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MARILE RECOLTE, EXPRESIE
A SUPERIORITĂȚII AGRICULTURII 

NOASTRE SOCIALISTE
ÎN 

TA
NICOLAE CEAUȘESCU CU PRI
LEJUL SĂRBĂTORIRII „ZILEI 
RECOLTEI" au fost subliniate 
succesele remarcabile obținute de 
oamenii muncii din agricultura 
noastră de stat și cooperatistă, 
prin valorificarea superioară a po
tențialului productiv al marii pro
prietăți socialiste, prin munca și 
hărnicia milioanelor de lucrători ai 
ogoarelor, sarcinile 
răspundere ce revin 
terilor de la sate 
tuirea exemplară, la 
tativ superior a obiectivelor 
revoluții agrare.

în atmosfera de vibrantă emu
lație creatoare cu care întreaga ță
rănime, alături de intregul popor, 
strîns unit in jurul partidului, al 
secretarului său general, acționea
ză pentru înfăptuirea neabătută a 
programelor de dezvoltare a agri
culturii, cu hotărirea fermă de a 
intimpina Congresul al XIV-lea al 
partidului cu cele mai mari reali
zări, această sărbătorire, desfășura
tă duminică, la Brăila, în prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului și 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a marcat încununarea 
anului agricol 1989 cu cele mai mari 
recolte din întreaga istorie a pa
triei. Cu sentimente de înălțătoare 
prețuire și profund respect, parti
cipanta la marea adunare popu
lară, organizată la Brăila, toți lo
cuitorii județului și-au manifestat 
imensa bucurie și satisfacție de a 
se reintîlni cu secretarul general 
al partidului la acest moment de 
cel mai rodnic bilanț al muncii lor 
pline de hărnicie, pricepere și dă
ruire, exprimind conducătorului 
partidului și statului profunda re
cunoștință pentru grija permanen
tă ce o acordă dezvoltării și mo
dernizării agriculturii. înfloririi 
necontenite a satului românesc, a 
tuturor localităților patriei, pentru 
neobosita sa activitate consacrată 
binelui și fericirii întregului popor, 
progresului' multilateral al patriei, 
triumfului socialismului și comunis
mului pe pămîntul României.

în deplin consens cu cele mal 
înălțătoare gînduri și aspirații ale 
intregii națiuni, participants la 
manifestările prilejuite de sărbăto
rirea „Zilei recoltei" au reafirmat 
dorința fierbinte a tuturor locui
torilor județului Brăila ca to
varășul Nicolae Ceaușescu — 
strălucit militant comunist și pa
triot înflăcărat, genial făuritor al 

. noului destin al țării și al celei 
mai luminoase epoci din istoria 
patriei — să fie reînvestit, la cel 
de-al XIV-lea Congres al P.C.R.,

CUVINTAREA ROSTI- 
DE TOVARĂȘUL

de maximă 
tuturor lucră- 
pentru înfăp- 
un nivel cali- 

noii

în funcția supremă de secretar ge
neral al partidului, subliniind că 
această opțiune reprezintă garan
ția cea mai fermă a mersului 
neabătut al patriei pe drumul lu
minos al comunismului.

„Ziua recoltei" din acest an a 
prilejuit încă o dată evidențierea 
unui adevăr demonstrat puternic 
prin fapte și anume că agricultura 
socialistă a țării noastre progre
sează în ritmuri ce dovedesc mari
le posibilități, marile rezerve ale 
proprietății socialiste în agricul
tură atunci cind forma de proprie
tate ca • atare este puternic susți
nută printr-o bună organizare, 
prin mari investiții materiale pen
tru mecanizare, pentru îmbunătă
țirea calității pămîntului, pentru 
semințe din soiuri superioare, 
prin investiții de muncă și gîndire 
creatoare. Subliniind din nou acest 
fapt, secretarul general al partidu
lui, în cuvintarea rostită la marea 
adunare populară consacrată săr
bătoririi „Zilei recoltei", arăta că 
succesele obținute în agricultura 
județului Brăila pot fi întîlnite în 
acest an în întreaga noastră a- 
gricultură. La grîu s-a realizat în 
acest an o producție medie de 
peste 8 000 kg la hectar, in timp 
ce la porumb se va obține o recol
tă de circa 24 000—25 000 kg la hec
tar. Recolte bune și foarte bune, 
mult superioare celor din anii tre- 
cuți, s-au obținut și la car
tofi, la sfeclă de zahăr, la le
gume, la fasole, la soia, precum și 
in pomicultură și viticultură. 
„Putem spune — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu — că 
avem o agricultură modernă, îna
intată, corespunzător noilor cerințe 
ale științei in toate domeniile ! A- 
ceasta a dus la realizarea unei pro
ducții de cereale de peste 60 mi
lioane tone — griu, orz. porumb 
și celelalte — ceea ce reprezintă, 
practic, aproape 3 tone de cereale 
pe locuitor. Aceasta înseamnă 
marea victorie a revoluției agrare, 
a socialismului in agricultură 1".

Sirtt recolte, randamente care cu 
ani in urmă erau doar dorințe, as
pirații ale lucrătorilor din agricul
tură. devenite realitate datorită în
făptuirii consecvente a politicii de 
largă perspectivă promovate de 
partidul nostru în domeniul agri
culturii. Conceptul de nouă revo
luție agrară, elaborat și fundamen
tat de secretarul general al parti
dului, traducerea consecventă in 
practică a măsurilor de natură să 
asigure înfăptuirea obiectivelor 
noii revoluții agrare au probat că 
ceea ce cu cîțiva ani în urmă era 
— așa cum se exprima tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — o floare în 
grădina' agriculturii noastre a de
venit și devine o realitate pentru

cele mai multe unități agricole, 
pentru întreaga agricultură. Ca 
urmare a producțiilor mari reali
zate in acest an, cea mai mare 
parte a cooperativelor agricole și 
întreprinderilor agricole de stat 
vor putea să primească înaltul 
titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare", ceea ce înseamnă că real
mente in agricultura noastră s-a 
obținut o victorie generală, că — 
așa cum se exprima secretarul ge
neral al partidului — „a venit 
primăvara agriculturii mari, socia
liste, care demonstrează forța sa 
de a deveni printre cele mai bune 
agriculturi din lume".

Ce a asigurat agriculturii româ
nești acest salt de-a dreptul im
presionant ? Este vorba, în primul 
rînd, de politica consecventă a 
partidului și statului nostru, care 
a urmărit aplicarea cu fermitate a 
legilor generale ale dezvoltării 
societății omenești, a principiilor 
socialismului științific la realități
le din România, la condițiile con
crete din agricultura noastră. Un 
loc cu totul aparte a fost acordat 
in această perioadă dezvoltării și 
consolidării proprietății socialiste, 
care — așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — stă de fapt 
la baza progresului general al a- 
griculturii noastre. Astăzi se poa
te demonstra cu fapte de necon
testat că progresul neîntrerupt al 
agriculturii noastre este nemijlo
cit legat și, firește, determinat de 
existenta marii proprietăți socia
liste, singura formă de proprieta
te care permite, așa cum nu asi
gură nici o altă formă de proprie
tate, punerea deplină în valoare a 
capacității de muncă și creație a 
lucrătorilor din agricultură.

Partidul și statul nostru, cu deo
sebire după Congresul al IX-lea, 
cind s-a trecut de fapt și la re
considerarea locului și rolului a- 
griculturii în strategia dezvoltării 
economico-sociale a patriei, au a- 
cordat un ajutor uriaș, au făcut 
investiții de sute de miliarde de 
Iei pentru realizarea unui vast 
program de transformare a naturii 
și pentru chimizare, oare au dus 
la creșterea fertilității solului, pen
tru dotarea tehnică a acestei ra
muri, pentru dezvoltarea și moder
nizarea zootehniei, pentru dezvol
tarea cercetării științifice, pentru 
perfecționarea tehnologiilor inten
sive și ridicarea nivelului de pre
gătire profesională a lucrătorilor 
din agricultură. Nu întîmplător ju
dețul Brăila, care se situează in 
acest an pe un loc de frunte in a- 
gricultura țării, a obținut aceste re
zultate. Pentru că aici, datorită, 
sprijinului masiv primit din par
tea statului — fonduri pentru in
vestiții de peste 25 miliarde lei —, 
a fost amenajată pentru irigații

practic întreaga suprafață arabilă 
a județului, realizare ce a creat
condiții reale practicării unei agri
culturi intensive, de înalt randa
ment și eficiență.

Așa cum arăta seoretarul gene
ral al partidului, experiența bună 
dobîndită în domeniul producției 
vegetale trebuie extinsă prin me
tode adecvate în toate celelalte 
sectoare ale agriculturii, și îndeo
sebi în zootehnie, unde sînt încă 
mari rezerve de creștere a pro
ducției, a randamentelor. De fapt, 
aceasta este acum una din cele 
mai importante sarcini ale organi
zațiilor de partid de la sate. Refe- 
rindu-se pe un plan mai larg la 
sarcinile ce revin in această pe
rioadă organelor și organizațiilor de 
partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că acestea trebuie să-și 
ridice nivelul general de activita
te, în strinsă legătură cu oamenii 
muncii din toate sectoarele, urmă
rind ferm linia generală de con
struire a socialismului cu poporul 
și pentru popor. „Oricit ar lucra de 
bine organizația de partid sau co
mitetul județean — arăta secreta
rul general al partidului — dacă 
nu va reuși să unească și să lu
creze împreună cu întreaga țără
nime din fiecare unitate, cu toți 
muncitorii din fiecare întreprinde
re, atunci înseamnă că nu poate să 
realizeze nimic". Cu exigență par
tinică secretarul general al partidu
lui a ținut să sublinieze de fapt 
că toate sarcinile ce stau în fața 
agriculturii noastre în 1990 impun 
o îmbunătățire substanțială a ac
tivității politice, organizatorice, e- 
ducative a organelor și organiza
țiilor de partid de la sate. Este tot 
mai mult nevoie de o implicare 
nemijlocită a tuturor comuniștilor 
în rezolvarea practică și eficientă 
a problemelor la fiecare loc de 
muncă. Cind vorbim de atitudinea 
combativă pe care organizațiile de 
partid trebuie să o adopte față de 
anumite neajunsuri în organizarea 
și conducerea activității, in disci
plina tehnologică și de muncă, a- 
ceasta trebuie să se manifest», in 
primul rînd, prin exemplul perso
nal al comuniștilor, prin îndepli
nirea ireproșabilă a sarcinilor ce 
Ie revin. Numai pe un asemenea 
suport activitatea politică și edu
cativă a organelor de partid poate 
și trebuie să aibă eficiență. Tot
odată. comitetele județene de 
partid trebuie să acționeze mai ac
tiv pentru îndeplinirea rolului pe 
care îl au în a asigura buna des
fășurare a activității in toate sec
toarele agriculturii, pentru crește
rea spiritului de răspundere, de 
ordine și disciplină, astfel incit în 
toate domeniile agriculturii să se 
acționeze în spiritul cerințelor noii 
revoluții agrare.

Arhitectură modernă în municipiul Oradea Foto : S. Cristian
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VASLUI : Produse 
de înaltă calitate

Hotărîți să întîmpine cu noi șl 
remarcabile realizări cel de-al 
XIV-lea forum al comuniștilor ro
mâni, oamenii muncii de pe plat
formele industriale ale județului 
Vaslui obțin remarcabile rezultate 
în întreaga activitate productivă, 
în îndeplinirea și depășirea sarci
nilor contractuale la export. Uti- 
lizînd la înalți parametri mașinile 
și utilajele din dotare, gospodă
rind mai judicios și valorificînd 
superior materia primă, materia
lele și energia. înnoind și moder- 
nizind produsele, colectivele din 
21 întreprinderi și unități econo
mice vasluiene au livrat peste pre
vederile de plan ale perioadei, la 
cererea partenerilor din cele 75 de 
țări ale lumii cu care întrețin re
lații comerciale, produse in valoa
re de aproape 80 milioane lei. 
Foarte bune rezultate în depășirea 
acestui indicator economic au ob
ținut întreprinderea de Rulmenți 
din Blrlad, întreprinderea de Ma
teriale Izolatoare „Premi" și în
treprinderea „Textila" din Vaslui. 
(Petru Necula).

PROPRIETATEA SOCIALISTĂ
la temelia afirmării puternice a democrației 

muncitorestî-revolutionare
9 9

Este necesar să evidențiem cu putere, în întreaga noastră acti
vitate teoretică, politico-educativă, rolul determinant al proprietă
ții socialiste, de stat și cooperatiste, în realizarea marilor progrese 
în dezvoltarea generală a României și să subliniem cu toată tăria că 
făurirea cu succes a socialismului în patria noastră - dar, în general, 
în lume - nu se poate realiza decît pe baza dezvoltării tot mai pu
ternice a proprietății întregului popor, de stat și cooperatiste, pu- 
nînd la bază cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, în toate 
domeniile.

NICOLAE CEAUȘESCU

Un colectiv muncitoresc 
dintr-o întreprindere crea
tă în urmă cu mai pu
țin de două decenii, nu- 
mărîndu-se printre sutele 
și sutele de întreprinderi de 
pe noile platforme indus
triale — ctitorii ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu"... Un 
colectiv ce-și definește spi
ritul revoluționar prin fap
te. Pentru că numai faptele 
definesc atitudinile oameni
lor. în cele ce urmează re
dăm un episod care, judecat 
în contextul activității tu
turor colectivelor noastre 
muncitorești, poate părea 
obișnuit. Pentru întreprin
derea în cauză, el a însem
nat efortul de a se înscrie 
operativ în stringentele ce
rințe ale economiei națio
nale. A fost, în viața lui, 
un eveniment deosebit...

★

că întreprinderii de Scu
le și Elemente Hidraulice 
(I.S.E.H.) Focșani i-a fost 
intrucitva modificat profi
lul... Modificarea se referă 
la produsele ei de bază. 
Acum, de exemplu, nu se 
mai fabrică aici quțite de

lor, inginerilor de aici li s-a 
spus : gata, ați crescut des
tul, ați ajuns la maturita
tea în măsură să se măsoa
re cu o producție mult su
perioară tehnologic pre- . tehnologic sau 
dați dumneavoastră fabri
carea produselor simple de

Un colectiv în ascensiune
spre adevărata 

sa valoare
în cele din urmă, ceea ce 

trebuia să se intîmple s-a 
intimplat... A fost ca o pro
movare, ca o trecere a unui 
foarte exigent examen. Atî- 
ta doar că promovarea nu 
s-a făcut prin concurs, ci 
potrivit unor factori ce se 
numesc interese ale econo
miei naționale ; au contat

Este vorba despre faptul

enorm competența dobîndi
tă printr-o îndelungă expe
riență și existența unei do
tări tehnice complexe, care 
putea acum să fie utilizată 
la un nivel superior...

strung simple, ci cuțite cu 
plăcuțe schimbabile și cu
țite de strung speciale. Nu 
se mai produc freze cu plă
cuțe brazate, ci freze cu 
plăcuțe amovibile și freze 
speciale, într-o mare varie
tate de tipodimensiuni. S-a 
diversificat gama și a cres
cut in complexitate și pro
ducția de distribuitoare hi
draulice (pină la cele mai 
complicate și pretențioase 
cu putință).

Muncitorilor, tehnicieni-

pină acum unei întreprin
deri n°i — care, firește, nu 
are experiența dumnea
voastră — și preluați fabri
cația produselor din aceeași 
familie, dar de mult mai 
înaltă tehnicitate. Veți lu
cra mult pentru export, cu 
parteneri pretențioși.

O lungă listă de întrebări 
iși cerea imediat răspunsu
rile. Există deja proiectele 
noilor produse sau va tre
bui să și le elaboreze sin
guri 1 Beneficiarii, cum

părătorii acestor produse 
există Sau va trebui să și-i 
caute ? Sînt îndeajuns de 
pregătiți oamenii uzinei 
pentru un asemenea salt 

vor trebui 
să se apuce de învățat, ca 
la început 1 Mașinile vor 
răspunde noilor cerințe de 
precizie și tehnicitate ? Cit 
vor dura asimilarea, pregă
tirea fabricației, realizarea 
prototipurilor, omologarea? 
Și altele, și altele. Răspun
surile s-au dovedit doar în 
parte cele pe care și le-ar 
fi dorit. Da, existau unele 
proiecte gata elaborate de 
către institutul de cercetări 
și inginerie tehnologică de 
specialitate. Restul trebuiau. 
să și le realizeze in uzină, 
împreună cu toate proiec
tele pentru tehnologii. Da, 
existau unii beneficiari, dar 
pe majoritatea trebuiau să 
și-i găsească singuri. Da, 
mulți dintre oamenii uzinei 
trebuiau să se apuce de În
vățat. Da, durata asimilării. 
noii producții depinde ex
clusiv de uzină, de operati
vitatea rezolvărilor, înce- 
pînd cu contractarea, conti- 
nuînd cu pregătirea fabri
cației și a oamenilor și 
sfirșind cu aprovizionarea...

— Dar poate că cel mal 
greu ne-a fost să învin
gem obișnuințele — spune 
acum Ion Leau,^ secretarul

(Continuare in pag, a Il-a)^

Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la pro
blemele socialismului, ale activității 
ideologice, politico-educative, de dez
voltare a conștiinței revoluționa
re, de formare a omului nou, con
structor conștient al socialismului 
și comunismului în România, reali
zează o amplă și strălucită sinteză, 
unitară și coerentă, a principalelor 
probleme, orientări, obiective și sar
cini de ordin teoretic și practic ce 
stau în fața societății românești, an
gajată pe traiectoria mereu ascen
dentă a devenirii sale socialiste și 
comuniste. Din acest document pro
gramatic de înaltă valoare teoretică 
și practică se degajă un autentic spi
rit creator ce reliefează perspectiva 
profund științifică de abordare, ana
liză și interpretare a multiplelor co
relații și interferențe dialectice, o- 
biectiv determinate dintre diversele 
domenii și niveluri ale vieții econo
mico-sociale. dintre principiile fun
damentale ale socialismului științi
fic și realitățile concret-lstorice și 
naționale, dintre forțele și relațiile 
de producție, dintre baza eebnomi- 
co-socială și suprastructura politico- 
ideologică a societății noastre. A- 
ceasta permite fundamentarea judi
cioasă a unor obiective, soluții și 
concluzii de certă valoare teoretică 
și practică, menite să asigure con
tinuarea neabătută a procesului re
voluționar de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, in
tr-o fază calitativ superioară, dez
voltarea si perfectionarea noii orîn- 
duiri în patria noastră, pe baza și 
în concordantă cu propriile sale le
gități obiective.

în lumina orientărilor formula
te de documentele pentru Con
gresul al XIV-lea, de această ex
punere — documente aflate acum 
în centrul dezbaterii publice, a între
gului partid și popor — o importan
ță cardinală prezintă, îndeosebi în 
actualul context internațional, mar
cat de intense confruntări ideologice, 
căutări și experimente de tot felul, 
abordarea teoretică de care bene
ficiază. precum și soluțiile practice 
propuse problematicii raporturilor 
complexe dintre baza economico-so- 
cială a societății socialiste si ansam
blul organismelor, instituțiilor, prin
cipiilor si valorilor ce alcătuiesc sis
temul democrației muncitorești. Ex
periența construirii noii orinduiri in 
tara noastră, ca și in alte țări, vali
dează întru totul teza materialismu
lui dialectic și istoric potrivit căreia 
geneza, dezvoltarea și perfecționarea 
sistemului politic al oricărei socie
tăți poartă, inevitabil, amprenta spe
cifică a interacțiunii permanente 
dintre diferitele domenii, procese și 
fenomene ce caracterizează structu
ra economico-socială a âcesteia. Sis

temul politic dă. astfel, expresie și 
este totodată rezultatul reflectării 
complexe a rolului determinant al 
bazei economico-sociale în raport cu 
suprastructura din care face parte 
integrantă. Ca și în cazul unor for
me anterioare sau existente de or
ganizare socială și chiar într-o mă
sură mai mare. în societatea socia
listă rolul determinant al bazei eco
nomice in raport cu suprastructura 
politico-juridică. instituțională, ideo
logică etc., coexistă și se intercon- 
diționează cu rolul și influența ac
tive ale acesteia din urmă asupra 
relațiilor economice șl sociale. Feno

men ilustrat, intre altele, de faptul 
că baza economico-socială a socie
tății noastre socialiste — si deci a 
sistemului său politic, deși determi
nată. la rindul ei. de legitățile obiec
tive ale revoluției și construcției 
noii orinduiri — este in mod precum
pănitor rezultatul activității conști
ente. programa’tic concepute Si siste
matic realizate, ca parte compo
nentă. inseparabilă a procesului re
voluționar de transpunere in viață, 
prin intermediul statului socialist, a 
strategiei partidului comunist — am
bele reprezentînd instituții politice 
centrale ale sistemului politic, de 
conducere democratică a societății.

Este cunoscut că. în ansamblul re
lațiilor de producție și sociale ce 
formează baza economică a societății 
socialiste și a sistemului său politic, 
relațiile de proprietate ocupă un loc 
central. Ele penetrează, prin amploa
rea și implicațiile lor, întreaga țesă
tură a relațiilor economice și sociale, 
determinind condițiile și cadrul des
fășurării producției, relațiile de re
partiție și de schimb și. prin aceas
ta. împărțirea societății în clase, ca
racterul relațiilor dintre clase, mij
loacele politice prin care diferitele 
clase acționează în vederea promo
vării intereselor lor fundamentale.

Experiența istorică a omenirii de
monstrează că relațiilor sociale ba
zate pe proprietatea privată asupra 
mijloacelor de producție le cores
pund inegalitatea și asuprirea soci
ală. exploatarea omului de către om, 
raporturi de dominație — subordo
nare pe plan politic — Intre clasele 
deținătoare ale puterii economice și 
politice si cele lipsite de proprie
tate —. lupta de clasă dintre asu
priți și asupritori, existenta și acțiu
nea unor forțe și partide politice 
multiple și diferite care organizează 
și apără interesele grupurilor și cla
selor sociale în lupta pentru cuce
rirea si exercitarea puterii de stat 
Cucerirea puterii politice de către 
clasa muncitoare in alianță cu alte 
clase și categorii de oameni ai mun
cii. sub conducerea partidului, in
staurarea proprietății socialiste asu
pra mijloacelor de producție au dus 
la crearea unei noi baze economico- 
sociale. socialiste, a unor relații so
ciale de tip superior. înlăturînd ex
ploatarea și instituind un nou sta
tut economic și social pentru toți 
membrii societății — acela de oa
meni ai muncii proprietari, produ
cători și beneficiari ai avuției na
ționale.

Poziției egale a tuturor oamenilor 
muncii față de mijloacele de pro
ducție ii corespund. în virtutea pro
prietății socialiste a întregului popor, 
relații de colaborare, ajutor reciproc 
si unitate, locul divergențelor și an
tagonismelor sociale — specifice o- 
rînduirilor întemeiate pe proprieta
tea privată — luindu-1 unitatea in
tereselor sociale fundamentale, con
cordanța dintre aceste interese ge
nerale și cele specifice diferitelor 
grupuri și colective, precum și inte
resele individuale ale fiecăruia.

Importanța covîrșitoare a instau
rării și dezvoltării noului tip de pro
prietate socială este clar ilustrată 
atît de transformările pe care le-au 
antrenat pe plan economic și social, 
cit si de implicațiile lor asupra sis
temului organizării politice. Așa cum 
se subliniază in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, viața, practica 
revoluționară au demonstrat, atit în 
condițiile țării noastre, cit și pe plan 
mondial, rolul fundamental, hotărâtor 
al proprietății socialiste a întregului 
popor și cooperatiste. în făurirea 
noii orinduiri sociale. „Trebuie să 
demonstrăm științific, teoretic — 
sublinia secretarul general al parti
dului — că numai și numai marea 
proprietate asigură dezvoltarea gene
rală a societății noastre socialiste — 
ca, de altfel, a oricărei societăți — 
și trebuie să facem totul pentru asi
gurarea întăririi și dezvoltării con
tinue a marii proprietăți socialiste". 
Tocmai de aceea dezvoltarea și întă
rirea ei continuă constituie o necesi-
(Continuare în pag. a IV-a)

iNVĂȚĂMlNTUL ROMÂNESC
factor de educație socialistă, patriotică a tinerei generații

Racordat pe deplin la cerințele 
dezvoltării economico-sociale a pa
triei noastre, in actuala etapă, în- 
vățămintul românesc cunoaște un 
moment de deosebită însemnătate 
pentru întreaga sa evoluție : genera
lizarea, incepînd cu anul 1989—1990, 
a școlii de 12 ani, treaptă calitativ 
superioară în procesul de instruire 
și educare a tinerei generații, în pre
gătirea întregului tineret pentru 
muncă șl viață, în formarea de ca
dre cu temeinică pregătire profesio
nală, tehnico-științifică, dar și polâ- 
tico-ldeologică, cu ridicat nivel de 
cultură generală, capabile să înțe
leagă profund problemele complexe 
ale dezvoltării economico-sociale, 
pentru a putea acționa, in toate îm
prejurările, ca adevărați revoluțio
nari. Totodată, prin trecerea la în- 
vățămîntul generalizat de 12 ani se 
adîncește caracterul democratic al 
învățămîntului românesc. Școala o- 
feră tuturor tinerilor, în deplină e- 
galitate, condiții de acces la infor
mație, la cultură, de formare pentru 
muncă și viață, în ultimă instanță — 
de civilizație. Acestea pun în evi
dență superioritatea orînduirii socia
liste, superioritatea concepției asu
pra funcționalității, a eficienței pro

cesului instructiv-educativ, a grijii 
față de tinărul în care societatea in
vestește încredere prin asigurarea 
pregătirii sale in condiții de gene
ralizare a învățămintului gratuit — 
superioritate și mai marcantă in con
trast cu realitățile din multe țări ale 
lumii, în care o mare parte a tine
retului nu are acces la învățătura 
sau, absolvind o treaptă de invăță- 
mint, este lipsită de perspectiva unui 
loc de muncă.

Semnificativ este faptul că in 
România contemporană circa 25 la 
sută din populația țării este cuprinsă 
in procesul de învățământ, in con
diții de acces democratic și gratuit 
la toate formele de învățătură, avind 
la dispoziție o bază materială di
dactică puternică si modernă. 
Dar. ca si in alte domenii, a- 
ceste succese ale sistemului e- 
ducational din România, rriate- 
rializate in formarea unui tineret cu 
larg orizont științific, tehnic-profe- 
sional, educat in spirit revoluționar, 
nu numai că nu exclud posibilitatea 
perfecționării continue a procesului 
instructiv-educativ, ci ridică noi e- 
xigențe. sporite, in fața intregii ac
tivități educative. „Cind vom ajunge 
la perfecțiune — arăta tovarășul

Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, in magistrala Ex
punere la Plenara lărgită a C.C. al 
P.C.R. din 24—25 octombrie a.c. — 
nu vom mai avea ce face și vom 
putea să ne odihnim, dar mai este 
mult pină atunci — si probabil gene
rația noastră si următoarele citeva 
generații vor trebui incă să munceas
că serios pentru a inteiege si a dez
volta socialismul corespunzător cerin
țelor poporului nostru, dar și princi
piilor socialiste, pentru a asigura dez- 
vo.tarea generală a patriei noastre".

în general, in activitatea de edu
cație, în realizarea unor obiective 
majoire cum sint formarea multilate
rală a personalității, formarea unor 
oameni cu conștiință înaintată, revo
luționară, starea de automulțumlre, 
rutina, ingăduirea unui comporta
ment mediocru sint inacceptabile. Ele 
duc mai devreme sau mai tirziu la 
ratarea actului educațional și efec
tele pot avea o inriurire negativă 
asupra unor categorii largi de tineri. 
Actuala etapă de dezvoltare a țării 
noastre, cum a subliniat în nenumă
rate rinduri secretarul general al 
partidului, pune în fața școlii, a în
vățământului de toate gradele, a tu
turor factorilor educaționali, cerințe

crescînde, în primul rînd în munca 
de educație comunistă, revoluționa
ră. „Incepind de la grădiniță și pină la 
terminarea liceului de 12 ani. copiii, 
întregul tineret urmează 14—15 ani 
cursurile de invățămînt, apoi invă- 
tămintul profesional, invățămintul 
superior și diferite forme de recali
ficare și pregătire.

Pornind de Ia această realitate, 
este necesar să acționăm pentru per
fecționarea activității învățămintului 
de toate gradele, pentru creșterea 
rolului său educativ, de formare a 
tineretului in spiritul concepțiilor re
voluționare despre lume și viață, ale 
patriotismului și dragostei de mun
că, a! luptei neîmpăcate pentru pro
gres, pentru construcția socialismu
lui, pentru a fi gata întotdeauna să 
apere patria, socialismul, indepen
denta țării !“ — arăta tovarășul
N'colae Ceaușescu în Expunerea la 
recenta Plenară a C.C. al P.C.R.

Principală instituție de educație, șco
lii de toate gradele ii revin răspun
deri sporite in educarea revoluționa
ră a întregului tineret. Activitatea de 
instruire propriu-zisă. într-un dome-
(Continuare în pag. a V-a)



PAGINA 2 SClNTEIA — miercuri 1 noiembrie 1989

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

de dezvoltare economico-

Institutionalizate in anii de după Congresul al IX-lea al partidului, 
din inițiativa tovarășului Nicolae Ceausescu, adunările generale ale oa
menilor muncii constituie momente de referință în viata fiecărui colectiv 
muncitoresc. Cadrul extrem de larg al dezbaterilor care au 10c cu acest 
prilej asigură participarea tuturor muncitorilor si specialiștilor, practic a 
întregului personal muncitor, la conducerea sectoarelor în care îsi desfă
șoară activitatea, la înfăptuirea programelor 
socială a patriei..

Actuala rundă a adunărilor generale ale 
făsoară in atmosfera de puternică angajare . 
generată de dezbaterea documentelor pentru

EXPORTUL examenul de fiecare zi
responsabilității muncitorești

al patriei pe 
socialismului, 
are suficiente 
pentru activl- 
ttrei trimestre

Combinatul pentru Prelucrarea 
Lemnului Oradea — unitate etalon 
in industria de profil din țară, cti
torie a anilor de rodnice impliniri 
care au urmat Congresului al IX-lea. 
Stă mărturie in acest sens faptul 
că fondurile fixe au sporit, față de 
1965, de 22 de ori, combinatul avind 
unități de producție nu numai in 
municipiul de pe Crișul Repede, ci 
și in Beiuș. Salonta, orașul Dr. Petru 
Groza, Tileagd și Săcuieni. Semnifi
cativ este și faptul că producția de 
mobilă pentru export a sporit de 33 
de ori, in vreme ce ponderea ex
portului pe devize convertibile s-a 
dublat. Sint doar citeva repere care 
i-au îndreptățit pe reprezentanții 
oamenilor muncii din combinat, în-' 
tiruniți în adunarea generală, să 
susțină din adîncul inimii propune
rea cu privire la reînvestirea. la 
Congresul al XlV-lea, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în suprema 
funcție de secretar general al parti
dului, act politic fundamental pentru 
progresul neîntrerupt 
calea revoluționară a

Colectiivtfi de aici 
motive de satisfacție 
ta tea desfășurată. Pe 
a realizat și depășit planul la pro- 
ducția-marfă, producția fizică, pro
ductivitatea muncii, export, be
neficiu. Mail mult, cefe mai însem
nate ritmuri de creștere le-a înre
gistrat exportul. în condiții de efi
cientă sporită, lichidmdu-se integral 
și stocuri de marfă din anii prece
dent. Cu toate acestea, adunarea 
generală a desprins tocmai acele 
concluzii — în spiritul exigen
țelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recentele 
ședințe ale Comitetului Politie Exe
cutiv al C.C. ai P.C.R. și ia Plenara 
lărgită — care să determine un nou 
suflu, acțiuni si mai decise de per
fecționare pe toate planurile. Este și 
motivul pentru care s-a discutat 
deschis, critic și autocritic, construc
tiv. Nu vom face desiigur inventarul 
tuturor ideilor cuprinse in analiza 
prezentată. Reținem însă înainte de 
toate critica la ob’ect făcută unor 
subunități, compartimente, cadre de 
conducere.

Să concretizăm : O Ritmicitatea 
■necorespunzătoare a producției la 
secțiile din Tileagd și din orașul 
Dr. Petru Groza ® Secțiile „diin 
Săcuieni, Tileagd și orașul Dr. Petru 
Groza, în condiții de dotare similare 
cu ale celorlalte secții, nu realizează 
pre ducii vită ții e și valorile scontate.
• Biroul de programare a dovedit o 
insuficientă nreocuoare pentru, res
pectarea lotizării producției și înca
drarea în normativele aprobate.
• Neajunsuri în organizarea produc
ției. care au determinat schimbarea 
șefilor de secții la Tileagd si „Alfa" 
Oradea — secția corp-mobilă.

Șirul exemplelor ar putea, desigur, 
continua. S-a 
fermitate în 
specialiștilor, 
muncii. Astfel 
neajunsurilor 
calitatea necorespunzătoare a unor 
lucrări, un indice sub posibilități de 
folosire a timpului de lucru, a unor 
utilaje, indisciplina tehnologică, 
risipa de materiale, unele sincope în 
cooperarea între secții ș a.

Urmare firească a abordării „cu 
adresă" a activității organului de 
conducere colectivă, față in față cu 
răspunderile producției, dezbaterile 
s-au situat numai pe terenul con
cretului. Critica și autocritica au 
apelat 
Iuțiile 
mai 
spirit, 
Fabricii 
spunea : „Concluzia e limpede, tre
buie să fim mai exigență cu propria 

cerut însă mai multă 
întărirea răspunderii 

a tuturor oamenilor 
incît să se pună capăt 
care mai generează

și autocritica
la argumentele realității, so- 
avansate căpătînd astfel o 

mare valabilitate. In acest 
ing. loan Popa, directorul 

de Mobilă din Beiuș

oamenilor muncii se des- 
oatriotică. revoluționară 

Congresul al XlV-lea al

activitate. In luna noiembrie expor
tul pe devize convertibile al fabricii 
crește cu o treime. Avem posibili- 

măsură să realizăm 
ne preocupă ? în 
studiile făcute de 
lucru ale consiliu-

tăți și sintem in 
acest spor. Ce 
conformitate cu 
organismele de 
lui oamenilor muncii urmărim intîi 
de toate eliminarea unor locuri în
guste la tapițerie. Avem un program 
concret de modernizare, lucrare pe 
care, o dată cu asigurarea utilajelor, 
ne angajăm să o executăm in regie 
proprie. Vom reorganiza și tehnolo
giile de finisaj în raport cu solici

La Combinatul pentru Prelucrarea Lemnului 
Oradea

tările partenerilor. Sint de altmin
teri acțiuni prioritare și pentru pro
ducția anului viitor". „Unitatea 
noastră este una dintre cele cu tra
diție din combinat, sublinia Cormoș 
Alexandru, maistru, secretarul co-i 
mitetului de partid de la Fabrica 
Tileagd. Bilanțul infățișat a dezvă
luit că avem rămineri in urmă in 
realizarea planului. Cauza? O insufi
cientă implicare a conducerii fabricii 
în asigurarea ritmicității producției. 
Multe dintre neajunsuri ar fi putut 
fi evitate dacă cuvintul criticii se 
auzea răspicat și la timp, dacă nu 
exista „reținerea" de a dezvălui 
lipsurile. Avem o nouă conducere a 
unității, un nou comitet de partid. 
Revirimentul se simte, de îndată ce 
exigența a vizat disciplina. Iar sal
tul de la disciplina în muncă la 
disciplina calității ne este la indemî- 
nă. Tradiția ne obligă".

„Atit in prezent, cit și in perspec
tiva anului următor avem comenzi 
peste capacitatea fabricii, preciza 
ing. Iosif Matula, secretarul organi- 
nizației de partid de la Fabrica din 
Salonta. Am analizat productivita
tea pe care o realizăm. Este sub 
posibilități. Cunoaștem care sint 
locurile înguste. Creșterile mari care 
se prevăd la export pentru anul 
viitor ne obligă să trecem neîntâr
ziat la reorganizarea unor fluxuri. 
Un alt aspect. Nu de puține ori 
furnizorii ne livrează materiale cu 
defecte de calitate. Mă refer la 
unele tipuri de stofă, la o seamă de 
accesorii, Îndeosebi la feronerie. 
Este de datoria comuniștilor, a în
tregului compartiment de aprovizio
nare să nu mai accepte acest lucru, 
să întărească exigența la recepția 
materialelor. După cum datoria 
comuniștilor din execuție este să nu 
adauge defectele muncii lor la aces
te defecte".

„Sintem beneficiarii unor ample 
studii! făcute în secția noastră de 
către consiliul oamenilor muncii, 
prin comisiile pe probleme, spunea 
T. Giuma, secretarul comitetului 
de partid de la secția din orașul 
Dr. Petru Groza. In urma creșterii 
substanțiale a producției de mobilă, 
în detrimentul ceil ei de binale, am 
redtmensionat o bună 
fluxuri.

parte din 
______ Din darea de seamă am 
reținut însă importanta acordată uti
lizării mai eficiente a fondurilor 
fixe. Este si motivul pentru care 
propun înființarea in secție a unui 
sector pentru croit panouri, al cărui 
principal efect îl reprezintă creșterea 
indicelui de folosire a suprafețelor 
productive".

„Secția noastră produce de ani 
mulțl mobilier pentru aceiași parte
neri. Avantajele acestei stabilități 
cred că oferă suficiente argumente 
pentru consiliul oamenilor muncii în 
a acționa pentru încheierea de con
tracte de lungă durată, sublinia Ma-

partidului, de orientările formulate de tovarășul Nicolae Ceausescu în 
magistrala Expunere prezentată la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. Ideile 
cuprinse în acest document programatic de o inestimabilă valoare teore
tică si practică, perspectivele luminoase oe care le deschid proiectul 
ProgramUlui-Directivă si Tezele pentru Congresul al XlV-lea al partidu
lui au generat un suflu nou, mobilizator, au determinat și trebuie să de
termine creșterea răspunderii tuturor colectivelor de oameni ai muncii in 
vederea îndeplinirii exemplare a sarcinii de plan pe acest an și pe întregul 
cincinal. O asemenea stare de spirit evidențiază și dezbaterile din adunarea 
generală a reprezentanților oamenilor muncii de la Combinatul pentru 
Prelucrarea Lemnului din Oradea,

ÎN TOATE UNITĂȚILE AGRICOLE - PRODUCȚII 

MARI, RENTABILITATE SPORITĂ 

Activitate economică, de mare randament, 
printr-on dezvoltat spirit gospodăresc

• •

ria Fodor, maistru, secția „Biho
reana". în altă ordine de idei aș 
evidenția spiritul de inițiativă al 
consiliului oamenilor muncii. La două 
exemple m-aș referi în acest sens : 
expoziția privind valorificarea su
perioară a masei lemnoase prin di
verse soluții constructive, precum și 
schimburile de experiență și docu
mentare găzduite de chiar secția unde 
lucrez pe linia modernizării unor li
nii și fluxuri de montaj. Cred însă 
că organul de conducere colectivă 
trebuie să dovedească și mai multă 
exigență și consecventă în extinde

rea la maximum a diverselor soluții 
de recuperare a masei lemnoase".

„într-un combinat pentru care ex
portul reprezintă covîrșitoarea ma
joritate a producției, problema ca
lității este, de bună seamă, cardi
nală, spunea ing. Florian Balmaș, 
șeful secției „Alfa". Ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produc
ției impune organizarea mai bună a 
finisajului și a montajului, nu nu
mai pentru asigurarea mai bunei u- 
tilizări a capacităților, ci și pentru 
prevenirea apariției unor defecte. 
Apreciem soluția consiliului oameni
lor muncii ca proiectantul să urmă
rească în fabricație prototipul și se
ria zero pentru a rezolva operativ 
toate problemele care mai apar".

Din intervenția ing. Vladimir 
Oros, directorul combinatului, am 
reținut că, pe baza datelor furnizate 
de gestiunea calității, organul de 
conducere colectivă analizează in 
fiecare lună evoluția principalilor 
indicatori calitativi și ia măsuri pen
tru reducerea pierderilor tehnologice. 
Mai mult, pentru a apropia conduce
rea unității de problemele calității, 
fiecare membru al biroului executiv 
răspunde de cite o fabrică.

Am consemnat concentrat cîteva 
din opiniile exprimate în adunarea 
generală a oamenilor muncii. Ele sint 

întreprinderea de Utilaj Chimic Ploiești : aspect din secția cazangerie 
ușoară, unde se execută repere pentru utilaje tehnologice complexe 
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doar un eșantion. Un eșantion care 
arată că, atunci cînd dezbaterile nu 
alunecă pe făgașul unor abordări 
tehniciste, limitindu-se doar la evo
carea seacă a unor cifre și date sta
tistice, și se vorbește în spiritul răs
punderii comuniste, oamenii lămu
resc ce au de lămurit, pornesc la 
drum cu conștiința că știu ce au de 
făcut. Cum s-a putut lesne constata 
consiliul oamenilor muncii n-a tre
cut neatins prin „focul criticii", 
chiar dacă indicatorii de plan au 
fost realizați „punct cu punct". N-a 
fost vorbitor care să nu releve cel 
puțin un aspect din activitatea sec
ției sau fabricii pe care o repre
zintă. Se vedea limpede că ei. cei ce 
primiseră mandatul pentru adunarea 
generală, meditaseră îndelung la 
problemele legate de specificul acti
vității lor și erau cu adevărat pur
tătorii de cuvint ai subunităților 
combinatului, ai colectivelor lor. Și 
încă un lucru defel de neglijat : atit 
reprezentantul centralei, cit și cel 
de la Comitetul de Stat al Planifi
cării au soluționat în pregătirea a- 
dunării o seamă de probleme strin
gente, dînd apoi — in cadrul foru
mului — răspunsuri la cea mai mare 
parte a problemelor ridicate.

Cîteva idei cu valabilitate maî lar
gă s-au desprins cu acest prilej. Mai 
intîi de toate că. înaintea participă
rii democratice la cuvint. reprezen
tanții oamenilor muncii au pus de
mocrația faptelor. Lucru știut : nu-i 
de ajuns să constați existenta lipsu
rilor, ci trebuie să te angajezi pen
tru înlăturarea lor. In al doilea rînd. 
centrala de profil și ceilalți factori 
de răspundere au demonstrat că 
printr-o cunoaștere temeinică a re
alității, prin prezența nemijlocită în 
unități pot fi soluționate probleme 
majore de care depinde bunul mers 
al producției. Spirit de angajare care 
în întîmpinarea apropiatului forum 
comunist se va materializa în depă
șirea substanțială a planului la pro
ducția de export, producția-marfă 
vindută și încasată, beneficiu, pro
ductivitatea muncii, în condițiile re
ducerii consumurilor speoifice.

Ioan LAZA 
corespondentul „Scinteii

In proiectul Programului-Directivă și In Tezele pentru Congresul al 
XlV-lea al partidului, documente de inestimabilă valoare teoretică și 
practică ce vor fi supuse aprobării apropiatului forum al comuniștilor, 
se subliniază necesitatea reducerii costurilor, astfel incit să se asigure o 
rentabilitate ridicată in toate sectoarele, la toate produsele. In agricul
tură obținerea de producții mari, cu cheltuieli cit mat mici, constituie 
condiții de mare însemnătate pentru desfășurarea unei activități renta
bile. De aceea sarcina primordială a tuturor lucrătorilor din agricultură 
este ca prin punerea în valoare a pămintului, promovarea tehnologiilor 
înaintate, fundamentarea unui complex de măsuri agropedoameliorative, 
acțiuni corelate cu preocuparea pentru organizarea temeinică a produc
ției și a muncii, să se asigure realizarea unor producții mari, o rentabi
litate ridicată.

Redacția ziarului „Scînteia", cu sprijinul Comitetului Județean Galați 
al P.C.R., a organizat o dezbatere cu activiști de partid, cadre cu munci 
de răspundere și specialiști de la organele agricole despre măsurile stabili
te pentru rentabilizarea activității din agricultura județului, pentru spori
rea generală a eficienței activității economice. Am solicitat răspuns la 
întrebarea :

Ce s-a întreprins în județ pentru ca fn unitățile agricole să se obțină 
rezultate economico-financiare superioare, să crească rentabilitatea î

Dumitra Antonescu, directorul 
general al direcției agricole jude
țene : Prima condiție în acțiunea de 
rentabilizare a unităților este asi
gurarea unor producții mari, livra
rea unor cantități sporite de cereale, 
plante tehnice și producții zooteh
nice la fondul centralizat al statu
lui, încasînd astfel sume bănești tot 
mai mari. Din inițiativa comitetului 
județean de partid, pe ansamblul 
fiecărui consiliu agroindustrial, în 
fiecare unitate agricolă au fost dis
cutate și analizate, cu participarea 
largă a cooperatorilor, mecanizatori
lor, specialiștilor și a activiștilor de 
partid și de stat din localități, po
sibilitățile care există pentru asigu
rarea unei eficiente sporite în în
treaga activitate productivă. Apli
carea măsurilor stabilite se află în 
plină desfășurare. Ne-am ocupat, in 
primul rind, de repartizarea mai 
bună a culturilor pe zone, ținînd 
seama de condițiile pedoclimatice, 
de potențialul fiecărei culturi, în 
funcție de soiurile și hibrizii culti
vați, de tehnologiile ce se cer apli
cate cu deosebire pe terenurile ame
najate pentru irigat, adică acolo 
unde se pot realiza producții mari 
și rentabile. Cu precădere au fost 
cultivate plante prășitoare în zonele 
din sud, unde și terenul și posibili
tățile pentru irigat au fost asigurate. 
In al doilea rind, ca o condiție esen
țială pentru obținerea de producții 
agricole mari la hectar, specialiștii 
din unități asigură respectarea cu 
strictețe a asolamentelor, a rotației 
culturilor in vederea prevenirii îm- 
buruienării, evitîndu-se astfel con
sumul de substanțe chimice. Am or
ganizat in așa fel asolamentele in
cit în 4—5 ani agricultura județului 
nostru să apeleze mai puțin la sub
stanțele chimice. De asemenea, 
majoritatea culturilor intensive au 
fost amplasate pe terenurile amena
jate pentrtr Irigat, cunoscînd foarte 
bine aportul deosebit pe care-1 poa
te aven asupra producțiilor, apa dată 
Ia timp plantelor.

Petre Botezatu, președintele Coo
perativei Agricole de Producție 
Schela : Creșterea rentabilității în 
zootehnie este legată strîns de 
obținerea unor producții mari de 
lapte și carne. în anul 1972 
unitatea noastră a realizat o pro
ducție de lapte de 2 732 litri, ca 
anul trecut să ajungă la 4 809 litri 
de la fiecare vacă. Anul acesta vom 
depăși 5 000 de litri. Ca atare, zoo
tehnia ne aduce nu numai venituri 
mari, ci și satisfacții morale. Noi 
am pornit de la ideea că, pentru 
a avea un sector zootehnic rentabil, 
trebuie să ne ocupăm cu toată răs
punderea de producerea furajelor. 
La noi, fiecare fermă vegetală pro
duce obligatoriu și furaje. în timp 
ce unii s-au plîns că-i mai greu cu 
vremea secetoasă, noi am luat cinci 
coase de pe cele 300 hectare cu lu- 
cernă. Am avut și pentru consum 
masă verde, dar am făcut și 1 500 
tone de fin de cea mai bună cali
tate. Am semănat porumb pentru 
furaje cu semănătoarea de grîu pen
tru a realiza o bună densitate și 
astfel am obținut 40—50 tone de 

Pentru creșterea producțiilor în zootehnie

masă verde Ia hectar. Avind furaje 
îndestulătoare de la vacile noastre 
obținem zilnic 17—20 litri de lapte. 
In al doilea rînd. o zootehnie dez
voltată asigură si sporirea producției 
vegetale. snun aceasta întrucît 
sporirea fertilității pămintului de
pinde într-o mare măsură șl de

In cooperative 
agricole din 

județul Galați

cantitățile foarte mar! de îngră
șăminte organice ce trebuie admi
nistrate ne fiecare solă de teren, alt
fel se ajunge la o secătuire a 
solului, Ia scăderea fertilității Iui. 
Dună părerea mea. mai sint oameni 
!n agricultură care dau o interpre
tare simplistă noțiunii de eficientă. 
Calculul eficientei se reduce la ceea 
ce se cheltuiește si se obține ime
diat. fără a se gîndi în perspectivă. 
Faptul că în unele unități sînt can
tități mari de gunoi de grajd nu se 
datorează numai greutăților de 
transport in cîmp. ci si unor motiva
ții eronate, potrivit cărora se chel
tuiește mult cu lucrările de admi
nistrare. Da. se cheltuiește mult cînd 
trebuie să cari ne un hectar 30—40 
tone de gunoi de grajd, dar trebuie 
avut în vedere că în acest fel spo
rește rodnicia pămintului. creste 
randamentul la hectar. Aceste chel
tuieli se acoperă prin sporurile de 
producție. Iată de ce consider nece
sar ca specialiștii si cadrele de con
ducere din unităti să gîndească. să 
chibzuiască în timp asupra celor mai 
bune soluții privind îmbinarea 
ramurilor, de producție. să fie 
combătută’ părerea greșită că zoo
tehnia nu poate să fie rentabilă. Din 
cele peste 20 milioane de lei pe care 
unitatea noastră le are în cont la 
bancă, mai bine de jumătate provin 
din zootehnie.

Valeria Constantin, director econo
mic al direcției județene pentru 
agricultură : Vorbind despre zooteh
nie. trebuie să arăt că, în acest an. 
ca urmare a măsurilor întreprinse în 
fiecare unitate agricolă privind fu
rajarea. ca și a acțiunilor sanitar-ve- 
terinare. producțiile de lapte au cres
cut cu peste 30 la sută față de anul 
trecut. în al doilea rind. prin apli
carea indicației comitetului jude
țean de partid, o suprafață de 31 000 
hectare de pășuni naturale a fost 
dată in grija cooperativelor agricole 
pentru a se ocupa direct de ridi
carea potențialului lor productiv si 
pentru exploatarea lor rațională. Ca 
urmare, prin scoaterea animalelor la 
pășunat pe aceste suprafețe, unită
țile au economisit importante sume 
bănești ce trebuiau cheltuite cu 
transportul furajelor la iesle. O altă 
acțiune de amploare prevăzută în 
programele de rentabilizare a fost 
aceea a creării posibilităților ca o 
serie de unităti din zona secetoasă 
a județului să cultive pe o supra
față de 20 000 hectare amenajate 
pentru irigat, porumb în cultură 

dublă, pentru asigurarea furajelor 
necesare stabulației. In alte con
diții, aceste unități trebuiau să 
cumpere furajele. Un bilanț sumar 
pe cele 10 luni care au trecut din 
acest an poate sublinia în bună 
parte rezultatele economice bune ale 
majorității unităților agricole. Ele 
au realizat în jur de 30 de milioane 
lei beneficii suplimentare fată de 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut. Printre exemplele foarte 
bune se situează unitățile din co
munele Nicorești. Schela. Sivița. 
Tulucesti si. în mod deosebit. 12 
asociații economice intercoooera- 
tiste. Pe baza indicațiilor comitetu
lui județean de partid sînt organi
zate. decadal, analize cu contabilii- 
sefi de unităti pentru cunoașterea 
exactă a situației economico-finan
ciare. Urmărim înlocuirea sisteme
lor învechite de analiză a activității 
economice, prin cunoașterea temei
nică a tuturor mijloacelor de renta
bilizare a unităților. Modul în care 
se lucrează acum ne oferă garanția 
rentabilizării activității din unitățile 
noastre agricole, sporirea veniturilor 
provenite din valorificarea produ
selor vegetale si animaliere, cît și a 
celor obținute în sectoarele de in
dustrie mică. Se estimează că in
dustria mică va aduce unităților 
agricole beneficii de peste 200 mi
lioane lei.

Pintilie Dimofte. președintele Coo
perativei Agricole de Producție din 
comuna Cuca : La baza rentabilizăm 
rii unităților agricole trebuie să stea, 
în primul rînd. obținerea unor pro
ducții mari. Pornind de la această 
cerință. în ultimii ani ne-am ocu
pat cu răspundere de aplicarea teh
nologiilor noi la toate culturile. Con- 
fruntindu-ne si în acest an cu lipsa 
precipitațiilor, punem, în continua
re, întrebarea : cind va fi dat în 
exploatare sistemul de irigații din 
Cîmpia Covurluiului ? Noi avem pre
văzut în plan să obținem recolte la 
nivelul culturilor irigate, dar nu 
putem iriga. Pe de altă parte, plă
tim deja, an de an. amortismente 
pentru lucrările de amenajări. 
Avem un sector zootehnic destul de 
mare si trebuie să producem o 
cantitate însemnată de furaje. Una 
este să produci furaje în teren iri
gat, asigurînd producții mari și alta 
este să te confrunți cu lipsa preci
pitațiilor. Anul acesta am semănat în 
cultură dublă 400 de hectare cu po
rumb. din care numai 92 hectare 
au fost în sistem irigat. Pe supra
fața irigată am realizat o can
titate de masă verde mai mare 
decît pe celelalte 308 hectare. Cred 
că. asa după cum se arată si in 
documentele pentru cel de-al 
XlV-lea Congres al partidului, pri
vitor la asigurarea unor mari su
prafețe irigate, trebuie să se urgen
teze finalizarea lucrărilor si la acest 
Sistem de interes national.

★

După cum a rezultat din dezba
terea noastră, măsurile si acțiunile 
Întreprinse în unitățile agricole din 
județul Galati pentru asigurarea 
creșterii de ansamblu a eficientei 
activității din agricultură si. impli
cit. pentru obținerea de venituri cît 
mai mari cuprind o paletă largă de 
preocupări evidențiate si în aceste 
zile în cadrul adunărilor generale si 
conferințelor de dări de seamă si 
alegeri. Rezultatele înregistrate pină 
acum în activitatea economico-finan- 
ciară a unităților agricole dovedesc 
că multe din acțiunile întreprinse 
prezintă un interes deosebit, iar cu
noașterea si generalizarea lor în 
toate cooperativele agricole si aso
ciațiile intercooperatiste vor conduce 
la asigurarea eficientei economice in 
toate sectoarele de producție agri
colă.

Petre CRISTEA 
Dan PLAIEȘU 
corespondentul „Scinteii*

(Urmare din pag. I)
comitetului de partid, pre
ședinte al C.O.M. Pină 
atunci rar mai interveni
se cite ceva nou. încolo, 
aceleași produse, aceiași 
beneficiari, aceiași furni
zori, aceeași organizare, a- 
celeași operații... Și, din
tr-o dată, șocul ăsta! A ve
nit ca un duș rece. Și 
ne-am dat seama că, de 
fapt, mai de mult ar fi 
trebuit să facem acest nas, 
oricum, să venim in intim- 
pinarea lui. că era de aș
teptat... Nimeni nu s-a 
plins. nimeni n-a protestat, 
nimeni n-a plecat. Deși 
tuturor le-a fost mai greu. 
Totuși, acum, cu prilejul 
adunărilor generale de 
dări de seamă și alegeri, 
în organizațiile noastre de 
partid, cam ăsta a fost su
biectul predominant, pen
tru că preocuparea comu
niștilor aceasta este acum. 
Schimbarea a produs pro
bleme noi, de efort, de 
participare, de adaptare la 
noile tehnologii, de ri
dicare a calificării, de con
știință. în ultimă instanță. 
Pe unii a trebuit să-i cri
ticăm... De exemplu, la 
sculărie, într-un fel atelie
rul cel mai important în 
operația de care vorbim ; 
aici se realizează SDV- 
istica, esențială în pregă
tirea noii fabricații. S-a 
intîmplat însă ca tocmai 
acum să ne vină în acest 
atelier un număr mai 
mare de tineri, cu o cali
ficare mai slabă, începă
tori. Maiștrii au cerut să 
se organizeze cursuri de 
ridicare a calificării pentru 
acești tineri. S-au organi
zat cursurile, dar maiștrii 
au așteptat ca ele să se 
desfășoare de la sine și să 
rezolve totul. Se dezobiș- 

nuiseră să se mal ocupe 
de tineri. Au fost aspru 
criticați că nu i-au dat pe 
tineri în răspunderea ce
lor mai vîrstniai, că nu ur
măresc frecvența la cursuri 
și calitatea predărilor, că 
nu sint ei. personal, ceea 
ce ar trebui să fie : cei 
mai apropiați și cei mai 
eficienți pedagogi față de 
cei tineri... Dar au mai 
fost și mai sint și altele... 
Discutați, de exemplu, cu 
inginerul Teodor Rarinca, 
șeful atelierului...

Ing. Teodor Rarinca :
— Intîi ne-am întrebat 

dacă avem forțele necesa
re pentru noua producție. 
Am văzut că le avem, dar 
că trebuie altfel organiza
te, mult mai efioient folo
site. Pentru că nu aveam 
o încărcătură uniformă pe 
mașini a trebuit să alcătu
im altfel de formații de 
lucru, mai mici și cu o 
calificare diversă. Strun
gari, rectificatori, frezori. 
Pentru ca o formație, po- 
licalificată, să poată exe
cuta toată gama de ope
rații și lucrări, de la cele 
mai simple la cele mai 
complexe. Și să repartizăm 
aceste microformații. e- 
chilibrat, in toate cele trei 
schimburi. Inlăuntrul for
mațiilor altă echilibrare : 
mai bine pregătiți profe
sional, cu mai slab pregă
tiți. Pentru ca aceștia din 
urmă să poată progresa 
mai repede... Primul rezul
tat : un salt calitativ al 
produselor, un salt extra
ordinar. Au făcut aceste

formații lucruri de care nu 
credeam că vor fi in stare. 
A fost și efectul investi
ției de încredere. Dar și 
al faptului că noua orga
nizare i-a stimulat pe 
slabi să se depășească 
sine. Să fie dominați 
cei buni și ambiționați 
crească. Oricum, mediocri
tatea nu trebuie lăsată să 
prolifereze, trebuie încer
cuită, înăbușită in ofensi
va celor mai buni, mai di
namici, mai conștienți și 
făcută, in cele din urmă,

cei 
pe 
de 
să

Un colectiv în ascensiune
să-și părăsească pozițiile. 
Ce este interesant e că 
acest proces de trecere la 
un alt nivel tehnic al pro
ducției, mult superior, a 
provocat și oarecare mici 
supărări și controverse, 
dar, intr-o mult mai mare 
măsură, a dat naștere unei 
extraordinare înviorări, 
Unui climat de ambiție și 
satisfacție. Oamenii vor 
să dovedească ce sint in 
stare. Parcă de mult aș
teptau asta și sint bucuroși 
că a sosit, in sfirșit, clipa. 
Pentru că acesta este sen
sul firesc al lucrurilor în 
tara noastră. Iar ei aici au 
crescut, aici trăiesc, acest 
aer îl respiră...

Firește că am mai dis
cutat si cu alții. De exem
plu, cu inginerul Liviu Li- 
vescu. șeful compartimen
tului prototipuri, autorul 
multor rezolvări tehnice de 
excepție (intre altele, al 
mandrinei cu schimbare 
rapidă, produsă acum pen
tru export, al tamburilor 
pentru imprimantele de 

calculator, care economisesc 
valuta țării, eliminînd im
portul ; lucrează acum la 
perfecționarea unor mașini 
de prelucrare prin electro- 
eroziune) :

— Este minunat cînd ți 
se cere să urci. Sîntem co
muniști, și acesta este sen
sul vieții și muncii noas
tre. Personal, cred că mo
mentul prin care trece u- 
zina noastră acum este 
examenul major de conști
ință comunistă. Pe care, 
spre bucuria noastră. îl

trecem cu bine. Cu bine, 
adică făcînd exact ce tre
buie să facem : n-am gin- 
dit și n-am spus „nu se 
poate", abordăm cu matură 
chibzuință orice situație di
ficilă si o rezolvăm fără 
văicăreli... Cqpd că s-ar 
cere să fie mai concret sus
ținută creația tehnică, gin; 
direa tehnică 
tocmai ceea ce 
ca să depășim 
guste ce apar 
tr-un asemenea proces.

Andrei Bordeanu. ingi- 
ner-șef cu pregătirea fa
bricației :

— A fost un moment In 
care am înțeles nu numai 
că ni se cere nouă să fa
cem, dintr-o dată, un mare 
pas înainte. Ci si că aceas
ta este o cerință care re
flectă progresul întregii 
noastre industrii. Am con
statat asta foarte concret 
și iată cum : ca să 
perim planul prin 
te, am alcătuit o 
de echipaje din 
buni tehnicieni ai

proprie. E 
ne-ar ajuta 
locurile în- 
inerent în-

ne aco- 
contrac- 
mulțime 
cei mai 

noștri -

care au mers In toată tara 
străbătind 1 800 de între
prinderi. Cu ce concluzii 
s-au întors acești oameni : 
1. Că era. în tară, o mare 
nevoie de produsele tehnic 
superioare pe care ne-am 
dus să le oferim. Peste tot 
tehnologiile și produsul in
dustrial au evoluat mult, 
spre o mult mai înaltă teh
nicitate. 2. Că. dat fiind a- 
cest fapt, n-am mai fi re
zistat mult timp cu vechiul 
nomenclator al produselor 
noastre. 3, Că eram prea 
puțin cunoscuți in tară 
tocmai pentru că produc
ția noastră se cantonase la 
lucruri prea simple. Deci 
ceea ce ni s-a cerut este 
un reflex al .dezvoltării atît 
de rapide pe care o înre
gistrează : economia si so
cietatea noastră în ansam
blu. Practic, la noi în uzi
nă. abia acum ajungem să 
utilizăm la adevărata ei 
capacitate dotarea tehnică 
modernă pe care o avem și 
care a însemnat, pentru 
societate, un considerabil 
efort material. Sintem da
tori să-1 onorăm.

Toate aceste lucruri spu
se de oameni ai uzinei, 
toate cite s-au Intîmplat în 
răstimpul reprofilării pro
ducției. întregul efort și 
toate frămîntările au un 
numitor comun care se nu
mește spiritul revoluționar 
în acțiune. înțelegerea co
mandamentelor majore ale 
acestui timp dominat de 
magistralele idei ale docu
mentelor pentru Congresul 
al XlV-lea al partidului, 
de exigentele sporite ale 
procesului dezvoltării din 
actuala etapă.

Uzina urcă spre adevă
rata ei capacitate de crea
ție. spre adevărata ei mi
siune.

Mihai CARANFIL

— furaje multe și de bună calitate
Concomitent cu celelalte lucrări 

din această perioadă, în unitățile 
agricole de stat și cooperatiste din 
județul Arad se acționează în ve
derea asigurării furajelor în canti
tățile prevăzute și creării condițiilor 
necesare pentru buna iernare a ani
malelor. „Săptămînal comandamen
tul județean pentru agricultură, îm
preună cu factorii de răspundere din 
zootehnie analizează, la fața locului 
in unitățile agricole, măsurile con
crete întreprinse 
pentru realizarea 
stocurilor de fu
raje necesare în 
perioada de sta- 
bulație — ne spu
ne tovarășul Pe
tru Moru, direc
tor adjunct la di
recția agricolă. 
Măsurile între
prinse au făcut 
ca majoritatea u- 
nităților agrico
le să-și asigure cantitățile pre
văzute de fin, suculente și gro
siere. In scopul economisirii fu
rajelor, in acest an s-a prelungit pă- 
șunarea pe miriști și pe pășunile 
montane. Faptul că nu peste tot s-au 
realizat stocurile de fin planificate 
ne-a determinat să acționăm pentru 
suplimentarea celorlalte furaje. De 
exemplu, la suculente vom realiza 
și depăși programul cu 25 la sută in 
unitățile agricole de stat și cu 5,6 la 
sută in cele cooperatiste". La cele de 
mai sus adăugăm că organele de 
specialitate sprijină unitățile care nu 
și-au asigurat in totalitate furajele, 
pentru a depozita suculente de cali
tate bună, folosindu-se o serie de 
ingrediente și preparate menite să 
contribuie la ridicarea valorii nutri
tive a acestora. De asemenea, în
treaga cantitate de furaje este dată 
în primire șefilor de ferme zooteh
nice, se stabilesc rețete și rații zil
nice de furajare.

Cum se acționează în unități ? La 
Cooperativa Agricolă de Producție 
din Șiclău forțele erau repartizate 

riguros. De ce 1 Pentru că trebuia 
transportată cantitatea de 100 tone 
de tăiței de sfeclă care tocmai so
sise în gară, iar din cîmp se adu
ceau, cu mijloace hipo, fin de mei 
și coceni de porumb. „în loc de 1 300 
tone fin am realizat doar 1 150 tone, 
spune tovarășul Dimitrie Chiș, pre
ședintele unității. Aceasta ne obligă 
să acționăm pentru suplimentarea 
celorlalte furaje. La suculente, de 
pildă, planul este de 3 175 tone, din

Nutrețurile - adunate 
și depozitate cu grijă

care am realizat peste 2 700 tone, 
însă mai dispunem de mai bine de 
2 000 tone sfeclă furajeră și 250 tone 
tăiței de sfeclă de zahăr. Ca atare, 
in perioada de stabulație nu vom 
avea probleme cu furajele". De alt
fel, această unitate, printr-o bună 
hrănire și îngrijire a animalelor, a 
reușit să obțină o creștere a produc
ției de lapte pe cap de vacă fura
jată față de anul trecut.

Demne de consemnat, vădind preo
cupare și o gindire de oamefii gos
podari, sint măsurile și acțiunile des
fășurate la întreprinderea Agricolă 
de Stat din Nădlac. Pe baza expe
rienței din anii trecuți, accentul s-a 
pus, în acest an, pe producerea fi
nului din lucernă și a porumbului 
pentru siloz. „La ora actuală avem 
în stoc 3 700 tone fin și semifîn, cu 
peste 1 000 tone mai mult decit în 
anul trecut — ne spune tovarășul 
Ștefan Bogar, directorul întreprin
derii. Și la suculente producem cu 
6 600 tone mai mult față de prevede
rile din program. Stocul de grosiere 
este și el mai mare, cu 600 tone, 

decît era prevăzut. Zilnic însllozăm 
și acum 300 tone de furaje. Am reu
șit să asigurăm toate furajele nece
sare pentru perioada de stabulație". 
Aici. în scopul asigurării și bu
nei gospodăriri a furajelor, comple
xul de taurine a preluat o parte din 
suprafața bazei furajere, cu utilajele 
și mașinile aferente. Mai exact, din 
cele două ferme (zootehnică și ve
getală) s-a ajuns la una singură. 
Care sînt rezultatele? „Cei care se 

ocupă de baza 
furajeră au acum 
tot interesul să 
obțină producții 
mari, deoarece 
sint legați prin a- 
cordul global și 
de sporul în gre
utate realizat la 
animale — preci
zează tovarășul 
Vasile Boroianu, 

—■——— ■ contabil-șef al u- 
nității. Oamenii 

au înțeles că asigurînd furaje mai 
multe și mai ieftine costurile la spo
rurile in greutate vor fi mai micii 
Semnificativ este faptul că acum ki
logramul de spor în greutate este de 
14,98 lei față de 31,45 lei, cît era in 
urmă cu numai un an. Aceasta și 
pentru faptul că am redus costurile 
pe unitatea nutritivă de la 0,88 lei la 
0,67 lei". Includerea bazei furajere in 
ferma de taurine a dus și la creș
terea răspunderii pentru lucră
rile de recoltare, transport, de
pozitare și furajare, iar cel mai mare 
cîștig il reprezintă schimbarea men
talității oamenilor, în sensul că acum 
produsul finit nu-1 mai constituie 
furajele, ci sporurile în greutate".

Trebuie acționat. în continuare, în 
toate unitățile agricole pentru a se 
asigura cantitățile de furaje nece
sare in perioada de stabulație, ast
fel incit și in sezonul rece al anului 
să fie obținute producții zootehnice 
ridicate.

Tristan MIHUTA 
corespondentul „Scinteii*
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TOVARĂȘU1.11 NICOLAE CEAI S ESCII, MARELE EROU Al MII l\l!. 
PROFUND OMAGIU, ALEASĂ RECUNOȘTINȚĂ

Telegrame adresate secretarului general al partidului de participantii Ia conferințele 
de dări de seamă și alegeri ale organizațiilor orășenești și municipale de partid

Sub semnul celei mai alese cin
stiri, acum, cind întregul nostru 
partid și popor dezbat istoricele do
cumente pentru cel de-al XIV-lea 
Congres al partidului, participant» la 
CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI MU
NICIPALE BRAȘOV A PARTIDU
LUI COMUNIST ROMAN dau glas 
simțămintelor de deplină adeziune 
fată de Hotărirea Plenarei Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român privind propunerea de reale
gere a dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la Congresul al XIV-lea in funcția 
supremă de secretar general al 
partidului, cu convingerea fermă că 
această opțiune politică constituie 
garanția sigură a înaintării neabătu
te a patriei noastre pe calea lumi
noasă a socialismului și comunismu
lui. a bunăstării și păcii;

Totodată, exprimăm calde senti
mente de profundă stimă și înaltă 
considerație fată de tovarășa Elena 
Ceaușescu. eminent militant politic 
al partidului și statului nostru, sa
vant de înalt prestigiu internațional, 
pentru contribuția de deosebită în
semnătate adusă la elaborarea și în
făptuirea programelor de dezvoltare 
economico-socială a patriei, la înflo
rirea continuă a științei, învățămîn- 
tului și culturii naționale, la îmbo
gățirea patrimoniului cunoașterii u- 
niversale și punerea cuceririlor ge
niului uman în slujba păcii și pro
gresului întregii omeniri.

însuflețiți de perspectivele viitoru
lui comunist al patriei, magistral în
fățișate în proiectul Programului-Di- 
rectivă și în Tezele pentru cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului, insu- 
șindu-ne pe deplin orientările, indi
cațiile și sarcinile pe care ni le-ați 
trasat în recentele cuvintări, vă ra
portăm, mult stimate și iubite tova
rășe secretar general, că participan
ts la conferință, pornind de la re
zultatele obținute in dezvoltarea e- 
conomico-socială a municipiului Bra
șov, au analizat cu exigență munci
torească, in spirit revoluționar, critic 
și autocritic, neajunsurile ce s-au mai 
manifestat in activitatea noastră, 
stabilind măsuri concrete și eficiente 
pentru înlăturarea acestora, pentru 
înfăptuirea exemplară, ritmică și in
tegrală a planului pe acest an și pe 
întregul cincinal 1936—1990.

Exprimmdu-ne incă o dată hotă
rirea fermă de a acționa în toate do
meniile cu înalt spirit revoluționar, 
vă rugăm să ne îngăduiți, mult sti
mate și iubite tovarășe secretar ge
neral, ca, în numele tuturor comu
niștilor brașoveni, să vă adresăm — 
o- dată cu angajamentul nostru 
solemn, urările noastre muncitorești 
de ani mulți, de multă sănătate și 
energie creatoare, de noi și gran
dioase înfăptuiri in munca pe care o 
desfășurați cu înflăcărat patriptism 
și eroism fără seamă, cu nesecată 
energie și patos revoluționar, pentru 
înflorirea multilaterală in glorie, mă
reție, demnitate și pace a scumpei 
noastre patrii, Republica Socialistă 
România.

Dind o vie expresie gindurilor și 
sentimentelor comuniștilor, ale tutu
ror oamenifor muncii de pe aceste 
meleaguri. CONFERINȚA ORGANI
ZAȚIEI ORĂȘENEȘTI de partid 
SCORNICEȘTI a dezbătut intr-un 
climat de înaltă responsabilitate co
munistă munca politico-organizato- 
rică desfășurată pentru îndeplinirea 
programelor de dezvoltare econo
mico-socială în profil teritorial și a 
stabilit noi măsuri pentru îmbună
tățirea stilului și metodelor noastre 
de muncă menite să conducă la în
tărirea vieții interne de partid, a 
activității politico-ideologice de for
mare a omului nou. la creșterea ro
lului conducător al partidului m 
toate domeniile de activitate.

In deplin consens cu cele mal ale
se ginduri si aspirații ale întregii 
noastre națiuni, participantii la con
ferința organizației orășenești de 
partid Scornicești își exprimă de
plina satisfacție și totala adeziune 
față de hotărirea plenarei Comite
tului Central al partidului din 27—23 
iunie 1989 privind propunerea de 
realegere a dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
la al XIV-lea Congres în funcția su
premă de secretar general al Parti
dului Comunist Român — garanție 
sigură a înfăptuirii cu succes a cu
tezătoarelor noastre programe de 
dezvoltare pe mai departe a pa
triei de înaintare fermă pe calea 
socialismului și comunismului, de a- 
firmare liberă și demnă a României 
in lume.

Cu aceeași Însuflețire dăm glas 
gindurilor și sentimentelor de alea
să stimă și prețuire față de tovarășa 
Elena Ceaușescu. militant de frunte 
al partidului și statului nostru, care 
s-a impus in conștiința națiunii 
noastre prin contribuția deosebită a- 
dusă. alături de dumneavoastră. la 
elaborarea șl înfăptuirea politicii 
partidului și statului, la înflorirea 
științei. invățămintului și culturii.

Prin generalizarea experienței 
bune dobindite. prin aplicarea știin
ței și tehnologiilor moderne, nivelul 
producțiilor a crescut, an de an. coo
perativa agricolă de producție Scor- 
nicesti ciștigind. în acest an. pen- 
tru a zecea oară consecutiv „Stea
gul Roșu" și diploma de onoare pen
tru ocuparea locului I in întrecerea 
socialistă și de trei ori înaltul titlii 
de ..Erou al Noii Revoluții Agrare 
pentru producțiile mari obținute la 
griu, orz și porumb.

Comuniștii, toți locuitorii orașului 
Scornicești, alături de. întregul nos
tru popor, strins uniți in jurul parti
dului. al dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, ac
ționează cu hotărire ferma ca pmă 
la Congresul al XIV-lea al partidu
lui să realizăm toate sarcinile ce ne 
revin pe anul 1989.

Ne angajăm, cu Înaltă răspun
dere comunistă, in fata partidu
lui, a dumneavoastră, mult stima
te' tovarășe secretar seneral 
Nicolae Ceaușescu, ca in anul 19JU 
și in anii cincinalului următor să 
ne realizăm integral sarcinile pre
văzute in planul de dezvoltare eco
nomico-socială in profil teritorial și 
să ne situăm munca in fruntea bă
tăliei pentru recolte tot mai mari.

în telegrama trimisă de participantii 
la CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 
MUNICIPALE DE PARTID TURNU

TELEOR- 
sentimen- 
patriotică 
exprimăm

MĂGURELE, JUDEȚUL 
MAN, se spune : Cu 
te de aleasă mîndrie 
și vibrantă emoție, ne 
adeziunea deplină față de Hotărirea 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român cu pri
vire la propunerea ca dumneavoastră, 
cel mai iubit fiu al națiunii, ctitorul 
României socialiste moderne, să fiți 
reales la Congresul al XIV-lea in 
suprema funcție de secretar general 
al partidului. Această opțiune, ce re
prezintă voința de nezdruncinat a 
tuturor membrilor partidului nostru, 
a întregului nostru popor, consti
tuie garanția sigură a mersului 
neabătut înainte al tării pe drumul 
luminos al socialismului și comu
nismului, al propășirii materiale și 
spirituale, garanția continuității po
liticii României de promovare fermă 
a păcii, înțelegerii și colaborării in 
lume.

Adresăm, totodată, omagiul nostru 
fierbinte și adînca recunoștință to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, pentru strălucita 
sa contribuție, alături de dumnea
voastră, la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului, la dezvoltarea și 
afirmarea științei, invățămintului și 
culturii românești.

Sintem ferm hotărîțl să nu pre
cupețim nici un efort pentru a îm
bunătăți continuu aceste rezultate, 
spre a întîmpina cu rezultate tot 
mai bune marele forum al comuniș
tilor, Congresul al XIV-lea al parti
dului.

Participantii la CONFERINȚA OR
GANIZAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE 
PARTID BEIUȘ, JUDEȚUL BI
HOR, comuniștii, toți oamenii 
muncii din orașul Beiuș își în
dreaptă gindurile si sentimentele de 
cea mai înaltă recunoștință si dra
goste nețărmurită către dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu 
al poporului nostru, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, 
revoluționar neînfricat, luptător în
flăcărat al cauzei socialismului și 
comunismului.

Dînd glas celor mal alese ginduri 
si sentimente. în deplină unanimi
tate de voturi, susținem cu toată 
tăria și ne declarăm adeziunea fier
binte la Hotărirea Plenarei C.C. 
ai P.C.R. din 27—28 Iunie 1989. pri
vind realegerea de către Congresul al 
XIV-lea a dumneavoastră, fiul cel 
mai iubit si prețuit al ponorului ro
mân, în suprema funcție de secretar 
general al partidului. Reînvestirea 
dumneavoastră în cea mai înaltă 
funcție de răspundere în partid ne 
dă certitudinea că strins uniți în 
jurul partidului, al dumneavoastră, 
mult stimate Si iubite tovarășe 
secretar general, vom îndeplini la 
inalti parametri de calitate și e- 
ficientă prevederile documentelor 
programatice pentru Congresul al 
XIV-lea.

Exprimăm totala noastră conside
rație. prețuire si stimă fată de ac
tivitatea neobosită a militantului co
munist. a eminentului savant de 
largă recunoaștere internațională, 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, sub a cărei nemijlocită și 
competentă îndrumare și conducere 
activitatea științifică și cultural- 
educativă a cunoscut o dezvoltare 
fără precedent.

Vă asigurăm, mult stimate si iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
membrii de partid. toți oamenii 
muncii din orașul nostru, avînd me
reu în fată exemplul, dăruirea si 
puterea dumneavoastră de muncă, 
vom realiza exemplar prevederile 
planului de dezvoltare economico-so
cială a localității, aceasta fiind con
tribuția noastră la realizarea si de
pășirea prevederilor Programului- 
Directivă al Congresului al XIV-lea 
al Partidului Comunist Român.

în telegrama trimisă de partici
pantii la CONFERINȚA ORGANI
ZAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE PARTID 
BECLEAN, JUDEȚUL BISTRIȚA- 
NASÂUD, se arată : Comuniștii, toți 
oamenii muncii din orașul nostru își 
exprimă, alături de întregul nostru 
popor, profunda și unanima adeziu
ne la Hotărirea Plenarei Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român dîn 27—28 iunie 
a.c. privind propunerea de realegere 
a dumneavoastră la Congresul al 
XIV-lea în suprema funcție de 
șfecretar general al partidului. 
Această reînvestire ne dă certitudi
nea că minunatele realizări obținute 
de poporul român, cu deosebire în 
perioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, . vor cunoaște 
noi perspective. înscrise magistral în 
documentele pentru mareile forum al 
comuniștilor români.

Aducem, totodată, un respectuos 
omagiu și ne exprimăm întreaga 
stimă și profunda gratitudine față 
de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, militant 
comunist de frunte și savant de repu
tație internațională, pentru contribu
ția de seamă la elaborarea și reali
zarea planurilor și programelor de 
dezvoltare a patriei, la promovarea pe 
scară largă a progresului tehnic, la 
continua înflorire a științei, invăță- 
mintului și culturii românești.

Vă raportăm, mult iubite șî 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că. mobilizați de indicațiile prețioase 
ce ni le-ați dat cu prilejul vizitei de 
lucru in orașul nostru împreună cu 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, unitățile economice vi
zitate acționează împreună cu cen
tralele și ministerele pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate, urmărind 
în principal creșterea productivității 
muncii, a exportului, sporirea efi
cienței economice. Participantii la 
conferință vă încredințează, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, că, urmînd neabătut exem
plul dumneavoastră de dăruire 
exemplară, de inegalabil patos re
voluționar, își vor intensifica efor
turile pentru intimpinarea cu rezul
tate superioare a Congresului al 
XIV-lea al partidului, pentru a ne 
aduce și noi din plin contribuția la 
făurirea cu succes a societății socia
liste multilateral dezvoltate și comu

niste pe pămintul scump al patriei 
noastre, Republica Socialistă Româ
nia.

în atmosfera de puternică anga
jare revoluționară a întregului nos
tru popor pentru a întîmpina cu re
zultate remarcabile Congresul al 
XIV-lea al Partidului Comunist 
Român, participantii Ia CONFERIN
ȚA ORGANIZAȚIEI DE PARTID 
DIN SECTORUL 3 AL CAPITALEI 
vă adresează, in numele celor peste 
65 de mii de comuniști, al tuturor 
oamenilor muncii, cele mai alese 
sentimente de profundă stimă, 
fierbinte dragoste și înaltă prețuire 
față de activitatea neobosită ce o 
desfășurați. în fruntea partidului și 
statului, pentru edificarea socialistă 
a patriei și înaintarea ei fermă spre 
culmile luminoase ale comunismu
lui.

Asemeni întregului nostru partid 
și popor, ne exprimăm dorința 
nestrămutată și adeziunea deplină 
la Hotărirea Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român din iunie 1989 privind reale
gerea dumneavoastră, mult iubite și 

'stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la Congresul al XIV-lea, în supre

• Adeziunea unanimă a comuniștilor, a întregu
lui popor la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din luna 
iunie cu privire la realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția de secretar general al 
partidului, garanția înfăptuirii mărețelor programe 
de dezvoltare a patriei, a înaintării neabătute a 
României pe drumul luminos al socialismului și 
comunismului

• Angajament comunist de a acționa pentru 
înfăptuirea exemplară a programelor de dezvoltare 
economico-socială a localităților patriei, a obiecti
velor cuprinse in documentele programatice ale 
Congresului al XIV-lea al partidului

ma funcție de secretar general al 
partidului, convinși fiind că această 
opțiune istorică constituie garanția 
sigură a înfăptuirii cu suooes a 
Programului partidului de ridicare 
a patriei pe cele mai înalte piscuri 
ale progresului și civilizației.

Temelia trainică a profundelor 
transformări Înnoitoare, prezente și 
viitoare, o constituie politica realistă, 
profund științifică a partidului 
nostru, care are la bază neobosita 
dumneavoastră activitate revolu
ționară pusă în slujba făuririi nou
lui destin al țării, magistral reliefat 
de proiectul Programului-Directivă 
și Tezele pentru Congresul al XIV- 
lea al partidului.

Exprimăm și cu acest prilej cela 
mai alese ginduri de stimă și con
siderație, de înaltă cinstire tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militainf de seamă al 
partidului și statului nostru, om 
politic și savant de largă recunoaș
tere internațională, care. împreună 
cu dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
aduce o contribuție de mare impor
tanță la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a Româ
niei socialiste, la înflorirea gîndirii 
științifice, a invățămintului și cultu
rii românești, in vederea asigurării 
progresului multilateral al patriei 
noastre și ridicării ei pe culmile 
luminoase ale socialismului și comu
nismului.

Vă încredințăm că vom acționa cu 
dăruire și devotament, cu înaltă 
răspundere patriotică pentru a în
deplini sarcinile de plan pe acest 
an și pe întregul cincinal și că în
treaga noastră energie și putere 
creatoare vor fi puse în slujba înfăp
tuirii mărețelor hotăriri ce vor fi 
adoptate de marele forum al comu
niștilor din noiembrie, convinși 
fiind că aceasta este calea cea mai 
sigură spre noi victorii și izbînzi în 
desăvîrșirea operei istorice pe care 
o înfăptuiți împreună cu poporul și 
pentru popor.

Asemenea întregului nostru partid 
și popor, participanțil la CONFE
RINȚA ORGANIZAȚIEI ORĂȘE
NEȘTI DE PARTID OCNA SIBIU
LUI, JUDEȚUL SIBIU, își exprimă 
și cu acest prilej, în numele tuturor 
comuniștilor din localitate, totala 
adeziune și aprobă pe deplin Hotă
rirea Plenarei Comitetului Central 
al partidului de a propune Congre
sului al XIV-lea reînvestirea dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent 
conducător al destinelor națiunii 
noastre, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, în funcția su
premă de secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Aprobînd din toată inima proiec
tul Programului-Directivă privind 
dezvoltarea economico-socială a 
României în cincinalul 1991—1995 și 
în perspectivă pînă în anii 2000— 
2010, dăm glas sentimentelor noastre 
de dragoste fierbinte și nețărmurită 
recunoștință față de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru contribu
ția decisivă, de excepțională valoare 
teoretică și practică, la elaborarea 
acestor magistrale documente care 

deschid grandioase perspective îna
intării neabătute a patriei noastre 
pe calea socialismului și comunis
mului. Cu aceleași sentimente de 
aleasă stimă și vie recunoștință vă 
încredințăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că or
ganizația orășenească de partid, toți 
oamenii muncii din orașul Ocna 
Sibiului vor acționa cu abnegație și 
răspundere patriotică pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor ce 
ne vor reveni din istoricele hotăriri 
ale Congresului al XIV-lea al glorio
sului nostru partid.

Participantii la CONFERINȚA 
ORGANIZAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE 
PARTID ORȘOVA, JUDEȚUL ME
HEDINȚI, exprimînd voința tu
turor celor care trăiesc și muncesc 
pe această străveche și înfloritoare 
vatră românească, au matca bucurie, 
în acest moment de adîncă trăire 
patriotică, de a-și exprima deplina 
adeziune la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
de a da expresie, din adîncul ini
milor. celor mai alese și sincere 
sentimente de stimă, dragoste, res
pect și nemărginită recunoștință ce 
le nutrim, asemenea tuturor fiilor 

țării, față de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășa 
Nicolae CeaUșescu, eminent și cu
tezător conducător, patriot si revo
luționar înflăcărat, promotor neobo
sit și clarvăzător al idealurilor so
cialismului și comunismului, păcii, 
prieteniei si colaborării între toate 
națiunile.

Din adîncul inimilor noastre, a- 
ducem, totodată, un vibrant omagiu 
și cele mai vii mulțumiri mult sti
matei tovarășe academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. remar
cabilă personalitate politică și de 
stat, strălucit om de știință de re
nume mondial, pentru contribuția 
inestimabilă la elaborarea și în
făptuirea programelor de dezvolta
re economico-socială a patriei, la 
înflorirea fără precedent a științei, 
invățămintului și culturii românești.

Puternic mobilizați de mărețele 
obiective ale viitorului, cutezător ja
lonate în proiectul Programului-Di
rectivă și Tezele pentru Congresul 
al XIV-lea. organizația orășenească 
de partid, comuniștii, toți locuitorii 
Orșovei se angajează în fața parti
dului, a dumneavoastră personal, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că își vor spori 
tot mai mult eforturile si vor acțio
na în spirit revoluționar pentru 
a înfăptui în mod exemplar indica
țiile. orientările și mobilizatoarele 
îndemnuri pe care ni le-ați dat cu 
prilejul vizitei de lucru, din primă
vara acestui an. în județul nostru, 
astfel îneît să întîmpinăm marele 
forum cu remarcabile realizări.

Susținînd cu întreaga noastră fiin
ță realegerea dumneavoastră la Con
gresul al XIV-lea în funcția su
premă de secretar general al parti
dului. expresie a voinței unanime 
a întregului partid și popor, garanție 
sigură a înaintării ferme pe calea 
socialismului si comunismului, vă 
rugăm să ne îngăduiți, mult iubite 
și stimate conducător, în semn de 
vie și_ statornică recunoștință, să vă 
adresăm, cu toată căldura inimilor, 
urarea de ani multi, cu multă sănă
tate și putere de muncă în fruntea 
partidului și a țării. întru gloria si 
măreția eroicului nostru popor.

•
In numele celoir 12 500 de comu

niști, CONFERINȚA ORGANIZA
ȚIEI DE PARTID DIN MUNICIPIUL 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, cti
torie a „Epocii Nicolae Ceaușescu", 
vă adresează, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, expresia 
celor mai alese sentimente de stimă 
și prețuire, a recunoștinței noas
tre fierbinți pentru tot ce ați 
făcut și faceți spre binele și 
gloria patriei, pentru înaintarea ei 
cu demnitate și străluaire pe calea 
luminoasă a socialismului și comu
nismului. Conferința organizației 
municipale de partid a exprimat, 
printr-o hotărire specială, într-o vi
brantă unanimitate, dorința fierbinte 
ca cel de-al XIV-lea Congres, pe 
care cu toții il întîmpinăm cu jus
tificată bucurie și încredere, să vă 
reînvestească în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român. Dăm glas convingerii 
ferme a comuniștilor și celorlalți 
oameni ai muncii din municipiul 

nostru că această opțiune reprezin
tă cea mai sigură chezășie a îndepli
nirii neabătute de către partid a 
rolului său conducător, supremă 
garanție a transpunerii neabătute in 
viață a programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
spre comunism. Ne exprimăm, tot
odată, întreaga adeziune la preve
derile și conținutul proiectului Pro- 
gramului-Directivă și Tezelor pen
tru Congresul al XIV-lea, esență a 
strategiei pe care, cu strălucită 
clarviziune, înțelepciune și cutezanță 
revoluționară, o dați partidului și 
poporului, pe drumul spre cele mai 
înalte culmi ale progresului și 
civilizației.

Analizînd cu răspundere comu
nistă. revoluționară activitatea des
fășurată de organizația municipală 
de partid, de organismele democra
ției muncitorești-revoluționare, con
ferința noastră a subliniat, cu sa
tisfacție, progresele însemnate cu
noscute de viața economico-socială 
a municipiului în această perioadă. 
Desfășurată într-un pronunțat spirit 
critic și autocritic, conferința noas
tră a stabilit măsuri și hotăriri 
menite să asigure creșterea rolului 

de conducător politic al organizației 
municipale de partid în unirea ener
giilor creatoare ale tuturor oa
menilor muncii din puternicul cen
tru industrial de pe valea Trotu- 
șului, pentru valorificarea cu cea 
mai înaltă eficiență a potențialului 

. tehnioo-eoonomic și uman de care 
dispunem. Cu hotărirea de a da viață 
exemplar sarcrinilor ce ne vor reveni 
din minunatele planuri și programe 
pe care le va adopta forumul comu
nist din luna noiembrie a.c., ne 
angajăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
urmăm neabătut pe calea luminoasă, 
de muncă și luptă revoluționară pe 
care ne oonâuceți cu strălucire, spo- 
ri:ndu-ne mereu contribuția la în
florirea multilaterală a patriei noas
tre.

In aceste zile de puternică trăire 
patriotică, cind întregul partid și 
popor acționează cu pasiune revo
luționară pentru intimpinarea cu noi 
succese în muncă a marelui forum 
al comuniștilor români, delegații 
participant la CONFERINȚA OR
GANIZAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE 
PARTID MANGALIA, se ara
tă în telegrama trimisă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, își exprimă tota
la adeziune la Hotărirea Plenarei 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român din 27—28 iunie a.c. 
cu privire la realegerea dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în suprema func
ție de secretar general al partidului, 
opțiune istorică ce reprezintă garan
ția sigură a edificării cu succes a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, a viitorului comunist în pa
tria noastră, a înaintării neabătute a 
României spre cele mai înalte culmi 
de progres și civilizație.

Ne facem mesagerii gindurilor și 
sentimentelor de dragoste, aleasă 
prețuire și înaltă stimă pe care le 
nutresc toți comuniștii și oamenii 
muncii care trăiesc și muncesc pe a- 
ceastă milenară și însorită vatră de 
cultură și civilizație românească și 
aducem, și cu acest prilej, un 
fierbinte omagiu Partidului Comunist 
Român, conducătorul încercat al po
porului nostru pe calea socialismului 
și comunismului, dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru modul 
strălucit în care ne conduceți pe ca
lea progresului multilateral, a civi
lizației și bunăstării, pentru prodi
gioasa activitate pe care ați dedi
cat-o și o dedicați binelui și fericirii 
națiunii noastre, cauzei socialismului 
și comunismului, independentei și 
suveranității, păcii, înțelegerii și co
laborării între toate popoarele lumii.

Elaborat și fundamentat în lumina 
documentelor ce vor fi adoptate de 
Congresul al XIV-lea al partidului, 
a orientărilor și indicațiilor dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, progra
mul de dezvoltare economico-socială 
în profil teritorial deschide perspec
tive luminoase înfloririi localității și 
creșterii gradului de civilizație a tu
turor locuitorilor, fapt ce mobilizea
ză și unește energiile comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii din 
toate domeniile de activitate.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că sîntem ferm 
hotărîți să acționăm cu patos revo
luționar pentru ca la finele cincina
lului viitor producția-marfă indus
trială să ajungă la aproape 3 miliar
de lei, zestrea edilitar gospodăreas
că să se îmbogățească cu incă 1 480 
apartamente, o nouă stație C.F.R. și 
o modernă piață agroalimentară.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotă
rirea noastră fermă de a urma cu 
credință strălucitul dumneavoastră 
exemplu de muncă și viață, închi
nate celor mai înalte idealuri revo
luționare și vă asigurăm că nu vom 
precupeți nici un efort pentru reali
zarea exemplară a istoricelor docu
mente ce vor fi adoptate de Congre
sul al XIV-lea al Partidului Comu
nist Român.

In climatul de înaltă efervescentă 
politică, caracteristic acestei perioa
de. in care întregul partid si popor 
întîmpină cel de al XIV-lea Con
gres al partidului prin noi și stră
lucite fapte de muncă, dind expresie 
celor mai alese sentimente de inaltă 
stimă și prețuire, de profundă re
cunoștință. pentru grandioasele pre
faceri revoluționare pe care le-a cu
noscut România socialistă, comu
niștii participant! la CONFERINȚA 
ORGANIZAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE 
PARTID CALIMANEȘTI, JUDEȚUL 
VlLCEA, în numele tuturor locuitori
lor așezării noastre, într-un cuget și 
o simțire cu intreaga națiune, ne 
exprimăm adeziunea unanimă la 
Hotărirea istorică a Plenarei C.C. 
al P.C.R. din iunie a.c. privind re
alegerea dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, in înal
ta funcție de secretar general al 
partidului, opțiune politică funda
mentală și suprem argument al în
făptuirii neabătute pe mai departe 
a idealurilor noastre de progres și 
prosperitate, de înaintare fermă a 
patriei pe drumul luminos al comu
nismului. în deplin consens cu ade
ziunea întregului partid și popor. 
Conferința noastră a pus puternic în 
lumină însemnătatea cardinală, ma
gistrala valoare strategică-revoluțio- 
nară a documentelor pentru cel 
de-al XIV-lea forum comunist al 
țării : Tezele și proiectul Programu
lui-Directivă.

Dăm glas, de asemenea, sentimen
telor de profundă gratitudine și 
înaltă considerație față de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. eminent om politic și sa
vant de mare reputație internațio
nală. pentru contribuțiile sale inesti
mabile la elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului și statului, la dez
voltarea fără precedent a științei, 
Invățămintului si culturii.

Vă încredințăm, mult iubite șl sti
mate tovarășe secretar general, că 
vom urma neabătut luminosul dum
neavoastră exemplu de muncă și 
viață, că vom acționa ferm pentru 
sporirea eficientei întregii noastre 
activități pentru transpunerea nea
bătută în viată a obiectivelor strate
gice ce le va stabili apropiatul 
forum al partidului ce va consfinți 
victoria socialismului in patria noas
tră. deschizindu-ne noi și largi ori
zonturi de progres si prosperitate.

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 
MUNICIPALE SIGHETU MARMA- 
ȚIEI A PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN — se subliniază într-o altă 
telegramă — exprimă, in numele tu
turor comuniștilor, al tuturor locui
torilor acestor străbune plaiuri ro
mânești. marea satisfacție și depli
na adeziune la Hotărirea Plenarei 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român din 27—28 iunie 
a.c. privind realegerea dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la cel de-al XIV- 
lea Congres. în suprema funcție de 
secretar general al partidului, cu 
convingerea că avindu-vă în fruntea 
eroicului nostru partid vom realiza 
mărețele obiective cuprinse în pro
iectul Programului-Directivă și în 
Tezele pentru apropiatul forum al 
comuniștilor din România.

Vă raportăm cu mindrie. mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, că in contextul marilor 
realizări socialiste din țara noas
tră municipiul Sighetu Marmației s-a 
dezvoltat continuu. Datorită investi
țiilor alocate s-au construit în muni
cipiu 37 obiective industriale. 35 o- 
biective social-culturale. producția 
industrială a crescut de 11,3 ori. In
dustria municipiului a realizat la 16 
octombrie planul pe 10 luni din acest 
an, creindu-se premisele ca pină la 
sfîrsitul lunii să obținem o produc
ție suplimentară de peste 95 mili
oane lei. din care peste 27 milioane 
lei la producția pentru export. Va
lorilor materiale li se adaugă o bo
gată viață politico-ideologică și cul- 
tural-educativă pentru formarea u- 
nui om nou. cu o înaltă conștiință 
socialistă.

Permitețl-ne, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să ală
turăm angajamentului nostru solemn 
de a munci cu înaltă răspundere co
munistă și revoluționară, avînd me
reu în inimă si conștiință exemplara 
dumneavoastră dăruire patriotică, 
pentru înflorirea României socialiste, 
cele mai fierbinți urări de sănătate, 
multi ani și fericiți, putere de mun
că. să ne conduceți cu aceeași înțe
lepciune și cutezanță revoluționară 
pe drumul luminos al socialismului șl 
comunismului în scumpa noastră pa
trie. Republica Socialistă România.

In telegrama adresată de CONFE
RINȚA ORGANIZAȚIEI ORĂȘE
NEȘTI DE PARTID BLAJ. JUDE
ȚUL ALBA, localitate cu adinei re
zonante in istoria și cultura poporu
lui român, se arată : Exprimăm din 
inimă si conștiință marea noastră sa
tisfacție si deplina aprobare față de 
Hotărirea Plenarei Comitetului Cen
tral al P.C.R. din 27—28 iunie a.c. ca 
la Congresul al XIV-lea dumnea
voastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să fiți 
reînvestit în înalta funcție de secre
tar general al partidului, hotărire 
ce înmănunchează dorința întregului 
partid și popor de a avea și in con
tinuare în fruntea partidului pe re
voluționarul neînfricat. Erou între 
eroii neamului, comunistul de ome
nie. care și-a consacrat întreaga 
existentă, muncii și luptei pentru 

împlinirea idealurilor supreme și as
pirațiilor celor mai înaintate ale po
porului de dreptate și libertate so
cială. de progres, civilizație și bună
stare.

Orașul Blaj, asemenea tuturor lo
calităților patriei, a cunoscut în pe
rioada de cind dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. conduceți cu 
clarviziune și cutezanță revoluționa
ră destinele patriei, o intensă dez
voltare economico-socială materiali
zată prin punerea în funcțiune a 
unor importante unități economice, 
construirea de locuințe, extinderea 
rețelei comerciale și de prestări ser
vicii către populație.

In consens cu cerințele noii revo
luții agrare, beneficiind de un sub
stanțial volum de investiții, unitățile 
agricole socialiste au obținut rezul
tate remarcabile în producția vege
tală, sectorul zootehnic, precum și in 
activitatea de cercetare, la unitățile 
de stat si cooperatiste.

Ne exprimăm alese sentimente de 
adîncă admirație și recunoștință față 
de tovarășa Elena Ceaușescu, pentru 
contribuția de excepție adusă la e- 
laborarea și înfăptuirea politicii 
partidului, pentru laborioasa Sa acti
vitate in domeniul științei, culturii 
Si invățămintului românesc.

In aceste momente de profundă 
trăire patriotică, de intensă muncă 
creatoare, comuniștii. toți oamenii 
muncii din orașul Blaj sînt hotărîți 
să acționeze cu intreaga lor capaci
tate de muncă pentru a întîmpina 
cu noi rezultate cel de-al XIV-lea 
Congres al partidului.

Dind glas celor mai înălțătoare șl 
vibrante sentimente ale comuniștilor, 
ale tuturor locuitorilor celui mai nor
dic dintre orașele țării, participantii 
la CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 
ORĂȘENEȘTI DE PARTID DARA
BANI, JUDEȚUL BOTOȘANI, ex
primă deplina adeziune și aprobarea 
unanimă a Hotăririi Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 27—28 iunie privind re
alegerea dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la Congresul al XIV-lea al P.C.R., in 
funcția supremă de secretar general 
al partidului — se arată în altă tele
gramă.

Această opțiune de inimă și de su
flet constituie chezășia sigură a con
tinuării c'u sporită vigoare a liniei 
politice inaugurate de cel de-al IX- 
lea Congres al partidului, garanția 
edificării cu succes a socialismului șl 
comunismului pe pămintul scump al 
patriei.

Aducem, in același timp, un călduros 
omagiu tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, activist de 
frunte al partidului și statului nos
tru, personalitate de mare prestigiu 
a științei pe plan mondial, care își 
aduce o inestimabilă contribuție la 
dezvoltarea și înflorirea continuă a 
Invățămintului, culturii și științei ro
mânești.

în contextul grandiosului tablou al 
dezvoltării multilaterale a patriei în 
anii socialismului, și, cu deosebire, in 
glorioasa „Epocă Nicolae Ceaușescu", 
orașul Darabani a cunoscut o dezvol
tare fără precedent, devenind o lo
calitate în plin proces de moderni
zare, demnă de mărețele timpuri pe 
care le trăim. In perioada care a tre
cut de la Congresul al XIII-lea, vo
lumul producției industriale pe care 
îl realizează orașul a cunoscut o di
namică de 181 la sută, volumul pro
ducției industriei mici de 209 la sută, 
volumul prestărilor de servicii de 
156 la sută, producția agricolă globa
lă de 141 la sută, desfacerile de 
mărfuri prin comerțul socialist de 
132 la sută.

Planul de dezvoltare economico-so
cială a orașului, pe care l-am adop
tat, asigură o sporire a producției in
dustriale de 6 ori în 1995 față de 
1990, a volumului producției agricole 
cu 30 la sută, a producției din indus
tria mică de 2 ori, a volumului pres
tărilor de servicii de 1,5 ori.

Acum, în pragul mărețului forum 
al comuniștilor, vă încredințăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu 
fermitate revoluționară, în spiritul 
înaltelor exigențe comuniste, pentru 
a traduce în viață istoricele hotăriri 
ce vor fi adoptate de Congresul al 
XIV-lea al partidului, congresul mă
rețelor noastre victorii socialiste.

în telegrama trimisă de partici
pantii la CONFERINȚA ORGANI
ZAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE PARTID 
INEU. JUDEȚUL ARAD, se arată : 
Comuniștii, toți oamenii muncii din 
orașul Ineu își îndreaptă ginduri
le. cu profundă stimă și considera
ție. spre dumneavoastră, cel mai 
iubit și stimat fiu al națiunii, con
ducător încercat și cutezător al 
partidului, ctitor al României so
cialiste moderne, înflăcărat militant 
revoluționar și patriot, care v-ați 
dedicat viața din cei mai tineri ani 
luptei pentru libertate, demnitatea și 
fericirea poporului, slujirii cu cre
dință a mărețelor idealuri de inde
pendentă și progres, triumfului cau
zei colaborării. înțelegerii și păci! 
intre popoare.

Ferm hotărîți să materializăm în 
noi si prestigioase fapte angajarea 
revoluționară pe drumul istoricelor 
transformări înnoitoare, ne angajăm 
să nu precupețim nici un efort pen
tru Înfăptuirea însuflețitoarelor o- 
biective prefigurate cu magistrală 
clarviziune în proiectului Programu
lui-Directivă și în Tezele pentru 
Congresul al XIV-lea al partidului. 
Reafirmăm hotărirea unanimă a co
muniștilor. a tuturor celor ce tră
iesc și muncesc în orașul Ineu de 
a susține cu înflăcărare istorica pro
punere ca dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să fiți reales, la 
marele forum comunist din noiem
brie, în suprema funcție de secretar 
general al partidului, văzînd în a- 
ceasta garanția sigură a continuării 
cu succes a grandioasei opere de 
făurire a celei mai drepte orinduiri 
pe pămintul românesc. Vă asigurăm, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că. mobilizați de 
tezele, ideile și orientările cuprinse 
în documentele pentru Congresul al 
XIV-lea al partidului, vom acționa 
neabătut pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin pa 
acest an și pe întregul cincinal. în- 
timpinind marele forum al comuniș
tilor români cu realizări exemplare 
în intreaga activitate.
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CONFERINȚELE DE DURI DE SEAMA SI ALEGERI |
ÎN ORGANIZAȚIILE ORĂȘENEȘTI $1MUNICIPALE

® Calitatea pregătirii politice și profe
sionale a comuniștilor, a oamenilor mun
cii — hotărîtoare pentru promovarea 
unei activități economice eficiente 
® Cine își propune să devină fruntaș în
vață din experiența bună, dar și din ana

liza deficiențelor • Organizații de partid 
puternice, într-un oraș cu industrie tînă- 
ră • Exigența comunistă găsește întot
deauna răspunsurile necesare și la pro
blemele „grele“

CONTROLUL OAMENILOR MUNCII 
la nivelul exigențelor societății

„Va fi perfecționat controlul activității economico- 
sociale - în condițiile creșterii rolului organelor de partid 
și de stat, al tuturor organismelor democrației muncito
rești-revoluționare șt comisiilor de control ale maselor 
populare".

(Din proiectul Programului-Directivă al Congresului al XIV-lea al P.C.R.)
într-unul din holurile clădirii în 

care a avut loc Conferința de dare 
de seamă și alegeri a organizației de 
partid din sectorul 2 al Capitalei a 
fost organizată o expoziție infățișînd 
noi produse de înaltă tehnicitate ale 
unor prestigioase întreprinderi din 
sector. Panourile care prezentau 
succint realizări și obiective erau 
grupate sub două devize : „Știință- 
eficiență-progres" și „Calitate-com- 
potitivitate". Și dezbaterile conferin
ței s-au desfășurat sub semnul aces
tor imperative care au impus analizei 
activității economice o viziune de 
înaltă responsabilitate revoluționară, 
o evaluare critică și autocritică a re
zultatelor obținute.

Constatarea aceasta merită subli
niată cu atit mai mult cu cit, așa 
cum a reieșit din darea de seamă și 
din intervențiile 
delegaților, acti
vitatea comuniș
tilor, a celorlalți 
oameni ai muncii 
din unitățile eco- 
nomico-sociale din 
sector a cunoscut, 
de la precedente
le alegeri și pînă 
în prezent, pro
grese semnifica
tive. Sectorul, cu 
o pondere deose
bită in industria Capitalei, a în
deplinit și depășit principalii in
dicatori de plan, realizind supli
mentar cantități importante de pro
duse destinate unor programe prio
ritare ale economiei naționale și ex
portului. în perioada analizată, și 
zestrea edilitară a sectorului s-a îm
bogățit cu un număr însemnat de noi 
apartamente, cu alte obiective social- 
culturale, ceea ce a contribuit la 
creșterea calității vieții oamenilor 
muncii.

Acestea sînt, înainte de toate, re
zultatele aplicării cu consecventă a 
strategiei dezvoltării economico-so- 
ciale impetuoase a patriei noas
tre socialiste elaborată de con
ducătorul partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ; argumente pen
tru care delegații la conferință, in 
numele comuniștilor din sector, ală
turi cu intregul partid și popor, au 
dat o inaltă apreciere rolului determi
nant, hotăritor al contribuției tova
rășului Nicolae Ceaușescu în funda
mentarea și transpunerea în practică, 
intr-o deplină unitate dialectică, a 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, în promo
varea cu clarviziune științifică a 
cursului înnoitor, profund dinamic, pe 
care societatea românească l-a cunos
cut în cea mai fertilă perioadă din 
Întreaga istorie a țării, deschisă de 

înaltă
Lucrările conferinței de dare de 

seamă și alegeri a organizației oră
șenești de partid Caracal. județul 
Olt. s-au desfășurat într-o vibrantă 
atmosferă de emulație creatoare, ca
racterizată de un profund spirit ana
litic. critic si autocritic, de angajare 
revoluționară.

„Dacă ne mîndrim astăzi cu o au
tentică platformă industrială. ale 
cărei mari unităti economice au fost 
in întregime edificate in epoca de 
glorii, inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului — se arată în 
darea de seamă —. datorăm aceasta 
înfăptuirii neabătute a politicii clar
văzătoare a partidului, a orientărilor 
și indicațiilor secretarului său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a vizitat în repetate rinduri 
județul OJt si orașul nostru si a 
hotărit amplasarea obiectivelor care 
alcătuiesc astăzi platforma indus
trială".

Pornind de la acest fapt, de la 
această realitate, fiecare dintre Vor
bitori a tinut să-și exprime— o dată 
cu profunda recunoștință fată de po
litica partidului de dezvoltare 
armonioasă a tării — deplina adeziu
ne fată de Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din iunie a.c. cu privire.la 
propunerea de realegere a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. la Congresul 
al XIV-lea. în suprema funcție de 
secretar general al partidului — 
garanție sigură a înfăptuirii in conti
nuare a programelor cutezătoare de 
înflorire a patriei noastre. în 
același timp, fiecare participant s-a 
arătat preocupat de valorificarea și 
mai bună a puternicei baze tehnico-

Congresul al IX-lea al partidului, ex- 
primindu-și deplina convingere că 
realegerea celui mai iubit și stimat 
fiu al poporului ca secretar general 
al partidului, de către marele forum 
al comuniștilor, constituie cea mai 
puternică garanție a dezvoltării so
cialiste a patriei, a ascensiunii sale 
viguroase spre culmile civilizației și 
progresului, spre comunism. Totoda
tă, participant^ la conferință și-au 
afirmat înalta prețuire și adîncul res
pect față de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, emi
nent om politic și prestigios savant 
de largă recunoaștere internațională, 
pentru contribuția deosebită la dez
voltarea economico-socială a țării. 
Ia înflorirea invățămîntului, științei 
și culturii românești.

Desigur, nu este ușor să devii frun

Măsura activității politico-organizatorice 
- rezultatele concrete din producție

taș, iar oomuniștii din sectarul 2 țin
tesc un asemenea loc. Asemenea 
poziție implică o sporită respon
sabilitate pentru menținerea și 
consolidarea locului ocupat. Iată 
de ce participanții la conferință 
au înțeles că, înainte de toate, este 
necesar să se insiste cu deosebire a- 
supra neajunsurilor și deficiențelor 
existente, asupra problemelor de fond 
ale activității. Una din ideile domi
nante desprinse din dezbaterile con
ferinței a constituit-o încrederea în 
posibilitatea realizării prin forțe pro
prii a obiectivelor fixate. îndreptîn- 
du-și stăruitor privirea spre propria 
activitate, spre factorii ce țin de mo
dul în care au fost fructificate resur
sele interne în întreprinderile lor, 
delegații Petre Gherbezan (între
prinderea de Pompe „Aversa*1), Eli- 
sabeta Stanciu (întreprinderea da 
Calculatoare Electronice), Ladislau 
Fru’mosu (întreprinderea „Neferal"), 
Lucian Lefter (Institutul de Studii 
și Proiectări Hidroenergetice) au pus 
în evidență faptul că puteau fi obți
nute rezultate mult mai bune în 
realizarea producției fizice, în înfăp
tuirea programelor de perfecționare a 
organizării și modernizarea procese
lor de producție, in asimilarea de 
produse noi, în ridicarea parametri
lor calitativi ai acestora, în îndepli
nirea sarcinilor la export. Justificări, 

răspundere comunistă
materiale create in anii de după 
Congresul al IX-lea. Preocupare fi
rească dacă avem in vedere faptul 
că datorită impetuoasei dezvoltări pe 
care, alături de toate celelalte zone 
ale tării, a cunoscut-o și orașul 
Caracal, producția industrială a anu
lui 1965 se realizează acum în mai 
puțin de o săptămină ; totodată, au 
fost create noi locuri de muncă pen
tru 21 000 persoane, productivitatea 
muncii a crescut de 7 ori. populația 
orașului s-a dublat, au fost construi
te peste 7 000 apartamente. orașul 
însuși a devenit ou totul altul

„Avem la întrenripderea de vagoa
ne un mare număr de comuniști, 
peste 1 200. ceea ce reprezintă o ade
vărată forță politică — afirma Ma
rian Olteanu. secretar al comitetu
lui de partid din această unitate. 
Pentru a face fată sarcinilor sporite 
care revin colectivului nostru.’ este 
necesar ca organizațiile de partid să 
implice mai mult ne comuniști, pe 
toți oamenii muncii în soluționarea 
operativă a programelor inițiate, și 
în primul rînd a celui de organi
zare si modernizare a producției. Iar 
în acest scop trebuie să ne preocu
păm mai temeinic de perfectionarea 
pregătirii profesionale a întregului 
personal. Fac această afirmație avînd 
în vedere că unele birouri ale orga
nizațiilor de bază din unitatea noas
tră. nr. 8 si 12. au avut rezultate 
foarte slabe în acest sens. De aceea, 
yom acționa cu toată fermitatea pen
tru ca organele de partid alese re
cent să traseze fiecărui comunist, cu 
deosebire cadrelor tehnico-ingine- 
resti si economice, sarcini concrete. 

invocări de „cauze obiective", încer
cări de transferare a răspunderii unor 
neajunsuri pe seama altor unități 
colaboratoare nu s-au făcut auzite la 
conferință. Aceasta nu întîmplător. 
Este firesc ca atunci cînd acționezi 
în deplină cunoștință de cauță, cînd 
ești pe deplin edificat asupra capaci
tății colectivului de muncă pe care-1 
reprezinți să vezi în primul rînd 
acele obstacole pe care le reprezintă 
formalismul, inerția, automulțumirea, 
identificate în propria activitate.

Din această perspectivă puteau fi, 
de exemplu, prevenite și recuperate 
rămînerile în urmă la unele produse 
fizice ? Puteau fi evitate comoditatea 
și superficialitatea atit în stabilirea 
obiectivelor din programele de mo
dernizare. cît și în urmărirea apli
cării acestora în producție cu eficien

ța planificată 7 Sau puteau fi ono
rate la timp unele contracte la ex
port ? Răspunsul la aceste întrebări 
— și la altele asemănătoare — a fost 
afirmativ, susținut cu argumente 
izvorite din experiența și munca con
cretă, de zi cu zi, a organelor și or
ganizațiilor de partid, din felul in 
care acestea și-au exercitat rolul de 
conducător politic în fiecare unitate, 
la fiecare loc de muncă. Tocmai de 
aceea, delegații Victor Fuiorea (Com
binatul de Industrializare a Lemnului 
Pipera), Mihai Ghită (întreprinderea 
de Mecanică Fină), Panaite Drăguș 
(întreprinderea „Electroaparataj") au 
relevat cu deplină îndreptățire impe
rativul creșterii responsabilității fie
cărui om al muncii, indiferent de po
ziția pe care o ocupă în procesul de 
producție, față de* îndeplinirea exem
plară a îndatoririlor sale profesionale, 
în acest sens, ei au insistat asupra 
concentrării tuturor formelor muncii 
politico-educative în vederea creșterii 
răspunderii, in gospodărirea rațională 
și valorificarea superioară a resurse
lor materiale, în aplicarea cuceririlor 
tehnico-științifice in producție, in 
ridicarea calificării profesionale, în 
întărirea ordinii și disciplinei, cu atît 
mai mult cu cit in unitățile lor și in 
altele se mai intîlnesc abateri de la 
disciplină, cazuri de risipă, toleranță 
față de lucrul făcut de mîntuială.

nominalizate, si să se ocupe mai 
mult de perfectionarea cunoștințelor 
profesionale și politico-ideologice 
ale oamenilor muncii".

..în lumina Programului-Directivă 
si a Tezelor pentru Congresul al 
XIV-lea, și unității noastre ii revin 
sarcini sporite in vederea creșterii 
calității produselor, paralel cu re
ducerea cheltuielilor de producție, 
arăta comunista Elena Nistorescu, 
delegat al organizației de partid de 
la întreprinderea de producere si in
dustrializare a legumelor si fructe
lor. în acest scop este necesar să ne 
ocupăm cu prioritate de munca de 
educație, pentru eradicarea unor ma
nifestări de risipă, de proastă gos
podărire a utilajelor si mai cu sea
mă a materiilor prime, pentru for
marea la toti comuniștii, la toți oa
menii muncii a unei atitudini înain
tate în muncă". Aceeași idee a fost 
dezvoltată si în cuvîntul tovarășei 
Silvia Nicola, secretar al comitetu
lui de partid de la întreprinderea 
de anvelope : „Unitatea noastră a 
furnizat economiei naționale. în pe
rioada analizată, peste 2 milioane 
bucăți anvelope. Pe viitor ne revin 
sarcini si mai mari. Cea mai impor
tantă problemă care trebuie să stea 
în atentia noastră o constituie creș
terea calității, iar aceasta depinde în 
mare măsură de munca oamenilor, de 
calitatea pregătirii lor politice si pro
fesionale — domenii în care, asa cum 
ne cere secretarul general al parti
dului. mai avem multe de făcut".

Preocupări asemănătoare au relevat 
și Stelian Dănciulescu, Ioana Cebuc 
și Nicolae Ignat. „Vom acționa cu

Atît în darea de seamă, cit și în 
intervențiile unor delegați a fost a- 
preciat pozitiv faptul că, potrivit 
cerinței formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a manifestat o 
preocupare mai mare pentru a muta 
centrul activității politico-organiza- 
torice în unități, acolo unde se hotă
răște îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. S-a încetățenit practica efec
tuării de analize periodice în între
prinderi, în secțiile și atelierele de 
fabricație, cu participarea tuturor 
factorilor de răspundere ; activul de 
partid, comisiile pe probleme au fost 
folosite mai bine în îndeplinirea mul
tiplelor sarcini care au revenit orga
nizațiilor de partid. De asemenea, in 
cadrul instruirilor au fost inițiate 
schimburi de experiență privind sti
lul și metodele de muncă, organizarea 

și planificarea ac
tivității, controlul 
îndeplinirii hotă- 
rîrilor de partid 
și legilor țării, a 
propriilor hotă- 
riri. Toate acestea 
au condus la re
zolvarea eficientă 
a unor probleme 
de producție mai 
deosebite, care au 
stat în fața unor 
organizații de 

partid de la unități ca „Elec
troaparataj", „Mecanică Fină", „E- 
lectronica", „Calculatoare" și al
tele, unde, prin antrenarea și con
sultarea mai largă a specialiștilor, 
a muncitorilor cu experiență, au fost 
elaborate măsuri pentru intensifica
rea modernizării proceselor de pro
ducție, îmbunătățirea calității produ
selor. reducerea cheltuielilor mate
riale etc. Evident, în acest context s-a 
stăruit și asupra unor neimpliniri carie 
mai persistă în activitatea unor orga
nizații de partid, a unor birouri și co
mitete de partid. Din darea de seamă 
și din intervențiile unor delegați a 
reieșit că mai sînt organizații de 
partid care nu manifestă suficientă 
preocupare pentru temeinica pregăti
re și desfășurare a adunărilor gene
rale, dovedesc formalism în îndruma- 

\rea și sprijinirea organizațiilor de 
masă și obștești, a organismelor de
mocrației muncitorești-revoluționare.

De bună seamă, preocuparea de a 
conferi stilului și metodelor de muncă 
atributele unei puternice eficiente, în 
spirit novator, revoluționar, urmă
rește in esență scoaterea la iveală a 
filoanelor încă neexplorate ce există 
în fiecare organizație de partid, ex
tinderea și generalizarea unor expe
riențe valoroase in munca politică și 
organizatorică.

Constantin VARVARA 
Gheorqhe IONIȚA

mai multă perseverentă pentru edu
carea patriotică, revoluționară a ti
nerilor. arăta acesta din urmă. Spun 
aceasta deoarece mai ăntîlnim la unii 
tineri atitudinea de a aștepta totul 
de-a gata de la societate. în schimb 
randamentul lor în muncă este de
parte de cel așteptat. Cred că în 
această privință nici organizațiile de 
partid nu reusesc • să asigure întot
deauna o indrfimare concretă, efi
cientă organizațiilor U.T.C.".

Atît darea de seamă, cît și inter
vențiile participantilor la dezbateri, 
abordind intr-un pronunțat spirit 
analitic problemele economice. au 
pus un accent deosebit ne ideea. atit 
de țlar formulată în Expunerea to
varășului Nicolae Ceausescu la 
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R.. pri
vind creșterea răspunderii pentru 
dezvoltarea si consolidarea proprietă
ții socialiste — temelia trainică a 
edificării noii orinduiri în patria 
noastră. „Idee pe care se întemeiază 
rezultatele muncii noastre, căreia îi 
demonstrează viabilitatea întreaga 
experiență în construcția socialistă 
din tara noastră, sublinia In cuvîntul 
său comunistul Constantin Tobescu, 
si a nu o apăra si dezvolta oe mă
sura cerințelor înseamnă — asa cum 
subliniază cu deplin temei tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretarul general 
al partidului — a abdica de la unul 
din principiile fundamentale ale edi
ficării socialismului".

Mihai GRIGOROȘCUȚA 
corespondentul „Scînteii*

în ansamblul formelor de partici
pare nemijlocită a maselor populare 
la actul de conducere a întregii ac
tivități politice și economico-sociale 
a fiecărei localități, a întregii țări, 
un rol distinct revine echipelor de 
control al oamenilor muncii. Ac- 
ționînd sub egida consiliilor Frontu
lui Democrației și Unității Socialis
te și antrenînd în activitatea lor oa
meni ai muncii din toate sectoarele 
vieții, aceste echipe sînt meni
te, așa cum se arată și in statu
tul lor — care este și iege de stat 
(Legea nr. 6 din 1972) — să consti
tuie un factor de educație civică, de 
promovare a unei atitudini înainta
te a personalului muncitor din uni
tățile comerciale, de servire publică, 
de generalizare a experienței bune, 
de combatere a manifestărilor de 
neglijență, nepăsare, și lipsă de răs
pundere față de interesele populației 
și de păstrare a avutului obstesc, de 
respectare a legalității socialiste.

La analiza de la Comitetul Cen
tral al partidului care, a avut loc în 
urma vizitei de lucru’efectuate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în piețe 
și complexe agroalimentare. alte u- 
nitățl comercjale și alimentare din 
Caoitală, secretarul general al par
tidului a arătat că, alături de or
ganele comerciale, de ordine, nici 
organismele de control obștesc nu 
și-au făcut cum trebuie datoria, ce- 
rîndu-le să contribuie într-o măsură 
sporită Ia eliminarea în ccl mal scurt 
timp a neajunsurilor de pină acum, 
la îmbunătățirea radicală a funcțio
nării rețelei co
merciale si a a- 

provizionării popu
lației.

Desigur, aceas
tă cerință vizea
ză în egală mă
sură activitatea 
de control al 
oamenilor muncii 
din toate localitățile țării. în spiritul 
acestei cerințe, organele de partid și 
de stat județene și municipale din 
Satu Mare au constatat. în urma unei 
analize, că sistemul de control, in
clusiv cel exercitat de echipe de 
oameni ai muncii, nu se ridică Ia 
nivelul cerut. Care sînt cauzele ce 
determină o asemenea situație ? Și, 
mai ales, ce măsuri trebuie între
prinse pentru revitalizarea acestei 
forme de control al maselor ? Asu
pra acestor întrebări s-a concentrat 
dezbaterea desfășurată in municipiul 
Satu Mare cu participarea unor fac
tori de răspundere de aici.

Florica Șlmon, președinta consi
liului municipal al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste : 
Consider că activitatea echipelor de 
control al oamenilor muncii din mu
nicipiu, sub nivelul cerințelor actua
le, se datorește și insuficientei în
țelegeri a faptului că acestea nu 
sint o simplă „dublură", cu atît 
mai puțin „anexă", a controlului 
specializat de stat, ci se completea
ză reciproc. Cunoașterea regle
mentărilor legale. a cerințelor 
cetățenilor, concentrarea acțiunilor 
echipelor de control asupra rezolvă
rii lor constituie una din condițiile 
primordiale ale obținerii efectului 
dorit. Or. din păcate, și din vina 
noastră, a consiliului municipal al 
F.D.U.S., lucrurile nu stau așa. De 
cele mai multe ori, echipele de 
control pornesc la acțiuni întîmplă- 
toare, constată „ce-o fi“, iar con
semnările, observațiile, propuneri
le sint adesea lipsite de consistentă. 
Mai direct spus, cred că este vorba 
de o plafonare a activității, plafo
nare ce trebuie neapărat depășită.

loan Gheorghe. tehnician la între
prinderea „23 August", responsabil 
de echipă de control : De acord cu 
această observație si as putea adăuga 
că plafonarea -de care este vorba îsi 
are rădăcina in toate verigile activi
tății echipelor. incepînd chiar cu 
alegerea membrilor lor. Prevalează 
adesea un singur criteriu, acela de 
fruntaș în producție. Desigur, este 
nevoie și de acest criteriu, dar el 
singur nu este suficient pentru o 
asemenea activitate de răspundere. 
Pentru aceasta este nevoie și de un 
pronunțat spirit gospodăresc, de pa
siune în căutarea și găsirea, îm
preună cu oamenii si forurile res
pective. a soluțiilor de înlăturare a 
fiecărui neajuns, de un înalt 
simț al răspunderii fată de cei 
ce ti-au încredințat mandatul. 

Greu de amintit vreo acțiune a 
comisiei in care să se fi analizat 
activitatea (bună sau nesatisfăcă
toare) a vreunei echipe, sau să fie 
tras la răspundere. în public, vreun 
șef de unitate, vreo conducere de 
întreprindere pentru că tărăgănează 
rezolvarea problemelor sesizate de 
echipele de control. Uneori, procese- 
le-verbale încheiate de echipe după 
acțiunile de control cam întîrzie 
prin sertarele comisiei, creindu-le 
membrilor acestora impresia că sînt 
prea nutin luati în seamă.

Iosif Bertl. directorul întreprinde
rii Județene de Transport Local : 
Sint de părere că unul din punc
tele slabe ale activității echipe
lor de control constă și ta lip
sa unei corelări firești intre 
rezultatul concret al acțiunilor, a- 
dică măsura adoptată, și oel de 
perspectivă, adică urmările măsuri
lor. Adeseori măsura, sau sancțiu
nea celui în culpă, nu este însoțită 
de alte acțiuni care să împiedice 
reapariția si proliferarea neajunsu
rilor. Conducerile unităților in cauză 
trebuie să ajungă. în sfîrșit. la con
cluzia că sugestiile si sesizările fă
cute de echipele de control consti
tuie un ajutor pentru măsuri care tre
buie nu numai să Înlăture neajunsul 
concret de față, ci și să ducă la îm
bunătățirea generală a muncii. Or. 
adesea, aceste sesizări sînt primite 
cu „acreală" sau sint considerate 
drept niște „capricii", iar măsurile 
stat luate in cea mai mare discreție, 
spre a nu... strica firma. Adică, spre 

a nu se schimba nimic. Ceea ce. tre
buie s-o recunosc, se mai practică 
inclusiv In întreprinderea noastră.

Silvia Hodaș, activist la consi
liul municipal al sindicatelor : în bi
lanțul nesatisfăcător al acțiunilor e- 
chipelor de control al oamenilor 
muncii se regăsește In bună măsură 
și activitatea, la fel de nesatisfăcă
toare, a sindicatelor. A scăzut exi
genta grupelor sindicale la alegerea 
membrilor acestor echipe, iar comi
tetele de sindicat urmăresc superfi
cial modul în care cei desemnați ta 
echipe își onorează mandatul încre
dințat. Ceva mai mult, chiar consi
liul municipal al sindicatelor a dat 
dovadă de pasivitate, înregistrind 
trimestrial asigurările (din păcate 
neonorate) ale informărilor alcătuite 
de comisia de coordonare și îndru
mare a echipelor de control, că „se 
va insista la cei în drept pentru a 
lua măsuri de eliminare a neajun
surilor" sau „se va acorda o mal 
mare atenție eliminării formalismu
lui". Asigurările s-au repetat, nea
junsurile au rămas. De parcă am ui
tat că în unitățile vizate există co
mitete de sindicat, grupe sindicale 
care pot și trebuie să acționeze ferm 
pentru înlăturarea lipsurilor și aba
terilor. Va trebui să aplicăm cu fer
mitate indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, astfel incit sin
dicatele să reprezinte intr-adevăr „o 
puternică forță revoluționară în par
ticiparea activă, organizată a oame
nilor muncii la conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate, la întărirea 
controlului muncitoresc".

Cornel Sas, contabil-șef, întreprin
derea Comercială de Stat pentru 
Mărfuri Alimentare: Un control e- 
fectuat de organele de partid și de 
stat municipale în unități ale între
prinderii noastre a constatat, pe 
lingă unele aspecte pozitive, nume
roase abateri grave ale unor lucră
tori comerciali : comportare necores
punzătoare față de cumpărători, a- 
buzuri, dosiri de mărfuri. lipsă de 
curățenie etc. Desigur, toate sancțio
nate sever, unele chiar de organele 
de justiție. Cum de s-a ajuns la o 
asemenea situație ? Pornindu-se de 
la diverse greșeli considerate „mă
runte", deci neluate în seamă sau 
tratate cu superficialitate, și ajun- 
gîndu-se la infracțiune. Trebuie să 
mărturisesc că asemenea greșeli 
„mărunte" au fost în repetate rin
duri sesizate la timpul potrivit de 
echipele de control al oamenilor 
muncii și puteau fi luate măsuri 
care să le stăvilească evoluția, să le 

înlăture înainte de a deveni piedici 
în calea bunei aprovizionări a popu
lației, ba chiar daune ale avutului 
obștesc. Conducerea întreprinderii a 
scăpat din vedere adevărul elemen
tar că existența comerțului se dato
rește cumpărătorului, nu invers, iar 
cumpărător înseamnă la noi om al 
muncii care-și face datoria și față 
de care trebuie ca și cei din comerț 
să-și facă datoria. Acum, după ce 
actele antisociale constatate s-au 
produs, nu este suficientă o desoli
darizare pasivă față de cei care 
le-au comis, ci trebuie instaurată o 
atmosferă care să nu mai permită 
apariția abaterilor, chiar și „mă
runte" de la regulile comerțului, de 
la principiile etico-morale ale lucră
torilor comerciali. Consider că în a- 
ceastă privință echipele de control 
al oamenilor muncii ne-ar putea 
ajuta prin vizite mai frecvente, prin 
observații și sesizări care ar putea 
contribui la depistarea și eradicarea 
rapidă a neajunsurilor din activita
tea comercială.

Ilajdu Ludovic, președintele comi
siei municipale de coordonare și În
drumare a echipelor de control : Ne
ajunsurile semnalate în diferite ve
rigi ale activității de control, precum 
și urmările acestor neajunsuri se re
găsesc într-o formă concentrată în 
munca noastră, a comisiei. Iar cauza 
lor se află într-o anumită doză de 
neîncredere in capacitatea echipelor 
de a propune soluții „de durată" 
unor probleme considerate a fi apa
najul factorilor de control speciali

zat sau de deci
zie : transportul 
mărfurilor, ame
najarea localuri
lor. distribuirea 
fondului do
marfă etc. Lă- 
sînd la o parte 
faptul că aseme
nea sesizări și 

propuneri pot sta la baza unor 
analize și hotărîri ale forurilor 
de resort (ceea ce la noi nu prea s-a 
întimplat), noi am neglijat efectul 
cel mai de durată al activității echi
pelor de control, acela de a preveni 
actele antisociale din domeniile con
trolate. Or, așa cum s-a arătat, nu 
am dat importanța cuvenită abate
rilor „mărunte", mulțumindu-ne să 
le comunicăm conducerii unităților 
vizate și considerînd drept eficiență 
răspunsul scris cum că „s-au luat 
măsuri". Or, măsurile au fost cuta 
au fost, iar lipsurile au continuat 
să prolifereze nestingherite. Dacă 
ar fi să considerăm activitatea co
misiei față-n față cu împuternicirile 
și mijloacele oferite de lege și de 
cadrul in care ne desfășurăm mun
ca, am constata că numeroase arti
cole au fost fie trecute cu vederea, 
fie aplicate superficial. De aceea 
consider că punctul de la care trebu
ie pornit în acțiunile de revigorare 
a activității echipelor de control 
constă tocmai în aplicarea întocmai 
a fiecărei prevederi, a fiecărui arti
col al legii.

TiirBk Francisk, vicepreședinte al 
comitetului executiv al consiliului 
popular municipal : Cred că este vor
ba de neaplicarea nu numai a unor 
prevederi și articole ale legii în acti
vitatea echipelor de control al oame
nilor muncii, ci de ceva mai mult. O 
prevedere a acestei legi arată că 
„membrii echipelor de control al oa
menilor muncii, precum și membrii 
comisiei de coordonare și îndrumare 
se bucură de protecția legii, ca și per
soanele care îndeplinesc funcții ce 
implică exercițiul autorității de stat". 
Nesocotirea acestei prevederi în
seamnă nu numai o ignorare a le
gii. ci a unul principiu-cheie de 
boltă a politicii partidului nostru, 
acela de asigurare a participării ne
mijlocite a maselor de oameni ai 
muncii la activitatea de control. Ca 
parte integrantă a întregului sistem 
de control al societății, echipele de 
oameni ai muncii din municipiul 
nostru pot și trebuie să aducă o 
contribuție sporită la eradicarea tu
turor abaterilor și neajunsurilor, la 
buna desfășurare a activității in sec
toarele controlate.

Laurențiu DUȚA 
Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)
tate vitală, apreciindu-se pe drept cu- 
vint că orice diminuare a marii pro
prietăți socialiste, întoarcerea la for
me de proprietate capitalistă, inclusiv 
la mica proprietate, este de natură să 
pună in pericol nu numai construi
rea socialismului, ci și însăși dezvol
tarea economico-socială a popoare
lor. bunăstarea și independenta lor.

Cu totul semnificative apar de 
asemenea consecințele de ordin so
cial-politic pe care le determină e- 
xistența și dezvoltarea continuă a 
proprietății socialiste, ca singura 
bază trainică a noii orinduiri so
ciale. Astfel, instaurarea proprietății 
socialiste realizează pe un plan su
perior concordanța legică, obiectivă 
dintre caracterul puterii de stat și 
cel al puterii economice. întruchi
pată in acest caz în unitatea dintre 
puterea întregului popor și natura 
socială a proprietății asupra princi
palelor mijloace de producție, ca 
expresie a intereselor generale uni
tare ale tuturor membrilor societății, 
în al doilea rînd. aceasta a pus pen
tru totdeauna capăt condițiilor ma
teriale de existentă a claselor so
ciale exploatatoare și. totodată, anta
gonismelor de clasă, asigurînd ca
drul înfăptuirii unor profunde mu
tații în structura și fizionomia noi
lor clase și categorii sociale.

Dispariția claselor exploatatoare și 
înfăptuirea egalității între toti mem
brii societății, pe temeiul proprietă
ții socialiste a întregului popor și 
cooperatiste, s-au răsfrînt în mod 
direct asupra relațiilor dintre cla

sele și categoriile de oameni ai 
muncii în sensul întăririi alianței, 
al realizării unității politico-ideolo
gice și organizatorice a tuturor for
țelor sociale ale națiunii, eliminîn- 
du-se. așadar, cauzele obiective care 
generează și întrețin. în condițiile 
capitalismului, fenomenele divizării 
și contrapunerii diferitelor clase și 
grupuri sociale, ale confruntării lor 
pe scena politică. Corespunzător a- 
cestor noi realități economico-socia- 
le. iau naștere și se afirmă forme 
noi de exprimare a intereselor de 
clasă și generale ale societății, 
care nu se mai manifestă, în 
mod necesar, în termenii compe
tiției și confruntării unor partide, 
politice diferite sau grupuri de pre
siune organizate — ca în capitalism 
—. ci se bazează pe creșterea capa
cității și rolului partidului revolu
ționar al clasei muncitoare, care re
prezintă toate clasele și categoriile 
de oameni ai muncii, interesele su
preme ale întregului popor in frunte 
cu clasa muncitoare — de a uni și 
mobiliza eforturile creatoare ale na
țiunii. de a institui și întări legă
tura directă cu masele, cadrul orga
nizatoric de participare directă a a- 
cestora la elaborarea și transpune
rea în viată a politicii interne și 
externe a tării. Așadar, departe de 
a determina necesitatea existenței 
unui sistem cu mai multe partide, 
și cu atît mai puțin de a „legitima" 
lipsa de unitate politico-ideologică a 
clasei muncitoare, noua bază econo
mico-socială unitară a societății so
cialiste presupune, în mod legic, 
tocmai întărirea unității politice, de 

acțiune a clasei muncitoare și a În
tregului popor. în cadrul și prin ac
tivitatea consecvent revoluționară a 
partidului comunist, singurul partid 
capabil să organizeze și să conducă 
toate forțele națiunii pe calea socia
lismului și comunismului.

Pornind de la realitățile și ex
periența construcției socialiste în 
România și pe plan internațional, 
în Expunerea secretarului general 
al partidului, tovarăș ii l 
Nicolae Ceaușescu, se arată că 
partidul nostru consideră că teza 
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PROPRIETATEA SOCIALISTĂ
revenirii In socialism la sistemul 
mai multor partide este nu numai 
greșită, ci și profund dăunătoare, ea 
deschizînd calea reîntoarcerii la for
mele anacronice ale sistemului po
litic capitalist. Viața demonstrează, 
de altfel, că în condițiile noi. create 
după dispariția claselor exploatatoa
re. existenta unui partid unic al 
clasei muncitoare. întărirea unității 
în jurul partidului și creșterea ro
lului său politic conducător repre
zintă o necesitate istorică obiectivă.

Restaurarea, în vădită contradic
ție cu trăsăturile bazei econo- 
mico-sociale socialiste, cu legitățile 
obiective ale progresului, de sisteme 
cu mai multe partide in unele tărt 

socialiste nu poate avea drept ur
mare — în virtutea interdependen
telor dintre bază și suprastructură —' 
decît slăbirea și. în ultimă instanță, 
lichidarea proprietății socialiste, a 
altor cuceriri revoluționare ale po
porului. după cum o arată deja ten
dințele ce se manifestă in țările res
pective, de privatizare a proprietății 
și diminuare a rolului conducerii 
unitare a societății de către parti
dul comunist. Iată de ce partidul 
nostru subliniază in mod consecvent 
necesitatea întăririi continue a pro

prietății socialiste, a apărării el, ca 
una din cerințele vitale ale făuririi 
socialismului.

Transformări cu adevărat revolu
ționare au înregistrat atît baza eco
nomico-socială, sistemul politic, cît și 
ansamblul orîndulrii noastre socia
liste în perioada deschisă de cel 
de-al IX-lea Congres al partidului, 
care, analizînd atît realizările, cît și 
neîmplinirile. lipsurile și greșelile ce 
s-au manifestat în construcția so
cialistă îh prima etapă, a inaugurat 
o epocă de puternică dezvoltare și 
înnoire în toate domeniile de acti
vitate. de reorganizare și perfecțio
nare a sistemului politic în concor
dantă cu caracterul și amploarea ba
zei sale economico-sociale.

Pornind de la ugiitatea de esență a 
celor două forme ale proprietății so
cialiste și avînd în vedere deosebi
rile existente între ele — deosebiri 
ce tin. intre altele, de deținătorii 
acestora, de sfera apartenenței și 
gradul de socializare a însușirii -r 
la scara întregii societăți sau doar 
la cea a colectivelor unităților co
operatiste etc. — partidul nostru a 
adoptat măsuri de întărire a ambe
lor forme de proprietate, respingind 
ca eronată concepția potrivit căreia 
proprietatea de stat ar trebui consi

derată ca o formă superioară celei 
cooperatiste. „Orice contrapunere a 
acestor două forme de proprietate 
— proprietatea de stat și coopera
tistă —. neglijarea uneia sau alteia 
dintre ele. nu pot aduce decît daune 
intereselor generale ale mersului 
înainte al societății socialiste" — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Tocmai de aceea, se apreciază că 
este necesar „să avem permanent în 
vedere că proprietatea socialistă de 
stat și cooperatistă reprezintă sin
gura bază trainică pentru progresul 
economico-social și făurirea cu suc
ces a socialismului și comunismului".

în procesul construcției socialiste, 
între aceste două forme de proprie

tate s-au Întărit relațiile de inter
dependență. ca urmare a organizării 
și conducerii unitare a întregii eco
nomii naționale, a acțiunii, in cadrul 
fiecăreia în parte, a acelorași legi 
economice obiective și acelorași 
principii socialiste, a perfecționării 
— în spiritul acestor legi și prin
cipii — a legăturilor dintre proprie
tatea de stat și cea cooperatistă. Pe 
această bază se acționează, totodată, 
în vederea soluționării contradicții
lor care decurg din poziția, locul și 
rolul diferite ale fiecărei forme de 
proprietate in ansamblul economiei 
naționale, dintre clasele și grupurile 
sociale care se afirmă ca purtători 
ai respectivelor relații de proprie
tate. pentru dezvoltarea formelor de 
asociere între întreprinderile de stat 
și cele cooperatiste, concretizate deja 
în crearea unor organisme care re
alizează o legătură strinsâ între ele, 
de genul consiliilor unice agroindus
triale de stat si cooperatiste. Por
nind de la locul și rolul hotăritor 
al proprietății socialiste, de stat și 
cooperatiste. în dezvoltarea si per
fecționarea bazei economico-sociale 
a societății și a sistemului său poli
tic. Partidul Comunist Român nu îm
părtășește concepția potrivit căreia 
reînnoirea socialismului, reforma sis
temului economic și politic al so
cietății socialiste ar Impune restrin- 
gerea ponderii și rolului proprie
tății socialiste și corelativ, extinde
rea unor forme nesocialiste sau chiar 
capitaliste de proprietate, conside- 
rind că. în realitate, cedarea mijloa
celor de producție din mîna clasei 
muncitoare, a poporului, indiferent 

sub ce formă. înseamnă o activitate 
care echivalează cu lichidarea baze
lor dezvoltării socialiste a societății. 

Constituind esența bazei economi
ce a sistemului democrației muncl- 
torești-revoluționare din țara noas
tră, a sistemului politic al Româ
niei socialiste — în cadrul căruia 
roiul fundamental revine clasei 
muncitoare, partidului ei politic — 
proprietatea socialistă, permanenta 
ei dezvoltare și consolidare a for
mat obiectivul strategic al politicii 
partidului șl statului nostru. Promo
varea unei înalte rate a acumulării, 
asigurarea unui Sistem de condu
cere socială în care drepturile și 
prerogativele autoconduceriii sint 
strins îmbinate cu rigorile planului 
unic — toate acestea au condus la 
făurirea unei moderne baze tehnico- 
materiale, la creșterea impresionan
tă a fondurilor fixe, la dezvoltarea 
spectaculoasă a fiecărui domeniu.

Urmînd neabătut politica științi
fică de dezvoltare multilaterală a 
țării, promovată de partid, prefigu
rată intr-o- perspectivă largă in do
cumentele pentru Congresul al 
XIV-lea, poporul nostru are toate 
temeiurile să privească încrezător și 
optimist viitorul, cu convingerea că 
acesta va aduce înfăptuirea deplină 
a valorilor, idealurilor, de egalitate 
șl dreptate, de progres și indepen
dentă, demonstrîhd că opțiunea pen
tru socialism a fost o opțiune isto
rică, confirmată și susținută de evo
luția istorică a societății contem
porane.

Aristide CIOABA
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

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

ÎNVĂȚĂMÎNTUL ROMÂNESC
’•factor de educație socialistă, patriotică a tinerei generații

In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Tulcea al P.C.R raportează terminarea re
coltării orezului și obținerea unei producții medii de 8 420 kg la hec
tar ; Comitetul Județean Botoșani al P.C.R. raportează încheierea re
coltării porumbului și realizarea unei producții medii de 22 600 kg la 
hectar ; comitetele județene Harghita, Cluj, Bistrița-Năsăud, Buzău, Sălaj 
ale P.C.R. raportează încheierea strîngerii sfeclei de zahăr și realizarea 
unor producții medii de 118200 kg, 115610 kg, 112800 kg, 112400 kg 
și, respectiv, 110 260 kg la hectar; Comitetul Județean Buzău al P.C.R. 
anunță încheierea strîngerii tomatelor și a rădăcinoaselor și realizarea 
unor producții medii de 110 340 kg și, respectiv, 72 400 kg la hectar.

Producțiile mari obținute în acest an la toate culturile adunate pînă 
acum — se arată în telegrame — atestă cu puterea de netăgăduit a fap
telor justețea politicii partidului și statului nostru, realismul obiectivelor 
noii revoluții agrare, grija permanentă acordată dezvoltării și moderni
zării acestei ramuri de bază a economiei naționale.

LA OREZ
© Județul Tulcea - 8420 kg la hectar

LA PORUMB
© Județul Botoșani - 22600 kg la hectar

LA SFECLA DE ZAHĂR
• Județul Harghita - 118200 kg la hectar 
© Județul Cluj - 115610 kg la hectar
© Județul Bistrița-Năsăud - 112800 kg la 

hectar
© Județul Buzău - 112400 kg la hectar 
© Județul Sălaj 110260 kg la hectar

LA TOMATE
• Județul Buzău - 110340 kg la hectar

LA RĂDĂCINOASE
© Județul Buzău - 72400 kg la hectar

forțele la eliberarea suprafețelor 
de resturile vegetale, la executarea 
arăturilor adinei de toamnă, la 
efectuarea celorlalte lucrări de 
sezon.

în încheierea telegramelor este 
exprimat angajamentul oamenilor

muncii din aceste unități de a nu 
precupeți nici un efort pentru a 
asigura realizarea întocmai a sarci
nilor pe acest an în toate dome
niile de activitate, intimpinînd cu 
succese deosebite Congresul al 
XIV-lea al partidului.

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR

în telegrame adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, lucrătorii ogoare
lor din numeroase unități agricole

raportează încheierea recoltării 
unor culturi și realizarea de pro
ducții mari, superioare celor plani
ficate.

în telegrame se subliniază că în 
aceste zile se acționează cu toate

La orez
IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Pietroiu — 8 380 kg la hectar

La ricin
IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Radovanu — 6 180 kg ia 
hectar

La sfecla de zahăr
IN JUDEȚUL NEAMȚ

O Cooperativa Agricolă- de Pro
ducție Bodești — 124 500 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL GALAȚI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Cosmești — 117 400 kg la 
hectar

O întreprinderea Agricolă de Stat 
Smirdan — 116 100 kg la hectar

IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Pietroiu — 111 700 kg la 
hectar 4

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Lehliu Sat — 105 100 kg 
la hectar

La porumb
în cultură 

irigată 
IN JUDEȚUL IALOMIȚA

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Ograda — 36 220 kg la hectar

• Unitatea Agroindustrială Slobo
zia — 34 700 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Traian — 33 200 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Dragalina — 31 410 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Radu Vodă — 30 870 kg 
Ia hectar '

La porumb 
în cultură 
neirigată

IN JUDEȚUL MUREȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Cristești-Mureșeni —• 
25 500 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sinpaul — 24 650 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL IALOMIȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Ciulnița — 22 700 kg la 
hectar

La legume
IN JUDEȚUL IALOMIȚA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Muntenii Buzău — 122 100 
kg la hectar

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

de plan pe acest an și din actualul cincinal

(Urmare din pag. I)
niu sau altul al cunoașterii, nu poate 
fi separată de actul de formare a 
unei conștiințe înaintate. Activitatea 
politico-educativă, de formare a omu
lui nou, reprezintă, prin urmare, o- 
biectivul major ce se cere înfăptuit 
la un nivel ridicat prin întreaga 
suită de influente modelatoare, pe 
care le exercită procesul de învăță- 
mint.

Spiritul revoluționar nu poate fi 
conceput în afara cunoașterii apro
fundate, a pregătirii temeinice, al 
cărei rezultat est-p un orizont larg, 
complex de cunoștințe, la nivelul cel 
maii înalt, atins în diferite domenii, 
înțelegerea dialecticii dezvoltării e- 
conomice și sociale. Educația comu
nistă, cum a subliniat secretarul ge
neral al partidului în recenta Expu
nere, nu înseamnă numai înarmarea 
tineretului cu teze generale despre 
socialism și comunism, ci și cu cele 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii în toate domeniile. Astăzi nici 
un progres nu se poate realiza fără 
a asigura oameni cu înalte cunoș
tințe în toate domeniile de activi
tate. ..Este necesar — arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu. la recenta 
Plenară lărgită a C.C. al P.C.R. .— 
să avem permanent în vedere că 
făurirea cu succes a socialismului și 
comunismului nu se noate asigura 
decît ne baza celor mai noi 
cuceriri ale stiintei si tehni
cii". Realizarea unui popor cu înalt 
nivel intelectual, teză fundamen
tate în concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, presupune un 
amplu efort de perfecționare a fie
cărei verigi educative, o legătură 
maii str însă între procesul didactic și 
activitatea de cercetare, pe de o 
parte. între acestea și practică, pe 
de altă parte. Se cere așa
dar ca Ia toate disciplinele 
de învățămînt, noutatea științifică 
să fie asimilată organic, să devină 
accesibilă, rezultatele cercetării ști
ințifice să pătrundă mart repede in 
programele școlare, ținînd astfel pa
sul cu procesul permanent de mo
dernizare tehnologică, cu aplicarea 
în practică a diatelor cercetării fun
damentale. Progresul este astăzi ra
pid în toate domeniile, de aceea este 
nevoie ca procesul de învățămînt să 
reprezinte cu adevărat un avanpost 
al cunoașterii, anticipind pe cit este 
posibil perspectivele dezvoltării în- 
tr-uin domeniu sau altul Dezvolta
rea și perfecționarea cercetării ști
ințifice, strins legată, ca parte inse
parabilă, de procesul de instrucție și 
educație, trebuie să ocupe — se arată 
în Expunerea de la recenta Plenară 
— un loc central in întreaga activi
tate, ea răspunzind unei necesități 
obiective, cerinței legiice de perfec
ționare continuă a societății noastre 
socialiste.

Pentru realizarea unul învățămînt 
eficient, esențială este, desigur, ca
pacitatea de legare cu practica a 
fiecărei cunoștințe teoretice. In spe

cial, în maniera de a concepe și rea
liza predarea obiectelor fundamenta
le este necesar să se simtă mai mult 
importanța practică a noțiunilor, 
modul concret de a le folosi, o și 
mai pronunțată raportare la viitoa
rea profesiune a tinărului. Teoreti
zarea excesivă, suspendarea rapor
turilor firești dintre (cunoștințe, a 
„valorii lor de întrebuințare" nu pot 
forma o gindire dialectică, condiție 
fundamentală a înțelegerii fenomene
lor din natură și societate. Această 
necesitate a legării mai active de 
practică si experiența vieții este va
labilă și in predarea științelor so
ciale, chemate să se angajeze cu 
toată răspunderea în formarea și 
dezvoltarea concepției revoluționare 
despre lume și viață. Lor le revine 
un rol important — se arată în Ex
punere — în formarea unui tineret 
capabil să înțeleagă pe deplin schim
bările care au Ioc în lume, perspec
tivele dezvoltării omenirii, a unui 
tineret cu înalt spirit de exigență re
voluționară, combativ. Prin întregul 
complex educativ pe care îl promo
vează. științele sociale trebuie să 
contribuie mai activ la înțelegerea 
legilor obiective generale ale dez
voltării sociale, a legilor dezvoltării 
socialiste. 1a înțelegerea profundă a 
tezelor științifice despre socia
lism. precum si la evidențirea noi
lor legi obiective ale socialismu
lui. Activitatea educativă în an
samblul ei este chemată să 
formeze oameni capabili să înțe
leagă noile fenomene sociale pe 
baza concepției revoluționare, mate- 
rialist-dîalectice si istorice, să dea 
un răspuns științific problemelor 
complexe determinate de marile 
transformări revoluționare din lume, 
de revoluția tehnico-științifică,

• Conștiința revoluționară, la edifi
carea căreia învățămîntul de. toate 
gradele este chemat să-si aducă o 
contribuție substanțială, înseamnă si 
capacitate practică de a acționa na 
revoluționar în toate împrejurările, 
de a combate cu fermitate orice ma
nifestări străine umanismului revo
luționar socteRst. care oferă condiții 
depline de afirmare a personalității 
umane.

în centrul muncii educative diin’ 
scoală trebuie așezată cultivarea unei 
atitudini ferme față de fenomenele 
negative, manifestate sub diferite 
forme. Cunoașterea superiorității so
cialismului. cultivarea mîndrieii pa
triotice față, de maicile împliniri con
temporane diiin viața poporului nos
tru, posibile doar în orînduirea cea 
mai dreaptă, care asigură egalitatea 
de fapt a tuturor cetățenilor, edu
carea în spiritul cinstei, al dreptății 
și echității trebuie să conducă la 
capacitatea de a riposta ferm la in
fluențele ideologiei burgheze, ale 
cercurilor reacționare, antisocialăste 
din afară, al căror scop este acela, 
bine cunoscut, de slăbire a unității 
oamenilor muncii, în interes pro
priu. Și ailci, familiarizarea tinerilor

în telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, colective munci
torești din economie raportează 
realizarea înainte de termen a sar
cinilor din planul pe acest an și 
din actualul cincinal.

Comitetul Județean Giurgiu al 
P.C.R. anunță că 28 de unități din 
județ au îndeplinit planul pe patru 
ani la producția-marfă industria
lă. De asemenea, șapte întreprin
deri au realizat planul la export 
pe aceeași perioadă. Aceasta per
mite ca, pînă la sfirșitul anului, 
să se obțină suplimentar importan
te cantități de utilaje tehnologice 
pentru lucrări miniere și metalur

gie, gaze asociate utilizabile, pro
duse ale industriei chimice, ușoa
re și alimentare.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din industria județului — se arată 
în telegramă —, aflați sub pu
ternica impresie a magistralei 
dumneavoastră Expuneri. mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. 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 so
cialismului și comunismului, își 
exprimă adeziunea totală față de 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
ca, la Congresul al XIV-lea, să 
fiți reinvestit în înalta funcție de 
secretar general al partidului.

Aceasta reprezintă chezășia înfăp
tuirii neabătute a mărețelor idea
luri ale poporului român de drep
tate și libertate, de bunăstare și 
fericire, de înaintare fermă spre 
comunism.

In telegramă se exprimă angaja
mentul tuturor locuitorilor județului 
de a nu precupeți nici un efort 
pentru a-și îndeplini exemplar sar
cinile pe acest an și pe întregul 
cincinal, de a întîmpina marele 
forum al comuniștilor cu noi fapte 
de muncă.

Oamenii muncii din unitățile eco
nomice din subordinea Consiliului 
Popular Județean Constanța au în
deplinit, la 30 octombrie, planul la 
producția-marfă industrială și la 
export pe patru ani ai actualului 
cincinal, urmînd ca pină la finele

perioadei să obțină o producție 
suplimentară în valoare de 212 mi
lioane lei, din care 32 milioane lei 
pentru export.

Ne exprimăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu 
— se arată în telegramă —, intr-un 
glas cu întregul partid și popor, 
voința nestrămutată ca la cel de-al . 
XIV-lea Congres să fiți reales în 
funcția supremă de secretar general 
al partidului, garanție sigură a 
realizării cu succes a programului 
partidului, și vă asigurăm că vom 
munci cu pasiune și dăruire revo
luționară pentru a înfăptui exem
plar obiectivele ce ne revin pentru 
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Cronica zilei
Cu prilejul aniversării a 39 de ani 

de la crearea ■ Forțelor de Autoapă
rare ale Japoniei, ambasadorul aces
tei țări la București, Katsuhiro I- 
chioka, împreună cu atașatul apă
rării, colonel Makoto Nasu, au ofe
rit, marți, o recepție. Au participat 
generali și ofițeri superiori, atașați 
aero și navali acreditați în țai;a 
noastră, alți membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

LISTA OFICIALA
a obligațiunilor C.E.C, 

ieșite cîștigătoare 
la tragerea ia sorți suplimentari 

din 31 octombrie 1989

cu asemenea fenomene, demonstra
rea și demascarea lor cu ajutorul 
numeroaselor exemple oferite de is
torie — mai vechi sau mai recente 
— au un cuvînt hotărîtor. Un om 
bine informat, un om capabil de a 
realiza o sinteză superioară a infor
mației, dotat cu prețioasele Instru
mente de lucru pe care le oferă ma
terialismul dialectic, va fi apt de o 
replică fermă. Crearea acestei ma
turități de gindire și acțiuine repre
zintă obiectivul fundamental al în
tregii activități politico-educative 
din școala de toate gradele.

Adevăratul patriotism nu este, de
sigur, unul contemplativ sau decla
rativ, ci este patriotismul faptelor. 
Educația patriotică, realizată in școa
lă prin multiple forme specifice, tre
buie să fie, de aceea, una activă, fă
cută convingător și ferm, de pe po
zițiile principiale, înaintate ale po
liticii partidului și statului nostru. 
O educație care să pună pregnant in 
valoare extraordinara capacitate mo
delatoare a tradițiilor noastre, e- 
xemplul înaintașilor, ai comuniștilor 
care in lupta pentru înlăturarea ne
dreptății și asupririi burgheze, pen
tru înlăturarea pericolului fascist, a 
războiului au inserts pagini de pil
duitor eroism revoluționar, alături 
de exemplul de abnegație și patrio
tism ce se regăsește în marile îm
pliniri contemporane, făurite de po
porul condus de partid in anii so
cialismului, ani care aiu deschis per
spective luminoase in patria noas
tră. Sursa cea mad sigură de adevărată 
educație patriotică este, așa cum a- 
răta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
izvorul limpede ce izvorăște din pâ- 
mintul strămoșesc, apa vie dătătoare 
de viață, a gliei române. A fi bun 
patriot Înseamnă a fi un militant ac
tiv pentru apărarea valorilor socie
tății noastre și totodată un făuritor 
de valori. Or, acestea presupun te
meinică pregătire profesională și de 
cultură generală, dragoste pentru 
muncă și spirit de sacrificiu, spirit 
de dreptate și de răspundere, pro
funzime in gîndiire și comportament, 
toate, componente ale omului nou, 
multilateral, cu o conștiință politică, 
profesională și morală înaintată. 
„Mai mult ca oricind — sublinia se
cretarul general al partidului — este 
necesar ca, in activitatea politico- 
educativă, să sădim cu putere in 
rindul poporului — și, îndeosebi, al 
tineretului — spiritul de dreptate șl 
răspundere, sentimentul de apărare 
a proprietății socialiste, a socialis
mului și — repet — a independenței 
României !“.

Cadrelor didactice din întregul în- 
vățămînt le revine sarcina de deo
sebită importanță de a fi. sub con
ducerea organelor și organizațiilor 
de partid, principalii promotori in 
rindul tineretului ai spiritului revo
luționar. de a educa tinerii pentru 
a fi exemple de dăruire revoluțio
nară în toate împrejurările, oameni 
cu înaltă competență morală și pro
fesională. Cadrele didactico au nobi
la îndatorire patriotică de a-i for
ma pe cei încredințați spre in
strucție si educație, pentru a 
acționa, ca viitori specialiști, cu 
abnegație, răspundere si compe
tentă pentru dezvoltarea si în
florirea continuă a patriei, pentru 
sporirea și apărarea cuceririlor re
voluționare, a soaialismuluii, garan
ția înaintării neabătute a patriei 
noastre spre cele mai înalte culmi 
de progres și civilizație.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
„Steaua" și „Dinamo" abordează cu încredere cupele europene
La Eindhoven, meci greu pentru ambele echipe d

perioada 8 Iunie — 8 Iulie, In 
Italia. Columbia a mai participat o 
singură dată la „Cupa mondială", în 
1962, la ediția desfășurată în Chile.

Eindhoven (prin telefon). Cel 
puțin în aceste zile, fotbalul ocupă 
prim-planul atenției publice în 
acest primitor oraș, cu tradiționale 
căsuțe olandeze risipite printre ame
țitoare siluete de sticlă și aluminiu, 
situate in jumătatea de jos a țării, 
mai aproape de Bruxelles (80 km la 
sud), decît de Amsterdam (peste 
100 km in nord). Afișe multicolore 
pe străzi și localuri, zarvă perma
nentă în jurul stadionului, spectatori 
numeroși la antrenamentele echipe
lor, fotografii și articole în ziare, 
întilniri și alte acțiuni organizato
rice — iată elementele care compun 
atmosfera specifică unui eveniment 
sportiv cum este această a doua 
manșă Steaua — P.S.V. din „Cupa 
campionilor europeni".

Bineînțeles că și celb două for
mații competitoare simt in plină 
activitate. Steaua, spre exemplu, a 
făcut un antrenament serios (90 de 
minute de intensitate maximă „ca 
în fiecare zi din săptămina trecută" 
— se văi ta Bumbescu) chiar luni, la 
cîteva ore după sosire. Zborul cu 
avionul de la București la Eindhoven 
nu a fost obositor, vremea aici, după 
zilele anterioare cu ploi și vînt rece, 
s-a stabilit acum... numai la ploi li
niștite ; seara sînt în jur de 12—13 
grade Celsius. La antrenamentul e- 
chipei noastre au lucrat 17 diin ceh 
19 jucători care au făcut deplasarea. 
Bunaciu și Ciocan fiind opriți de 
tmediic.

Tot în cursul după-amiezei de luni 
am participat la o conferință de 
presă cu antrenorul olandez Guus 
Hiddink — și el tinăr, ca și Iordă- 
nescu, în anu.1 1978 fiind chiar 
versari direcți în „Cupa .cupelor . 
Nota declarațiilor făcute de tehni
cianul echipei de fotbal a formației 
Philips a fost mai degrabă de în
grijorare decît de optimism : „Prea 
devreme a trebuit să jucăm cu o 
formație atît de redutabilă cum este 
Steaiua, nu numai cea mai puternică 
din estul Europei, ci printre cele 
mai puternice de pe întregul con
tinent. Meciul este foarte greu pen
tru ambele echipe, șansele de califi
care îmoărțindu-se in proporție 
egală". în continuare am aflat ca 
P.S.V. Eindhoven a fost zdruncinata 
evident de acel zero la unu din 
prima manșă la București, ceea ce 
explică și un imediat zero la unu 
acum, cu o echipă modestă din cam
pionatul olandez (Vitesse, promova
tă in acest an), după cUm explică și 
jocul neconvingător făcut simbătă, 
în deplasare, cu Waalvyjk, deși a 
învins cu. 3_—0. Comunicai 
„unsprezecelui" cu care P.S.V. va 
Începe partida a rămas pentru 
miercurii ; confrații olandezi presu

pun că va avea aceeași alcătuire ca 
la București, dar seara, intr-o emi
siune televizată, fostul internațional 
Willie van den Kerchoff recomanda 
întărirea liniei de mijloc cu Linskens 
și mărirea forței ofensive cu zam- 
bianul Kailusha — ceea ce ar putea 
deveni mutări surprinzătoare, de 
ultimă oră.

Marți după-amiază a avut loc și 
o conferință de presă cu antrenorul 
Anghel Iordănescu, cunoscut zia
riștilor localnici pentru că a venit 
aici cu cîteva zile înaintea echipei, 
a vizionat meciul de campionat de 
simbătă, a acordat un interviu la 
televiziune. Se înțelege, dialogul 
antrenor—presă a decurs în aceeași 
circumspecție ca si cel din ziua pre
cedentă. Ne-am notat, în final, că.

Cu gîndurile l 
în sferturile de finală

La două săptămîni după victoria 
pe care a obținut-o asupra lui Pa- 
nathinaikos, pe terenul stadionului 
olimpic dip capitala Greciei. Dina
mo București va juca astăzi meciul- 
retur în fața propriilor susținători, 
cu solide posibilități de a se califi
ca mai departe, în sferturile de fi
nală ale „Cupei cupelor". Dincolo de 
scorul de 2—0 cu care a ciștigat pe 
terenul advers, argument desigur 
foarte puternic, echipa bucuneștea- 
nă vine în noua ediție a competi
ției europene cu plusuri importante 
pe planul maturizării jocului la ni
vel internațional, evident la Atena 
pe ansamblul formației și al fiecă
rui fotbalist, inclusiv al celor foar
te tineri. Un titlu dintr-un ziar elen 
ni se pane că dădea o caracterizare 
destul de cuprinzătoare formației 
bucureștene : „Toți in apărare, toți 
la atac, toți ascultă de Lucescu". 
ceea ce exprimă atît marea mobili
tate a echipei, cît și rigoarea tacti
că, disciplina pe care o dovedește 
un colectiv de tineri plini de vigoa
re și înzestrați cu talent fotbalistic. 
Meciul de astăzi se anunță, totuși, 
cu unele dificultăți pentru bucureș- 
teni, fiindcă Panathinaikos este o 
echipă bună, dinamică in fazele de 
atac, avînd jucători întreprinzători 
și cu o tehnicitate ridicată ; ei „nu 
mai au ce să piardă" și, probabil, 
vor încerca să obțină măcar uri re
zultat de palmares.

întimplări inerente complică si
tuația înaintării ateniene, adică toc-

*

FOTBAL. La Tel Aviv. In meci 
retur pentru calificarea la Campio
natul mondial de fotbal, echipele 
Israelului și Columbiei au terminat

deci cu Hie Dumitrescu la mijloc si 
Balint virf, gata de contraatac. La 
obișnuitul antrenament efectuat 
marți seara (la ora jocului) toți s-au 
mișcat bine și au arătat mare poftă 
de fotbal.

Stadionul Philips — poate cel 
mai modern și mai bine utilat din 
cite am văzut — are 35 000 locuri. 
Pină marți dimineața fuseseră vîn- 
dute 28 000 de bilete, dar se preve
dea epuizarea lor pentru miercuri 
seara.

Arbitrul Siegfried Kiirschen, din
R. D. Germană, va da semnalul de 
începere la 19,30 (20,30 ora Româ
niei). Observator F.I.F.A. va oficia
S. Walker din Scoția.

Gheorqhe M1TROI

a calificarea 
ale „Cupei cupelor”

mai in punctul forte al formației vi
zitatoare. Saravakos, cel mai valo
ros dintre atacanții greci, s-a acci
dentat intr-o partidă din campiona
tul elen și n-a mai venit la Bucu
rești. Astfel, antrenorul Bengtsson 
trebuie să rezolve problema alegerii 
celui de-al doilea virf. care să acțio
neze alături de celălalt international 
grec, Samaras. Probabil, linia de 
mijloc va cuprinde pe Andoniu. Vla- 
hos, Dimopoulos și foarte posibil pe 
bulgarul Kolev. O indisponibilitate 
are și formația Dinamo București. 
Va lipsi mijlocașul Lupescu (21 ani), 
pentru cumul de cartonașe galbene, 
ceea ce ne face să presupunem că 
va fi titularizat Daniel Timofte (22 
ani), jucător foarte talentat, dar cu 
mult mai puțină experiență interna
țională.

Desigur, pinamo București va fi 
la fel de puternică și în absenta lui 
Lupescu. în alcătuirea următoare : 
Stelea — Mihăescu. Rednic, Andone, 
Klein — Sabău, Lupu. Mateuț, Ti
mofte — Vaișcovici. Răducioiu. In- 
tilnirea Dinamo București — Pa
nathinaikos va incepe la ora 14, în 
arbitrajul elvețianului Kurt Roeth
lisberger ; observator U.E.F.A. — 
Salvatore Lombardo (Italia). Toate 
biletele pentru acest meci au fost 
vindute. astfel că echipa bucureș- 
teană va fi susținută de un public 
numeros, dornic să aplaude jocul și 
calificarea în sferturile de finală ale 
„Cupei cupelor".

Valeriu MIRONESCU

*

la egalitate : 0—0. învingători cu 
1—0 în prima întîlnire. fotbaliștii co- 
lumbieni s-au calificat la turneul 
final, ce va avea loc anul viitor in

HANDBAL. Rezultate înregistra
te în manșa a doua din primul tur 
al cupelor europene de handbal fe
minin (echipele subliniate s-au ca
lificat pentru turul următor) : „Cupa 
campionilor europeni" : A.S.P.T.T. 
Metz — Iniția Hasselt (Belgia) 
14—13 ; H.F. Tyreso (Suedia) — 
Kamraterna A.A.B.O. (Finlanda) 
21—14 ; „Cupa cupelor" : U.S.M. 
Gagny — Esperance Rumelange 
36—4 ; I.F. Frederiksberg — Empor 
Rostock 23—27 ; Norlander Fore- 
holte (Olanda) — Wekefield Metros 
(Anglia) 23—8.

RUGBI. în cadrul turneului pe 
care il întreprinde în Frânta, re
prezentativa de rugbi a Australiei 
a întîlnit la Grenoble o selecționa
tă locală. Rugbiștii francezi au ob
ținut victoria cu scorul de 9—7 
(6-4). .

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
Prima duminică a lunii noiembrie 

programează una dintre cele mai 
interesante acțiuni cu caracter a- 
parte, ceea .ce este de natură să se 
soldeze cu importante avantaje 
pentru participant. Este vorba de 
o nouă TRAGERE EXCEPȚIONA
LĂ PRONOEXPRES, a cărei for
mulă tehnică — de mare atractivi- 
tate — prevede extragerea din urnă 
a nu mai puțin de 42 de numere, 
în cadrul a 6 extrageri „indepen
dente". cu posibilitatea de a se ciști- 
ga și cu numai 3 numere, din 8 și, 
respectiv, 6 extrase. La rindul său. 
paleta de ciștiguri este de o mare 
varietate, ținînd seama că, pe lin
gă importantele sume de bani, de 
valori fixe și variabile, se atribuie 
numeroase alte ciștiguri, constind 
în autoturisme „Dacia 1 300“ și 
excursii peste hotare. Participînd 
cu bilete avînd valoare de 25 de lei 
(variante întregi sau fractionate), 
se asigură accesul la toate extrage
rile și, implicit, la toate cele 13 ca
tegorii de ciștiguri. Este, totodată, 
de reținut că ultima zi pentru par
ticiparea cu numerele favorite este 
sîmbătă. 4 noiembrie !
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169 5 000

100 502 220 3 000
100 099 03 2 000
100 704 64 1 000
100 679 , 14 1 000
100 356 178 1 000
100 910 179 1 000

1 000 23 126 800
1 627 TOTAL LEI 2 210 000

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
Amfiteatru) : Drumul singur&t&ții 
— 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Tinerii și 
marea literatură camerală". Dan Cos- 
tescu, Bogdan Grigoraș — vioară, 
Elena Munteanu — vioară — 17; (A- 
teneul Român) : Orchestra „Camera- 
ta“. Dirijor și solist la clavecin: Iosif 
Ion Prunner — 18
G Opera Română (13 18 57): Rigoletto 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Suzana — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Privind în jur cu ochi fără lumină
— 18; (sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Cîntec despre mine însumi — 18
G Teatrul Mic (14 70 81): Cameristele
— 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Bătrîna și hoțul — 19
G Teatrul de comedie (16 64 60) :
Scaiul — 18
G Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18
G Teatrul satiric-muzical „C. Tănar 
se* (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18; (sala Victoria, 50 58 65) : 
De la tango la rock — 18
G Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18
G Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) : 
Toate pinzele sus — 15
G Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventurile lui Plum-Plum
— 15; (sala Cosmonauților, 11 12 04) ; 
O fetiță mai cu moț — 10; 13
G Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Arena atracțiilor" (R.P. Bul
garia) — 18,30

G Rochia albă de dantelă : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
G Cei care plătesc cu viața : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
G Misterele Bucureștilor : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
G Un comisar acuză : GRI VIȚA 
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, LIRA 
(317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
G Un studio în căutarea unei vedete: 
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
G Pintea : POPULAR (35 15 17) —
15; 18
G Nava lui Yang: VICTORIA (16 28 79) 
__ 9’ 11* 13* 15’ 17* 19
G Poiana ’ corbilor : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
G Omul de pe bulevardul Capucini
lor : BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19, 
FERENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19
G Dragonul alb î DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
G Misiune specială : COTROCENI — 
(81 68 88) — 15; 17; 19
G Oricare fată iubește un băiat : 
VOLGA (79 71 26) — 9: 11; 13; 15; 17; 19 
G Sora 13 : VIITORUL (10 67 40) — 15; 
17; 19
G O farsă pentru cuscru : AURORA 
(35 04 66) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19
G Cursa secolului : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17: 19
G Cortul roșu : COSMOS (27 54 95)
— 9; 12; 15: 18
G Program specia! pentru copii șî ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19

Cîștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîști
gătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează 
prin sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—225, la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

vremea
Prognoza meteorologică pentru Inter

valul 1 noiembrie, ora 20 — 4 noiem
brie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
relativ caldă pentru această perioadă 
a anului, mai ales in sudul și sud- 
vestul țării. Cerul va fi variabil, cu 
innorări accentuate in regiunile nor
dice și nord-vestlce, unde, pe alocuri, 
va ploua. în rest, ploile vor fi izolate. 
Vintul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse, 
in general, intre zero șl 10 grade, iar 
cele maxime între 10 și 20 grade, ușor 
mal ridicate in zonele deluroase din 
sud. Noaptea și dimineața se va pro
duce, pe alocuri, ceață, Îndeosebi In 
sudul șl sud-estul țării. în București : 
Vremea va fi relativ caldă pentru 
această perioadă a anului, cu cerul va
riabil. Condiții reduse de burniță. Vint 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila intre 3 șl 7 grade. 
Iar cele maxime Intre 15 și 19 grade. 
Noaptea și dimineața se va produce 
ceață.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. 

ieșite ciștigătoare 
la tragerea la sorți lunară

din 31 octombrie 1989

= 1 
iâ

’e 
.2.2 u **

c
3^.2 c ** o «

SaIa
© sZ.£ u

CU rt(Z) bf)
3 
o

N
un

 
cu

i 
1 o

bl
ii

V
al

< 
ci

ști

1 62511 133 50 000
1 97945 201 50 000
1 29380 121 50 000
1 54638 208 50 000
1 <36403 218 40 000
1 33754 121 40 000
1 64343 53 40 000
1 76173 48 40 000
1 04986 17 40 000
1 40213 111 30 000
1 78872 122 30 000
1 13280 184 30 000
1 58106 07 30 000
1 40043 206 30 000
1 39054 20 30 000
1 70355 166 20 000
1 44114 157 20 000
1 50997 33 20 000
1 78023 222 20 000
1 66089 99 20 000
1 24718 118 20 000
1 06655 32 20 000
1 98351 127 10 000
1 82258 31 10 000
1 15961 169 10 000
1 40564 161 10 000
1 13683 01 10 0001 27095 76 10 000
1 40653 18 10 000
1 00321 111 10 000
1 15064 127 5 0001 55964 190 5 0001 09925 48 5 0001 84789 177 5 0001 16406 22 5 000
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100 308 52 3 000
100 794 43 2 000
100 374 128 2 000

1 000 66 74 1 000
1 000 71 162 800
1 000 31 121 800
1 000 59 191 800
1 000 54 182 800
1 000 39 71 800
I 000 21 190 800

7 339 TOTAL 7 345 000

Cîștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîști
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor Ieșite ciștigă- 
toare.

Plata cîștigurilor se efectuează 
prin sucursalele, filialele și agenți
ile C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—225, la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.



Cheltuielile pentru înarmări frustrează 
omenirea de resursele necesare dezvoltării

® 15 003 de miliarde dolari irosite în ultimele decenii în 
scopuri militare ® 550 000 de dolari pe minut — cheltuie
lile de apărare ale S.U.A. • Un apel al secretarului general 

al O.N.U.
. NAȚIUNILE UNITE 31 (Ager
pres). — La sediul O.N.U. din wew 
York a fost organizată o expoziție 
cu titiul semnificativ : „Război și 
pace — Le la un secol de razooi la 
un secol de pace", prezentată ae 
societatea internațională niponă 
Soka Gakkai, sub auspiciile Di
viziei pentru dezarmare ain ca
drul O.N.U. Datele și foiogra- 
iiile prezentate ilustrează trage
dia și ororile ultimelor aouă con
flagrații mondiale. Datele atestă 
că războaiele au devenit tot mai 
ucigătoare, o dată cu perfecționarea 
mijloacelor de distrugere, citeva — 
prezentate in expoziție — sînt eloc
vente : dacă in cursul primului 
război mondial au fost ucise 8,5 mi
lioane de persoane, numărul celor 
care și-au pierdut viața in al doilea 
război mondial a fost de peste 46 mi
lioane persoane, dintre care 27 mi
lioane civili. In cei 44 de ani de 
după ultima conflagrație au avut 
loc 150 de războaie regionale, care 
s-au soldat cu moartea a 20 milioane 
de persoane, marea majoritate ci
vili. Expoziția prezintă pe larg oro
rile tragediilor nucleare de la Hi
roshima și Nagasaki, relevind, pe de 
altă parte, că in lume cheltuielile 
militare au atins, in ultimele trei 
decenii, 15 000 miliarde dolari. In 
același timp, pe glob, peste 600 mi
lioane persoane trăiesc in condiții 
de sărăcie absolută. Arsenalele nu
cleare de pe Terra, însumînd 20 000 
megatone, pot să distrugă Pămintul 
de 50 de ori. Relevind, incă o dată, 
discrepanța flagrantă dintre imense
le cheltuieli pentru înarmare și 
menținerea unei părți a omenirii in 
condiții de înfometare sau malnutri- 
ție, agenția subliniază in context — 
pe baza datelor din expoziția men
ționată — că numai într-o. jumătate 
de oră țările industrializate cheltu
iesc pentru înarmare 36 milioane 
dolari. Costul unui submarin nu
clear este de 1,4 miliarde dolari, 
sumă suficientă pentru a asigura în
făptuirea unui program de vaccinare 
a copiilor sub cinci ani din lumea 
întreagă, împotriva a cinci boli epi
demice foarte răspîndite. Aceasta ar 
însemna, anual, salvarea vieților a 
peste 1 milion de ființe umane.

Președintele societății Soka Gak- 
kai, Daisaku Ikeda, a declarat — po
trivit sursei citate — că pașii in di
recția dezarmării sînt încă mici, a-

Manevrele militare, factor de intensificare

a tensiunii
PHENIAN 31 (Agerpres). — In 

Coreea de Sud au început noi mane
vre militare comune ale forțelor 
S.U.A. și regimului sud-coreean — 
.,Eagle ’89". în legătură cu a- 
ceasta. ziarul „Nodon Sinmun“ din 
R. P. D. Coreeană menționează, in
tr-un comentariu, consecințele unor 
asemenea acțiuni asupra situației 
din Peninsula Coreeană, evocînd in 
context manevrele „Team Spirit" și 
alte exerciții militare organizate 
anul acesta în Coreea de Sud. Sub
liniind caracterul ridicol al pretex
telor invocate pentru asemenea acte, 
ziarul „Nodon Sinmun" arată că opi
niei publice îi este bine cunoscut 
faptul că Statele Uhite și regimul 
sud-coreean sint răspunzătoare pen
tru creșterea încordării în Peninsula 
Coreeană.

CIUDAD DE PANAMA 31 (Ager
pres). — Trupe aparținmd forțelor 
armate ale S.U.A. staționate in zona 
Canalului Panama, sprijinite de 
blindate, elicoptere și avioane de vi- 
nătoare, au ocupat, temporar, in ca- 

CONFERINȚA COMMONWEALTH-ULUI:

RECONSIDERĂRI Șl SEMNE DE ÎNTREBARE

fectînd prea puțin arsenalele nu
cleare existente.

Mesajul expoziției deschise la se
diul O.N.U. este limpede : trebuie 
intreprinse toate eforturile pentru a 
elibera omenirea de coșmarul unui 
cataclism nuclear nimicitor.

WASHINGTON 31 (Agerpres). — 
După cum relevă un raport al Con
siliului pentru prioritățile economi
ce din S.U.A., în ultimii 8 ani, în a- 
ceastă țară au fost cheltuiți 2,2 trili
oane dolari pentru înarmare (550 000 
dolari pe minut 1). După părerea 
autorilor raportului, aceste sume 
enorme sînt total nejustificate avind 
în vedere datoria externă a S.U.A. 
în continuă creștere, folosirea nera- 
țională a resurselor financiare în 
alte domenii, o serie de priorități 
sociale și economice.

NAȚIUNILE UNITE 31 (Ager
pres). — Luînd cuvîntul în cadrul 
ceremoniei de deschidere a Confe
rinței O.N.U. pentru contribuții vo
luntare la Programul Națiunilor 
Unite de dezvoltare, secretarul ge
neral al O.N.U-, Javier Perez de 
Cuellar, a subliniat necesitatea des
tinării unei părți din sumele cheltui
te pentru înarmare în scopurile dez
voltării. El a relevat, de asemenea, 
că Organizația Națiunilor Unite poate 
aduce un aport important la acest 
proces prin eforturile sale de .pace, 
prin acordarea de asistență țărilor 
in curs de dezvoltare pentru soluțio
narea problemelor sărăciei.

NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). 
— La sediul O.N.U. din New York 
a avut loc ședința Comitetului po
litic special al Adunării Generale a 
O.N.U. în cadrul căreia au fost a- 
nalizate operațiunile de menținere a 
păcii, desfășurate de Organizația 
Națiunilor Unite în diferite regiuni 
ale lumii. Participanții la dezbateri 
au arătat că experiența acumulată în 
acCsl domeniu confirmă importanța 
mecanismelor O.N.U. in domeniul 
menținerii păcii, menite să consti
tuie o alternativă la agresiune, să 
salveze vieți omenești și importan
te resurse materiale. S-a subliniat 
semnificația generalizării și extin
derii experienței dobindite în ve
derea soluționării tuturor conflicte
lor regionale de pe Terra, exclusiv 
pe calea negocierilor, prin mijloace 
politice.

internaționale
drul unor exerciții militare, locali
tatea panameză. Gamboa — transmi
te agenția Prensa Latina, citind 
surse din Ciudad de Panama. Loca
litatea se află la circa 40 km de ca
pitala Republicii Panama.

Autoritățile guvernamentale pa
nameze au condamnat manevrele 
militare ale S.U.A., arătînd că ase
menea acte contravin prevederilor 
acordurilor panamezo—nord-ameri- 
cane privind Canalul Panama.

WASHINGTON 31 (Agerpres). — 
După cum a anunțat un reprezen
tant al Pentagonului, importante 
contingente ale armatei S.U.A. ur
mează să participe in ianuarie 1990 
la manevrele militare „Reforger 
90", în cursul cărora vor fi perfec
ționate operațiunile de transportare 
strategică a forțelor americane în 
Europa și vor fi efectuate operațiuni 
comune cu forțele armate aliate oc
cidentale. La aceste manevre ur
mează să participe circa 75 000 de 
militari, 21 500 de tancuri și vehicule 
blindate, precum și alte mijloace 
tehnice.

NICI UN FEL DE CONCESII CAPITALISMULUI
O cuvîntare a tovarășului Fidel Castro

HAVANA 31 (Agerpres). — în
tr-o cuvîntare rostită cu prilejul co
memorării unuia din eroii luptei de 
gherilă din Cuba din anii 1956—1958, 
președintele Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale Cubei, 
Fidel Castro, a reafirmat atașamen
tul Cubei față de socialism, decla- 
rînd : trebuie să ne însușim și să 
promovăm mai ferm ca oricînd prin
cipiile noastre, ideile socialismului și 
comunismului — relatează agenția

Criza socială și economică din Ungaria 

se accentuează
BUDAPESTA 31 (Agerpres). — 

După cum relatează agenția M.T.I.. 
potrivit unui studiu efectuat de Di
recția Centrală de Statistică a Un
gariei. tendințele negative înregis
trate de mai multi ani în economia 
tării nu se vor modifica în anul 
1989. Din datele statistice rezultă 
că nici în anul trecut nu a fost fă
cută cotitura necesară scoaterii tării 
din starea de criză. în pofida faptu
lui că extinderea dinamică a posibi
lităților de desfacere pe piața mon
dială a asigurat Ungariei condiții din 
cele mai prielnice, ritmul de dez

K// nemulțumiri față de înrăutățirea condițiilor 
de viață în Polonia

VARȘOVIA 31 (Agerpres). — 
Membrii de sindicat din 14 între
prinderi din voievodatul Bydgoszcz 
și cinci întreprinderi din voievodatul 
Torun au inceput, la chemarea în
țelegerii Naționale a Sindicatelor din 
Polonia, o acțiune-avertisment, ex- 
primindu-și nemulțumirea față de 
înrăutățirea condițiilor de viață — 
relatează agenția P.A.P. Pe clădirile 
întreprinderilor respective au apărut 
panouri cu inscripții „Nu putem tine

Rata inflației in continuă creștere in R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD 31 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția Taniug, ci
tind Biroul statistic federal iugoslav, 
rata anuală a inflației în Iugoslavia 
(octombrie 1988 — octombrie 1989)

Lumea capitalistă, dincolo de lozincile propagandistice
Șomajul, lipsa de locuințe, insecuritatea socială

— realități cotidiene
PARIS 31 (Agerpres). — Numă

rul șomerilor înregistrați oficial in 
Franța, care se ridică in prezent la 
2,53 milioane, va continua să creas
că în anii viitori. Potrivit unui ra
port de perspectivă al Uniunii na
ționale pentru folosirea brațelor de 
muncă în industrie și comerț, nu
mărul șomerilor în Frăința va crește 
anul viitor cu circa 42 000. iar in 
1991 cu peste 60 000.

TOKIO 31 (Agerpres). — Numărul 
șomerilor în Japonia a fost în sep
tembrie de 1,38 milioane — adică 
2,2 la sută din totalul forței de mun
că a tării — informează un comuni
cat guvernamental nipon reluat de 
agenția Kyodo.

LONDRA 31 (Agerpres). — Circa 
7 000 de lucrători de la companiile 
„Rolls-Royce" și „British Aero
space" au declarat o grevă generală, 
in sprijinul cererilor de îmbunătă
țire a condițiilor lor de viață și de 
muncă, transmite agenția D.P.A.

BONN 31 (Agerpres). — Societa
tea vest-germană marginalizează 
mari categorii de oameni, pe așa- 
numiții „învinși", și întrerupe orice 

Prensa Latina. Vom continua să 
luptăm pentru socialism, iar în 
Cuba nu vor fi coborite niciodată 
steagurile roșii ale revoluției.

Conducătorul partidului și statu
lui cubanez a menționat că nu vor 
fi făcute nici un fel de concesii ca
pitalismului și ideilor promovate de 
acesta, chiar dacă mai sînt o serie 
de dificultăți cu care tara se con
fruntă în prezent.

voltare nu a creat premise pentru 
folosirea acestora. Din aceleași date 
rezultă că Ungaria se află pe unul 
din ultimele locuri din Europa în ce 
privește situația din învățămîntul 
general, posibilitățile de a obține o 
locuință, construcțiile comunale.

Raportul statistic relevă, totodată, 
că veniturile reale din muncă s-au 
redus cu 7 la sută, iar anul trecut 
nivelul de viată al populației a scă
zut considerabil. Agenția M.T.I. re
levă că. potrivit studiului amintit. 
20 la sută din populație obține ve
nituri Situate sub nivelul minimului 
social de trai.

pasul cu prețurile — guvernul tre
buie să le controleze". O acțiune 
similară a fost inițiată de peste 250 
de organizații sindicale din diferite 
ramuri industriale.

După cum transmite agenția 
P.A.P., începînd de la 1 noiembrie, 
se majorează prețurile la energie 
electrică cu 150 la sută, la gaze na
turale cu 100 la sută și la energie 
termică cu 50 la sută.

se situează, în prezent, la 1 470,6 la 
sută, iar rata pentru primele zece 
luni ale anului în curs este de 1 122,1 
la șută. în octombrie, costul vieții a 
crescut cu 52,3 la sută față de luna 
precedentă,, precizează Taniug.

fel de dialog cu aceștia, situație de 
care a reușit să profite Partidul neo
nazist „Republican", a arătat, in
tr-un articol publicat in revista sin
dicatelor vestrgermane, Ernst Breit, 
președintele Uniunii sindicatelor din 
R.F.G. El a atras atenția că princi
pala sarcină este înlăturarea cauze
lor care au determinat această si
tuație, subliniind că este necesară 
elaborarea unei alte politici, care să 
soluționeze problema sărăciei, șoma
jului de masă, a lipsei locuințelor.

De asemenea, într-o declarație co
mună elaborată de Uniunea sindica
telor vest-germane și Asociația chi
riașilor se relevă că în R.F.G. lip
sesc la ora actuală 800 000 locuințe, 
iar cel puțin 500 000 familii dispun 
de spații de locuit insuficiente.

HELSINKI 31 (Agerpres). — Mii 
de muncitori de la „Wărstile Mari
ne", cel mai mare șantier naval din 
Finlanda, declarat falimentar săp- 
tămîna trecută, au participat la Hel
sinki Ia o mare demonstrație, ce- 
rind asigurarea locurilor lor de 
muncă. Ca urmare a închiderii șan
tierului, cei 6 OOO angajați sînt ame
nințați de șomaj.

Turgut Ozal 
ales președinte 

al Republicii Turcia
ANKARA 31 (Agerpres). — în ca

drul celui de-al treilea tur de scru
tin desfășurat marți in Marea Adu
nare Națională (parlamentul), pre
mierul Turgut Ozal, liderul Partidu
lui Patriei (de guvernămint), a fost 
ales președinte al Republicii Turcia 
pentru perioada următorilor șapte 
ani. El a obținut 263 de voturi, depă
șind majoritatea simplă de 226 de vo
turi necesară in această fază a ale
gerilor.

Mandatul actualului șef al statului, 
Kenan Evren, expiră la 9 noiembrie.

★
Turgut Ozal s-a născut in orașul 

Malatya, în anul 1927. In anul 1950 a 
absolvit Universitatea Tehnică din 
Istanbul.

Și-a inceput activitatea pe linie de 
stat in cadrul Ministerului Energiei 
și Resurselor Naturale, luind parte 
la elaborarea primului plan cincinal 
de dezvoltare economică și socială a 
Turciei. In anii 1960—1961 a activat 
in cadrul Consiliului consultativ ști
ințific al Ministerului Apărării. In 
perioada 1967—1971 a deținut funcția 
de subsecretar al Organizației de 
Stat a Planificării. In 1979 a fost 
numit subsecretar al primului-mi- 
nistru. in anul următor devenind 
viceprim-ministru. Din anul 1983 de
ține funcția de. prim-ministru al 
Turciei.

Este unul dintre organizatorii 
Partidului Patriei, înființat in anul 
1983, fiind președinte al acestuia.

Turgut Ozal este cel de-al optulea 
președinte al Republicii Turcia.

Reizbucnirea confruntărilor 
militare in Nicaragua

• Atacuri ale forțelor „con
tras ‘ Împotriva pozițiilor 
guvernamentale • Profundă 

îngrijorare Ia O.N.U.
MANAGUA 31 (Agerpres). — For

țele „contras" staționate im Nicara
gua au atacat poziții ale Armatei 
Populare Sandinista în departamen
tele Chon tales. Matagalpa și Jino- 
tega — s-a anunțat oficial la Ma
nagua, transmite agenția Prensa La
tina. în cursul schimburilor de 
focuri au fost înregistrați morți și 
răniți, în total 15 persoane.

NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, și-a exprimat 
îngrijorarea serioasă în legătură cu 
reluarea confruntărilor din Nicara
gua intre armata sandinistă guver
namentală și elementele contrare
voluționare nicaraguane „contras", 
subliniind că aceasta poate periclita 
pregătirea alegerilor din această 
țară și, în ansamblu. întregul pro
ces de reglementare pe cale pașnică 
a situației din regiune. El a adresat 
tuturor părților chemarea de a da 
dovadă de reținere maximă pentru 
a se asigura continuitatea procese
lor de pace declanșate în America 
Centrală.

în opinia secretarului general al 
O.N.U., această situație pune in evi
dență necesitatea creării grabnice a 
unui mecanism internațional pentru 
supravegherea aplicării acordurilor 
de reglementare a stărilor conflic- 
tuale din zonă pe cale pașnică, sem
nate de președinții a cinci state 
centroamericane — Costa Rica. Gua
temala, Honduras, Nicaragua și Sal
vador.

Se așteaptă ca. în cursul acestei 
săptămîni. Consiliul de Securitate 
să adopte hotărârea privind crearea 
Misiunii de observatori ai O.N.U. 
pentru America Centrală. în confor
mitate cu dorința exprimată de cele 
cinci state centroamericane semna
tare ale acordurilor de reglementare 
pe cale politică a situației din re
giune.

MANAGUA 31 (Agerpres). — Pre
ședintele Nicaraguei. Daniel Ortega 
Saavedra, a solicitat reverendului 
nord-american Jesse Jackson să me
dieze între guvernele Nicaraguei și 
S.U.A. în vederea normalizării re
lațiilor bilaterale, respectării acor
durilor de pace din regiune șl rea
lizării demobilizării forțelor „con
tras" — relatează agenția Prensa 
Latina.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ALGERIENE 

DEMOCRATICE Șl POPULARE

Domnului CHADLI BENDJEDID
Președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare

ALGER

Cu ocazia sărbătoririi celei de-a XXXV-a aniversări a Zilei naționale 
a Republicii Algeriene Democratice și Populare am deosebita plăcere de 
a vă adresa cele mai calde felicitări.

Apreciind importantele înfăptuiri ale poporului algerian pe calea dez
voltării sale social-economice și întăririi independenței naționale, doresc să 
exprim ferma convingere că raporturile de strânsă prietenie și cooperare 
statornicite intre țările si popoarele noastre vor cunoaște o dezvoltare tot 
mai amplă în viitor, in interesul reciproc, al cauzei păcii, colaborării și 
înțelegerii internaționale.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite cele mal bune urări de 
sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului algerian 
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul-ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România. Constan
tin Dăscălescu. a trimis o telegramă 
primului-ministru al Guvernului Re
publicii Algeriene Democratice și 
Populare. Mouloud Hamrouche. prin 
care îi adresează, cu prilejul sărbă
toririi celei de-a XXXV-a aniversări 
a declanșării luptei armate de elibe
rare de către poporul algerian, calde

Poporul algerian sărbătorește as
tăzi „Ziua revoluției", marcînd cu 
acest prilej unul dintre cele mai 
importante momente ale frămînta- 
tei sale istorii. Se implinesc 35 de 
ani de cind forțele patriotice, con
centrate in munții Aures. au de
clanșat lupta armată de eliberare 
națională, care avea să fie încu
nunată. la capătul unor imense sa
crificii. prin proclamarea indepen
dentei Algeriei;

Aniversarea acestui eveniment 
memorabil, cu adinei implicații a- 
supra mersului înainte al tării, gă
sește poporul algerian in plin e- 
fort constructiv, de făurire a unei 
vieți noi. Așa cum se știe. Re
publica Algeriană Democratică și 
Populară este cel mai întins stat 
din Africa de nord, avînd o su
prafață de 2 381 700 kmp și o popu
lație de aproape 20 milioane de 
locuitori, care este concentrată mai 
ales în regiunile din preajma Me- 
diteranei. Restul teritoriului, in 
proporție de 80 la sută, il repre
zintă deserturile, sub ale căror ni
sipuri se găsesc importante ză
căminte de petrol, gaze naturale, 
minereu de fier. zinc, fosfați, căr
buni etc. ..Aurul negru" constituie, 
de fapt, principala bogăție a sub
solului. Algeria ocupînd. cu pro
ducția sa anuală de circa 50 mi
lioane tone, locul al treilea în 
Africa.

Deși perioada care a trecut de 
la evenimentul aniversat este re
lativ scurtă. Algeria a cunoscut 
un șir de adînci transformări e- 
conomico-sociale cu caracter înnoi
tor. Pe vaste întinderi, de la re
giunile de coastă pînă la întinde-

Marti a avut loc în Capitală o ma
nifestare culturală organizată de In
stitutul Român pentru Relațiile Cul
turale cu Străinătatea, cu prilejul 
celei de-a XXXV-a aniversări a Zilei 
naționale a Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, în cadrul că
reia au fost prezentate impresii de 
călătorie din această țară.

Au luat parte membri ai conducerii

Situația economiei bulgare în primele 
nouă luni ale anului

SOFIA 31 (Agerpres). — Comu
nicatul Direcției centrale de statist 
tică publicat la Sofia evidențiază că, 
in primele nouă luni ale anului, s-au 
înregistrat progrese in dezvoltarea e- 
conomiei naționale bulgare fată de 
aceeași perioadă a anului trecut — 
informează agenția B.T.A. Produc
ția industrială a sporit cu 3,5 la 
sută, producția agricolă — cu 6 pro
cente. iar productivitatea muncii — 
eu 11 la sută. Comunicatul mențio- « 
neazâ că rezultatele ar fi putut fi 
mai bune dacă toate întreprinderi
le și organizațiile economice ar fi 
utilizat mai deplin capacitățile de 

felicitări și urări de noi succese in 
activitatea dedicată prosperității po
porului algerian. In telegramă se ex
primă încrederea că guvernele celor 
două țări vor acționa pentru dez
voltarea și mai puternică a relațiilor 
de prietenie româno-algeriene in fo
losul popoarelor noastre, al cauzei 
păcii și colaborării în lume.

rile aride din interior, au fost 
înălțate numeroase fabrici si uzi
ne. baraje si centrale electrice. în- 
registrîndu-se, totodată, progrese 
notabile in valorificarea resurse
lor naturale. Astăzi, poporul al
gerian se mîndrește. pe drept 
cuvînt. cu marile rafinării și com
plexe industriale de la Arzew. Al
ger. Skikda. Anaba. cu combinate
le siderurgice de la Djidjeli și 
Oran. ca și cu alte obiective de 
mare însemnătate pentru economia 
națională. S-au luat, de asemenea, 
măsuri pentru dezvoltarea agricul
turii. învătămintului. asistentei me
dicale. In prima parte a acestui 
an. în apropierea localității Dra- 
ria a fost inaugurat primul reac- 

, tor nuclear.
Animat de sentimente de caldă 

prietenie fată de popoarele arabe, 
de toate popoarele care au pășit 
pe calea dezvoltării de sine stă
tătoare. poporul român urmărește 
cu simpatie realizările obținute de 
poporul algerian pe calea făuririi 
unei vieți noi. între Republica So
cialistă România si Republica Al
geriană Democratică si Populară se 
dezvoltă relații de strânsă colabo
rare. întemeiate pe deplina egali
tate în drepturi și avantajul re
ciproc. care cunosc un curs mereu 
ascendent. Momente de hotărâtoa
re însemnătate în această evolu
ție au fost întîlnirile la nivel înalt, 
care, prin acordurile și înțelege
rile convenite, au deschis noi per
spective conlucrării bilaterale, in 
interesul ambelor țări și ponoare, 
al cauzei păcii si înțelegerii In
ternationale.

I.R.R.C.S. și Ligii Române de Priete
nie cu Popoarele din Asia și Africa, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, un numeros public.

Au fost prezenți Kamel Bpughaba, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare la București, membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

producție existente și ar fi respec
tat normele de disciplină a muncii 
și cele tehnologice.

Documentul — precizează B.T.A. 
— relevă că atit industria, cît și a- 
gricultura au oferit populației mai 
puține bunuri de larg consum față 
de anul trecut, inclusiv bunuri de 
strictă necesitate, atît alimentare,, 
cit si industriale. Volumul servicii
lor către populație a crescut cu 6,3 
la sută fată de perioada corespun
zătoare a anului 1988, reprezentînd 
totuși doar 50 la sută din prevede
rile de plan.

Pericolele grave — militare și e- 
cologice — care planează asupra o- 
memrii, dificultățile ce oonfruntă 
economia mondială și consecințele 
acestora, inueoseoi asupra țarilor in 
curs de dezvoltare, necesitatea rezol
vării problemei datoriei externe și 
relansarea dialogului Nord-Sud, so
luționarea pe cale pașnică, prin ne
gocieri a problemelor litigioase, ac
cesul Namibiei la independență, li
chidarea sistemului de apartheid in 
Africa de Sud — sînt citeva din te
mele majore care s-au aflat in aten
ția dezbaterilor Conferinței la nivel 
înalt a țărilor Commonwealth-ului, 
desfășurată timp de 7 zile în capi
tala ivtalayeziei, Kuala Lumpur.

Este știut că, in condițiile intensi
ficării luptei popoarelor din oolonii 
pentru libertate și independență, gu
vernul de la Londra a inițiat — după 
Conferința imperială din 1926 — 
crearea unei organizații denumite 
„British Commonwealth of Nations", 
cu scopul de a oferi iluzia unei „aso
cieri libere" popoarelor asuprite ale 
imperiului britanic, pe întinsul că
ruia, după cum se spunea, „soarele 
nu apune niciodată". în acest fel, în 
cadrul Commonwealth-ului au fost 
reunite, alături de metropolă, res
pectiv Marea Britanie, o serie de 
dominioane ce obținuseră indepen
dența sau aspirau la independență, 
precum și teritoriile coloniale brita- 
moe, ca și cele dependente. în pe
rioada care a trecut de atunci și in 
special după cel de-al doilea război 
mondial, cind pe ruinele imperiului 
britanic s-au ridicat un mare nu
măr de state independente (India, 
Kenya, Nigeria, Ghana, Malayezia, 
Zimbabwe. Singapore etc.), Common- 
wealth-ul a cunoscut serioase trans
formări și reconsiderări, reunind as
tăzi 49 de țări și alte teritorii de
pendente de ele, care ocupă laolaltă 
o suprafață de ciroa 28 milioane kmp 
și au o populație de aproape 1,3 mi
liarde locuitori. Printre acestea se 
află state cu întinderi continentale, 
cum sint Canada sau Australia, ca și 
țări minuscule, cum sint insulele 
Tuvalu (24,6 kmp) ; țări dens popu

late, ca India, cu aproape 800 mili
oane locuitori, și altele, ca Republica 
Nauru, din Oceanul Pacific, cu nu
mai 9 000 de locuitori ; state dezvol
tate (ca Marea Britanie, Australia, 
Canada, Noua Zeelandă), precum și 
țări extrem de sărace (ca Uganda, 
Lesoto, Botswana, Bangladesh) al 
căror venit anual pe locuitor abia 
depășește 100 de dolari. în ciuda 
uriașelor diferențe de dezvoltare, 
cultură și tradiții, a unor inte
rese diferite, adesea contradictorii, 
ceea ce a dus chiar la conflicte ar
mate între unii din membrii săi, 
Commonwealth-ul a reușit să insti
tuie in cadrul său relații de lucru în 
domeniile economic, comercial, cul
tural, devenind, totodată, mai re
ceptiv in abordarea evenimentelor 
mondiale. în promovarea noilor ten
dințe un rol primordial a revenit ti
nerelor state independente ale orga
nizației, state care aparțin „Grupu
lui celor 77“ și mișcării de nealiniere 
și care au cunoscut direct, din pro
prie experiență, urmările nefaste ale 
stăpînirii străine și care militează 
pentru un spirit nou, de justiție și 
echitate în viața internațională. Așa 
se și explică faptul că, dinoolo de o 
serie de deosebiri în anumite aspec
te importante ale actualității, s-a e- 
vidențiat preocuparea preponderentă 
în rândul statelor membre pentru 
găsirea de răspunsuri viabile, con
form intereselor generale ale po
poarelor, la problemele contempora
neității.

Este semnificativ că dezbaterile, 
ca și documentele conferinței au pus 
în lumină necesitatea de a se în
făptui dezarmarea, în primul rînd 
nucleară, ca imperativ primordial al 
lumii de azi, de a se trece la redu
cerea substanțială a efectivelor, ar
mamentelor convenționale și bugete
lor militare și îndreptarea resurse
lor astfel economisite spre progresul 
economic și social, în special al țări
lor cel mai puțin dezvoltate.

O temă dominantă au constituit-o 
dificultățile economice ce confruntă 
majoritatea țărilor „lumii a treia" 
(multe fiind membre ale Common

wealth-ului), și in mod deosebit pro
blema datoriei externe, care repre
zintă o serioasă frină in calea pro
gresului lor economic și social. Apa
re, de aceea, firesc apelul adresat 
țărilor industrializate de a întreprin
de acțiuni de ușurare a poverii pe 
care o reprezintă pentru statele in 
curs de dezvoltare achitarea servi
ciului datoriei externe. Deosebit de 
important este faptul că s-a cerut 
convocarea unei reuniuni economice 
internaționale pentru discutarea și 
soluționarea acestei probleme, „pen
tru angajarea cooperării internațio
nale pe un drum nou și constructiv" 
— idee care cîștigă, cum se vede, tot 
mal larg teren. Potrivit părerilor 
multor observatori, conferința s-a 
transformat, astfel, într-un „forum 
pentru dialogul Nord-Sud".

Numeroase au fost, în acest con
text, referirile critice la practicile 
spoliatoare ale oompaniilor transna
ționale, care — așa cum s-a preci
zat — „îi jefuiesc pe săracii cei mai 
săraci". Puternic criticate au fost și 
structurile actuale ale comerțului 
internațional, ca șl mecanismele fi
nanciare care fac ca „țările în curs 
de dezvoltare să vîndă ieftin și să 
cumpere scump". Ca un laitmotiv a 
revenit oerința eliminării, deopotri
vă, de către țările industrializate din 
Commonwealth, ca și de către toate 
celelalte țări dezvoltate, a măsurilor 
protecționiste din calea comerțului 
Internațional, a barierelor vamale, 
care lovesc in special țările slab dez
voltate.

Necesitatea soluționării conflicte
lor existente pe oale pașnică, prin 
tratative a fost o altă temă abordată 
fn luările de cuvînt. în legătură cu 
Orientul Mijlociu, comunicatul final 
oere Israelului să se retragă de ur
gență din teritoriile arabe ocupate, 
astfel încît, poporul palestinian să-și 
poată exercita nestingherit dreptul 
ia existență liberă și suverană.

Ample dezbateri au avut loc în le
gătură cu problema lichidării politi
cii rasiste de către regimul de la 
Pretoria, participanții adoptind o de
clarație care se pronunță pentru in

tensificarea sancțiunilor economice 
împotriva guvernului minoritar sud- 
africain pînă la înfăptuirea „unor 
schimbări clare și ireversibile în 
R.S.A." prin abolirea apartheidului, 
O singură țară s-a opus adoptării 
acestui document — Marea Britanie. 
Mai mult, premierul britanic, Mar
garet Thatcher, a mers pină acolo în
cît a dat publicității o declarație se
parată, în care s-a pronunțat împo
triva sancțiunilor, în special a celor 
financiare, contra R.S.A. Potrivit re
latărilor presei internaționale, in
clusiv britanice, aceasta a determinat 
reacții vehemente din partea pri- 
mului-ministru al Australiei, Bob 
Hawke, precum și a premierului ca
nadian, Brian Mulroney. De aseme
nea, reprezentanții altor țări — Zim
babwe, Zambia, Jamaica și altele — 
au calificat drept „inacceptabilă" de
clarația separată a Marii Britanii. 
Căutind să apere regimul rasist de 
la Pretoria, Londra „s-a găsit com
plet izolată" — scrie, în legătură cu 
aceasta, ziarul britanic „Guardian".

O atenție specială a fost acordată 
protecției mediului înconjurător, de
clarația adoptată in acest sens sub
liniind că „răspunderea pentru con
servarea naiturii revine tuturor ță
rilor", adăugîndu-se că, în această 
direcție, este nevoie de „un efort 
global coordonat, în care țările in
dustrializate să asigure cea mai 
mare parte a resurselor financiare", 
tocmai ținindu-se seama de resur
sele limitate ale țărilor în curs de 
dezvoltare.

Concluzia ansamblului dezbate
rilor, evidențiată și în cuvîntările a 
numeroși partlcipanți, a fost aceea 
că pozițiile și soluțiile comune, a- 
supra cărora s-a putut cădea de 
acord, constituie tocmai o expresie 
a cerinței stabilirii unui „dialog în
tre egali", în conformitate cu prin
cipiile de bază ale relațiilor dintre 
state, de afirmarea tot mai trainică 
a acestei, cerințe depinzînd însuși 
succesul și viabilitatea viitoarelor 
reuniuni de aoest gen.

Nicolae PLOPEANU

ILE DE PRESA
e scurt

Zilele culturii românești în R. P. Bulgaria
Săptămânalul bulgar „Narodna Kultura" consacră articole elogioase 

manifestărilor prilejuite de „Zilele culturii românești" în R. P. Bulgaria. 
In legătură cu spectacolul corpului de balet din Timișoara și expoziția de 
pictură și grafică contemporană românească organizate la Sofia, publi
cația arată : Arta românească reprezintă o școală artistică națională 
unitară. Artiștii români pătrund in estetica artei tradiționale din țara 
vecină, transpunind spiritul național autentic in opere al căror limbaj 
plastic modern exprimă ideile conștiinței contemporane.

TNTÎLNIRE LA NIVEL ÎNALT 
I SOVIETO — AMERICANA. în ca

drul unei conferințe de presă. m.i- 
‘ nistrul sovietic de externe, Eduard 

Șevardnadze, a anunțat că prima 
Iîntîlniire dintre Mihail Gorbaciov, 

secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Sovietului Suprem al 

• U.R.S.S., și președintele S.U.A.,
George Bush, va avea loc îin zilele 
de 2—3 decembrie, anul acesta. In- 

Itilnirea se va desfășura, alterna
tiv, la bordul unor nave militare 
sovietice și americane în regiunea 
Mediteranei. a precizat ministrul 

| sovietic.
LA INVITAȚIA C.C. AL 

■ P.C.U.S., marți a sosit la Mosco
va. într-o vizită de lucru. Egon 
Krenz, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R. D. Germane.

LA MOSCOVA a avut loc o în- 
Itilnire între Mihail Gorbaciov. 

secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Sovietului Suprem al 

IU.R.S.S., și Budimir Loncear.
secretar federal pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia. Au 
fost abordate, după cum relatează 

agenția T.A.S.S., modalitățile de 
extindere a raporturilor bilaterale, 
precum și aspecte ale vieții inter
naționale actuale.

DIALOG BULGARO — TURC. 
In Kuweit au avut loc convorbiri 
între delegații guvernamentale ale 
R.P. Bulgaria, condusă de Gheor- 
ghi Iordanov. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, si Turciei, 
condusă de ministrul de externe al 
acestei țări, Mesut Yilmaz — rela
tează agențiile de presă B.T.A. și 
Anadolu. Convorbirile s-au referit 
la aspecte ale relațiilor bilaterale. 
Părțile au convenit să se reîntil- 
nească. tot in Kuweit. în luna no
iembrie 1989.

NEGOCIERI CHINO — SOVIE
TICE. în perioada 20—31 octom
brie. la Beijing s-a desfășurat cea 
de-a patra rundă de negocieri 
chino-sovietice asupra problemelor 
de frontieră. Au fost aprobate re
zultatele activității comune din 
anii 1988—1989 de fotografiere ae
riană a graniței comune chino- 
sovietice, informează agențiile 
China Nouă și T.A.S.S. Tratativele 
vor continua.

CONVORBIRI LA BEIJING.
Deng Xiaoping, președintele Co- ■ 
misiei Militare Centrale a I
R. P. Chineze, s-a intilnit, marți, 
la Beijing cu fostul președinte al
S. U.A., Richard Nixon. De aseme- I 
nea. premierul Consiliului de Stat | 
al R. P. Chifieze, Li Peng, a avut
cu Richard Nixon un schimb de i 
opinii privind situația internatio- | 
nală și relațiile chino-americane.

CUBA ȘI BRAZILIA au hotărât 
să-și acorde reciproc in raportu- • 
rile lor comerciale clauza națiunii 
celei mai favorizate — s-a anunțat I
oficial la Havana. Aceasta implică, |
intre altele. reducerea taxelor 
vamale la circa 20Q de produse de ■ 
export și crearea unei comisii mix
te pentru schimburile comerciale 
cubanezo-braziliene.

ALEGERE, Primul-ministru To- I 
shiki Kaifu a fost reales marți, in 
funcția de președinte al Partidului |
Liberal Democrat, de guvernămint, |
din Japonia, pentru un mandat 
întreg de doi ani, care va dura ■
pină la 30 octombrie 1991. Pre
ședinția partidului de guvernă- 1
mint în Japonia aduce cu sine, 
in mod automat, și funcția de 
prim-ministru. 1

SEMINAR INTERNAȚIONAL. I 
La Viena au început lucrările unui | 
seminar internațional consacrat 
măsurilor vizînd sprijinirea celor 1 
mai slab dezvoltate țări. Organizat |
sub egida Institutului vienez pen
tru dezvoltare și cooperare, la se- I 
minar participă reprezentanții ce
lor 42 de țări cele mai puțin dez
voltate. precum si ai Comisiei E- I
conomice a O.N.U. pentru Africa, I
Conferin*ei O.N.U. pentru Comerț 
și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). Pro- I
gramului de dezvoltare al O.N.U. I
(U.N.D.P.).______________ I
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