl
din punct de vedere economic, ceea
ce f-a atras stima întregii lumi.
Acuît®' îdfitf Ție1 ftia'l desparte puțin
timp de Congresul al XIV-lea al
partidului, dorința cea mai fierbinte
a celor ce trăiesc șl muncesc în ora
șul Caransebeș, in frunte cu cei peste
7 000 de comuniști, este de a întîmpina cu succese cit mai mari Înaltul
forum al partidului.

pentru magistrala sa contribuție
la înfăptuirea exemplară a politicii
interne și externe a partidului si
statului nostru, la înflorirea fără
precedent a științei, învățămintului
și culturii, la afirmarea spirituali
tății românești în Întreaga lume.
Acum, in preajma Congresului al
XIV-lea al partidului, ne reînnoim
angajamentul nostru solemn da a
munci cu dăruire si abnegație revo
luționară pentru înfăptuirea neabătu
tă a mobilizatoarelor obiective cu
prinse în documentele programatice
pentru Congresul al XIV-lea, ce pre
figurează cu limpezime viitorul lu
minos al națiunii noastre socialiste.
Să ne trăiți ani mulți și fericiți, iubit
conducător, și stă ne conduceți cu
aceeași înțelepciune spre comunism I

Participanții la CONFERINȚA CO
MUNALĂ DE PARTID JEGALIA,
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, ca și întregul
nostru partid și popor, au primit cu
nemărginită satisfacție și unanimă
adeziune Hotărirea Plenarei Comite
tului Central al Partidului Comunist
Român privind realegerea dumnea-,
voastră, la Congresul al XIV-lea, în
funcția supremă de secretar general
al partidului.
Vă adresăm, id cu acest prilej,
mult iubite si stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cele mai alese sentimente de profundă dra
goste și prețuire, de nețărmurită
stimă șl recunoștință pentru neobosita
activitate pe care o desfășurați de
aproape șase decenii în slujba înfăp
tuirii idealurilor nobile de libertate,
dreptate socială șl bunăstare, de in
dependență și suveranitate a patriei
— se arată în telegramă.
Exprimăm, totodată, cele mai res
pectuoase sentimente de recunoștință
mult
stimatei
tovarășe Elena
Ceaușescu pentru contribuția de cea
mai mare însemnătate la elaborarea
și înfăptuirea programelor de dezvol
tare a țării. Ia organizarea și moder
nizarea în toate sectoarele vieții economice și sociale, la progresul ști
inței și tehnicii, învățămintului și
culturii naționale.
Producțiile mari realizate în co
muna noastră, la toate culturile strinse pînă acum, sînt rodul aplicării
programelor de dezvoltare șl moder
nizare a agriculturii noastre socialis
te, înfăptuirii obiectivelor noii revo
luții agrare.
Exprimăm cea mal profundă recu
noștință pentru atenția și deosebita
grijă pe care o purtați agriculturii,
mult stimate șl iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. angajîndu-ne că
vom munci cu devotament si răs
pundere comunistă „pentru realizarea
tuturor sarcinilor »i angajamentelor
asumate pe acest an, pînă la Con
gresul al XIV-lea al partidului.
-■'■'.iri
if,n vii." ~ ' ^r:; V;.
Desfășurată în atmosfera de însu
flețită angajare patriotică, revolu
ționară a Întregului nostru popor,
prilejuită de dezbaterea proiectului
Programului-Directivă
și
Tezele
pentru Congresul al XIV-lea al
partidului. de ampla mobilizare
pentru transpunerea în viață a orien
tărilor și indicațiilor de o inesti
mabilă valoare teoretică și prac
tică date de dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. CONFERINȚA
ORGANIZAȚIEI
MUNICIPALE
TtRGOVIȘTE A PARTIDULUI CO
MUNIST ROMÂN a dat glas celor
mai profunde sentimente de aleasă
stimă, prețuire și recunoștință pe
care le nutresc comuniștii, toți oa
menii muncii din municipiul nostru
fată de dumneavoastră, cel mai iubit
fiu al națiunii noastre. eminent
conducător de partid și de stat,
personalitate proeminentă a lumii
contemporane, pentru, neobosita ac
tivitate pe care o desfășurați. cu
u inegalabilă consecventă si clarvi
ziune științifică. în slujba înaltelor
idealuri de progres, bunăstare și
pace ale întregii omeniri, ale fău
ririi societății socialiste multilateral
dezvoltate și înaintării României
spre comunism — se arată intr-o
altă telegramă.
Vă asigurăm, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că noul comitet municipal de partid
ales va acționa. împreună cu or
ganele și organizațiile de partid, cu
toți comuniștii, pentru înfăptuirea
neabătută a sarcinilor ce ne revin
din documentele programatice ala
Congresului al XIV-lea al partidului,
din magistrala cuvintare rostită de
dumneavoastră la marea adunare
populară de la Tîrgoviște. cu pri
lejul vizitei ce ați efectuat-o in ju
dețul Dîmbovița. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. pentru a ne
spori contribuția la ridicarea țării
noastre ne noi culmi ale civilizației
socialiste si comuniste.

Participanții la CONFERINȚA
ORGANIZAȚIEI
MUNICIPALE
BISTRIȚA A PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN, luind in dezbatere
proiectele de documente pentru Con
gresul al XIV-lea al P.C.R., își ex
primă, in glas unanim cu întregul
partid și popor, profunda adeziune
la Hotărirea Plenarei C.C. al
P.C.R. privind propunerea de reale
gere a dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, de către apro
piatul forum al comuniștilor ro
mâni, In suprema funcție de
secretar general al partidului — ga
ranție sigură a continuării neabătute
a măreței opere de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare a patriei spre
comunism — se arată intr-o altă te
legramă.
Avînd în proiectul ProgramuluiDirectivă și în Tezele pentru Con
gresul al XIV-lea al P.C.R. o strălu
cită prefigurare a dezvoltării viitoa
re a patriei, utilizînd mai bine po
tențialul productiv creat, priceperea
și hărnicia oamenilor. Îndeplinind
cu înaltă exigentă comunistă preve
derile înscrise in programele de mo
dernizare a producției și a muncii,
de promovare a progresului tehnic,
vă încredințăm, așa cum ne-ați ce
rut, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, și cu prilejul re
centei vizite de lucru în municipiul
nostru, că vom munci cu întreaga
hotărîre și abnegație, în spirit revo
luționar pentru realizarea în mod
exemplar a sarcinilor de plan din
Industrie, investiții, asigurând dubla
rea în următorii doi ani a volumu
lui producției industriale, al expor
într-o atmosferă de puternic entu
tului. Vă încredințăm că, urmindu-vă
neabătut exemplul dumneavoastră ziasm. delegații la CONFERINȚA
strălucit de gindire șl de acțiune re ORGANIZAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE
voluționară, vom munci cu toată ab PARTID GURA HUMORULUI, JU
negația și hotărirea, vom face totul DEȚUL SUCEAVA, își exprimă, cu
pentru realizarea sarcinilor și obiec profundă mindrie patriotică, adeziu
tivelor ce ne stau in față, vom în nea lor deplină la .Hotărirea
tâmpina cu noi și remarcabile suc Plenarei Comitetului Central al
cese. în toate domeniile, apropiatul Partidului Comunist Român din
forum al comuniștilor din România 27—28 iunie 1989 privind realegerea
dumneavoastră, mult iubite și stima
socialistă.
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, la cel
de-al XIV-lea Congres, in înalta
Partlclpantll la CONFERINȚA funcție de secretar general al parti
ORĂȘENEASCĂ DE PARTID OC dului — se spune intr-o altă tele
NELE MARI. JUDEȚUL VÎLCEA, gramă. încrederea în viitorul fericit
dînd glas sentimentelor de vibrantă al patriei, in ideile și tezele socia
științific, ridicarea Româ
mindrie patriotică ce îl animă, ase lismului
niei pe înalte culmi de progres șl
menea întregii noastre națiuni, lsi civilizație
sînt determinate de aexprimă adeziunea deplină, unani ceastă strălucită perspectivă de a vă
mă la Istorica Hotărîre a Ple avea în continuare in fruntea parti
narei C.C. al P.C.R. din 27-28 Iu dului și a țării pe dumneavoastră,
nie a.c. privind realegerea dumnea mult iubite șl stimate tovarășe
voastră, mult iubite și stimate to Nicolae Ceaușescu, Erou intre eroii
strateg al timpurilor noi,
varășe Nicolae Ceaușescu. la cel neamului,
devotat cu gind și faptă poporului
de-al XIV-lea forum al comuniștilor și înaltelor idealuri ale socialismu
români. în înalta funcție de secretar lui și comunismului.
general al partidului, opțiune poli
Ne angajăm solemn să folosim în
tică fundamentală, care constituie treaga capacitate politico-organizacertitudinea înfăptuirii grandiosului torică a organizației orășenești de
Program de edificare a socialismu partid, să coordonăm toate forțele
lui și comunismului pa pămintul umane, întărind rolul consiliului
României.
popular ca organ al puterii de stat
Ne facem datoria de conștiință a- și titular de plan in profil teritorial
dresînd cele mal alese gînduri si pentru realizarea tuturor hotăririlor
sentimente da prețuire șl recunoș de partid șl de stat, a măsurilor pro
tință tovarășei academician doctor prii stabilite in conferință, contri
inginer Elena Ceaușescu, eminent buind neabătut la înaintarea patriei
militant de partid și de stat, savant noastre pe nod trepte da progrea *1
de înalt prestigiu internațional. civilizația.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU
I
au inceput o vizită de lucru in unităti agricole
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îndemnurile si aprecierile tova
rășului Nicolae Ceausescu au fost
primite cu multă însuflețire de oa
menii muncii din unitatea agricolă
brăileană, de toți lucrătorii ogoa
relor prezenți la întilnirea cu secre
tarul general al partidului. Ovațiile
și uralele cu care au răspuns au
exprimat angajamentul lor de a ac
ționa și mal hotărit pentru a ob
ține recolte tot mai bogate, cores
punzător obiectivelor noii revoluții
agrare.
La plecare, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au fost înconjurați cu aceeasi dragoste și stimă de meca
nizatori. cooperatori și specialiști, de
ceilalți oameni ai muncii care au
scandat cu însuflețire numele parti
dului. al secretarului său general.
Dialogul purtat cu lucrătorii
ogoarelor din județul Brăila a con
tinuat in COMUNA TUDOR
VLADIMIRESCU, localitate care,
asemenea tuturor așezărilor țării, a
cunoscut in anii socialismului prefa
ceri înnoitoare.
La locul de aterizare a elicopteru
lui prezidențial au venit mii de lo
cuitori al comunei și din împreju
rimi, care și-au manifestat satisfac
ția deosebită de a saluta in mijlocul
lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pe tovarășa Elena Ceaușescu, de a
raporta despre realizările din acest
an, despre preocupările consacrate
obținerii de recolte cît mai bogate.
Potrivit tradiției, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au fost întîmpinați cu
piine și sare, pline din recolta bogată
de griu a acestui an. Tineri și tinere,
pionieri și șoimi ai patriei au oferit
buchete de flori.
După ce au străbătut comuna intr-o mașină deschisă, salutați cu dra
goste și bucurie de mii de să
teni, tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu s-au oprit
în centrul civic, unde, în fața unor
panouri cu cifre și grafice, le-au fost
prezentate nivelul de dezvoltare și
rezultatele obținute atit de consiliul
agroindustrial, cît și de comuna Tudor
Vladimirescu, evoluția producțiilor
vegetale și animaliere, modul de folo
sință a terenului, acțiunile întreprinse
pentru sporirea în continuare a rodni
ciei pămîntului. S-a subliniat că, la
nivelul consiliului unic agroindustrial,
care deține o suprafață de circa 39 000
ha, în acest an au fost obținute cele
mai mari producții realizate pînă
acum. O dată cu sporirea producțiilor
vegetale și animaliere, s-a dezvoltat
și sectorul de industrie mică șl al
prestărilor de servicii pentru populațle.
în continuare au fost Înfățișate
realizările cooperativei agricole de
producție do aici. Succesele pe care
le-a cunoscut această unitate angajată ferm pe calea agriculturii inten
sive sînt strîns legate de procesul de
modernizare, recoltele obținute demonstrind, și in acest caz, adevărul
bine cunoscut că numai în condițiile
maril’proprietățl socialiste sînt posi
bile atit realizarea unor producții
mari, cît și asigurarea bunăstării oathenilor muncii de la sate. O dovadă
în acest sens sînt producțiile medii
obținute la hectar. în 1989, unitatea a
realizat In medie 10 792 kg griu la
hectar. 8 560 kg orz, 33 500 kg po
rumb. 6 450 kg soia, 126 950 kg sfeclă
de zahăr, 94 300 kg cartofi. Rezultate
deosebite au fost înregistrate și în
sectorul. zootehnic, care deține o
pondere însemnată în valoarea pro
ducției globale a unității.
După ce a luat cunoștință de rezul
tatele obținute aici, secretarul gene
ral al partidului a discutat cu nume
roși cooperatori și mecanizatori, le-a
strîns mina, s-a interesat de munca
și viața lor, de veniturile ce le rea
lizează,
Adresindu-se tuturor celor prezenți,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :
„Vă felicit pentru rezultatele bune
abținute de cooperativa agricolă de
producție și de consiliul agroindus
trial - deci ți de celelalte unități agricole - atit la griu, la porumb, la
alte culturi, cit ți in zootehnie, in
creșterea efectivelor ți a producției
animaliere.
Fără îndoială, aceste producții asi
gură cooperatorilor venituri bune, atit
in bani, cit ți in natură, ți, in același
timp, o contribuție mai mare la fon
dul de stat, la dezvoltarea generală a
patriei noastre. Consider că rezul
tatele obținute, in acest an, de co
operativa agricolă de producție, pre
cum ți de consiliul agroindustrial
demonstrează forța puternică a agri
culturii noastre socialiste, a țărănimii
cooperatiste, a tuturor oamenilor
muncii din agricultură, posibilitatea
de a obține ți in anul viitor, ți in
perspectivă recolte tot mai mari.
Avem toate condițiile pentru ca pro
ducția agricolă să crească ți mai
mult, de a asigura ridicarea, pe
această cale, a bunăstării tutu
ror cetățenilor. In același timp,
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SSalirai
continuind ceea ce ați inceput,
trebuie să construiți și locuințe mai
bune, tot ceea ce este necesar pen
tru ca oamenii muncii din comuna
Tudor Vladimirescu, ca de altfel în
treaga țărănime, să aibă condiții de
viață cit mai apropiate de cele ale
oamenilor muncii de la orașe. Pen
tru că numai împreună - muncitori,
țărani, intelectuali, întregul popor putem să mergem înainte spre fău
rirea societății comuniste, spre asi
gurarea bunăstării, a independenței
ți suveranității țării. Vă adresez
incă o dată calde felicitări ți ura
rea de a obține recolte tot mai
bune. Multă sănătate ți fericire,
dragi tovarăși I*

Cuvintele de apreciere șl îndemn
ale secretarului general al partidu
lui au fost primite cu multă bucurie,
cu însuflețite aplauze și urale. S-a
scandat îndelung „Ceaușescu si po
porul !“, „Ceaușescu reales la al
XIV-lea Congres !“. Locuitorii co
munei si. asemenea lor. toti lucrăto
rii ogoarelor care au participat la
această memorabilă întâlnire si-au
manifestat hotărîrea de a munci si
znai bine, de a spori rodnicia nămîntului. de a obține producții tot
mai îmbelșugate, de a da localită
ților in care trăiesc dezvoltarea economică si înfățișarea demnă de
acest timp socialist al patriei noastre,
în continuarea vizitei de lucru,
tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu s-au în
dreptat spre municipiul Brăila,
unde, cu nespusă bucurie, i-au
așteptat și
intimpinat munci
torii și specialiștii, cadrele di
dactice. elevii, toți locuitorii muni
cipiului Brăila^, care si-au manifes
tat cu însuflețire satisfacția deose
bită de a se întilni din nou cu
conducătorul partidului și statului,
recunoștința profundă ce i-o poartă
pentru grija statornică fată de dez
voltarea multilaterală a întregului
județ.
Mii și mii de oameni erau prezenți
pe platoul din fața ÎNTREPRIN

DERII DE UTILAJ GREU
„PROGRESUL", unde a avut
loc ceremonia oficială a primi
rii în județul Brăila. Ei purtau
cu mindrie drapele tricolore și roșii,
portrete ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu, pancarte cu urări la
adresa partidului și secretarului .său
general, a harnicului popor român,
a patriei socialiste.
O gardă alcătuită din militari,
membri ai gărzilor patriotice și ai
detașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei a
prezentat onorul. A fost intonat
Imnul de Stat al Republicii So
cialiste România.
întimpinați cu piine și sare, .to
varășului Nicolae Ceaușescu șl
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost
oferite frumoase buchete de flori
de către un grup de țineți și tinere,
pionieri și șoimi ai patriei.
Ambianța sărbătorească în care
s-a desfășurat ceremonia primirii

era întregită de cintecele patriotice
intonate de coruri reunite. S-a
scandat cu putere urarea, ce expri
mă voința întregului nostru popor,
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să
fie reînvestit, la Congresul al XIVlea, în funcția supremă de secretar
general al Partidului Comunist
Român.
Cu aceeași convingere și însufle
țire, miile de oameni prezenți scan
dau: „România a ales — socialism,
pace, progres !“, exprimînd, simplu
și concis, opțiunea de neclintit a
poporului român angajat ferm în
lupta și munca pentru edificarea
celei mai drepte orîndulrl sociale
din istoria omenirii.
Vizita la cunoscuta întreprindere
brăileană s-a constituit într-o anali
ză aprofundată a principalelor pro
bleme ale dezvoltării și modernizării
producției acestei unități reprezenta
tive a industriei noastre constructoa
re de mașini.
înfăptuirea indicațiilor date de se
cretarul general ai partidului la
precedentele vaite de lucru efectua
te aici, au raportat ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Eugeniu Rădulescu, și directorul întreprin
derii, Constantin Cibu, a avut efecte
remarcabile, atit în planul sporirii
și d,versificării producției, ridicării
nivelului ei tehnic și calitativ, cît
și în cel al îmbunătățirii eficientei
întregii activități. Astfel, structura
fabricației a cunoscut un proces con
tinuu de modernizare, marcat de spor.rea ponderii excavatoarelor de mare
putere, a elementelor de hidraulică
grea, a echipamentelor pentru nave
și platformele de foraj marin.
A fost relevat faptul că, pe lingă
asimilarea unor noi tipuri de utilaje
grele cu caracteristici superioare, co
lectivul brăilean s-a preocupat, ift
mod constant, de reducerea greutății
acestora si diminuarea consumurilor
de materii prime și materiale.
Conducătorul partidului și statului
a fost informat că aceste preocupări
s-au concretizat si în obținerea unor
rezultate bune în îndeplinirea planu
lui pe primele trei trimestre — suc
cese importante fiind înregistrate în
deosebi la export, precum și în dimi
nuarea cheltuielilor materiale și to
tale — exprimate semnificativ prin
faptul că toate produsele întreprinde
rii sînt rentabile.
Apreciind că întreprinderea are un
potențial tehnic deosebit de ridicat,
lucrători bine pregătiți profes,onal.
secretarul general al partidului a ce
rut să se acționeze mai ferm pentru
sporirea productivității muncii si
creșterea puternică, pe această cale,
a volumului actual al producției.
Direcțiile prioritare în care acțio
nează în momentul de fată puter
nicul colectiv muncitoresc de la
„Progresul" au fost evidențiate si pe
parcursul vizitării fabricii de utilaje
industriale.
Preocuparea pentru asimilarea
unor noi utilaje perfecționate este
ilustrată de gama largă de excava
toare hidraulice cu cupă, agregate
pentru metalurgie, pentru dotarea
navelor, pentru industria materiale
lor de construcții și marile șantie
re. reductoare grele, alte instalații
și echipamente. S-a reliefat că. da
torită nivelului dotării tehnice si ex

tului, de ministrul industriei chimi
perienței dobândite. întreprinderea
ce și petrochimice. Ion M. Nicolae,
dispune de capacitatea de a execu
ta orice fel de utilaje din aceste
de reprezentanți ai conducerii cen
tralei industriale.
categorii, comparabile cu produse
similare din alte țări.
Prezentând dezvoltarea combina
Acțiunile vizînd ridicarea con
tului brăilean, directorul unității.
tinuă a nivelului tehnic al agregate
Adrian Murgoci, a arătat că aici se
lor și echipamentelor fabricate, a
realizează mai bine de jumătate din
calității și competitivității lor sînt
producția de fire și fibre artificiale
evidențiate de renumele cîștigat pe
a țării. în același timp, combinatul
piața externă de produsele purtînd
asigură producerea unei bune părți
emblema „Progresul" — Brăila. Ex
din necesarul economiei de celuloză
portul realizat de unitatea brăileană
și semiceluloză, de hîrtie și cartoane.
în primele nouă luni ale anului a
Prin înfăptuirea unul important vo
fost echivalent cu cel înregistrat în
lum de investiții, prin extinderea șl
Întregul an 1988.
modernizarea instalațiilor, producțiaTovarășului Nicolae Ceaușescu,
rnarfă industrială a crescut de peste
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost
trei ori în ultimele două decenii. în
înfățișate, de asemenea, principalele
acest an au fost date în folosință
coordonate ale programului de îm
noi obiective, intre care și instalația
bunătățire a organizării si de mo
de obținere a drojdiei furajere.
dernizare a fluxurilor de fabricație,
S-a subliniat că în cadrul combi
cuprinzînd măsuri vizînd înnoirea
natului s-a asigurat aplicarea unor
producției, utilizarea cu eficientă
tehnologii moderne, de mare pro
sporită a capacităților existente,
ductivitate. în prezent, ponderea
aplicarea unor tehnologii avansate.
produselor noi sl modernizate re
S-a subliniat că întregul proces de
prezintă peste 50 Ia sută din totalul
dezvoltare a întreprinderii, de spori
producției.
re si diversificare a producției in
A fost înfățișat, totodată, modul
anul care urmează sî în cincinalul
cum se acționează pentru înfăptuirea
viitor are la bază cerințele realizării
acțiunilor înscrise în programul pri
unor mașini si utilaje de înalt ran
vind mai buna organizare a muncii
dament. în condițiile unei activități
Si modernizarea proceselor de fa
cu eficientă economică ridicată.
bricație. subliniindu-se că numai
Conducătorul partidului si statului
prin aplicarea măsurilor prevăzute
nostru a cerut specialiștilor să acor x pentru prima etapă. în perioada
de o atentie sporită modernizării
1986—1988. s-a asigurat obținerea
tuturor sectoarelor si secțiilor în
unei importante producții suplimen
treprinderii. integrării producției de
tare.
utilaj greu, să asigure condițiile
în cursul analizei efectuate de
necesare trecerii la fabricarea unor
secretarul general al partidului cu
instalații și echipamente pentru ma
factorii de răspundere și specia
rile centrale electrice.
liștii. o atentie deosebită s-a acor
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a
dat problemelor privind valorifi
oprit în repetate rînduri să stea de
carea superioară a materiei prime,
vOrbă cu muncitorii despre activita
prin creșterea randamentului la ex
tea lor. despre producție și realiza
tragerea celulozei, reducerea, in
rea planului. Cu inimile pline de sa
continuare, a consumurilor materiale,
tisfacție și ide adîncă recunoștință
de energie si combustibil si înca
pentru grija manifestată fată de
drarea strictă în normele aprobate,
continua îmbunătățire a condițiilor
îmbunătățirea continuă a calității
lor de muncă și de viață, oamenii
produselor, sporirea productivității
muncii din întreprindere l-au infor
muncii si a eficientei economice a
mat pe secretarul general al parti
întregii activități.
dului despre preocupările consacrate
Secretarul general al partidului a
îndeplinirii ritmice a planului, des
cerut să se acționeze cu toată răs
pre rezultatele cu care întîmpină
punderea pentru creșterea produc
Congresul al XIV-lea al partidului.
ției de celuloză obținută din paie,
La despărțirea de puternicul co
stuf si paie de orez si. corespunză
lectiv muncitoresc al marii în
tor, reducerea consumului de masă
treprinderi brăilene. referindu-se
lemnoasă. S-a indicat, de asemenea,
la impresiile din timpul vizitei,
să se acorde atentia cuvenită asimi
tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :
lării de noi produse necesare dife
„Ne-a făcut o deosebită plăcere să
ritelor sectoare ale economiei națio
nale.
ne întilnim cu oamenii muncii de la
în cursul discuției purtate în secția
marea
întreprindere
„Progresul"de cercetare si producție industrială
Brăila, să constatăm cu bucurie că
de pe platforma combinatului brăi
s-au obținut rezultate bune in ceea
lean. a institutului de specialitate,
ce privește sporirea și modernizarea
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut
producției, cit și in ridicarea nive
specialiștilor să pună la punct noi
lului ei tehnic și calitativ. Dar, ținind
soluții si tehnologii, care să asigure
seama că lucrați intr-o uzină mare,
valorificarea superioară a materiei
prime si sporirea producției de
care dispune de o bună dotare teh
celuloză si de hîrtie.
nică, trebuie să acționați in conti
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
nuare pentru realizarea unor produ
atras atenția specialiștilor de aici că,
se de calitate, de nivel tehnic și mai
în prezent, problema principală în
inalt, să obțineți, incă din anul vi
domeniul cercetării o constituie reitor, o îmbunătățire a activității in
toate domeniile.
Vă adresez felicitări pentru reali
zările de pină acum și vă urez să
obțineți rezultate cit mai bune. Multă
sănătate și fericire !“

îndemnurile secretarului general
al partidului au fost primite cu
entuziasm de miile de muncitori și
specialiști ai întreprinderii. Ei în
țeleg că, și de această dată, modul
cel mai firesc de a răspunde aces
tor generoase aprecieri este de a
munci fără preget, de a aplica
neabătut in practică indicațiile
primite, sporind contribuția la în
făptuirea planurilor și , programelor
de dezvoltare multilaterală a patriei.
Simțămintele de aleasă dragoste
Si înaltă considerație cu care oa
menii muncii din municipiul și ju
dețul Brăila i-au înconjurat pe to
varășul
Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășa Elena Ceaușescu și-au gă
sit o vibrantă expresie și în entu
ziastele
manifestări pe traseul
străbătut pînă la următorul obiectiv
al vizitei. Mii și mii de cetățeni de
toate virstele au aplaudat cu căldură,
au ovaționat fără încetare pentru
partid și secretarul său general.
Cu aceleași calde și însuflețite
manifestări de stimă și profundă
prețuire au fost întîmpinați tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu de colectivul de
oameni ai muncii de la COMBI

NATUL DE FIBRE, CELULO
ZĂ Șl HÎRTIE DIN BRĂILA.
La
sosire,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au fost salutați, cu
profund respect, de membrii consi
liului oamenilor muncii al combina

ducerea cu 50 la sută a consumurilor
materiale și valorificarea superioară
a materiilor prime și materialelor.
Trebuie să intensificăm cercetarea
in domeniul celulozei, să asigurăm
transformarea acesteia in fibre su
perioare — a arătat secretarul gene
ral al partidului, să se acționeze
pentru valorificarea integrală a ma
teriei prime utilizate, pentru reali
zarea a două calități de celuloză —
pentru fibre chimice și, respectiv,
pentru cartoane.
Totodată, s-a cerut să se acorda
cea mai mare atenție diminuării, în
continuare, a consumurilor de ener
gie și combustibili, creșterii produc
tivității muncii, modernizării insta
lațiilor Industriale.
Pe întreg parcursul întâlnirii cu co
lectivul marelui combinat, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au fost înconjurați cu
multă bucurie, cu vibrante manifes
tări de stimă și respect.
La încheierea vizitei, secretarul
general al partidului, adresîndu-se
celor prezenți, a apreciat că la Com
binatul de Fibre. Celuloză și Hîrtie
din Brăila au fost obținute o serie
de rezultate bune, dar trebuie să
se acorde' în continuare mal multă
atentie problemelor privind crește
rea randamentelor, reducerii consu
murilor de materii prime. S-a subli
niat necesitatea de a se acționa
pentru dublarea cantității de celu
loză obținută dintr-o tonă de masă
lemnoasă, pentru ridicarea nivelului
calitativ al producției, concomitent
cu reducerea consumurilor materia
le și energetice, cu sporirea produc
tivității muncii. Numai astfel putem
spune că progresăm cu adevărat, și
aceasta este în strinsă legătură cu
ceea ce discutăm de multă vreme
despre organizarea producției pe
baza celor mai noi cuceriri ale
științei. Nu se poate vorbi de știin
ță și tehnică înaintată fără a reduce
consumurile, fără a ridica nivelul
calitativ al producției și crește pro
ductivitatea muncii, a spus secre
tarul general al partidului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat convingerea că întregul co
lectiv — cercetătorii, inginerii și
nțuncitorii vor acționa împreună și
vor găsi soluții pentru rezolvarea acestor probleme foarte importante.
Adresind colectivului felicitări pen
tru activitatea desfășurată pînă acum,
secretarul general al partidului i-a
urat să obțină rezultate cit mai bune,
pentru a demonstra capacitatea crea
toare a oamenilor muncii de aici,
multă sănătate și fericire.
Prin aplauze. urale și aclamații,
oamenii muncii din combinat au dat
expresie hotăririi lor de a face totul
pentru transpunerea neabătută in
viată a indicațiilor primite, pentru
înfăptuirea integrală a planului pe
acest an. pentru a întîmpină cu noi
și vrednice fapte de muncă Congre
sul al XIV-lea al P.C.R.
După încheierea vizitei la Com
binatul de Fibre. Celuloză și < Hîrtie,

tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu s-au În
dreptat spre sediul Comitetului ju
dețean de partid — Brăila.
Mii șl mii de locuitori al munici
piului reședință de județ se aflau
de-a lungul străzilor, veniți să salu
te prezenta în mijlocul lor a con
ducătorului iubit al partidului și
statului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei
Elena Ceaușescu, să exprime senti
mentele de nemărginită recunoștință
pentru marile prefaceri înnoitoare
care au avut loc și aici, ca pretutin
deni in țară. în anii ce ■ au urmat
Congresului al IX-lea al P.C.R.
In aceste manifestări ale popu
lației — urale, ovații, urări pentru
patrie, pentru partid și secretarul
său general — s-au exprimat limpede
și ferm adeziunea la politica inter
nă și externă a partidului și statului
nostru, dorința arzătoare ca, la Con
gresul al XIV-lea, tovarășul
Nicolae Ceaușescu să fie reales în
suprema funcție de secretar general
al partidului, chezășie a continuării
neabătute a operei de edificare a
socialismului și înaintare spre co
munism, de înălțare a patriei pa
noi trepte de progres și civilizație.
Puternic stimulați de tezele, ideile
șl orientările cuprinse în Expunerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu la
recenta Plenară a Comitetului Cen
tral al partidului, comuniștii, ceilalți
oameni ai muncii din județul Brăila
au folosit acest prilej pentru a-și
exprima direct angajamentul lor de
a munci și mai bine, cu devotament
față de patrie și partid, față de
secretarul său general, în spirit re
voluționar, pentru a da viață măre
țelor programe de propășire a
României socialiste, prefigurate In
proiectele de documente pentru
apropiatul Congres al Partidului
Comunist Român.
O primire sărbătorească, emoțio
nantă a fost rezervată tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu în momentul sosirii la se
diul comitetului județean de partid.
Pe marele platou din fața sediului,
un impresionant număr de tineri și
copii, prin cîntece patriotice și dan
suri de o deosebită vibrație și fru
musețe, au dat glas bucuriei lor
nemărginite pentru viața lor fericită
de azi, pentru perspectiva luminoasă
deschisă patriei noastre de politica
Partidului Comunist Român.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns
cu deosebită căldură manifestărilor
de dragoste si - respect ale participanților
la
această
adevărată
sărbătoare a bucuriei de a trăi în
tr-o tară socialistă liberă, demnă,
independentă.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu s-au întîlnit apoi cu membrii biroului co
mitetului județean de partid.
Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceausescu. împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, în ju
dețul Brăila, continuă.

întilnirea cu membrii Biroului Comitetului Județean Brăila
al P. C. R.
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu s-au în
tâlnit. sîmbătă după-amiază, cu
membrii Biroului Comitetului Jude
țean Brăila al P.C.R.
în cadrul ședinței, a luat cuvântul
primul-secretar al comitetului jude
țean de partid, care a subli
niat că importantele teze, idei
și orientări din Expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, la recenta
Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., re
prezintă și pentru cei ce trăiesc si
muncesc în județul Brăila un mo
bilizator și însuflețitor program de
acțiune în vederea înfăptuirii exem
plare a marilor obiective ale con
strucției socialiste, a sarcinilor deo
sebite ce le-au fost încredințate.
în lumina înaltelor exigente for
mulate de secretarul general al
partidului, a fost prezentată activita
tea desfășurată de comuniști, de
toti oamenii muncii din județ pen
tru îndeplinirea prevederilor de
pian, a tuturor obiectivelor stabilite,
evidentiindu-se. în acest sens, reali
zările obținute în perioada ce a
trecut de la începutul anului în in
dustrie. agricultură, investiții, in
celelalte sectoare. Totodată, s-a ra
portat dpspre măsurile luate pentru
înlăturarea neîntîrziată a lipsurilor
manifestate si ridicarea întregii
activități pe un plan calitativ supe
rior.

Pornind de la situația existentă,
de la constatările din timpul vizitei,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a apre
ciat că, deși, pe ansamblu, s-a ob
ținut o creștere a producției indus
triale, rezultatele înregistrate nu
sint încă pe măsura posibilităților,
a investițiilor făcut»- a fondurilor
fixe de care dispune județul Brăila.
Secretarul general al partidului a
cerut să se acționeze cu toată hotă
rârea și răspunderea pentru folosirea
cu maximă eficiență a capacităților,
a bazei tehnico-materiâle, a forței
de muncă, pentru valorificarea su
perioară a materiilor prime, a tu
turor resurselor, pentru mobilizarea
largă a colectivelor de oameni al
muncii în vederea creșterii și mai
puternice a producției industriale și
a productivității muncii, la nivelul
Importantelor fonduri fixe pe care
le are județul
Relevind recoltele mari obținute in
acest an, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a indicat să fie luate, în continuare,
măsuri pentru utilizarea cît mai
bună a potențialului tehnic și mate
rial al agriculturii, asigurindu-se
producții agricole, vegetale și ani
maliere tot mai ridicate, pentru dez
voltarea și diversificarea în cadrul
județului a industriei mici și a in
dustriei alimentare.
Secretarul general al partidului a
insistat, de asemenea, asupra nece
sității repartizării mai judicioase a
forțelor de producție pe întreg te-

ritoriul județului, dezvoltării tuturor
localităților, înfăptuirii obiectivelor
prevăzute în planurile de dezvoltare
economico-socială a orașelor și co
munelor.
S-a subliniat că realizarea sarcini
lor ce revin județului impune per
fecționarea continuă a muncii orga
nizatorice, politico-ideologice și cul
tural-educative.
Secretarul general al partidului a
cerut ca toate problemele privind
sporirea indicelui de folosire a fon
durilor fixe și, pe această bază,
creșterea susținută a producției in
dustriale, introducerea cuceririlor
revoluției tehnico-științifice. ridi
carea productivității muncii, dezvol
tarea generală a orașelor si comu
nelor să fie temeinic analizate și
supuse dezbaterii conferinței jude
țene de partid, în vederea soluțio
nării acestora în conformitate cu
prevederile planului în profil teri
torial.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a
exprimat convingerea că organizația
județeană de partid, comuniștii, toți
oamenii muncii din județ vor acțio
na cu fermitate pentru îmbunătă
țirea întregii activități, pentru în
făptuirea, în bune condiții, a sarci
nilor ce le revin, pentru întîmpinarea cu rezultate superioare în
toate domeniile a Congresului al
XIV-lea al Partidului Comunist
Român.
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PERFECTIONAREA ORGANIZĂRII Șl MODERNIZAREA PRODUCȚIEI
-principalele direcții de acțiune pentru înfăptuirea
obiectivelor dezvoltării intensive a economiei
rea programului de perfecționare a
In proiectul Programului-Directivă al Congresului al XIV-lea al
organizării și modernizare a proce
P.C.R. se precizează că obiectivul fundamental al celui de-al 9-lea cincisului de producție a constituit și
nai îl constituie dezvoltarea intensivă a economiei naționale, apucarea
constituie pentru colectivul de oa
programelor de organizare si modernizare a producției pe baza celor mai
meni ai muncii de la „Grivita Ro
avansate cuceriri ale științei și tehnicii-. Apare clară concluzia că desfășu
șie" o preocupare permanentă. în el
rarea. în continuare. în anii viitorului cincinal, a acțiunii de perfecțio
fiind cuprinse acțiuni și măsuri co
nare a organizării, de modernizare a producției, in concordantă cu ten
erente. judicios fundamentate, de
dințele revoluției tehnico-ștlintifice contemporane, se impune drept o
ordin
tehnic și organizatoric. între
pîrghie de bază în asigurarea dezvoltării intensive a economiei, tn spo
prinse pe toate planurile activității
rirea puternică a eficientei în toate domeniile de activitate
condiție
productive. Scopul urmărit îl repre
Indispensabilă pentru trecerea la cea de-a doua faza, superioara, a con
zintă asigurarea unui important spor
struirii societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră, a în
de producție-marfă. în special a ce
făptuirii Programului partidului.
lei destinate exportului, o valorifi
Asupra acestei idei a stăruit tovarășul Nicolae Ceaușescu In magis
care mai bună a materiilor prime șl
trala expunere prezentată la recenta Plenară lărgită a C.C. al P-C.R. sub
materialelor, a dotării tehnice și a
liniind că „Nu se poate vorbi de socialism fără o economie eficienta, do
forței de muncă, realizarea unor pro
mare randament, fără o societate care să asigure creșterea mijloacelor
duse de înalt nivel calitativ, cu o
de reproducție lărgită și de ridicare, totodată, a bunăstării generale a
productivitate superioară și cu cos
turi cit mai reduse. Putem spune că
D°D0InU1legătură cu rolul sporit pe care trebuie să 11 albă. In continuare, ac
prevederile Programului-Directivă în
țiunea de perfecționare a organizării și modernizarea producției in dez
domeniul perfecționării organizării
voltarea societății socialiste românești în următorul deceniu, redacția a
și modernizării producției îsi găsesc
solicitat punctele de vedere ale unor specialiști din unități productive și
suportul în programele întocmite la
de învățămînt superior.
nivelul întreprinderii noastre pentru
acest an și pentru cincinalul 1991—
planul de dezvoltare a unității și ce
Conf. dr. Ovidiu Nicolescu. Aca
1995.
Fundamentarea tehnico-econolelalte programe ale Întreprinderii,
demia de Studii Economice : Obiec
mică a măsurilor din programe s-a
astfel Incit programele de perfecțio
tivele și opțiunile strategice econo
făcut ne baza unor analize critice
nare a organizării și de modernizare
mice cuprinse în proiectul Progra
privind aspectele de fond ale activi
să cuprindă măsuri directoare, a că
mului-Directivă și în Tezele pentru
tății întreprinderii, posibilitățile pro
ror eficientă economică să permită
Congresul al XIV-lea al P.C.R. pre
prii de diversificare sortimentală a
creșterea substanțială a indicatorilor
văd niveluri calitative ridicate, ce
produselor,
asimilarea unor produse
economico-financiari.
în
acest
cadru,
vor situa România socialistă pe pozi
noi. aplicarea unor tehnologii noi și
relev, totodată, necesitatea utilizării
ții superioare în ansamblul dezvol
extinderea celor cu eficientă mai
pe scară largă a unor metode, teh
tării mondiale, niveluri a căror amare.
nici. metodologii moderne de orga
tingere necesită însă eforturi susți
Tinînd cont de specificul produc
nizare șl conducere a procesului de
nute din partea întregului popor, un
ției noastre de unicate, precum și de
producție ; am în vedere analiza va
plus de creativitate, responsabilitate
ponderea mare a operațiilor de alorii. analiza diagnostic, metodele de
si spirit revoluționar afirmate plenar
samblare. montaj și sudură, măsurile
creativitate etc.
în toate sectoarele economiei națio
din
programele de modernizare vi
Ovidiu Nicolescu : O atenție deo
nale. exigente pe care tovarășul
zează și vor trebui să aibă în vedere
sebită în cadrul acțiunii de perfec
Nicolae Ceaușescu le-a evidențiat
in viitor. în principal, introducerea
ționare a organizării și modernizare
puternic și în recenta expunere fă
de noi procedee de sudare auto
a producției trebuie să se acorde re
cută la Plenara lărgită a C.C. al
mată. mecanizarea operațiilor de
partizării și utilizării forței de mun
P.C.R. Analiza prevederilor docu
asamblare
și montaj. îmbunătățirea
că. De aici cerința imperioasă de a
mentelor celui de al XIV-lea Con
controlului tehnic de calitate și a
se asigura în toate cazurile, așa cum
gres relevă că se are ta vedere
mijloacelor de control tehnic, ridi
a subliniat in mai multe rîndurl
corelarea la un nivel superior
a obiectivelor economice pentru cin
cinalul 1991—1995 și în perspectivă
F IN QI ZBAn REA PAR Inwt î L A IN 1RHÎÎU D!
pînă în anul 2000 cu evoluția forme
lor și metodelor de conducere. Se
[
PROIECTUL PROGRAMULUI-DIRECTIVĂ,
are în vedere principiul enunțat în
mod expres în Tezele pentru Con
gresul al XIV-lea al P.C.R. potrivit
TEZELE PENTRU CONGRESUL AL XIV-LEA
căruia ..formele de conducere si pla
nificare nu sint date o dată pentru
totdeauna, ci trebuie perfecționate
carea pregătirii profesionale a per
continuu in raport cu dezvoltarea
tovarășul Nicolae Ceaușescu. ..omul
sonalului muncitor. în mod deosebit
potrivit la locul potrivit". Asigurarea
forțelor de producție".
a
celor cu pondere însemnată în
de structuri organizatorice rationale,
Vasile Caisan. șeful serviciului or
realizarea producției fizice. Deosebit
caracterizate prin concordanta cerin
ganizarea producției și a muncii de
de important este faptul că întoc
țelor fiecărui post cu pregătirea, ex
la Întreprinderea „Electroaparataj"
mirea programului de perfecționare
periența. cunoștințele, aptitudinile șl
din Capitală : în vederea creșterii
a organizării șl modernizare nu s-a
deprinderile fiecărui om al muncii,
mai accentuate a nivelului si com
făcut prin decizii administrative, cl
asigură valorificarea plenară a po
plexității producției, corespunzător
s-a pornit de la propunerile concre
tențialului acestuia, a investițiilor
condițiilor noii revoluții tehnico-ștl
te făcute de muncitorii și specialiș
mari făcute în pregătirea sa. conco
intifice. programele de organizaretii Întreprinderii, precum si de la
mitent cu evitarea apariției de locuri
modernlxare vor trebui să fie abor
analizele concrete întreprinse de co
de muncă ocupate de persoane care
date. de la o etapă la alta, pe un
misia de modernizare de la nivelul
nu-șl aduc contribuția scontată la
plan superior, elaborlndu-se și apliÎntreprinderii asupra Întregului flux
realizarea sarcinilor de plan. Selec
clndu-se noi măsuri, care să asigure
tehnologic. în acest cadru democra
ția. pregătirea. încadrarea, organiza
creșterea eficienței economice prlntic s-a asigurat deci și rezolvarea
rea si motivarea judicioasă a perso
tr-o valorificare superioară a tutu
aspectului legat de antrenarea între
nalului muncitor constituie punctul
ror resurselor materiale si umane
gului colectiv la efortul de creație
de plecare în asigurarea unei condu
disponibile.
si execuție impus de stabilirea si
ceri cu o eficientă ridicată. Deose
în acest sens, proiectul Programu
aplicarea măsurilor de modernizare.
bită importanță prezintă, de aseme
lui-Directivă pune un accent deose
Aceasta
ne îndreptățește să afirmăm
nea. faptul ca în cadrul acțiunii de
bit pe asigurarea prelucrării avansa
că programele elaborate au nu nu
perfecționare a organizării si moder
te a materiilor prime, reducerea sis
mai o deplină fundamentare, dar șl
nizare a producției să se acorde ma
tematică a consumurilor materiale și
climatul favorabil obținerii efectelor
ximă atenție asigurării unor utilaje
energetice, crearea de prodpsș de
scontate.
' ■
șl echipamente performante, cores
înaltă tehnicitate, competitive pe
O deosebită importanță se acordă
punzătoare realizărilor de vîrf ale
plata Internațională, sporirea tot mal
urmăririi operative a stadiului reali
accentuată a productivității muncii,
științei șl tehnicii. Modernizarea ac
zării măsurilor din program. în acest
prin organizarea optimă a Întregii
tivităților întreprinderilor șl centra
sens s-au întocmit grafice de apli
activități, prin extinderea mecani
lelor are ca o componentă majoră
care pentru fiecare măsură, cu ter
zării. automatizării șl robotizării
ridicarea nivelului tehnic al bazei
mene și responsabilități nominale,
proceselor de producție.
tehnico-materlale. Pentru ca efortu
pentru fiecare fază — proiectare,
Creșterea tn continuare a rolului
rile care se fac în această direcție
tehnologie, asigurare tehnlco-mateperfecționării organizării și moderni
rială. execuție, omologare, aplicare
să aibă o contribuție ridicată la creș
zării producției — ca factor dinami
terea producției fizice și nete, a ex
în producție — astfel îneît acestea
zator In creșterea continuă a efici
entei Întregii activități a Întreprin
portului. beneficiilor și ratei renta
să fie cunoscute pînă la nivelul șe
derii — consider că impune preocu
bilității este necesar ca mașinile, ufilor de brigadă.
pări susținute în direcția conștienti
tilajele. echipamentele să aibă para
Vasile Caisan : Experiența de pînă
zării Întregului personal muncitor al
metri constructivi și funcționali ri
acum dovedește cu prisosință că des
unității asupra importanței acestei
dicați, De aici cerința imperioasă de
fășurarea acțiunii de perfecționare
acțiuni, după cum se dovedește ab
a fundamenta cit mal temeinic deci
a organizării și modernizare a pro
solut necesară mobilizarea tuturor
ziile de investiții si de achiziționare
ducției in anii viitori impune im
oamenilor muncii în elaborarea și
de utilaje, precum și cele de mo
plicarea mai accentuată a institute
înfăptuirea programului de perfec
dernizare prin autodotare. de perfec
lor de cercetare la elaborarea și rea
ționare a organizării ți modernizare
ționare si reconcepere a tehnologiilor
lizarea programelor de organizare
a producției.
de fabricație.
și modernizare ale unităților, prin
Tin să subliniez, de asemenea, fap
Ștefan Gurnlță. Inginer-șef Ia în
implementarea în programele lor
tul că este deosebit de necesară asi
treprinderea de Utilaj Chimic „Griproprii de modernizare a unor mă
gurarea unei strinse corelări intre
vita Roșie" din Capitală : înfăptui
suri care să vizeze realizarea de teh

nologii. mașini, utilaje și metode
avansate. De asemenea, se resimte
puternic necesitatea creării unui sis
tem unitar pe economie de genera
lizare a experienței pozitive a între
prinderilor in scopul implementării
mai rapide a unor mașini ce și-au
dovedit din plin eficiența. Socotesc
că acesta ar fi. în anii următori, un
obiectiv prioritar al desfășurării ac
țiunii de perfecționare a organizării
și modernizare a producției. în anii
actualului cincinal s-a acumulat o
experiență valoroasă în acest sens,
experiență care trebuie larg disemi
nată. pe căi riguros organizate. în
întreaga economie.
Ștefan Guruiță : Continuarea. în
anii viitori, pe plan superior a ac
țiunii de perfecționare a organizării
și modernizare a producției in spi
ritul prevederilor din proiectul Pro
gramului-Directivă impune, după
părerea mea. o atitudine responsa
bilă din partea cadrelor tehnice — a
maiștrilor si inginerilor din secțiile
de fabricație — în ce privește adap
tarea mai rapidă a muncitorilor ti
neri. veniți din liceele industriale,
la profilul de fabricație al întreprin
derii. Este aceasta o problemă ce
merită întreaga noastră atenție.
Deosebit de important este ca în
desfășurarea acțiunii de perfecțio
nare a organizării și modernizare a
producției să se manifeste maximum
de realism, respingînd orice tendin
țe de alunecare pe panta modernis
mului cu orice chip. Spun aceasta
gindindu-mă că fiecare întreprindere
trebuie să-și înscrie măsuri în pla
nul de modernizare exclusiv în func
ție de structura de plan, profilul
de fabricație, de eficiența implemen
tării acestor măsuri în tehnologiile
de fabricație, optînd fie pentru me
canizare. fie pentru robotizare. în
cazul întreprinderii noastre, de exemplu. care are ca profil execuția
de unicate, mai eficiente se dove
desc mecanizările, deși multi cred
că acum la modă sînt roboții. Aceș
tia sint intr-adevăr eficienți și de
mare viitor acolo unde folosirea lor
intensă se pretează. Cred că aceasta
este o problemă de meditație în ce
privește cursul viitor al acțiunii de
modernizare a producției.
Ovidiu Nicolescu : O altă compo
nentă majoră a perfecționării orga
nizării. care este necesar să se bucu
re in continuare de o atenție priori
tară. o constituie perfecționarea autoconducerii, dezvoltarea mai puter
nică a democrației socialiste ; com
plexitatea sarcinilor construcției so
cialiste în perioada următoare, soli
citările deosebite pe care le implică
generarea și proliferarea progresu
lui știintifico-tehnic în ultimii ani
ai secolului al XX-lea fac necesară
o participare din ce în ce mai in
tensă și calificată a tuturor oame
nilor muncii la conducerea unităților
în care lucrează. Implicarea plenară
și responsabilă a fiecărui om al
muncii în elaborarea sarcinilor de
plan. în conceperea și realizarea noi
lor produse și tehnologii. în proiec
tarea și operaționalizarea de noi
forme de organizare, are multiple
consecințe economice și sociale po
zitive. a căror rezultantă o consti
tuie accelerarea progresului și creș
terea eficientei în ritmuri superi
oare. în acest context, proiectul Pro
gramului-Directivă și Tezele pentru
Congresul al XIV-lea subliniază ce
rința ca organele de conducere co
lectivă să-și perfecționeze continuu
activitatea. Perfecționarea conducerii
unităților economice. îndeplinirea in
tegrală a multiplelor funcții politice,
economice și sociale ce le revin re
prezintă cerințe de maximă impor
tantă în perioada actuală. O ase
menea cerință derivă din faptul că
însăși perfecționarea tehnicii și în
noirea produselor, pregătirea și uti
lizarea superioară a personalului
muncitor, modernizarea metodelor și
tehnicilor de autogestiune și auto
finanțare sint în ultimă instanță re
zultatul deciziilor și acțiunilor fac
torilor de conducere implicați.

Din cele aproape 90 000 de aparta
mente. cite numără astăzi județul
Bacău, peste 74 500 au fost realizate
în anii care au urmat Congresului
al IX-lea al partidului. în munici
piul Bacău există in prezent un nu
măr de 54 267 apartamente, din care
aproape 50 000 construite în ultimii
24 de ani. La toate acestea se adaugă încă numeroase apartamente
al căror termen de dare în folosință
este prevăzut pentru anul acesta
sau pentru actualul cincinal, ceea ce
a însemnat și înseamnă, pentru toți
lucrătorii din acest domeniu, un
mare volum de muncă, un mare
efort. De menționat că planul con
strucțiilor de locuințe in actualul
cincinal a fost îndeplinit an de an
și chiar depășit S-ar putea spune,
în linii generale, că s-a muncit bine.
Care au fost factorii care au fa
vorizat buna desfășurare a activi
tății constructorilor ?
— Fără a încerca acum o ierarhi
zare în ordinea importanței (de alt
minteri. dificil de făcut, deoarece
toți factorii au fost pentru noi hotăritori. fiecare avînd. la un moment
dat. importanta sa determinantă),
trebuie spus, de la bun început, că
am pus accentul pe asigurarea unei
baze tehnico-materiale cit mai mo
derne atît din punctul de vedere
al dotării, cit si al organizării — ne
spune Mihai Armașu. directorul
Trustului-Antrepriză de Construcții
Montaj. Dispunem în acest moment,
așadar, de o bază de producție pro
prie. pe care am extins-o și moder
nizat-o în permanență. Ne producem
în totalitate agregatele și produsele
de balastieră (în cele 3 balastiere
proprii) ; ne producem în totalitate
prefabricatele necesare (dispunînd
de o secție de prelucrare industria
lă) ; ne asigurăm în totalitate con
fecțiile metalice și parțial confec
țiile de lemn ; In cadrul unei brigăzii
specializate, fasonăm și montăm ar
măturile de oțel-beton ; activitățile
de întreținere șl exploatare a uti
lajelor le realizăm, de asemenea,
într-o secție proprie. Luînd în dis
cuție aceste unități cu caracter de
sprijin — între care s-a cimentat o
bună colaborare — trebuie făcută
precizarea că. în ultimul timp, cen
trul de greutate în activitatea da
construcții a cunoscut un semnifi
cativ transfer : soarta producției se
hotărăște, în ultimă Instanță, tot pa
șantier, dar numai in măsura în care
contribuie la aceasta unitățile cu ca
racter de sprijin. Mă refer la ex
tinderea aplicării proiectelor tip,
care au ca obiectiv principal ridi
carea gradului de industrializare a

teritoriul municipiului. O primă con
statare : peste tot — activitate sus
ținută ; se lucrează în două schim
buri, in schimburi prelungite, pentru
finalizarea unor obiective. pentru
conturarea altora. Profitîndu-se de
vremea frumoasă, ritmul lucrărilor a
fost intensificat. A doua constatare :
toți oamenii sint la posturile lor. Nu
am întîlnit nici o absentă ! în plus,
la punctele de lucru de la două
blocuri de oe strada Ștefan cel Mare
se aflau mai multi elevi ai școlii
de specialitate. Unii efectuau lu
crări de zidărie (exterioare și In
terioare). Au fost dati in grila unor
maiștri cu experiență, care sînt mul
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lucrărilor de construcții, prefabricarea și finisarea
in fabrică a
panourilor,
mecanizarea lucrări
lor de săpături și betoane, in
scopul scurtării duratei de execuție
Și al reducerii consumului de mano
peră pe șantier. Al doilea aspect
esențial care ține de bunul mers al
activității ar fi cel legat de forța
de muncă. Am luptat să creăm un
detașament de constructori cores
punzător numeric și calitativ, șl —
nu cu puține eforturi — in mare mă
sură am reușit. Am făcut mult pen
tru îmbunătățirea condițiilor de
muncă și de viață ale constructo
rilor ; de la grija pentru condițiile

simțitor. Trebuie să știm pentru fie
care moment ce avem de făcut, dar
cu multă vreme înainte, dind astfel
posibilitatea constructorului să-și
organizeze activitatea in condiții op
time, pentru a-și putea asigura ma
terialele și utilajele necesare. Pen
tru a ne putea asigura, nu în ulti
mul rînd, sprijinul cetățenilor. Cunoscînd din timp programul de con
strucții de locuințe, oamenii muncii
din municipiu, mai cu seamă aceia
din întreprinderile cărora urmează
a le fi repartizat un' anumit fond
de locuințe, acordă și ei un sprijin
substanțial, concretizat, în primul
rînd, în amenajări edilitar-gospodă-

Ioan ERHAN

Cind există ordine și disciplină,

rezultatele nu întirzie să apară
Ce demonstrează experiența constructorilor de locuințe din județul Bacău
lor de locuit șl de hrană pînă la
preocuparea pentru calificare, pen
tru ridicarea nivelului profesional,
pentru policalificare. Avem astăzi
constructori care cunosc bine două,
trei și unii chiar mai multe mese
rii ; brigăzile noastre pot executa
lucrări dintre cele mai diverse, la
ora actuală această „mobilitate pro
fesională" fiind esențială, dacă ținem
cont de dinamica însăși a producției.
De la buna organizare, de la co
ordonarea judicioasă a întregii acti
vități de pregătire, lansare și urmă
rire a producției plnă la prezența la
program și folosirea cu maximă efi
ciență a timpului de lucru, ordinea
și disciplina sint înțelese aici în
multitudinea de aspecte pe care le
înglobează.
— La 30 septembrie a.c. Întreaga
documentație pentru anul viitor a
fost predată constructorului șl bene
ficiarului — a ținut să precizeze
loan Popa, vicepreședintele comite
tului executiv al Consiliului Popu
lar Municipal. E vorba, prin urma
re, de o ancorare solidă în proble
matica prezentului, dar și de o ne
cesară situare In perspectivă. Fără
această viziune prospectivă, rezulta
tele activității noastre s-ar diminua

rești, în degajarea șl înfrumuseța
rea unor zone. Pregătirea din timp
și organizarea la locurile de muncă,
in șantiere e suportul însuși al or
dinii și disciplinei în construcții, de
oarece dezordinea și indisciplina se
creează în momentul în care oame
nii sint dezorientați, nu le este clar
ce trebuie să execute sau nu au la
îndemînă materialele necesare. Cind
li se pune totul la dispoziție, con
structorii lucrează ; indisciplina și
dezordinea se instaurează cind sînt
puși în situația de a aștepta un ma
terial sau altul. Construcția de locu
ințe este pentru Consiliul Popular
Municipal o prioritate permanentă.
Am creat, în decursul timpului, un
riguros sistem de urmărire a acestei
activități ne obiective, pe furnizori
de materiale si beneficiari. Avem
analize periodice în comitetul exe
cutiv. participăm — cu situația la
zi — la comandamentele organizate
la nivel de iudet. organizăm analize
operative — ori de cite ori este ca
zul — la fața locului, la punctele
de lucru de ne șantiere.
Cum se concretizează aceste apre
cieri în munca de pe șantiere 7
Pentru a ne edifica am vi
zitat zeci de puncte în construcție pe

țumiți de prestația lor. Aflăm că. de
fapt, despre munca elevilor — viitori
constructori ai orașului, ai județului
— vorbesc si cele 10 blocuri din zona
Bistrița-Lac. luate de aceștia în
antrepriză în perioada 1987—1988 (de
La fundație pină la finisaje). A fost
pentru Trustul-Antrepriză de Construcții-Montaj un experiment reu
șit. Anul II al școlii profesionale
(numărind 12 clase) execută practica
direct ne șantiere. Elevii anului I
(13 clase) fac practica productivă în
atelierele-scoală. unde realizează cele
necesare șantierului : plăci turnate
din beton, tuburi de beton, unele
confecții metalice. Forța de muncă
este, prin urmare, cu grijă instruită
încă de ne acum.
Facem un popas si la secția de
prelucrare industrială prefabricate,
principala ..unitate de sprijin" a con
structorilor băcăuani. Unitatea reali
zează anual un volum de peste
76 000 mc prefabricate : cei 72 300 mc
obținuți pe 9 luni din acest an oferă
garanții pentru o depășire a planu
lui pe 1989 cu aproximativ 14 000
mc. Ordinea si disciplina sint si aici
bine Înțelese, asumate cum se cu
vine. în acest cadru, a fost stimu
lată puternic si activitatea creativă.

...............................

Școala a crescut o dată cu orașul
Din experiența Liceului Industrial Marghita, județul Bihor
„Cind ploua, nu puteam trece de
pe o parte pe alta a uliței din cauza
noroaielor. Alte amănunte cred că
nici nu trebuie să vă mai dau. Mar
ghita era un sat. Ceea ce poate că
îl ridica puțin în comparație cu al
tele era existența unui liceu. înfiin
țat în urmă cu mai bine de 30 de
ani, în 1956. Veneam aici de la Iași,
la liceul abia inaugurat, ca profe
sor. Avea să treacă mai bine de un
deceniu pină cind localitatea să de
vină oraș : 1967. Astăzi este al doi
lea oraș ca pondere economică din
județul Bihor. La o populație de
circa 18 000 de locuitori, există patru
întreprinderi republicane, la care se
adaugă secții importante ale unor
unități economice din Oradea". Vor
bind despre orașul cu multe șl fru
moase case gospodărești, nici nu am
realizat cînd. undeva în apropierea
centrului în care arhitectura moder
nă și-a spus cuvintul. am ajuns in
fața clădirii liceului industrial. In
terlocutorul nostru, profesorul Mir
cea Țiglea. directorul școlii, con
tinuă pe același ton așezat, cu un
glas în care sesizezi blîndete și cal
mul certitudinii. Clădirea cu trei ni
veluri, dată în folosință în 1981. e
plină de lumină. Nu atîț culoarea,
cit toate celelalte detalii, de la am
bianță, amplasare, la ferestrele
mari : clădirea unei școli trebuie să
atragă, gindim. în primul rînd prin
luminozitatea eî. Calitate de care
constructorii au ținut cu prisosință
seama.
Și pentru că este singurul liceu
din oraș, dorim să aflăm mai multe
despre evoluția lui. El a crescut, de
altfel, o dată cu orașul. Centru de
extracție a petrolului. Marghita a
resimțit desigur nevoia forței de
muncă specializate — a forței de
muncă locale, cadre cu pregătire
medie și superioară, care să fie le
gate de această localitate in plină
dezvoltare. Fluctuația forței de mun
că într-o ramură atît de importantă
ca industria petrolieră nu era deloc
de dorit. Din 1981, profilul liceului,
în care învață acum 1 900 de elevi,
reflectă structura economică a locali
tății : petrol, mecanic, industrie
ușoară (pentru cele două întreprin
deri, de confecții și încălțăminte).
Din acest an. de fapt, la școala pro
fesională au fost repartizate două
clase care școlarizează în meseria
confectioner încălțăminte pentru în
treprinderea „Bihoreana", din aceeași dorință de stabilizare a forței
de muncă.
Că această orientare a fost cît ee
poate de realistă, o dovedește și
faptul că 20 de foști elevi ai liceului
din Marghita. absolvenți ai Institu
tului de Petrol și Gaze dm Ploiești,
lucrează acum la unitățile de profil,
întreprinderi coordonatoare ale li
ceului. Schela de petrol șl gaze Mar
ghita și Schela de producție petro
lieră Suplacu de Barcău. Colabo
rarea cu consiliile oamenilor mun
cii șl conducerile acestor unități, ne
spune directorul liceului, este foar
te bună. Dovadă baza materială pu
ternică a școlii șl permanenta racor
dare la necesitățile producției. Ast
fel. așa cuirn a rezultat din ultimele

analize comune, care au premers
deschiderea anului școlar, liceul tre
buie să pună un mai mare accent
pe pregătirea electricienilor pentru
foraj, ținxnd cont de modificările
aparute in procesul tehnologic,
araturi de aceasta, o atenue deose
bită se acorda in școala cercetării
știmțiiice și modernizării predării.
Sini doua componente aliate tntr-o slrmsă legătura ; un proces
instructiv care ar folosi mijloace și
o tehnologie didactica învechită, care
nu ar ține pasul cu achizițiile con
temporane din silințele învățării, nu
are cum să trezească interesul pen
tru noutatea științifică, să formeze
spiritul de investigație, de cercetare,
dorința de a realiza concret ceva
nou. Aici, la ivtarghita, unde allădaua praiul uitatei provincii acope
rea viaia oamenilor, in numai un
an școlar colectivul didactic al li
ceului a realizat, cu sprijinul comi
tetului de părinți, un cabinet de in
formatica. Și aceasta poate nu ar fi
o realizare spectaculoasă ; remarca
bil e insă faptul că intr-un timp
atit de scurt profesorii de aici au
alcătuit nu mai puțin de 150 de pro
grame de lecții asistate de calcula
tor. pentru chimie, fizică, matema
tică, biologie etc. Că in cinci cabi
nete și laboratoare se pot transmite
prin cablu asemenea programe (si
multan, pină La 3 mtr-o oră), care
facilitează predarea și asimilarea
unor cunoștințe, vizualizarea unor
noțiunii și operații, alcătuirea de
scheme recapitulative ș.a.m.d. Cîteva lucrări sint demne de toată atenția. de la cea a profesorului So
rin Arba. „Cartarea peșterilor și a
galeriilor de mină din Romania", la
lucrarea premiată (premiul I) la se
siunea de comunicări științifice și
tehnice „Tehnium" (Tirgoviște. 1989):
„Influența vîscozității asupra facto
rilor generali de recuperare" (autor,
elevul Mihai Oros, clasa a XH-a A),
cu aplicație pentru cele două schele
petroliere. Autorul lucrării și pro
fesorul de fizică Ștefan Welther ne
prezintă lucrarea, foarte apreciată
de specialiști. Ea vizualizează pe
calculator, cu toate detaliile necesa
re, tuncționarea aparatului pentru
măsurarea vîscozității țițeiului, pro
iectat și construit in liceu. 11 vedem,
de altfel, expus intr-o altă Încăpe
re. Pentru că experimentul ar fi
fost greu de realizat cu aparatul in
funcțiune, pe viu. din motive sub
înțelese. la sesiunea de comunicări
a fost prezentat programul pe cal
culator. In laborator, cu ajutorul
acestui aparat se poate determina
cu precizie viscozitatea țițeiului dintr-un zăcămint și, astfel, fixa para
metrii optimi de exploatare. Proce
deul e lesnicios, aparatul — ieftin
Si avantajos. Deși Informatica a pă
truns de puțin timp ta liceul din
Marghita, rezultatele stat, iată, deo
sebite. ca li preocupările actuale,
care var ti concretizate — nl se spu
ne — ta elaborarea unei bănci de
date pentru gestionarea zăcăminte
lor de țiței, lucrare și ea utilă, do
vedind buna colaborare intre unita

tea de tavătămlnt |1 cea econo
mică. .
Asigurarea unui proces instructiveducativ de calitate nu este posi
bila iară o viziune inieraisciplinară, fără o colaborare fructuoasa in
tre catedre, mire disciplinele funda
mentale și cele tehnice, de strictă
specialitate. Numai in acest leu se
poi crea condițiile, premisele edu
cative necesare pentru rormarea
unor muncitori cu tnaită calificare,
cu Larg orizont ue cunoștințe, ca
pabili să lucreze cu ranoament spo
rit și sa apiice tennoiagu moderne.
O imagine elocventa a calității în
vățăturii m liceul din Marghita o
oferă baza sa de practica, labora
toarele și caoineiele. Lste știut fap
tul ca, aproape fără excepue. su
perficialitatea m conceperea și rea
lizarea acestora nu ascunde altceva
decit superficialitate si meuioaritate
in prooesul de predare-mvaiare. fn
puțin timp, liceul din orașul de pe
vaiea Barcăuiui a lost dotat cu o
soiiaă și moaernă bază materială,
alcătuită cu efortul cadrelor didac
tice și al elevilor. Cea mai mare
parte din macneieie funcționale, din
instrumentele didactice necesare
provine din lucrări practice de ba
calaureat aie elevilor. Instalațiile
de foraj, de pompare. întregul in
strumentar de suprafață și de fund
inumite in producție se află La indemina elevilor in poligonul da in
struire pentru foraj ; aiaturi, foarte
bine organizat, cabinetul de foraj,
cu macneta unui parc de dezbenzinare, a unei unnați de pompare, a
unui troliu și aiteie, care comple
tează și fac posibile aplicații la ore
le ne specialitate. In atelierul da
electrotehnică, elevii lucrează, intre
altele, la repararea cabinelor pen
tru pornirea automată a motoare
lor de sonda, a panourilor electrice
pentru cazane ș.a. Reperele care al
cătuiesc plănui da producție al li
ceului, in valoare de 1 milion lei.
au gradul de complexitate prevăzut
in programa școlara. In laboratorul
de chimie, o hartă luminoasa a ză
cămintelor de țiței și gaze și a cen
trelor de prelucrare este, și ea, o
lucrare da diploma (1987). Mesele
pentru laboratorul da fizică, con
cepute de prof. Vereș Zoflan. sint
funcționale și aspectuoase. Și exem
plele ar putea continua, căci tinămi liceu de petrol dm Marghita
prezintă, cu mijloacele sale, semni
ficativ. dezvoltarea economică și so
cială a orașului. La fel cum. in cîteva cuvinte inscrise pe un panou al
foștilor absolvenți ai scoiii. care lu
crează in întreprinderila din oraș,
sint cuprinse exemplul și responsa
bilitatea comunistă, tot atîtea mo
dela pentru elevii de astăzi, oameni
care miine var contribui la dezvol
tarea localității lor. punind ta prac
tică cunoștințele generale ai de
apecialltata dobindita pe băncile
unuia dintre liceele fruntașa ale
județului.

Costin TUCHILA

Biblioteca Centrului de Cultură și Creație al municipiului Satu Mare

Exemplu! cel mal concludent nl-1
oferă maistrul Vasile Dascălu. autor
a 125 de invenții sî a numeroase ino
vații. Ultima' invenție constă in
tr-un dispozitiv nentru aglomerarea
deșeurilor de polistiren. Instalația
se află de un an de zile In exploa
tare. reaiizîndu-se cu deseurile ast
fel recunerate circa 600—700 mc po
listiren pe an. respectiv necesarul
secției pe o lună de zile. în prezent,
oamenii muncii din secție lucrează Ia
o soluție pentru aglomerarea deșeu
rilor de rumeguș, nentru înlocuirea
materialului lemnos din pardoseli ;
au fost deja finalizate studiile teo
retice. precum și testările de la
borator.
— S-a construit mult In Bacău!
ultimilor 20 de ani. apreciază arhi
tectul Ștefan Cichi, directorul Insti
tutului Județean de Proiectare. Ne
voia socială a impus un ritm nu o
dată alert. Trebuie bine precizat că.
intr-un municipiu în care producția
globală industrială a crescut de
10 ori fată de anul 1965, constructorii
de locuințe au trebuit să tină nasul
în permanență : au sporit populația,
numărul tinerelor familii. Am căutat
să construim nu numai mult, cl și
bine. Se poate afirma, pe bună drep
tate. că am schimbat înfățișarea ora
șului : în locul străzilor înguste, al
dughenelor înghesuite si insalubre
s-au ridicat bulevarde, alei spațioa
se. construcții zvelte.
Lucrăm într-un angrenaj. în strînsă colaborare — proiectant!, con
structori, beneficiari. în prezent ne
concentrăm atenția asupra întregirii
centrului civic. Ne preocupă, de ase
menea. cele două intrări in oraș —
dinspre Roman și dinspre Piatra
Neamț — unde lucrările sînt destul
de avansate. Se poate aprecia că.
dacă menținem actualul ritm de con
strucții de locuințe, in cincinalul
1991—1995 problema locuințelor va fi
rezolvată în municipiul si județul
Bacău.
...Să recapitulăm : bună organi
zare. control permanent, competentă
profesională, creativitate, colabora
re si operativitate in rezolvarea pro
blemelor. gîndire de
perspectivă,
urmărirea riguroasă a lucrărilor —
toate se pot subsuma, determinîndu-Ie. conceptelor de ordine si dis
ciplină. Cînd ordinea si disciplina
constituie — asa cum nl s-a spus —
un adevărat climat de muncă, rezul
tatele bune nu întirzie să apară. O
dovedește din plin experiența con
structorilor băcăuani.

Leila MUNTEANU

Foto : 8. Cristian

Lecția toamnei
A trecut echinocțiul
de toamnă și lumina,
rarefiată,
dezvăluie
bogăția unică a ceru
lui de octombrie, tn
alchimia aerului e o
tandrețe discretă, gu
tui, cattane si nuci,
rugina frunzelor im
ponderabile în valsul
lor elegiac..,
E deja timpul fertil
al meditației si amin
tirii. al adevărurilor
înțelepte,
esențiale,
care ne apropie de pămînt si roadele-i ul
time. E virsta re
cunoașterii și justifi
cării de sine. A mul
țumirii reculese că
menirea noastră — cită
a fost, cită este —
n-a trecut nepăsătoare
ori ingrată prin școala
gravă a toamnei. Pen
tru ci toamna, mai
mult decit în oricare
anotimp, ne reamin
tim școala si tilcurile
învățării.
De
la
întîlnirea
(orto)grafică cu lumea
și substantivul esen
țial
cuvînt.
care
— simplă coinciden
tă f — rimează in
românește cu pămînt,
pină la asimilarea for
mulelor superioare ale
puterii de a cunoaște,
școala e planeta bi
ruinței noastre ca spe
cie, univers în uni
vers, revanșă a cuge
tului si aspirațiilor
’ noastre civilizatoare,
a bucuriei de a sti și
a orgoliului de a clădi
intru spirit, dincolo
de fragila, dureroasa
limită biologică.
Mai auzim uneori
vorbindu-se cu supe
rioritate și aplomb de
infailibila „scoală a
vieții", la care, dispretuind foloasele „mo
deste", sensul cunoas-

H-

teril și trudei umane
creatoare. înveți să te
„descurci" ori să te
„învirtesti". verbe sugerind un balet gro
tesc, prolix si te
nebros adesea, pe care
conștiința, adică scena
demnității noastre, îl
refuză cu jenă si tris
tețe adinei. Pentru ci
spiritul nostru are, si
mai mult ca oricind la
sfirsit de veac XX,
datoria de a Învăța
Si a ști, iar nu de
a închipui și „or
ganiza" strategii mă
runt pragmatice. Cit
de sărac și demn de
compătimire e sufletul
care n-a asimilat lumi
na scolii, care nu s-a
bucurat de căldura
unor dascăli călăuzi
tori. capabili »d-i Intpărtăsească nu doar
materii si obiecte de
studiu, ci si bucuria
superioară de a fl om
S< de a fructifica
această
privilegiată
condiție.
Scriu aceste rîndurl
glndindu-mi la pro
priii mei dascăli, care
pe atiția foști învăță
cei si mai tirziu dis
cipoli demni ne-au
trimis in lume Incărcați de daruri si as
pirații
profesionale,
inarmati eu demnita
te si curajul demni
tății, cu austeritate si
perseverentă, sensibi
litate si^cultul adevă
rului. Cit au sporit ori
diminuat aceste daruri
o dovedește continuu
timpul, singurul in
stare să măsoare no
blețea metalului din
care-i făurită conștiin
ța fiecăruia, să „tes
teze" rezistenta fiecă
ruia la sensul duratei.
Cind toamna-si pu
ne stema fastuoasă pe

cuvinte, cuget printre
rinduri la profesorul
meu de limba română,
un om cu suflet fru
mos. cum numai no
blețea unei stirpe au
tentice si exercițiul
șlefuit al armoniei cu
vintelor pot plămădi.
Cugetind la el. reme
morez de fapt nu tra
iectoria unei profesii
literare, ci dobindirea
crescindi a unui rost
spiritual, căci a te
naște din tilcul bitrîn
Si experiența milenară
a cuvintelor limbii
tale înseamnă a fi
aici, cu inima si tru
da ta de om ce tine
si-si lămurească siesi.
dar si semenilor pu
tina, exigenta durată.
A fi in dulcea, intra
ductibila lumină a
rostirii sadoveniene si
argheziene, cu adevă
rul suveran că numai
pimintul tiu te re
vendică si doar in
limba ta ești prețuit
și crezut.
A
venit toamna
— implora Poetul —
acoperă-mi inima cu
ceva. lăr inima aces
tui stihuitor genial odihneste credincioasă
aici. In pămintul ft
care s-a așternut urnbra
lui Eminescu. I
adică umbra infiniti a
aspirației spre stelele
veșnice si de nestrb
mutat.
Peste inima poețilr
a răsărit constelata
Orion, pe nostalg-e
file de dictando a enit Intr-adevăr tom
na. iar noi. alăturide II
copiii
adunați In I
bănci, să-i recațtu- II
lăm lecția gravă,nesajul profund.

Smarana
COSMI
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In telegrame adresate tovarășului nicolae

ceaușescu

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII TURCIA

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintei» Republicii Socialiste România

Domnule președinte.
Doresc să vă mulțumesc pentru cordialul mesaj de felicitare pe eare ați
avut amabilitatea să ml-1 adresați cu ocazia Zilei naționale a Spaniei.
Vă reînnoiesc urările mele cele mal bune de pace și prosperitate pen
tru țara prietenă — România.
Cu Înalta mea considerație,

JUAN CARLOS I

In telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, Comitetul Județean Dîmbovița al P.C.R. raportează terminarea
recoltării porumbului pe întreaga suprafață cultivată și obținerea unei
producții medii de 23 500 kg la hectar, fiind cea mal mare înregistrată
vreodată pe aceste meleaguri. Producția obținută, se arată In telegramă,
are la bază aplicarea cu consecvență In viață a prețioaselor indicații
ale secretarului general al partidului, este rezultatul grijii șl sprijinului
permanent acordat de partidul șl statul nostru acestei ramuri de bază
a economiei naționale, reflectă superioritatea proprietății socialiste de
stat șl cooperatiste.

LA PORUMB
Județul Dîmbovița * ■ 23500 kg la hectar

★

în telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, seeretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, oamenii muncii
din numeroase unități agricole
raportează încheierea recoltării
unor culturi și realizarea de pro
duct» mari, superioare celor pla
nificate.
în prezent, se spune în telegrame,
se acționează cu toate forțele pen-

★
tru terminarea recoltării șl a celor
lalte culturi, la «trîngerea șl depo
zitarea furajelor în vederea asigu
rării unor cantitătl corespunzătoare
pentru perioada de iarnă In zoo
tehnie. Lucrătorii ogoarelor din
aceste unități tșl exprimă, totodată, angajamentul de a munci cu
Înaltă răspundere șt spirit revoluîntîmpina cu noi
tionar pentru a ____
șl importante realizări cel de-al
XlV-lea Congres al partidului.

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
La sfecla de zahăr
IN JUDEȚUL MUREȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bogata — 128 500 kg ta
hectar

IN JUDEȚUL TIMIȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Periam — 116 880 kg ta
hectar

Întreprinderea Agricolă de Stat
Giarmata — 115160 kg la hectar

La porumb
în cultură
irigată
IN JUDEȚUL OLT
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vădastra — 33 300 kg ta
hectar

La porumb
în cultură
neirigată
IN JUDEȚUL BIHOR
Unitatea Agroindustrială Ora
dea — 28 400 kg la hectar

IN JUDEȚUL OLT
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vilcele — 24 800 kg ta
hectar

IN JUDEȚUL MUREȘ
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gheorghe Șincal — 24 500
kg la hectar
Cooperativa Agricolă de Producție Chețanl — 23 200 kg la
hectar

IN JUDEȚUL TIMIȘ
ÎN JUDEȚUL OLT
Cooperativa Agricolă de Producție Deveselu — 109 100 kg Ia
hectar
Cooperativa Agricolă de Producție Crușov — 108 900 kg la
hectar

Cooperativa Agricolă de Pre22 880 kg ta
ducție Recaș
hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Abram — 21800 kg Ia
hectar

Economisirea la C. E.C.
act util pentru fiecare cetățean, pentru întreaga societate
Manifestare devenită tradițională,
organizată in fiecare an intre 25 și
31 octombrie,
„Săptămlna econo
miei" se desfășoară acum în clima
tul de puternică angajare revoluțio
nară, patriotică generat de dezba
terea de către Întreaga națiune a
documentelor programatice ale Con
gresului al XlV-lea al partidului,
de hotărfrea fermă a tuturor colec
tivelor de oameni ai muncii de a
lntîmplna marele forum al comuniș
tilor cu noi șl remarcabile realizări
In toate domeniile de activitate.
„Săptămina economiei" coincide,
totodată, cu Împlinirea a 125 de ani
de la crearea primei case de eco
nomii din țara noastră, Instituție
menită să atragă, să păstreze șl să
folosească In interesul depunătorilor
și al economiei naționale econo
miile bănești temporar disponibile
ale cetățenilor.
Referindu-se la semnificația acestei
manifestări, la importanța economi
sirii pentru fiecare cetățean, pentru
întreaga societate, tovarășul Ion
Pătan. ministrul finanțelor, președin
tele Comisiei centrale pentru sori
jinirea acțiunii de economisire, ne-a
apus :
Bancă a populației, Casa d* Eco__ ___ ,___ șl-a aflat
nomii și Consemnațiuni
adevărata îmenire
__ _1_. după reorgani___ _
zarea activității sal
*
pe baz
*
socia
liste in anul 1949 și, in special,
după Congresul al IX-Iea al Parti
dului Comunist Român, clnd, ca ur
mare a impetuoasei dezvoltări a
economiei naționale, venitul națio
nal a cunoscut creșteri Însemnat
*
de la un an la altul, ceea ce a con
dus la sporirea veniturilor oameni
lor muncii de la orașe și sate, fac
tor determinant al creșterii capaci
tății de economisire a acestora.
Rezultatele remarcabile obținut
*
in dezvoltarea economiei, in spo
rirea venitului național au făcut să
crească veniturile populației, fondul
de retribuire pe ansamblul econo
miei fiind în anul 1988 de aproape
6 ori mai mare decît în anul 1965.
Ca urmare, retribuția medie lunară
netă a crescut de peste 3 ori. Con
comitent, au sporit continuu veni
turile țărănimii obținute din munca
prestată în cooperativele agricole și
gospodăriile personale. Semnificativ
pentru sporirea veniturilor bănești ale
populației este faptul că soldul gene
ral al economiilor bănești ale acestora
păstrate la C.E.C. a crescut in ulti
mii 24 de ani de aproape 23 de ori.
An de an, spiritul de economisire
organizată ■ pătruns tot mai mult
in rindul populației, in prezent
neexistînd, practic, familie in țară
noastră care să nu dețină unul sau
mai multe instrumente de economi
sire sau care să nu apeleze, in
tr-un scop sau altul, la serviciile
unităților C.E.C. Dacă la sfirșitul
anului 1965 existau asupra popu
lației un număr de 4,3 milioane
librete de economii, revenind în
medie 228 librete la 1 000 locuitori,
în prezent există In circulație peste
24,5 milioane librete de economii,
revenind 1 064 librete la 1 000 locui
tori. Concomitent cu sporirea nu
mărului libretelor de economii, a
crescut și valoarea sumelor păstrate
de cetățeni pe aceste instrumente
de economisire, soldul mediu pe un
libret crescind în perioada 1965—
1989 de 4,1 ori. Totodată, avînd loc
o creștere a stabilității sumelor
economisite, respectiv a duratei de
păstrare a unui leu depus la C.E.C.
de la 340 de zile in anul 1965 la
1021 zile in anul 1988.
Aceste mutații semnificativ
*
tn
actul economisirii organizate In țara
noastră s-au datorat creșterii în
crederii populației in politica finan
ciară a statului și partidului nostru,
in tăria monedei noastre naționale.
Depunind banii la C.E.C., populația
lși păstrează dreptul de proprietate
— drept legiferat prin însăși Con
stituția țării —, procesul economi
sirii organizate avind și un rol so
cial. acela de a contribui la edu
carea oamenilor în spiritul bunei
gospodăriri a veniturilor. Statul sti
mulează procesul economisirii or
ganizate, acordînd. prin intermediul
Casei de Economii și Consemnațiuni, importante drepturi șl avan
taje, Intre care garantarea sumelor
depuse, păstrarea secretului In le-

gătură cu sumele economisite șl nu
mele titularilor acestora, restituirea
la cerere a depunerilor, acestea fi
ind imprescriptibile, scutirea de im
pozite șl taxe, acordarea de dobinzi
.și cîștiguri.
In înfăptuirea rolului său, Casa de
Economii și Consemnațiuni pune la
dispoziția populației 8 instrumente da
economisire, dintre care 5 librete de
economii cu caracteristici diferite.
Acestea oferă posibilitatea depunăto
rilor să opteze pentru acele instru
mente de economisire care corespund
cel mai bine intereselor lor. Cele mai
răspîndite instrumente de economisi
re s-au dovedit a fi libretele de eco
nomii, iar în cadrul acestora, libretul
cu depuneri pe termen de cel puțin
un an, care, la sfirșitul lunii august,
reprezenta 41,1 la sută din totalul
soldului general al economiilor popu
lației, soldul economiilor pe acest li
bret fiind de aproape 100 ori mai
mare decît în anul 1965.
Potrivit orientărilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, una din direcțiile în care tre
buie acționat cu mai multă hotărire
este aceea a perfecționării relațiilor
economico-financiare, prin introdu
cerea de sisteme noi, moderne de
decontări, care să contribuie la redu
cerea la strictul necesar a numeraru
lui și a circulației bănești în țara
noastră. Pentru realizarea acestui obiectiv, Casa de Economii și Consemnațiuni a acționat pentru activizarea
depunerilor prin virament ale, oame
nilor muncii din retribuții și alte ve
nituri, îndeosebi în conturi curente
personale, precum și pentru dezvol
tarea plăților fără numerar ale popu
lației. Prin folosirea acestor modali
tăți de economisire, oamenii muncii
beneficiază de toate avantajele pe
care le au depunătorii la C.E.C., sta
tul garantîndu-le depozitele, iar titu
larii putînd' oricînd solicita restitui
rea sumelor. în același timp, sînt
create condiții ca prin conturile cu
rente personale să poată fi efectuate
o serie de operații prin virament, ca
mijloc mai simplu de încasare a su
melor cuvenite ori de efectuare a
plăților dispuse de ei. Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni va trebui să
acționeze în continuare, cu și mai
multă perseverență in această di
recție.
în prezent, peste 600 000 de oameni
ai muncii depun lunar prin virament
pe diferite instrumente de economi-_
sire mai bine de 350 milioane lei. A ~
sporit, de asemenea, numărul cetă
țenilor care folosesc serviciul contu
lui curent personal, cei peste 112 000
de titulari de conturi efectuînd nu
mai în perioada 1 ianuarie — 30 sep
tembrie a.c. plăți prin virament în
valoare de peste 52 milioane lei.
Păstrarea și creșterea economiilor
bănești ale populației, ca și efectua
rea celorlalte servicii în beneficiul
acesteia au impus dezvoltarea cores
punzătoare a rețelei de unități C.E.C.
Cele 2 706 unități proprii și 7 671 uni
tăți mandatare existente în prezent
asigură servirea locuitorilor din toa
te localitățile tării, precum și din
unitățile socialiste. S-a asigurat ast
fel apropierea servirii atît de domi
ciliul, cit și de locul de muncă al de
punătorilor.
în concordanță deplină cu exigen
țele societății socialiste multilateral
dezvoltate și înaintării României spre
comunism, proiectul ProgramululDirectivă șl Tezele pentru Congresul

ta t r
• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Ploșnița — 11 ; Nu se știe
niciodată — 18 ; (sala Amfiteatru) :
Poveste din Hollywood — 18 ; (sala
Atelier) : Intre patru ochi — 18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Stagiunea
educativă pentru elevi. „Ce este cla
sicismul muzical 7". Interpretează Cipriana Smărăndescu, Clara Cernat,
Alexandru Tomescu, Orchestra simfo
nică a Liceului de artă „George Enes
cu". Dirijor și comentator : Petru Andrlesei — 11 ; „Universul artei voca
le". Recital de lieduri Mlhaela Agachl
— mezzosoprană. La plan > Lidia

al XlV-lea al partidului fundamen
tează pe baze științifice, realiste și de
largă deschidere previzională, în ra
port cu noile condiții ale deceniului
următor, marile obiective ale dezvol
tării economico-sociale ale patriei
noastre. Previzionate cutezător, orien
tările dezvoltării economico-sociale a
României în cincinalul 1991—1995 și
In perspectivă, pină în anii 2000—2010,
sînt rezultatul contribuției determi
nante a secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
care a conceput și pentru orizontul
sfirșitului de mileniu, ca de altfel
pentru întreaga perioadă deschisă de
Congresul al IX-lea, un Program
românesc de construire a socialismu
lui cu poporul și pentru popor, ex
presie a aplicării creatoare a legități
lor generale și principiilor socialismului științific la condițiile și realitățile României.
îmbunătățirea continuă a condițtl_. __
lor de muncă și de viață pentru toți
cetățenii patriei va fi posibilă numai
pe temelia realizării programelor
de dezvoltare intensivă, a menține
rii unei rate corespunzătoare d acu
mulării. In perspectivă, cind se va
asigura înfăptuirea deplină a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate si înaintarea fermă spre comu
nism. se estimează ca pînă în anul
2000—2005 venitul național să se du
bleze fată de anul 1990. ca temelie
a progresului neîntrerupt al patriei,
a realizării unei noi calități a mun
cii si vieții întregului popor. In anul
1995. comparativ cu 1990. se pre
vede sporirea cu 5—8 la sută atît a
retribuției medii reale a personalului
muncitor, cit și a veniturilor totale
ale țărănimii cooperatiste, actionîndu-se cu fermitate pentru menți
nerea. in continuare, a stabilității
preturilor.
In acest cadru general de dezvol
tare economică si socială, se des
chid noi orizonturi, noi posibilități
de dezvoltare a procesului de eco
nomisire la C.E.C., care va înregistra
o intensificare continuă, o creștere
a parametrilor calitativi In toate
compartimentele de activitate. Sint
perspective ale pătrunderii largi în
mase a spiritului de economie si
chibzuință, de înțelegere deplină a
utilității personale si generale a
actului economisirii la C.E.C.. astfel
îneît fiecare cetățean să devină un
depunător activ, constant. Realizarea
ritmurilor înalte de creștere la toți
indicatorii calitativi ai acțiunii de
economisire impune din partea Ca
sei de Economii si Consemnațiuni
noi măsuri pentru perfecționarea în
continuare a servirii, modernizarea
și dezvoltarea .gamei de servicii
oferite cetățenilor.
Diversificarea în continuare a
activității Casei de Economii și Consemnațiuni ne linia servirii bancare
a populației, prin extinderea în
special a operațiunilor in conturile
curente, trebuie să aibă ca efect
lărgirea sistemului decontărilor fără
numerar, contribuind astfel la con
solidarea sistemului bănesc national,
la atragerea de noi mijloace bănești
disponibile din ce în ce mai mari.
Perspectivele de dezvoltare a ac
tivității Casei de Economii si Consemnațiuni sînt dintre cele mai fa
vorabile. La baza lor se află obiec
tivele mărețe ale dezvoltării patriei
noastre, așa cum sînt ele prefigurate
în documentele programatice pentru
Congresul al XlV-lea al Partidului
Comunist Român.
Teodorescu — 18 ; (sala Studio) :
„Treptele afirmării artistice-. Radu
BUdaru — vioară. La pian : Vera Eck
stein — 17
• Opera Română (13 18 57) i Cosetta
— 11
• Teatrul de operetă (13 83 48) : Po
vestea soldățelului de plumb — 10,30;
Lyslstrata — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Gin-Rummy — 10,30 ; Noțiunea de fe
ricire — 18 ; (sala Grădina Icoanei,
11 95 44) :
Clinele grădinarului —
10.30; 18
S Teatrul Mic (14 70 81) : Pluralul
englezesc — 10,30 ; Arta iubirii —
18,30 ; (la Casa de cultură a M.A.I.) I
Maidanul cu dragoste — 18,30
• Teatrul de comedie
(16 64 60) :
Sfintul Mitică Blajinu — 10 ; Slugă la
doi stăplnl — 18

Creșterea rolului conducător
al partidului
(Urmare din pag. I)

Întăririi continue a partidului, per
fecționării rolului său In toate do
meniile, dezvoltării continue a de
mocrației interne de partid, ca un
factor de importanță hotăritoare
pentru întreaga dezvoltare a țării,
pentru înfăptuirea democrației muncitorești-revoluționare în toate do
meniile. S-a subliniat că In Întreaga
activitate de partid trebuie să se aplice neabătut prevederile Statutu
lui. să se dezvolte puternic critica și
autocritica, atitudinea fermă, com
bativă față de lipsuri, recunoașterea
deschisă a stărilor negative de lu
cruri și stabilirea măsurilor pentru
înlăturarea acestora — ca o cerință
obligatorie a mersului înainte.
In acest context, secretarul gene
ral al partidului a arătat că este ne
cesar să se asigure dezvoltarea con
tinuă a democrației interne de
partid, dezbaterea temeinică In or
ganizațiile și organele de partid a
problemelor economico-sociale, ale
construcției
socialiste,
întărirea
permanentă a legăturii cu masele de
oameni ai muncii. S-a arătat că tre
buie să se sublinieze cu putere, în
activitatea ideologică, teoretică și să
se tragă concluzii practice privind
întărirea rolului clasei muncitoare,
clasa conducătoare a societății, im
portanța creșterii numărului mem
brilor de partid din rîndul muncito
rilor, inclusiv in organele de condu
cere, pentru păstrarea caracterului
revoluționar, combativ al partidului.
Activitatea ideologică, politico-educativă trebuie să demonstreze In mod
științific, teoretic injustețea diferite
lor teze cu privire la diminuarea ro
lului clasei muncitoare și pericolul
acestora pentru construcția socialis
mului, inclusiv problema reducerii
ponderii muncitorilor in unele parti
de comuniste și muncitorești, în con
ducerea diferitelor sectoare de acti
vitate. Așa cum s-a arătat, aceasta
reprezintă, fără nici o îndoială, o
subapreciere de neacceptat a rolului
clasei muncitoare în societatea so
cialistă, în societatea omenească in
general. De altfel, se poate afirma
că scăderea ponderii muncitorilor
șl creșterea ponderii categoriilor
mijlocii au creat și condițiile sociala
pentru slăbirea spiritului revoluțio
nar, pentru apariția tendințelor re
formiste. mic-burgheze. care duc la
slăbirea rolului partidului, punind în
pericol Însăși construcția socialistă.
Iată de ce, concomitent cu acțiunile
Întreprinse pentru accentuarea ca
racterului muncitoresc al partidului
nostru, este necesar să se sublinieze
rolul clasei muncitoare în Întreaga
lume, al unității sale in lupta pentru
progres economic și social, pentru
libertate, dezarmare și pace.
In același timp. în strălucita Ex
punere a secretarului general al

partidului prezentată In deschiderea
lucrărilor plenarei, în cadrul dezba
terilor a fost pus în evidență rolul
crescînd al organizațiilor de masă și
obștești, al sindicatelor, al organiza
țiilor de tineret, de femei, al celor
lalte organizații obștești, care în țara
noastră, sub conducerea partidului,
asigură participarea organizată a tu
turor categoriilor de oameni ai mun
cii la conducerea democratică a di
feritelor sectoare de activitate. Por
nind de la aceste realități de esență
ale vieții noastre politico-sociale, de
Ia experiența dobfndită. secretarul
general al partidului a exprimat
convingerea că Plenara Comitetului
Central al P.C.R. pe probleme ideo
logice, hotăririle adoptate vor da un
nou și puternic avînt activității crea
toare de ridicare a nivelului general
de cunoștințe, de conștiință revolu
ționară a întregii națiuni, că. tn
strinsă unitate, partidul, Împreună
cu întregul popor, va acționa cu toa
tă forța pentru a asigura înfăptuirea
neabătută a programelor de dezvol
tare economico-socială. de ridicare
a patriei pe noi culmi de progres șl
civilizație, de creștere continuă a ni
velului de trai material și spiritual
al poporului, de făurire a socialis
mului și comunismului, de întărire
necontenită a independenței și suve
ranității României.
Desfășurate într-o continuitate fi
rească, expresie a consecvenței și
caracterului științific al politicii
.partidului și statului nostru, îngemă
nate. prin unitatea de cuget, de
voință și simțire cu gindurile șl ati
tudinile militante ale milioanelor de
oameni ai patriei, care dezbat în în
treaga țară proiectul ProgramululDirectivă și Tezele pentru Congresul
al XlV-lea al P.C.R.. lucrările plena
rei au pus cu putere in evidență forța
și unitatea partidului, a întregii na
țiuni. care, prin muncă eroică, cu
demnitate patriotică, cu încredere
nestrămutată, făurește viitorul socia
list și comunist al României. Acest
viitor, către care țara privește șl
înaintează cu deplină încredere, este
luminat de opțiunea fundamentală a
întregului partid și popor, afirmată
puternic prin, milioane și milioane
de glasuri, onorată strălucit prin mi
lioane și milioane de fapte s
„Ceaușescu reales ta al XlV-lea
Congres
Este o voință unanimă
care confirmă încă o dată adevărul
că, în momentele decisive ale lstoriei. România — liberă șl lndepen______
dentă, poporul — pe deplin suveran,
știu să ia cele mai bune hotărirl
pentru prezentul și viitorul tot mal
prosper, tot mai luminos, pentru în
făptuirea mărețelor programe de
dezvoltare multilaterală a patriei, a
Programului
partidului,
pentru
triumful socialismului și comunis
mului în România, In întreaga lume.

Domnului KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia
ANKARA

Cu ocazia Zilei național
*
a Republic» Turcia, !m! asta deosebit da plă
cut tă vă adresez, In numele poporului român și al meu personal, cordiala
felicitări șl cete mai bun
*
urări de sănătate fi fericiră personală, da pro
gres și bunăstare pentru poporul turc prieten.
Sint conving că relațiile de prietenie fi colaborar
*
*
dlntr
România șl
Turcia se vor dezvolta fructuos și In viitor spre binele popoarelor român și
turc, al cauzei păcii, cooperării și securității In Balcani, In Europa fi în
Întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialista România

TELEGRAMA
Primul-mlnistru al Guvernulul
Republicii
Socialista
România,
Constantin Dăscălescu, atrimis
________
o telegramă primulul-ministru al Repu
blicii Turcia, Turgut Ozal, cu prile
jul Zilei naționale a acestei țări.

Sărbătoarea națională a Republic»
Turcia evocă evenimentul istoric da
la 29 octombrie 1923, clnd, In prima
sa sesiune. Marea Adunare Națio
nală, întrunită la Ankara, a pus
capăt regimului otoman anacronic
și, alegindu-1 în fruntea țării pe
marele patriot Kemal AtatOrk, a
deschis calea făuririi statului' turc
modern. In deceniile care au trecut.
Turcia a depus eforturi pentru
dezrădăcinarea structurilor socialeconomice care-1 frinau dezvolta
rea, Modernizarea agriculturii șl
făurirea unei industrii proprii —
reprezentată mai ales de ramurile
chimică, constructoare de mașini,
energetică, electrotehnică, ușoară,
alimentară —, dezvoltarea învățămîntului de toate gradele șl crearea
de cadre naționale s-au afirmat ca
factori hotărîtori pentru progresul
țării.
Pe această bază, viața soclal-economică și politică a cunoscut prefa
ceri substanțiale. Prin valorificarea
in măsură crescîndă șl la parametri
valorici mai înalți a bogățiilor sub
solului, crearea de întreprinderi
mixte și punerea la punct a unui
mecanism economico-financiar orientat spre asigurarea eficienței,
creșterea fondului de acumulare și
măsurile pentru sporirea încasărilor
din turism, amplificarea în acest fel
a volumului investițiilor în condițiile
în oare statul a asigurat o afluență
de forță de muncă ieftină, prin dez
voltarea colaborării sale cu state din
toate regiunile. Turcia a atins o se
rie de parametri care o situează în
rindul țărilor industrial-agrare.
Crescînd Intr-un ritm relativ inalt,
sectorul industrial a depășit agri
cultura prin ponderea sa In crearea
venitului național. Semnificativă
este creșterea continuă a exporturi
lor, în cadrul cărora ramurilor pre
lucrătoare le revine un roi hotăritor.
Pornind d« la aces
te rezultate și da Ia potențialul
ridicat al agriculturii, țara țintește
spre nod orizonturi da progres. O

tv
In jurul orei 15 i Transmisiune
directă din municipiul Brăila i
Adunarea populară prilejuită de
vizita de lucru in județul Brăila
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialisto România, Îm
preună
cu
tovarășa
Elena
Ceaușescu, șl de sărbătorirea
Zilei recoltei.

ACTUALITATEA SPORTIVA
FOTBAL • Ieri In cadrul etapei
a 10-a a campionatului diviziei A la
fotbal. Dinamo București a întrecut,
pe teren propriu, cu scorul de 4—0
(1—0) formația FCM Brașov. Astăzi
se dispută alte 7 partide din aceeași
etapă : FC Argeș — Victoria. FC
Inter — SC Bacău. Petrolul — Corvinul Hunedoara. FC Farul — Poli
tehnica. Flacăra — Sportul studen
țesc. Universitatea Cluj-Napoca —
Universitatea Craiova. FC Olt — FC
Bihor. • Echipele Emiratelor Arabe
Unite si Coreei de Sud s-au calificat
pentru turneul final al campiona
tului mondial de fotbal de anul vii
tor. situindu-se pe primele două
locuri ale turneului final al preli
minariilor zonei asiatice. în ultima
zi a turneului, găzduit de Singapore,
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Emiratele Arabe Unite —
Coreea de Sud 1—1 ; Qatar — R.P.
Chineză 2—1 ; Arabia Saudită —
R.P.D. Coreeană 2—0.

ȘAH. Finala turneului candidațllor la titlul mondial de sah
__
__
dintre marii maeștri Anatoli Karpov
(U.R.S.S.) și Jan Timman (Olanda)
se va desfășura anul viitor, in luna
martie, la Londra, întrecerea va cu-

prinde 16 partide, Învingătorul urniind să-1 întilnească. in meci pen
tru titlul mondial, pe actualul cam
pion Gări Kasparov. Așa cum se
cunoaște. In semifinale, Karpov l-a
Întrecut cu 4,5—3,5 puncte pe Artur
Iustipov, iar Timman a cîștigat cu
același scor in fața lui Jonathan
Speelman.
TENIS. Ultimele partid
*
din op
timile de finală ale turneului internațional feminin de tenis de la
Brighton(Anglia)
_________
_ _____
r_. cu
s-au
încheiat
următoarele rezultate: Manuela Ma
leeva — Judith Wiesner 7—6. 6—1 ;
Hana Mandlikova — Laura Golarsa
7—5, 6—3 ; Jana Novotna — Jana
Pospisilova 6—3, 6—3 ; Steffi Graf
— Claudia Kohde 6—0; 6—3 ; Raffaella Reggi — Katrina Adams 6—2,
6-2.

HANDBAL. La Verîa (Grecia), tn
meci pentru primul tur al „Cupei
campionilor europeni
*
la handbal
feminin, echipa locală Phillppos a
Întrecut cu scorul de 41—19 (19—14)
formația College Ciprus. învingă
toare și în primul joc. handbalistele
din Veria s-au calificat pentru turul
următor al competiției.

Prognoza lunii noiembrie
Caracterizare generală : Regimul ter
mic se va situa, în general, în Urnite
normale în cea mai mare parte a teri
toriului, exceptînd sudul țârii, unda
temperaturile medii lunare vor fl ușor
mai coborite, comparativ cu valorile
z normale
__ caracteristice
,___________ ____
acestei zone.
Cantitățile de precipitații vor fl apro
piate de valorile medii multianuale, cu
excepția unor regiuni din sudul și estul
teritoriului, unde vor fi ușor exceden
tare.
Intre 1—10 noiembrie, vremea va fl în
general Închisă. Se vor semnala pre
cipitații temporare, sub formă de bur
niță și ploaie, în majoritatea regiuni
lor. Trecător, spre sfirșitul intervalului,
în zonele de deal, acestea se vor trans
forma în lapoviță și ninsoare. La mun
te va ninge. Temperaturile minime vor
fi cuprinse între minus 2 șl plus 8 gra
de, mai coborite in ultimele nopți, iar
cele maxime între 8 ș! 16 grade, mal
ridicate la Începutul decadei, în zonele
de cîmple. Dimineața se va semnala
ceață.
Intre 11—20 noiembrie, vreme În gene-

• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Scaplno — 10; Livada cu
vișini — 18 ; (sala Studio) : La un pas
de fericire — 10,30 ; Dansul morțil —
18,30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Pescărușul — 11 ; Arta con
versației — 18 ; (sala Giuleștl, 18 04 85):
Cocoșelul neascultător — 11 ; Bărbie
rul din Sevilla — 15; 18
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, Savoy
— 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : Caval
cada risului — 18
• Teatrul „Ion Creangă- (50 26 55) I
David Copperfield — 10,30
• Teatrul „Țăndărică- (15 23 77, sala
Victoria) : Ileana Sinziana — 11 ; (sala
Cosmonauților, 12 04 85) : Punguța cu
doi bani — 11,30
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Arena atracțiilor- (R.P. Bul
garia) — 10; 15,30; 19

ral umedă, cu cerul variabil, mâl mult
acoperit in ultimele zile. Vor cădea pre
cipitații sub formă de burniță șl ploaie
in majoritatea regiunilor țării. Trecă
tor, acestea se vor transforma in lapo
viță șl ninsoare, mai ales în a doua
jumătate a decadei. La munte va ninge.
Temperaturile minime vor fl cuprinse
intre minus 4 și plus 6 grade, mal
coborite In nordul șl centrul teritoriu
lui In primele nopți, iar cele maxime
intre 6 și 12 grade, Izolat mai ridicate
In sud-vestul țării. Frecvent, ceață șl,
Izolat, condiții de polei.
In Intervalul 21—30 noiembrie, vreme
schimbătoare ; cerul va ti variâbll, cu
lnnorărl mal accentuate in primele
zile, clnd, temporar, se vor semnala
precipitații sub formă de ploaie în ma
joritatea regiunilor. Pe alocuri, ploile
vor avea tendință de transformare In
lapoviță. în a doua jumătate a deca
dei, frecvent, se va produce ceață.
Temperaturile minime vor fl cuprinse
între minus 5 și plus 5 grade,
mal
coborite în depresiunile lntramontane,
Iar cele maxima Intre 3 șl 13 grade.
(Agerpres)

cinema
• Rochia albă de dantelă : SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Cei care plătesc cu viața : -------LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15 17; 19,
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, EXCELSIOR (65 49 45) - 9; 11;
13; 15; 17; 19
• Dragoste și datorie („Zilele filmu
lui cehoslovac") : STUDIO (59 53 15) —
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30 ; 19,30
• Un studio In căutarea unei vedetei
PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• clprtan Porumbescu : TIMPURI
NOI (15 «1 10) — 9; 11,30; 14: 16.30; 19

, '.'A

13.00
13,05
15,00
19.00
19,20

• Ant bogațl tn mult* blruințl.
Clntece patriotice, revoluționare
• Viața satului, „ziua recoltei* :
Eroi al cîmpiei, eroi al noii revo
luții agrare
Telex
Album duminical
închiderea programului
Telejurnal
Cîntarea României. Omagiul țârii.

• libretelor d*
Nr.
cri.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
' 34.
35.
36.
37.

prln care M adresează cald
*
felici
tări șl cele mal bun
*
urări. Se ex
primă, totodată, convingerea că re
lațiile de prietenie șl colaborare româno-turce vor cunoaște și In viitor
o dezvoltare rodnică.
frfnă serioasă p* această cate •
constituie creșterea datoriei ex
terne, car
*
generează numeroasa
riscuri pentru stabilitatea economi
că, precum și creșterea inflației și
a prețurilor, tendințele de polariza
re a societății.
Situate în aceeași zonă geografică
a Balcanilor, România și Turcia
dezvoltă între ele bune relații de
colaborare, care au devenit mai cu
prinzătoare in ultimele decenii. Un
roi deosebit au avut în acest sens
întilnirile și convorbirile la nivel
inalt, in cadrul cărora au fost adop
tate importante măsuri, s-au stabi
lit obiective concrete pentru extin
derea conlucrării. Cu satisfacție se
poate reliefa dezvoltarea relațiilor
economice, tehnico-științifice și cul
turale. Avantajoasă pentru ambeta
țări s-a dovedit construirea în coo
perare a unor importante unități
economice in Turcia. De mai mulți
ani funcționează rafinăria „Anato
lia Centrală", ridicată prin eforturi
comune și care, pe lingă efectele
pozitive pe care le are pentru pro
gresul zonei respective, este un fac
tor al dezvoltării economiei națio
nale tn ansamblu. O dovadă a
rodniciei colaborării o constituie și
punerea in acest an în funcțiune a
centralei hidroelectrice Kapulukaya,
precum și realizarea anterioară,
prin eforturi comune, a instalației
de aglomerare a minereului de fier
de la Combinatul Metalurgic Karabuk. Așa cum se apreciază d«
ambele părți, nivelul actual al re
lațiilor, precum și obiectivele dez
voltării economico-sociale ale Româ
niei și Turciei oferă posibilități spo
rite pentru extinderea colaborării,
in avantajul ambelor țări.
Totodată, deși România și Turcia
fac parte din alianțe militare dife
rite, ele au poziții apropiat
*
in ri
nele probleme importante ale vieții
internaționale $1 depun eforturi In
comun in vederea soluționării •cestora in interesul păcii șl cola
borării intre toate națiunile.
conducătorului
Iubit.
*
Xmlsiun
realizată in colaborare eu Consi
liul Culturi! șl Educației Socialiste
șl cu Comitetul da Cultură șl Edu
cație Socialista al județului Su
ceava
30,25 Film artistic. „Dragostea mu că
lătoare". Producția a Casei de fu
ma trei. Scenariul : Nicolae Tic.
Regla : Cornel Todea
*1,50 Telejurnal

LUNI M OCTOMBRI»
15.00 Telejurnal
19,30 Partid fl țari — • unică voință
19,43 Ctitorii ale Epocii da aur. Univers
de muncă *1
conștiință revoluționară
Industria — programe prioritare
Ce-tl doresc eu tie, dulce Români
,
*
Versuri patriotice, revoluționare
20,40 Știința pentru toți
21,00 Din lumea capitalului
21.15 Secvențe anatoliene
21,25 Tezaur folcloric • Cu dragoste d
*
neam și tară
*1,50 Telejurnal

LISTA OFICIALĂ
econom»
pentru turism ieșite rfștîgâtoar
*
Ia sorți pentru trimestrul III 1989

Nr. libretului
de economii

1* tragerea

Cfștlgurlle obținute
In excursii organizate

Valoarea
eiștigului

U.R.S.S.

6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

403-212-63
401-1-46
432-1-728
408-1-1058
416-643-1
414-628-31
444-203-94
436-202-404
455-201-173
423-1-462
465-1-975
463-139-810
459-1-6650
403-254-258
424-103-12
411-215-10
417-378-12
427-1-1761
436-1-1669
447-207-31
439-1-667
461-205-2043
466-1-1589
459-1-5512
460-1-3555
403-212-52
409-218-250
411-102-9
417-225-11
427-1-1619
436-1-1425
447-1-696
439-1-546
461-205-1969
466-1-322
459-1-4639
460-1-3478

w

TOTAL 37 excursii in valoare totală de lei

222.000

Ciștigător» au obligația să se prezinte In cel mult 30 de zile de la data
tragerii Ia sorți la sucursalele și filialele C.E.C. pentru a li se elibera ade
verința necesară îndeplinirii formalităților in legătură cu efectuarea excursiei,
In cazul neprezentării în termen sau al neefectuării excursiei, ciștigurU
*
se plătesc în numerar.
• Rezervă la start t DACIA (W 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Flori de gheață : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Zimbet de
soare i
VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Sosesc păsările călătoare : MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Cantemir : COSMOS (27 54 95)
»;
11; 13; 15; 17; 19
• Un comisar acuză : CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11: 13; 15: 17; 19
• De la literatură la film : PATRIA
(11 86 25) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16;
18: 20
• Program special pentru copil șl tlneret : — 9; 11; 13; 15, Școala de conducători auto — 17; 19 : DOINA
(16 35 38)
• Aleargă după el 1 ____________
FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19
• O farsă pentru cuscru t COTROCENI (8168 88) — 15; 17; 1»

vremea
Prognoza meteorologică pentru Inter
valul 29 octombrie (ora 20) — 1 noiem
brie (ora 20). in țară : Vremea se va
răci treptat. Cerul va fl mai mult noros
In nordul, centrul șl estul țării. Pe arii
relativ extinse va ploua. în celelalte
zone, cerul va fi temporar noros, iar
ploile vor fi Izolate. în zona de munte,
la altitudinea de peste 1 500 metri, con
diții de lapoviță șl ninsoare. Vintul va
prezenta unele Intensificări la munte șl
in estul țării, predomlnînd din sector
nordic. Temperaturile minime vor fi
cuprinse Intre zero șt 10 grade. Izolat
mal coborite In depresiuni. Iar cele
maxime intre 8 șl 18 grade, mal ridi
cate. la Început, tn sud. Pe alocuri,
ceată slabă.

i

1

Eliminarea războiului ca mijloc de promovare a politicii - BELGRAD
Plenara C.C. al U.C.L
condiție fundamentala a păcii și securității

PUTERNICUL ECOU INTERNAȚIONAL AL EXPUNERII TOVARĂȘULUI

Declarație a președintelui Partidului Social-Democrat
din Germania

NICOIĂECEAUȘESCU LA fLENARA LĂRGITĂ A C. C. AL P. C. R.

Idei si leze deschizătoare de noi orizootnri pentru mersul
înainte al României pe calea socialismului, pentru
afirmarea politicii de pace, independentă si progres
RELATĂRI Șl COMENTARII IN PRESA DE PESTE HOTARE
Expunerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU „Cu privire la proble
mele socialismului, ale activității ideologice, politico-educative, de dez
voltare a conștiinței revoluționare, de formare a omului nou, constructor
conștient al socialismului și comunismului in România", prezentată in
cadrul lucrărilor recentei Plenare lărgite a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, strălucită analiză științifică a drumului parcurs
de poporul nostru pe calea edificării noii orînduiri, a fenomenelor și
proceselor din lumea contemporană, tezele și orientările ce se desprind
pentru activitatea viitoare a României socialiste pe plan politic, economic
și în alte domenii sînt amplu reliefate și comentate de mijloacele
țle informare în masă din diferite țări ale lumii. Ziare și agenții de
presă, posturi de radio și televiziune au relevat ideile și orientările de o
profundă semnificație teoretică și practică conținute în magistrala Expu
nere a șefului statului român, faptul că președintele Nicolae Ceaușescu,
plenara însăși au consacrat o atenție deosebită Congresului al XlV-lea
al comuniștilor români.

Ziarul sovietic .,PRAVDA" arată
că, în Expunerea prezentată la
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R..
seoretarul general al Partidului
Comunist Roihân, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. s-a referit la
faptul că. în prezent. într-o serie
de țări socialiste au apărut dife
rite teze și concepții cu privire la
făurirea socialismului și la per
spectivele acestuia, la faptul că are
loc. de asemenea, o intensificare
a activității cercurilor reacționare
antisocialiste si anticomuniste în
scopul destabilizării situației în aceste țări. Ziarul arată : Președin
tele României a evidențiat că, in
actualele împrejurări, se impune
ca o necesitate să dăm răspunsuri
teoretice, să înarmăm partidul. în
tregul popor cu o cunoaștere si în
țelegere justă a realităților eoonomico-sociale. a principiilor socia
lismului științific.
Președintele Nicolae Ceaușescu
— evidențiază „Pravda" — a ară
tat că discuțiile care au loc in
unele țări socialiste cu privire la
diminuarea sau chiar renunțarea
la rolul conducător al partidului nu
pot decît să aducă mari daune
unității clasei muncitoare, a între
gului popOr, înseși construcției so
cietății socialiste. Partidbl — a re
levat secretarul general al P.C.R.
— nu înlocuiește organele de stat
Si nu le poâte înlocui, dar. in ace
lași timp, nu se poate autoizola.
Nu întâmplător cercurile reacțio
nare imperialiste acționează împo
triva unității clasei muncitoare și,
îndeosebi. Împotriva partidelor co
muniste. in numele asa-zisulul plu
ralism politic.
Conducătorul României s-a pro
nunțat. totodată, pentru dezvolta
rea relațiilor in cadrul C.A.E.R..
pentru perfecționarea activității acestei organizații, mentionînd că
ea nu trebuie să ducă în nici un
fel la crearea de organisme supranaționale. nu trebuie să diminueze
In nici un fel rolul partidelor, sta
telor și popoarelor în realizarea
dezvoltării lor economice și socia
leAgenția T.A.S.S.. Intr-o amplă
corespondentă din București, pune
accentul pe evidențierea făcută de
tovarășul Nicolae Ceaușescu în
Expunere în legătură cu marile
realizări obținute, pe ansamblu, de
țările socialiste, realizări care sînt
bine cunoscute, pe faptul că socia
lismul și-a demonstrat superiorita
tea. Se arată că șeful statului ro
mân a relevat faptul că instaura
rea puterii muncitorilor si țăranilor
Înseamnă numai începutul edifică
rii socialismului.
In unele țări se spune că socia
lismul n-a dat rezultate prea bune
și că trebuie să se caute altă cale
a dezvoltării. De fapt, a arătat
președintele Nicolae Ceaușescu. aceasta înseamnă o capitulare în
fata greutăților. Este necesar să
combatem cu toată fermitatea te
zele așa-zisei „economii de piață".
Unele țări socialiste, care trec spre
„economia de piață", se confruntă
cu inflația și creșterea speculei,
reducerea nivelului de trai. Dar. in
același timp, în aceste tari se adoptă măsuri care slăbesc pozițiile
socialismului și deschid calea restaurării. sub diferite forme, a ca
pitalismului.
_________ că. avind In vedere
Considerăm
problemele foarte importante ale
dezvoltării socialiste, se impune
organizarea unei consfătuiri largi
a tuturor țărilor care construiesc
socialismul sau se pronunță pentru
calea spre socialism, pentru a dez
bate și trage concluziile din expe
riența acumulată, relevă sublinie
rea făcută
de tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Ample extrase din Expunerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu la
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R.
consacrată dezbaterii activității
ideologice si politico-educative,
pregătirii Congresului al XlV-lea
al partidului au fost inserate si de
ziarul sovietic „IZVESTIA".
In Expunerea prezentată la
Plenara lărgită a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român,
secretarul general al partidului,
Nicolae Ceaușescu; a subliniat
necesitatea dezbaterii problemelor socialismului. ale activității
Ideologice, politico-educative, de
dezvoltare a conștiinței revo
luționare. lntrucît pe plan mon
dial au apărut diferite teze si
concepții dăunătoare cu privire la
făurirea socialismului și la perspec
tivele luptei revoluționare — scrie
agenția A.D.N. din R.D. Germană.
S-a reliefat, de asemenea. In ca
drul Expunerii, că are loc o inten
sificare a activității cercurilor
reacționare, antisocialiste și antico
muniste, de amestec în treburile
interne ale țărilor socialiste. în
scopul destabilizării situației In
aceste tari și slăbirii construcției

socialiste. Iată de ce — a subliniat
secretarul general al P.C.R. —
tocmai în actualele împrejurări se
impune ca o necesitate obiectivă
analiza științifică a drumului
parcurs In construcția socialismu
lui. a stadiului actual al socialis
mului în România și. pe baza con
cluziilor desprinse din practica si
realitățile sociale, să dăm răspun
suri privind căile de dezvoltare a
patriei noastre — citează agenția
A.D.N. din Expunere.
Secretarul general al Partidului
Comunist Român a evidențiat rolul
determinant al proprietății socialis
te de stat și cooperatiste în dez
voltarea generală a României și
necesitatea combaterii cu toată
fermitatea a tezelor așa-zisei „eco
nomii de piață". De asemenea —
relevă A.D.N. — președintele

măsurile de lichidare a orinduirll
socialiste. Se arată. In context, ca
președintele Nicolae Ceaușescu a
pus accentul pe faptul că nu se
poate vorbi de un stat abstract, ci
de statul capitalist al clasei exploa
tatoare.' de statul socialist al mun
citorilor și țăranilor.
Fiecare
tip de stat — a subliniat pre
ședintele României — are me
nirea să acționeze pentru a asigura
interesele claselor pe care le re
prezintă, și nu se poate în nici un
fel pune semnul egalității intre
democrația, burgheză și democra
ția
muncitorească-revoluțianară,
relevă ziarul „Jenmin Jibao".
La rînduil său, agenția CHINA
NOUA reliefează, intr-o amplă re
latare a Expunerii, că, referindu-se
Ia situația internațională, președin
tele Nicolae Ceaușescu a relevat
exagerarea conștientă de către
unele cercuri conducătoare impe
rialiste a unor greșeli și lipsuri
din țările socialiste, precum și fap
tul că cercurile reacționare impe
rialiste lansează o ofensivă poli
tică împotriva țărilor socialiste și
încearcă să se amestece in trebu
rile lor Interne și să le destabiliZCZ6.
Organul Partidului Comunist
din Cehoslovacia. ziarul „RUDE
PRAVO", reflectind lucrările Ple
narei lărgite a C.C. al P.C.R., sub
liniază din Expunerea președinte
lui Nicolae Ceaușescu evidențierea
făcută cu privire la faptul că
’succesele obținute de România
după anul 1945 stat o dovadă a

• Socialismul și-a demonstrat superioritatea
prin marile realizări obținute, afirmindu-se

ca o uriașă forță pe plan mondial
• Replică fermă acțiunilor cercurilor reac

ționare, antisocialiste, tentativelor de desta

bilizare a situației din unele țări
• Poziții clare și principiale,
constructive

probleme

ale

pentru

propuneri

soluționarea marilor

lumii contemporane

Nicolae Ceaușescu a arătat că
nu se poate vorbi în nici un fel
de renunțarea la rolul conducător
al partidului.
Pe de altă parte, agenția de pre
să din R.D. Germană a reliefat că.
in Cadrul Plenarei lărgite a Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, președintele.României
a afirmat că in actualele împreju
rări se impune cu atît mai mult
întărirea schimbului de experiență,
dezbaterea in comun a diferitelor
probleme ale vieții contemporane,
ale dezvoltării viitoare a societății
omenești, ale căilor de făurire eu
succes a socialismului, ale luptei
pentru dezarmare și pace, că Parti
dul Comunist Român este gata să
participe la orice întîlnire teoreti
că pentru dezbaterea problemelor
de interes comun. în scopul întă
ririi solidarității și colaborării.
Agenția A.D.N. citează din magis
trala Expunere : „Sîntem, de ase
menea. hotăriti să acționăm si în
viitor pentru dezvoltarea solidari
tății și unității cu partidele comu
niste și’muncitorești, a colaborării
largi cu partidele socialiste, socialdemocrate. cu toate partidele și
mișcările de eliberare națională
progresiste, cu toate partidele de
mocratice pentru a contribui la
solutionarea împreună a probleme
lor complexe și grave din viata in
ternațională. pentru a asigura po
poarelor drumul spre o viată mai
dreaptă și mai bună. Se arată, tot
odată. că la încheierea lucrărilor
Plenarei lărgite a C.C. al P.C.R. a
fost aprobat.
în
unanimitate.
Raportul cu privire la pregătirea
Congresului al XlV-lea al partidu
lui. organizarea și desfășurarea
adunărilor și conferințelor pentru
dări de seamă și alegeri în organi
zațiile de partid.
Sub titlul „Socialismul este viito
___ . ziarul
rul luminos al omenirii".
„JENMIN JIBAO", din
' 'R.P. Chineză, a publicat extrase din
Expunerea t o v a raiului
Nicolae Ceaușescu la Plenara
lărgită a C.C. al P.C.R. consacra
tă dezbaterii activității ideologi
ce. politico-educative. pregătirii
Congresului al XlV-lea al partidului. precum și altor probleme.
Cotidianul arată că tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat
succesele majore obținute de sta
tele socialiste în înlăturarea stării
de înapoiere și in edificarea socia
lismului. care a devenit o forță
uriașă a lumii contemporane și care
a demonstrat că popoarele iși pot
asigura dezvoltarea economică și
socială independentă. bunăstarea
și fericirea numai mergînd pe
această cale.
Sînt subliniate, totodată, con
siderentele exprimate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu referitoare la
faptul că unele țări capitaliste se
declară gata să acorde ajutor, sub
diferite forme, in vederea înfăp
tuirii măsurilor care au drept scop
revenirea la poziții capitaliste in
unele țări socialiste și preamăresc

justeții politicii Partidului Comu
nist Român. Totodată, ziarul a
arătat că șeful statului român a
criticat teza așa-zisei „economii de
piață" și propagarea opiniilor pri
vind limitarea rolului conducător
al partidului în societate, sublini
ind și necesitatea de a . se da o
ripostă fermă celor oare au acțio
nat și acționează pentru ati'tarea
vrajbei naționale.
Cotidianul P.C. din Cehoslovacia
relevă
că
președintele
Nicolae- Ceaușescu a atras atenția,
de asemenea, asupra realităților
din unele țări socialiste care trec
spre „economia de piață", realități
ce demonstrează cu putere unde
duce o asemenea orientare, perico
lul pe care il reprezintă aceasta
pentru dezvoltarea societății socia
liste și a criticat ingerințele unor
țări capitaliste în treburile interne
ale statelor socialiste.
„Rude Pravo" a informat, de
asemenea, într-un alt număr al
său, despre aprobarea, în unanimi
tate, de către plenară a Raportu
lui cu privire la pregătirea Con
gresului al XlV-lea al partidului,
a altor documente, despre adopta
rea Expunerii tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu privire la
problemele socialismului, ale acti
vității ideologice și politico-educa
tive și reliefează că rezultatele
plenarei au fost sintetizate, în În
cheierea lucrărilor, într-o cuvânta
re a secretarului general al parti
dului.
Lucrările Plenarei lărgite a Co
mitetului Central al Partidului
Comunist Român au fost, de ase
menea, reflectate de POSTURILE
DE RADIO și TELEVIZIUNE
CEHOSLOVACE.
Agenția PRENSA LATINA a In
format. de asemenea, că. In cadrul
lucrărilor Plenarei lărgite a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, secretarul general
al partidului. Nicolae Ceaușescu. a
prezentat Expunerea cu privire la
problemele socialismului, ale acti
vității ideologice, politico-educati
ve, de dezvoltare a conștiinței re
voluționare, de formare a omului
nou, constructor conștient al socia
lismului și comunismului in Româ
nia. Prensa Latina subliniază că
secretarul general al Partidului
Comunist Român a lansat apelul
de. a nu se da înapoi în edificarea
socialismului, arătînd, totodată, că
unele țări capitaliste, prin mijloa
cele de informare în masă, prea
măresc măsurile de lichidare a
orânduirii socialiste.
Cei prezenți — subliniază, In în
cheiere. Prensa Latina — au dat o
Înaltă apreciere Expunerii tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la problemele socialismului,
ale activității ideologice, politicoeducative, de dezvoltare a conștiin
ței revoluționare, de formare a omului nou, constructor conștient al
socialismului și comunismului în
România, care a fost adoptată ca

program de muncă și acțiune revo
luționară al partidului, al întregu
lui popor.
în Expunerea prezentată la Ple
nara lărgită a Comitetului Central
al Partidului Cpmunist Român,
secretarul
general
al
parti
dului,
președintele
României,
Nicolae Ceâușescu, s-a ocupat și
de autoperfecționarea societății so
cialiste.
în
context,
agenția
TANIUG arată că președintele
Nicolae Ceaușescu a declarat că
lichidarea unor forme de birocra
tism, de centralism excesiv nu
trebuie să fie în nici un fel
confundată cu renunțarea la
conducerea economiei pe baza
planului unic de dezvoltare,
nu trebuie să ducă la deschiderea
drumului pentru așa-zisa ..plată
liberă", pentru „socialismul de
piață", care înseamnă o revenire
la capitalism. Șeful statului român
a mai spus că realitatea, viata în
săși arată cît de greșită este teza
dezideologizării relațiilor intertiationâle. precum și teza după care
lupta de clasă ar trebui să fie în
locuită : „Ce are oare acest fel de
abordare a problemelor cu concep
ția revoluționară materialist-dialectică și istorică ?“. Președintele
Nicolae Ceaușescu — arată Ta
niug — a evidențiat încercările
cercurilor imperialiste de defăi
mare a socialismului, reliefînd ne
cesitatea de a sublinia cu tărie că
toată această politică a cercurilor
imperialiste este sortită — si de
data aceasta, ca si de atîtea ori
în trecut — eșecului.
Președintele Nicolae Ceausescu
a mai arătat că activitatea cercu
rilor imperialiste împotriva socia
lismului și a forțelor progresiste
din lume poate pune în pericol po
litica de destindere si colaborare
— relevă Taniug. mentionînd că
secretarul general al P.C.R. s-a
pronunțat pentru organizarea unor
întilniri. inclusiv realizarea unei
conferințe Internationale a partide
lor comuniste si muncitorești, pen
tru a stabili cum să se acționeze
în vederea perfecționării
con
strucției socialiste. Fără nici o în
doială. a arătat secretarul general
al P.C.R.. fiecare partid și fie
care popor va trebui să-și hotăras
că In mod independent calea dez
voltării. să aleagă cele mai bune
forme pe care le consideră cores
punzătoare condițiilor dintr-o tară
sau alta. Dar aceasta nu vine în
contradicție cu dezbaterea largă a
problemelor actuale și de perspec
tivă ale făuririi societății socia
liste.
Sub titlul „Președintele
Nicolae Ceaușescu a propus discu
tarea problemelor socialismului șl
ale capitalismului în cadrul unei
conferințe", ziarul turc de mare
tiraj „MILLIYET" a arătat că, în
cadrul recentei Plenare lărgi
te a C.C. al P.C.R. pe pro
bleme
ideologice.
președintele
Nicolae Ceaușescu și-a reafirmat
poziția cu privire la superioritatea
orânduirii socialiste. Se arată, da
asemenea, că șeful statului român
a propus efectuarea unui schimb
de opinii in cadrul unea consfătuiri
largi a tuturor țărilor care constru
iesc socialismul sau se pronunță
pentru calea spre socialism, pentru
a dezbate si trage concluziile din
experiența acumulată.
Conducă
torul României — arată ziarul —
a criticat tezele care au . început
să-și facă loc în unele țări so
cialiste In legătură cu restructura
rea socialismului.
De asemenea, relevă cotidianul,
președintele Nicolae Ceaușescu a
arătat că românii sînt gata să
participe la o largă dezbatere pri
vind problemele actuale ale socia
lismului și capitalismului, sub o
formă acceptabilă pentru ambele
părți, pentru a faoe o comparație
intre felul în care cele două orinduiri rezolvă problemele economico-sociale.
„Milliyet" pune în evidentă, de
asemenea, necesitatea exprimată
de președintele României de a se
da o ripostă fermă harthyștilor și
noilor horthyști. care se aliază din
nou cu foștii si noii naziști, actionînd pentru revizuirea granițe
lor si pentru o politică de învrăj
bire a popoarelor.
Aceste idei din Expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu la
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. au
fost reținute. într-o relatare, șl de
ziarul turc ..HURRIYET".
într-o relatare a ziarului algerian „CHAAB" se menționează că
președintele Nicolae Ceaușescu a
propus organizarea unei consfă
tuiri largi a tuturor țărilor care
construiesc socialismul pentru a
dezbate și a trage concluziile din
experiența acumulată și a stabili
cum să se acționeze în vederea
perfecționării construcției socialis
te.
Cotidianul portughez „DIARIO
DE NOTICIAS" a subliniat, intr-o
relatare despre plenară, că in Ex
punerea prezentată președintele
Nicolae Ceaușescu s-a referit la
măsurile ce se adoptă în unele
țări socialiste care slăbesc pozi
țiile socialismului șl deschid calea
restaurării capitalismului, la ames
tecul unor țări capitaliste, care de
clară că sînt gata să le acorde
ajutor sub diferite forme. Șeful
statului român — notează ziarul
— a arătat. în context, că nu se
poate vorbi despre dezvoltare so
cialistă cînd se lichidează proprie
tatea poporului asupra mijloacelor
de producție.(Agerpres)

BONN 28 (Agerpres). — Princi
palele premise ale edificării unei or
dini de pace europene trebuie să fie
eliminarea totală a războiului ca
mijloc de promovare a politicii, a
declarat președintele Partidului So
cial-Democrat din R.F.G.. HansJochen Vogel. Intr-o cuvintare rosti
tă la Bonn. Subliniind că un război
nuclear ar însemna pieirea civiliza
ției. el a apreciat că realizarea secu

rității Impune In prezent noi abor
dări. cu atit mai mult cu cît de
acest lucru depinde și solutionarea
altor probleme cu care este con
fruntată omenirea : politice, econo
mice și ecologice. Hans-Jochen Vo
gel s-a pronunțat, totodată, pentru
intensificarea procesului dezarmării,
evidențiind necesitatea includerii
forțelor armate vest-germane in
acest proces.

Mișcarea pacifistă niponă
cere înlăturarea pericolului atomic
TOKIO 28 (Agerpres). — „Să
transformăm Japonia într-o tară lip
sită de arme nucleare I Să nu per
mitem introducerea de arme nucleare
în insulele nipone I Să fie înlăturat
pericolul nuclear !“ — sub asemenea
lozinci la Tokio s-a desfășurat un
miting in cadrul acțiunilor interna
ționale antirăzboinice programate în
perioada 24—30 octombrie. Cerem
respectarea celor trei principii ne
nucleare : a nu «poseda, a nu pro

Proteste

duce si a nu introduce arme nu
cleare — a declarat un reprezentant
al consiliului nipon al victimelor
bombardamentelor atomice. El a
adăugat că există bănuieli Înteme
iate că nave militare americane care
intră in porturile japoneze au arme
nucleare la bord. Totodată, el a ce
rut să fie adoptată o lege in baza
căreia să fie ajutate persoanele care
au avut de suferit de pe urma bom
bardamentului atomic.

Împotriva

americane

bazelor

din

MANILA 28 (Agerpres). — O amplă
demonstrație a femeilor din capitala
Filipinelor a avut loc în semn de pro
test fată de prezența bazelor militare
americane pe teritoriul tării. Demon
strantele au cerut desființarea neîntîrzlată a bazelor militare.
Totodată — relatează agenția Chi
na Nouă — un grup de membri ai

militare

Fiiipine

Senatului și ai Camerei Reprezentan
ților au lansat o campanie la nivel
național pentru stringerea de semnă
turi în sprijinul cererii de a nu se
admite prelungirea prezenței bazelor
americane după expirarea, în 1991. a
acordului în această problemă exis
tent între Filipine și S.U.A.

BELGRAD 28 (Agerpres). — La
Belgrad s-a încheiat cea de-a doua
etapă a plenarei Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor din
Iugoslavia. După cum arată agenția
Taniug. în cadrul lucrărilor a fost
dezbătut proiectul modificărilor si
completărilor la Statutul U.C.L șl a
fost elaborat un proiect de hotărîra
privind instituirea funcției de pre
ședinte al C.C. al U.C.L, modul da
alegere și durata mandatului »ău.

Conferința interamericană
la nivel înalt
SAN JOSE 28 (Agerpres). — In
discursul inaugural al lucrărilor Con
ferinței interamericane la nivel înalt
de la San Jose, președintele Repu
blicii Costa Rica. Oscar Arias, a
menționat că situația din regiune
este „dificilă și complexă" — rela
tează agenția I.P.S. El s-a referit,
între altele, la problema datoriei ex
terne, subliniind necesitatea soluțio
nării ei echitabile printr-un dialog
concret ții eficient intre debitori șl
creditori.

★

în cursul reuniunii
a avut
loc o scurtă intilnire Intre pre
ședintele S.U.A.. George Bush, șl pre
ședintele Republicii Nicaragua. Da
niel Ortega — informează agenția de
presă sovietică T.A.S.S. Răspunzînd
la întrebările ziariștilor, președintele
Daniel Ortega a arătat că. în cursul
acestei întilniri. care a avut un ca
racter protocolar, a fost subliniată
importanta reluării dialogului americano-nicaraguan in scopul normali
zării relațiilor dintre cele două țări.

Deschiderea Congresului

Partidului Comunist
din Irlanda

R. P. CHINEZĂ

Reuniunea Comitetului Permanent
al Adunării Naționale Populare
BEIJING 28 (Agerpres). — Comi
tetul Permanent al Adunării Națio
nale Populare a R.P. Chineze, în
trunit la Beijing, a luat în dezba
tere o serie de proiecte de lege, pri
vind, între altele, dezvoltarea urbană

și protejarea mediului Înconjurător.
După cum informează agenția China
Nouă, participanții au relevat nece
sitatea acordării unei atenții spori
te modernizării urbanistice a locali
tăților mici și mijlocii.

Ședința Comitetului C.A.E.R. de colaborare
în domeniul construcțiilor de mașini
SOFIA (Agerpres). — La Sofia a
avut loc ședința a Xl-a a Comitetu
lui C.A.E.R. de colaborare în do
meniul construcțiilor de mașini, care
a examinat Propuneri privind dez
voltarea în continuare - a colaborării
și propuneri privind orientarea
acestora spre rezolvarea unor pro
bleme deosebit de Importante pentru
economia națională, pentru care ur
mează să se pregătească programa
pe termen lung.
Comitetul a adoptat concepția co
laborării. in vederea creării și orga
nizării producției seriei de perspec
tivă a autoturismelor de 1200—

1800 cmc pe baza unei largi coope
rări. precum si programul colaboră
rii pentru asigurarea necesarului ță
rilor membre ale C.A.E.R. cu mij
loace tehnice de transport.
S-au examinat, de âsemenea. sta
diul desfășurării colaborării in pro
ducția de echipamente nucleare pen
tru centralele nuclearo-electrice de
tip VVER. care se construiesc în ță
rile membre ale C.A.E.R.. și stadiul
de realizare a programelor complexe
speciale de colaborare a țărilor eu
ropene membre ale C.A.E.R. cu
Cuba. R. P. Mongolă si R. S. Viet
nam.

MAREA BRITANIE

Semnificația remanierii guvernamentale
LONDRA 28 (Agerpres). — Pri
mul ministru britanic. Margaret
Thatcher, a finalizat remanierea din
cadrul guvernului său. numindu-1 pe
Timothy Renton purtător de cuvint
al Partidului Conservator în parla
ment.
Postul, ocupat pînă acum de David
Waddington, a rămas vacant după
ce acesta a preluat portofoliul in
ternelor de la Douglas Hurd, infor
mează agenția Efe.
în declarații făcute In urma re

organizării ministeriale de joi. pre
mierul Margaret Thatcher a afirmat
că guvernul său va promova poli
tica pe care a urmat-o pînă acum,
relatează agenția Efe.
Observatorii politici opinează Insă
că primul ministru britanic este
confruntat cu cea mai gravă criză
politică din ultimii zece ani. in con
dițiile în care principala forță de
opoziție. Partidul Laburist, are un
avantaj semnificativ asupra conser
vatorilor în sondajele de opinie.

AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt
ANIVERSARE. La Beijing a avut
loc un miting consacrat împlinirii a
100 de ani de la nașterea lui- Li
Dazhao, unul dintre membrii fon
datori ai Partidului Comunist Chi
nez. Au participat Jiang Zemin, seIcretar general al Comitetului Cen
tral al P.C. Chinez, Yang Shangkun,
președintele R.P. Chineze, Li Peng,
premierul Consiliului de Stat, alțl
1 conducători de partid și de stat. Se
cretarul general al C.C. al P.C.
Chinez, Jiang Zemin, a evocat viaIța și activitatea lui Li Dazhao, pio
nier al mișcării comuniste chineze.

J

REUNIUNE A ȚĂRILOR NEU
TRE. în localitatea elvețiană Yver• don au început lucrările reuniunii
neoficiale a miniștrilor de externe
Iai țărilor neutre — Austria, Elve
ția, Finlanda și Suedia. Pe agenda
de lucru figurează probleme legaIte de evoluția politică din Europa
și măsuri pentru menținerea păcii
pe continent. Ministrul elvețian de
externe, Rene Felber, a declarat
Ică reuniunea va servi dinamizării
și întăririi rolului politic jucat de
țările neutre.
RAPORT. La Națiunile Unite a
1 fost difuzat raportul secretarului
general al O.N.U.. Javier Perez de
I Cuellar, cu privire la situația din
Cambodgia. Secretarul general al
O.N.U. cheamă toate părțile cam■ bodgiene implicate in conflict să
depună in continuare eforturi pen1 tru realizarea unul acord atotcu
prinzător in vederea instaurării
unei păci trainice in această țară.
CONVORBIRI
AMERICANO—
VEST-GERMANE. Cancelarul vestgerman, Helmut Kohl, a conferit
I cu ministrul apărării al S.U.A.,
Richard Cheney, aflat In vizită la
I Bonn. Au fost discutate aspecte ale
| relațiilor Est-Vest și ale procesului
dezarmării, precum șl probleme ale
■ N.A.T.O. La o conferință de presă,
șeful Pentagonului s-a pronunțat
în favoarea menținerii potențialu
lui nuclear al Alianței Nord-Atlantice și a Informat că în 1992
N.A.T.O va trebui să la o hotărâre

In legătură cu modernizarea ra
chetelor cu rază scurtă de acțiune
din Europa occidentală, precizînd
că țara sa studiază dezvoltarea ra
chetelor respective.

ÎNTlLNIREA
MINISTERIALA
A.E.L.S. — Asociația (vest-)Europeană a Liberului Schimb — și-a
încheiat lucrările la Geneva.’Miniș
trii de externe ai Austriei, Elveției,
Finlandei, Islandei, Norvegiei și
Suediei au dezbătut o serie de pro
bleme care vor fi abordate la reu
niunea oomună dintre miniștrii de
externe ai A.E.L.S. șl C.E.E. din
luna decembrie.
SCRUTIN LOCAL. La Stuttgart
au fost date publicității rezultatele
alegerilor comunale, desfășurate
duminica trecută în landul vestgerman Baden-Wilrttemberg. Uniu
nea Creștin-Democrată a obținut
30,5 la sută din sufragiile expri
mate, Partidul Social-Democrat —
18,7 la sută, Partidul Ecologist —
2,6 la sută, Partidul Liber-Democrat — 1,5 la sută, tar Partidul „Re
publicanii" (formație neonazistă) —
O, 4 la sută. Alte grupări și alianțe
electorale au întrunit 46 la sută
din voturi.
ASASINAT ÎN COLUMBIA. Un
grup de teroriști înarmați l-au asa
sinat in orașul Medellin — unde se
află cartierul general al traficantilor de droguri — pe Gabriel Jaime
Santamaria. membru al C.C. al
P. C. din Columbia, deputat în Adunarea Națională a departamentu
lui Antioquia. P.C. din Columbia
a dat publicității o declarație in
care condamnă crimele traficanților de droguri.
MANEVRELE MILITARE NA
VALE ALE N.A.T.O., denumite
codificat „Niriis — 89", vor avea
loc in perioada 3—11 noiembrie în
zona Mării Egee. La manevre vor
lua parte nave militare din Marea
Britanie, Italia, Spania și Grecia.
RECOLTA
MONDIALA
DE
GRIU. Consiliul Internațional al

DUBLIN 28 (Agerpres). — La Du
blin s-au deschis lucrările celui de-al
XX-lea Congres al Partidului Comu
nist din Irlanda. Timp de trei zile,
delegații la forumul comuniștilor ir
landezi vor dezbate o serie de pro
bleme majore pentru viața internă a
tării — menținerea neutralității,
transformarea Irlandei într-o zonă
liberă de arme nucleare, problemele
social-economice cu care se confrun
tă țara, rolul partidului în actuala
etapă.

AFGANISTAN

Ripostă dată extremiștilor
din opoziția armată
KABUL 28 (Agerpres). — Unități
ale forțelor guvernamentale afgane
au dat o ripostă energică elemente
lor extremiste ale opoziției înarma
te din provinciile Paktia, Nangarhar
și Kangagar, care au bombardat, în
ultimele zile, localități și posturi de
securitate din zonele menționate —
transmite agenția de presă Bakhtar,
precizînd că au fost scoși din luptă
âproape 700 de rebeli, capturată o
însemnată cantitate de armament și
tehnică de luptă. în provincia Kabul
au fost detectate citeva rachete pre
gătite de extremiști să bombardeze
capitala afgană.

Azi, degeri parlamentare
în Spania
MADRID 28 (Agerpres). — în Spa
nia s-a încheiat campania electorală
pentru alegerile parlamentare ce vor
avea loc la 29 octombrie. Cei circa
29,5 milioane de cetățeni înscriși pe
listele electorale sînt chemați să sta
bilească noua componentă a Cortesurilor pentru următorii patru ani. De
cizia privind dizolvarea înainte de
termen a parlamentului a fost, luată
în luna septembrie de președintele
guvernului, Felipe Gonzalez.

Griului a revizuit ultimele previ
ziuni privind producția mondială .
de grîu în campania 1989—1990. Po
trivit ultimului raport al acestui ’
organism, cu sediul la Londra, pro
ducția de grîu a lumii se va cifra I
în perioada amintită la 530 milioa
ne tone.
LA ALEGERILE PARLAMEN
TARE DIN GRECIA, ce se vor I
desfășura la 5 noiembrie, vor par
ticipa 41 de partide politice, iar pe i
listele electorale au fost Înregis
trați peste 8 milioane de alegători, 1
a comunicat Ministerul de Interne
elen.
CANDIDATURA. Canada SÎ-a
depus candidatura pentru a de
veni membră a Organizației State
lor Americane (O.S.A.). Ambasa- 1
dorul acestei țări la Washington a
exprimat sprijinul deplin al Ca
nadei față de idealurile de pace,
cooperare și dezvoltare pe care le
împărtășesc popoarele continente- .
lui. Organizația Statelor America
ne. creată in 1890, numără în pre- 1
zent 32 state membre.
DATORIA EXTERNA A MEXI- |
CULUI s-a redus in acest an cu 17
miliarde dolari, ajungînd la 93 mi- i
liarde dolari, potrivit datelor Ml- I
testerului mexican al Finanțelor. 1
Această diminuare este rezultatul
amortizărilor efectuate și reducerii I
cererii de credite, a precizat ml- •
nistrul adjunct de finanțe, Luis
Tellez.

ACORD. Australia șl Indonezia
au ajuns la un acord privind de
limitarea platoului continental dintre cele două țări. Potrivit înțele
gerii, groapa Timor dintre Austra
lia și Timorul de est va fi îm
părțită în trei zone, cea mai mare
urmind să fie controlată de un or
ganism comun al celor două țări.
RAVAGIILE FUMATULUI. Par
ticipanții la Congresul austriac de
medicină au relevat că 85 la sută
dintre fumători suferă de afecțiuni
pulmonare, relatează agenția aus
triacă A.P.A. în Austria, numărul
fumătorilor afectați de astfel de
boli se ridică la 500 000. Deoarece
fumatul provoâcă dificultăți respiratorii, majoritatea consumatorilor
de tutun nu-și dau seama că s-au
îmbolnăvit decît într-un stadiu
avansat al afecțiunilor pulmonare,
au afirmat medicii.
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