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PENTRU CONDIȚIILE DE VIAȚĂ ȘI 

ÎNVĂȚĂTURĂ ALE TINEREI GENERAȚII
• Majorarea cu 10 la sută a tuturor burselor ce se acordă studenți
lor și elevilor, inclusiv celor din școlile profesionale • Toți studen
ții fii de muncitori și țărani cooperatori care urmează cursurile 

de zi primesc burse, indiferent de veniturile părinților

Au trecut puține zile de la amplele și rodnicele dezbateri despre prezentul și viitorul patriei, prilejuite de istoricul Congres al XIV- lea al partidului, înscris în istoria patriei drept Congresul marilor victorii socialiste, al triumfului socialismului, al afirmării depline a suveranității șl independenței României. Elaborînd și analizind programele de dezvoltare econo- mico-socială a țării noastre in cincinalul 1991—1995 și orientările de perspectivă pînă în anii 2000—2010, care asigură practic înaintarea ei cu pași fermi spre noi și luminoase orizonturi de dezvoltare și progres — orizonturile comunismului —, Congresul a pus în fața partidului, a poporului un mobilizator program de muncă și acțiune revoluționară.Așa cum se subliniază in magistralul Raport prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, obiectivul fundamental al celui de-al 9-lea cincinal din dezvoltarea socialistă a patriei îl va constitui dezvoltarea calitativ-inten- sivă a industriei, a celorlalte sectoare de activitate, ca cerință și premisă a edificării celei de-a doua faze, superioare, a societății socialiste multilateral dezvoltate și de trecere, începînd din anul 1990, în rindul țărilor cu dezvoltare economică medie. Obiectiv pentru a cărui îndeplinire tovarășul Nicolae Ceaușescu, fondatorul a- cestei clarvăzătoare strategii, spu-' nea la încheierea lucrărilor Congresului : „Nu este lucru ușor să se adopte hotăriri Juste. Aceasta cere muncă, cere înțelegerea legilor obiective, cunoașterea realităților și forței societății noastre. Dar oricit de juste ar fi ho- tăririle, ele sint numai începutul. Pentru ca ele să prindă viață este necesar să acționăm, în toate domeniile, cu întreaga răspundere pentru realizarea lor".înfăptuirea mărețelor programe de dezvoltare calitativ superioară a patriei în etapa următoare, așa cum sint ele configurate în documentele programatice ale Congresului, solicită creșterea și mai puternică, a rolului conducător al partidului, perfecționarea continuă a activității organelor și organizațiilor sale pentru a asigura coordonarea întregii opere constructive de înfăptuire neabătută a programelor cutezătoare adoptate. în spiritul preocupărilor statornice ale secretarului general al partidului privind inițierea celor mai eficiente măsuri pentru înfăptuirea orientărilor și hotărîrilor adoptate, asigurarea unei depline concordanțe între principii și traducerea lor in
Pentru realizarea exemplară a sarcinilor economice pe acest an 

și pregătirea temeinică a producției anului viitor 

ACTIVITATE INTENSĂ,
MUNCĂ BINE ORGANIZATĂ

Fiecare din zilele care au rămas din acest an reprezintă pentru toate colectivele de oameni ai muncii din industrie, construcții, transporturi, din toate celelalte ramuri și sectoare ale economiei naționale o perioadă de muncă intensă, de deplină angajare pentru realizarea întocmai a sarcinilor deosebite prevăzute pentru luna decembrie și intregul an 1989, pentru pregătirea temeinică a producției anului viitor. în acest sens, potrivit indicațiilor și orientărilor cuprinse în CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU LA RECENTA ȘEDINȚA A COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R., pretutindeni, în fiecare întreprindere, la nivelul centralelor și ministerelor trebuie să sa acționeze cu cea mai mare fermitate, mobilizindu-se toate forțele în vederea folosirii depline a capacităților de producție, a timpului de lucru, a tuturor resurselor de care dispune economia națională, precum și în scopul întăririi disciplinei tehnologice și de plan, a ordinii și spiritului de răspundere în toate domeniile, pentru a realiza zi de zi ritmurile de producție stabilite. în mod deosebit trebuie acționat pentru înfăptuirea neabătută a programelor de export, asigurîndu-se execuția, vămuirea șl livrarea Întregului fond de marfă prevăzut în contractele încheiate cu partenerii externi.Așa cum s-a subliniat la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., îndeplinirea planului pe luna decembrie și pe intregul an trebuie să stea permanent in atenția conducerilor centralelor, ministerelor și unităților economice, a organelor și organizațiilor de partid, soluțio- nindu-se cu operativitate maximă toate problemele care apar in procesul muncii. De altfel, așa cum a- teită bogatul bilanț al lunii noiem

viață, Ia numai o săptămînă de la încheierea Congresului a avut loo prima ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care, âbordînd o problematică vastă consacrată perfecționării activității de conducere politică și economică, a- doptînd măsurile necesare în acest sens, răspunde unor importante cerințe vizînd perfecționarea activității de conducere politică, a stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid.Capătă astfel o semnificație deosebită faptul că prima problemă înscrisă pe ordinea de zi a ședinței Comitetului Politic Executiv a constituit-o examinarea unor măsuri cu privire la aplicarea fermă în viață a hotărîrilor adoptate la înaltul forum democratic al comuniștilor. Rațiunile acestor măsuri sînt argumentate cît se poate de clan în importanta cuvîntare rostită cu acest prilej de secretarul general al partidului. „Congresul a adoptat in unanimitate activitatea din trecut, subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, dar a adoptat — tot în unanimitate — Programul și Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea partidului in deceniul următor.Programul este cunoscut. Desigur, ne așteaptă o muncă foarte intensă pentru a stabili cele mai bune măsuri în vederea Înfăptuirii lui".Elaborate In spiritul profund a- nalitic și capacității de previziune, proprii secretarului general al partidului, măsurile adoptate de Comitetul Politic Executiv vizează in principal perfecționarea stilului de muncă al organelor de partid și de stat, a activității de conducere politică a., societății, ca factori im- pftrtahți, hotărîtorî in înfăptuirea obiectivelor înscrise în documentele programatice ale Congresului al XIV-lea al partidului.în acest spirit, s-a hotărtt să se acționeze pentru perfecționarea activității de elaborare și adoptare a măsurilor de către Comitetul Central al partidului, de către Comitetul Politic Executiv, pentru creșterea răspunderii în ducerea lor la îndeplinire. De asemenea, să se acționeze pentru îmbunătățirea activității tuturor organelor de stat — a Consiliului de Stat, a guvernului, a ministerelor, a Comitetului Național pentru Știință și Tehnologie, a Comitetului de Stat al Planificării și a aparatului financiar- bancar, pentru îmbunătățirea întregului sistem al organismelor de control, începind cu Controlul Muncitoresc și Curtea de Control Financiar — pentru creșterea răs

brie șl al primelor zile care au trecut din luna decembrie, așa cum se evidențiază în telegramele adresate secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de pe întreg cuprinsul patriei, în atmosfera de puternică mobilizare determinată de hotărîrile adoptate de marele forum al comuniștilor români, Congresul al XIV-lea al partidului, colectivele de oameni ai muncii din fiecare județ, din fiecare domeniu de activitate, din fiecare întreprindere își intensifică eforturile, iau noi măsuri tehnice și organizatorice pentru a încheia cu rezultate cît mai bune în producție acest an și pregătirea temeinică, sub toate aspectele, a producției anului viitor. Se dă expresie în felul acesta deplinului atașament al clasei noastre muncitoare, al întregului popor față de politica partidului de aplicare creatoare a legilor obiective, a principiilor socialismului științific la realitățile din țara noastră, politică orientată ferm spre dezvoltarea în ritm susținut a forțelor de producție, spre accentuarea factorilor intensivi, calitativ superiori. Această orientare este subliniată clar și in Rezoluția Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român, în care se arată că obiectivul fundamental al cincinalului viitor 11 constituie continuarea dezvoltării intensive a tuturor sectoarelor de activitate, realizarea unei noi calități a muncii și vieții, a unui nivel tehnic tot mai ridicat al intregii producții, pe baza aplicării ferme a celor mai avansate cuceriri ale științei și tehnicii.Activitatea productivă care se desfășoară în această perioadă în întreaga economie se întemeiază, prin urmare, pe marile realizări obținute în anii construcției socialiste, reliefate cu atita pregnanță de tovarășul 

punderii Marii Adunări Naționale, a comisiilor acesteia, care trebuie să aibă un rol activ în controlul îndeplinirii legilor de către guvern și de către toate organele de stat.în cuvîntare s-a subliniat în mod deosebit necesitatea ca organele și organizațiile de partid de la toate nivelurile să acorde o mai mare atenție elaborării și fundamentării hotărîrilor pe care le a- doptă, astfel ca acestea să se bazeze pe cunoașterea temeinică a realității, a condițiilor de realizare, a capacității și forței respectivelor organe și organizații, pentru ca ele să exprime o opțiune fermă, certă, și nu o simplă dorință subiectivă. Secretarul general al partidului a subliniat cu toată tăria necesitatea ca hotărîrile, așa cum prevăd normele statutare, să fie elaborate și fundamentate prin consultarea permanentă a tuturor comuniștilor, a oamenilor muncii. Ori de cite ori s-a procedat așa — s-a subliniat în cuvîntare — s-au obținut rezultate pe măsura efortului de gindire și aplicare Învestit în acest scop ; ori de cîte ori s-a ignorat acest mod de elaborare a hotărîrilor s-a constatat că ele nu au avut o bază temeinică iar viața a infirmat, în aceste cazuri, rezultatele pe care se sconta.In ultimii ani, sub impulsul activității creatoare destinate înfăptuirii programelor adoptate pentru diverse domenii, s-a acumulat o bună experiență, la toate eșaloanele structurii organizatorice, în stabilirea măsurilor organizatorice corespunzătoare, în fundamentarea lor. Cu toate acestea, așa cum s-a constatat, există încă tendința ca" în unele locuri să se elaboreze unele programe și hotăriri într-un paralelism păgubitor, să se risipească uneori forțe în acest scop, ceea ce, evident, orientează nedorit munca unor organe și organizații de partid, a unor cadre spre terenul ineficient al practicii birocratice.Cuvîntarea secretarului general al partidului aduce în prim-plan cerința ca hotărîrile să fie temeinic fundamentate, pentru a conduce la rezultatele anticipate, iar pe de altă parte, o dată adoptate, îndeplinirea acestora să angajeze în egală măsură atît răspunderea colectivă a organului care le-a elaborat — birou de organizație, comitet de partid, comitet orășenesc, municipal sau județean de partid —, cît și răspunderea personală a comunistului sau comuniștilor implicați in soluționarea problemelor respective. Prin îmbinarea armonioasă a acestor, cerințe se asigură practic atît afirmarea

Nicolae Ceaușescu în Raportul la Congresul al XIV-lea al partidului, și are o perspectivă limpede conturată de sarcinile și obiectivele stabilite de marele forum al comuniștilor români. în acest context se cuvine precizat faptul că, acum, în ultima lună a celui de-al patrulea an al actualului cincinal, realizarea in cele mai bune condiții a planului la toți indicatorii cantitativi și calitativi constituie problema cardinală care trebuie să preocupe organele și organizațiile de partid, oamenii muncii din fiecare unitate, conducerile centralelor industriale și ministerelor. Numai raportînd realizările la proiectele stabilite, numai situînd producția fizică, exportul, productivitatea muncii, consumurile materiale și de energie, costurile, calitatea la nivelul prevederilor de plan se poate aprecia că într-un colectiv muncitoresc, într-un județ sau pe ansamblul unei ramuri se manifestă răspunderea și exigența necesare pentru desfășurarea unei activități productive eficiente, de înalt randament, care să asigure în perspectivă înfăptuirea neabătută a sarcinilor înscrise în documentele Congresului al XIV-lea al partidului. A realiza exemplar prevederile planului la absolut toți indicatorii înseamnă, de fapt, a asigura condițiile materiale necesare pentru dezvoltarea în ritm susținut a economiei, pentru progresul multilateral al patriei, pentru creșterea bunăstării tuturor.Fără îndoială, pînă la încheierea anului a mai rămas o perioadă scurtă de timp, dar tocmai de aceea se impune ca fiecare zi, fiecare oră să fie folosite cu maximum de randament, potrivit programelor și graficelor stabilite in fiecare întreprindere, în fiecare secție și atelier, la
(Continuare în pag. a IV-a) 

mai puternică a democrației Interne de partid, cît și creșterea răspunderii directe pentru realizarea, în cele mai bune condiții, a tuturor hotărîrilor.In strategia activității organelor și organizațiilor de partid, pentru înfăptuirea hotărîrilor adoptate, a sarcinilor ce le revin în toate domeniile, un rol important il ocupă știința de a folosi forțele, de a încredința tuturor oamenilor sarcini și răspunderi pe măsura capacității lor, a cerințelor ce se ridică. S-a acumulat în această privință o bogată experiență — probată de rezultatele obținute in toate sectoarele de activitate. Practica repartizării cadrelor de conducere, a activiștilor de partid de a răspunde de anumite sectoare a dat și dă rezultate bune. Tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază necesitatea ca fiecare cadru de conducere, fiecare activist, ocu- pîndu-se cu toată răspunderea de un domeniu sau altul de activitate, să asigure buna desfășurare a muncii în cadrul acestuia, dar totodată să nu uite că răspunde și de problemele de ansamblu, să manifeste maximum de atenție față de problemele generale ale dezvoltării, față de ansamblul problemelor ce se ridică într-o etapă sau alta. Activistul de partid nu poate fi un activist pentru o singură sarcină, pentru un singur sector, el are datoria să se implice în analiza și soluționarea tuturor problemelor pe care i le aduce viața în față, cu care se confruntă colectivele de muncă, societatea în general în mersul ei spre perfecționare continuă, spre progres.încă o dată, în importantă cuvîntare rostită la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, secretarul general al partidului a evidențiat faptul că orice activitate, și cu atît mai mult cea de conducere politică, care se desfășoară cu oamenii și pentru oameni, își evaluează și trebuie să-și evalueze în mod critic și autocritic rezultatele, neîmplinirile. Este o lege dialectică a progresului. In acest scop, în Raportul prezentat la Congresul al XIV-lea se subliniază: „Trebuie să dezvoltăm puternic spiritul critic și autocritic în întreaga activitate, atitudinea deschisă, clară șl fermă împotriva lipsurilor, recunoașterea deschisă a acestora, nu formală, ci prin stabilirea de măsuri practice in vederea lichidării lipsurilor și perfecționării intregii activități".Un asemenea mod de a privi munca există la multe organe și
(Continuare în pag. a V-a)

Noi capacități 
de producție

SibiuColectivul de oameni ai muncii din cadrul întreprinderii „Flamura Roșie" din Sibiu a dat în funcțiune, cu două săptămini înainte de termen, o nouă capacitate de producție pentru fabricarea a- celor de cusut cu mașina, necesare industriei confecțiilor și încălțămintei. Menționăm că întreprinderea este singura producătoare de astfel de accesorii din țară și că noua capacitate contribuie la reducerea importului. Utilajele au fost executate prin autoutilare, după proiecte proprii, iar soluțiile tehnice noi adoptate, cuprinse în programul de organizare și modernizare a producției, au dus la automatizarea în procent ridicat a operațiilor, ceea ce înseamnă o creștere a productivității muncii și îmbunătățirea calității produselor. 
(Ion Onuc Nemeș).

Hușiîntre unitățile .industriale ale orașului Huși — racordat la vigurosul puls economic al țării in anii de mărețe împliniri de după Congresul al IX-lea al partidului — Fabrica de Utilaj Complex ocupă un loc distinct și tot mai însemnat, înscriind decis localitatea intre producătorii de utilaj petrolier ai țării. Acest fapt este confirmat și de un nou eveniment petrecut in viața întreprinderii, a locuitorilor „orașului dintre vii", la care se referă tovarășul Teodor Loghin, prim-vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii :— în cadrul programului de dezvoltare și modernizare a unității a fost finalizată și a intrat în funcțiune o nouă și importantă capacitate de producție. Dotată cu utilaje românești de Înaltă productivitate, moderna capacitate este destinată realizării unei largi game de utilaj petrolier competitiv, solicitat în cea mai mare parte de către partenerii externi, în prezent, colectivul nostru își concentrează eforturile la construirea unei noi capacități de producție, pentru a devansa termenul de punere a ei în funcțiune. 
(Petru Necula).

Din documentele Congresului al XIV-lea se desprinde ca o trăsătură distinctă, fundamentală, preocuparea statornică a partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, eminent conducător al națiunii noastre, pentru dezvoltarea multilaterală a omului societății socialiste. Subliniind marile înfăptuiri ale poporului in anii socialismului, Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu relevă că în întreaga dezvoltare a pațriei noastre, în construcția cu succes a socialismului un rol de importanță hotărîtoare l-au avut dezvoltarea puternică a învățămîntului de toate gradele, legarea strînsă a învățămîntului cu producția, cu cercetarea, preocuparea continuă de ridicare a nivelului acestuia pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii moderne, ale cunoașterii umane în general. Beneficiind de îndrumarea de înaltă competență a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și Invățămîn- tului, învățămîntul, știința, cultura se dezvoltă armonios, în concordanță cu cerințele de edificare a socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie.In contextul grijii statornice a partidului și statului nostru pentru creșterea nivelului de

pregătire a tineretului, a întregului nostru popor se înscrie și hotărîrea recentă a Comitetului Politic Executiv, adoptată la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, privitoare la majorarea cu 10 la sută a tuturor burselor ce se acordă studenților și elevilor, inclusiv celor din școlile profesionale, precum și aprobarea propunerii secretarului general al partidului, ca toți studenții fii de muncitori și țărani cooperatori care urmează cursurile de zi să primească burse, indiferent de veniturile părinților. Este o nouă și grăitoare mărturie a succeselor dobîndite în dezvoltarea economico- socială a României, precum și a faptului că tineretul studios al patriei noastre se află în atenția întregii țări, fiind chemat și sprijinit să-și extindă necontenit pregătirea, orizontul cunoștințelor științifice, politice, culturale. Tocmai de aceea, tineretul patriei noastre, elevi, studenți, precum și părinți ai acestora, întîmpină aceste măsuri cu profundă satisfacție și adincă recunoștință, cu hotărîrea a'e a desfășura eforturi superioare de muncă, de creație - sentimente ce se regăsesc și în ecourile primite la redacția noastră, în atmosfera în care s-au desfășurat ieri plenare lărgite ale consiliilor uniunilor asociațiilor studenților comuniști din diferite centre universitare.
TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
de participants la plenara lărgită a Consiliului Uniunii Asociațiilor 

Studenfilor Comuniști din Centrul Universitar București

Mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu,Cu nețărmurită bucurie și recunoștință, tinăra generație a celui mai mare amfiteatru al tării a ■luat cunoștință de măsura adoptată la propunerea dumneavoastră în ședința Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 1 decembrie cu privire la majorarea cu 10 Ia sută a tuturor burselor ce se acordă studenților și elevilor și atribuirea de burse, indiferent de veniturile părinților, tuturor studenților la cursurile de zi fii de muncitori șl țărani cooperatori. Acest act reprezintă o nouă expresie a umanismului politicii partidului nostru, a grijii și atenției permanente pe care dumneavoastră le manifestați, cu atita stăruință, pentru a asigura tinerei generații, o dată cu înflorirea intregii noastre patrii, condiții tot mai bune de învățătură și de viață, de afirmare

La Centrul Universitar București
Răspuns unanim al tinerei generații:„Vom deveni buni specialiști, buni revoluționari"Ieri dimineața, In amfiteatre, In săli de clasă, pe culoare, în toate unitățile școlare — medii și superioare — ziarele treceau din mînă-n mînă. Se citea și se comenta, cu aprindere, comunicatul ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din ziua precedentă și, mai cu seamă, paragraful privitor la majorarea cu 10 la sută a tuturor burselor ce sa acordă studenților și elevilor, inclusiv celor din școlile profesionale. Interes și o satisfacția unanime a stîrnit propunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca toți studenții fii de muncitori și țărani cooperatori care urmează cursurile de zi să primească burse, indiferent de veniturile părinților. Se apreciau călduros dimensiunea și generozitatea efortului material pe care această majorare îl presupune, ținînd seama de numărul mare de bursieri și de faptul că el va crește, ca urmare a aplicării acestor măsuri. Se afirma, cu toată sinceritatea și entuziasmul inimilor tinere, nemărgini

multilaterală. Pentru toate acestea vă mulțumim din inimă.Cu inimile pline de bucurie, dăm o deplină aprobare inestimabilului tezaur de aprecieri, teze și idei cuprinse în Raportul pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 'Nicolae Ceaușescu, l-ați prezentat la marele forum comunist al patriei, strălucit program de muncă și luptă revoluționară al partidului, al întregului nostru popor, in celelalte documente adoptate, care constituie pentru toți studenții Capitalei, pentru întreaga națiune izvoare vii de angajare revoluționară în opera măreață, de făurire în vatra românească, cu poporul și pentru popor, a celei mai drepte și umane societăți, a visului de aur al omenirii — comunismul.Cu profund respect și înaltă considerație exprimăm și cu a- cest prilej un vibrant omagiu și alese sentimente de stimă și recunoștință față de tovarășa Elena Ceaușescu, militant revoluționar de frunte al partidului și statului nostru, proeminentă per

ta recunoștință față de partid, față de tovarășul Nicolae Ceaușescit, părintele drag și înțelept al tinerei generații, față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională, președinte al Consiliului Național al Științei și In- vățămîntului, pentru grija constantă ce o manifestă pentru crearea celor mai bune condiții de viață și de învățătură ale tinerilor, in contextul căreia se situează și recenta măsură de majorare a burselor.Elevi, studenți, cadre didactice se arătau impresionați de amploarea acestor măsuri, de această nouă mărturie a politicii înalt u- maniste a partidului nostru, măsuri ce oglindesc vitalitatea muncii și realizărilor poporului, încrederea lui nestrămutată în viitor, in cauza construirii socialismului și comunismului în țara noastră. Căci ce altceva înseamnă această mare investiție dacă nu credința nestrămutată în ziua de mîine a patriei socialiste, convingerea că viitorul patriei începe azi, cu grija pen

sonalitate politică și științifică, pentru înalta competență cu care îndrumă și coordonează școala, știința și cultura românească.Cu profundă și nețărmurită admirație și recunoștință pentru tot ce gindjți și infăptuiți spre binele și fericirea poporului, insuflețiți de eroicul dumneavoastră exemplu de viată și luptă revoluționară, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. noi, toți studenții Centrului Universitar București, ne angajăm să muncim șl să învățăm fără preget, să acționăm ca buni specialiști, ca a- devărați patriot! revoluționari, pe măsura grandioasei dezvoltări a societății românești, a grijii și încrederii pe care ne-o acordați pentru a ne aduce contribuția activă, responsabilă Ia înflorirea multilaterală a tării noastre, văzind in a- ceasta expresia supremă a devotamentului nemărginit, a hotăriri! noastre neabătute de a ne face, în toate împrejurările, datoria față de patrie și partid.

tru ca specialiștii, inginerii, tehnicienii, toți cei ce se pregătesc pe băncile școlilor și facultăților să devină buni specialiști, buni revoluționari ? Alături de celelalte ramuri bine cunoscute, de sprijinire a familiei cu copii — alocațiile de stat, ajutoarele bănești pentru mamele cu mai multi copii, bursele — majorate în mod substanțial, sint menite să deschidă și mai larg porțile școlilor de toate gradele, ale cetăților cunoașterii, altădată rezervate doar odraslelor celor avuți, făcîndu-le accesibile tuturor fiilor și fiicelor de muncitori și țărani, ai tuturor categoriilor de oameni ai muncii.Se făceau calcule, nu atît pentru a cuantifica sporul concret al bursei, cît spre a 'contura mai exact imaginea reală a efortului financiar al statului — să nu uităm că, prin generalizarea lnvăță- mîntului de 12 ani, crește și numărul elevilor, deci și al bursierilor — subliniindu-se superioritatea o- rlnduiril socialiste, stabilitatea •- ,  ------- ------------\—  
(Continuare in pag. a II-a)
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O NOUĂ DOVADĂ A GRIJII PARTIDULUI PENTRU CONDIȚIILE DE VIAȚĂ

SI ÎNVĂ TĂTURĂ ALE TINEREI GENERA ȚII
>>;J

Plenare lărgite ale consiliilor uniunilor 
asociațiilor studenților comuniști

CentrulMăsurile adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. la Inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a se majora cu 10 la sută toate bursele ce se acordă studenților și elevilor, inclusiv celor din școlile profesionale, precum și de a se atribui burse tuturor studenților fii de muncitori și țărani cooperatori care urmează cursurile de zi, indiferent de veniturile părinților, au găsit un 'arg și profund ecou în rindunle tineretului studios al patriei.Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din Centrul Universitar București s-a întrunit, sîm- bătă după-amiază, în ședință plenară lărgită, pentru a exprima, in numele tineretului studios din Capitală, profunda bucurie și satisfacție față de aceste măsuri, in care văd o nouă și semnificativă mărturie a politicii umaniste a partidului, a preocupării statornice a secretarului general al partidului de a asigura tineretului, o dată cu dezvoltarea generală a țării, condiții tot mai bune de viață și de Învățătură.In cadrul plenarei au luat cuvintul
Institutul Agronomic ,,Nicolae BălcescuParticipanții la plenara lărgită a Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu" din București și-au manifestat deosebita satisfacție și profunda recunoștință față de măsurile adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, privind majorarea cu 10 la sută a tuturor burselor ce se acordă studenților și elevilor, inclusiv celor din școlile profesionale, precum și la propunerea ca toți studenții fii de muncitori și țărani cooperatori care urmează cursurile de zi să primească burse, indiferent de veniturile părinților.In cuvintul lor, Uarie Prioteasa, președinte al Consiliului U.A.S.C. din institut, Sonel Iordache, vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C., Ioan Voicu- lescu, șeful comisiei profesional-știin- țifice a Consiliului A.S.C. din Facultatea de Agronomie, Anton Lăcătuș, student anul III la Facultatea de Agronomie, Reta Condei, vicepreședintă a Consiliului A.S.C. din Facultatea de Agronomie, Marian Dumbravă, șeful comisiei politico-ideolo- gice a Consiliului A.S.C. din Facultatea de Agronomie, Ionela Dobrin, secretar al biroului organizației A.S.C. din Facultatea de Agronomie, au arătat că aceste măsuri constituie o nouă și elocventă expresie a grijii și preocupării deosebite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru a asigura tineretului condiții tot mai bune de viață și de învățătură. Succesele deosebite obținute de țara noastră în dezvoltarea economico-socială, mai ales după Congresul al IX-lea al partidului, au subliniat vorbitorii, au făcut posibilă creșterea continuă a ni

Plenara lărgită a Consiliului Asociației Studenților Comuniști din Facultatea de Drept din Centrul Universitar București și-a desfășurat lucrările sub semnul totalei adeziuni a tuturor studenților față de istoricele hotăriri adoptate de Congresul al XIV- lea al Partidului Comunist Român, program luminos de muncă și viață pentru întregul nostru popor. A fost exprimată, totodată, satisfacția pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului, a- ceasta constituind garanția cea mai sigură pentru îndeplinirea cu succes a tuturor programelor de dezvoltare economico-socială a României socialiste, pornită impetuos pe drumul făuririi celei mai drepte orinduiri — comunismul.Participanții la plenară au adresat partidului, secretarului său general mulțumiri pentru măsurile adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind majorarea cu 10 la sută a tuturor burselor ce se acordă studenților și elevilor, inclusiv celor din școlile profesionale, precum și de a se acorda burse tuturor studenților fii de muncitori și țărani cooperatori care urmează cursurile de zi. indiferent de veniturile părinților.In cuvintul lor, Horia Brudașcă, Mioara Văduva, Roberta Nicolescu au

Universitar BucureștiVasile Bostan, președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din Centrul Universitar București, Aurelian Dobre, președintele Consiliului U.A.S.C. din Institutul de Construcții, Mugur Toleă, președintele Consiliului Asociației Studenților Comuniști de la Facultatea de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic, Bogdan Olteanu, secretarul Consiliului U.A.S.C. din Institutul de Medicină și Farmacie, Simona Podgăreanu, președintele Consiliului U.A.S.C. de la Academia de Studii Economice.Vorbitorii au exprimat recunoștință pe care studenții Capitalei, întregul tineret universitar al patriei o poartă secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru minunatele condiții create de a deveni specialiști temeinic pregătiți, constructori demni, devotați și compe- tenți ai socialismului și comunismului pe pămintul României.Toți cei care au luat cuvintul au subliniat cu legitimă mîndrie că, asemenea tuturor domeniilor vieții noastre economico-sociale, învățămîntul a beneficiat permanent de sprijinul, orientările de inestimabilă valoare teoretică și practică ale conducătoru
velului general de trai al oamenilor muncii, inclusiv al tineretului studios. In stațiuni didactice experimentale, în fermele de producție și cercetare, studenții in- stitutului învață cum să aplice în producție cele mai noi cuceriri aie științei și tehnicii agricole, potrivit obiectivelor Congresului al XIV-lea, ale noii revoluții agrare. Antrenați cu hotărîre ca tineri revoluționari, studenții Institutului Agronomic „Nicolae Bălcescu" din București, alături de studenții din întreaga țară, au arătat vorbitorii, acționează cu responsabilitate comunistă pentru îmbunătățirea continuă a activității profesional-științifice, politico-educative, pentru a deveni specialiști cu o temeinică pregătire, cu un larg orizont cultural, cetățeni de nădejde ai patriei noastre socialiste. ■<-Intr-o atmosferă însuflețitoare de puternic entuziasm, participanții la plenară au adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, o telegramă în care se spune :Cu inimile pline de recunoștință pentru grija permanentă pe care ne-o purtați, vă aducem prin faptele noastre de muncă un vibrant și profund omagiu, de nețărmurită dragoste și recunoștință, de unanimă prețuire pentru clarviziunea și dăruirea neistovită, pentru fermitatea și consecvența revoluționară cu care, in fruntea partidului și statului, acționați pentru apărarea și dezvoltarea valorilor socialismului științific, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate in România, pentru triumful cauzei păcii și progresului în întreaga lume. Vă sîn- 

Facultatea de Dreptexprimat, in numele studenților pe care îi reprezintă, calde mulțumiri și via lor recunoștință față de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru condițiile minunate de pregătire ce le sînt create și s-au angajat să răspundă prin- tr-o pregătire de cea mai înaltă calitate, astfel îneît să devină constructori de nădejde ai socialismului și comunismului in patria noastră.Cu deplină angajare politică, cei pre- zenți Ia plenară au adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă, în care se spune :Intr-o atmosferă de puternică recunoștință și vibrație patriotică, studenții Facultății de Drept din Centrul Universitar București, alătu- rindu-se tuturor studenților Capitalei și ai țării, iși exprimă, din inimă, deplina și entuziasta aprobare față de măsurile Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind majorarea burselor studenților și elevilor, acordarea de burse pentru toți studenții fii de muncitori și țărani cooperatori care urmează cursurile de zi.Studenții Facultății de Drept din centrul nostru universitar consideră aceste măsuri ca o nouă și puternică expresie a grijii statornice pe care 

lui partidului și statului, afirmîndu-șe ca un important factor de educație și cultură al țării.A fost afirmat angajamentul ferm al tineretului studios de a nu precupeți nici u r efort pentru realizarea unei calități noi, superioare, în sfera învățămîntului și educației, a cercetării științifice, pentru a obține rezultate tot mai bune la învățătură si în activitatea practică, râspunzind prin fapte grijii și încrederii de care se bucură din partea partidului și a secretarului său general, a" societății noastre socialiste.Toate aceste gînduri și sim- țăminte și-au găsit o vibrantă expresie în telegrama adresată de participanții la plenară tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tn care este reafirmat crezul supicm al studențimii noastre, ce călăuzește, zi de zi, conștiința și faptele sale revoluționare, de a sluji fără preget cauza partidului, poporului și a țării, de a acționa cu energie și elan revoluționar pentru înfăptuirea mărețelor obiective de dezvoltare socialistă a patriei, stabilite da Congresul al XIV-lea al P.C.R.
tem profund recunoscători pentru rolul șî atenția deosebite de care ne bucurăm in societate, pentru condițiile minunate de muncă și învățătură, de afirmare profesională și socială, pentru încrederea ce ne-o acordați in vederea înfăptuirii noii revoluții agrare.Pentru studenții institutului nostru, ca de altfel pentru toți studenții țării, măsurile recente aprobate de Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român reprezintă o nouă și elocventă expresie a grijii consecvente a partidului nostru, a dumneavoastră față de tineretul studios al patriei.Urmind strălucitul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, în inimile și conștiința noastră s-a statornicit hotărirea de a lupta permanent, cu toate forțele de care dispunem, pentru a transpune în fapte idealurile cărora le-ați consacrat pil- duitoarea dumneavoastră activitate revoluționară, de a ne manifesta, la viitoarele noastre locuri de muncă, ca tineri conștienți de importanța contribuției noastre la construirea socialismului și comunismului pe pămintul României.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom munci cu hotărîre și abnegație pentru înfăptuirea hotăririlor adoptate de Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, pentru creșterea mai accentuată a producției agricole, aducindu-ne astfel contribuția la traducerea in viață a amplului program de muncă și acțiune revoluționară, de ridicare a patriei pe noi culmi de civilizație și progres, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate in țara noastră.
dumneavoastră, mult iubite ș! stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o acordați tinerei generații, tineretului studios.în aceste momente Înălțătoare, gindurile noastre se îndreaptă pline de profundă recunoștință și aleasă gratitudine către dumneavoastră, mult iubite și stimate toyarășe Nicolae Ceaușescu, către miilt stimata tovarășă Elena Ceaușescu, mulțumindu-vă din adincul inimii pentru grija statornică cu care ne înconjurați, pentru tot ceea ce faceți pentru noi, studenții României socialiste, viitori specialiști ai economiei, științei și culturii românești.Deplin conștienți de semnificațiile Încrederii ce ne este acordată, ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru a ne ridica continuu pregătirea profesională și politică, pentru a fi oricind gata să răspundem prezent atunci cind țara ne-o va cere, sporindu-ne astfel contribuția, alături de intregul tineret, de toți oamenii muncii, la grandioasa operă a edificării in scumpa noastră patrie a socialismului, singura orin- duire care ne permite nouă, tinerilor, să ne împlinim cu adevărat visurile. nobilele idealuri și aspirații de progres, libertate și pace.

Preocupare statornică pentru 
vlăstarele clasei muncitoareMuncesc lntr-una dintre cele mai mari întreprinderi din județul Prahova, cunoscută în tară și in lume pentru calitatea și competitivitatea utilajelor și instalațiilor realizate. Asemenea întregii economii, și întreprinderea noastră a cunoscut, cu deosebire după Congresul al IX-Iea al partidului, o dezvoltare fără precedent. De altfel, și sectoarele calde unde lucrez au beneficiat de importante fonduri de investiții, situîndu-se astăzi între cele mai moderne sectoare de acest fel. Dispunem de o dotare corespunzătoare noilor cerințe ale dezvoltării și perfecționării utilajului petrolier românesc. Desigur, factorul fundamental, decisiv în toate sectoarele de activitate îl constituie, pină la urmă, omul, calitatea pregătirii lui, priceperea de a mînui cu randament tot mai înalt utilajele moderne pe care le avem. Iată de ce nu pot să nu remarc, cu imensă bucurie și satisfacție, grija permanentă pe care partidul nostru, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o manifestă pentru asigurarea condițiilor de pregătire și învățătură pentru ca fiii clasei muncitoare, tineretul patriei noastre să facă față cerințelor industriei moderne, exigențelor tot mai înalte ale producției. După cum știm, invătămintul de toate gradele din tara noastră a cunoscut o puternică dezvoltare și, sub conducerea de înaltă competentă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceausescu, președintele Consiliului National al Științei și Invățămintului, este pe deplin capabil să pregătească noi și noi cadre tehnice, medii și superioare, în acord cu cerințele de tot mai mare specializare ale economiei socialiste românești. Semnele grijii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, pentru asigurarea condițiilor pregătirii in școli și facultăți a tinerel generații. in strinsă legătură cu cercetarea și producția, se pot vedea pretutindeni, în calitatea Întinsei rețele școlare de care dispune azi România, în formele multiple de perfecționare a tuturor, în accesul larg al tineretului, al fiilor clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității la orice formă de tnvățămînt
Pentru temeinica pregătire

a tuturorPropunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adoptată de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ca toți studenții fii de muncitori și țărani cooperatori care urmează cursurile de zi să primească burse, indiferent de veniturile părinților, mi-a umplut inima de bucurie, dar și de mare recunoștință față de conducătorul nostru iubit, omul de aleasă omenie care este mereu alături de cei care muncesc, de familiile lor, de întregul popor. Această măsură, adoptată la puțină vreme după încheierea istoricului Congres al XIV-lea al P.C.R., este dovada grijii deosebite pe care partidul și statul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, o poartă ca fiii și fiicele celor care participă direct la realizarea bunurilor materiale in industrie și agricultură’ să aibă posibilitatea să se instruiască, să devină constructori de nădejde ai societății socialiste și comuniste. Intr-adevăr, pentru realizarea mărețelor obiective prevăzute în documentele Congresului recent încheiat, avem nevoie de oameni pricepuți, de specialiști cu dragoste de muncă, de pămînt. Această măsură arată din nou unitatea dintre cuvînt și faptă în politica partidului nostru, cit de statornică este grija pentru buna creștere a fiilor țării — viitorul ei de aur.împreună cu soția mea lucrez In cadrul C.A.P. din comuna Gheorghe Lazăr, județul Ialomița, unitate care în acest an a obținut
„VOM DEVENI BUNI SPECIALIȘTI, BUNI REVOLUȚIONARI"

(Urmare din pag. I)conomiei românești, care a permis inițierea unor majorări de amploare a burselor, în condițiile internaționale actuale, cind, chiar în țări cu un nivel ridicat de dezvoltare, egalitatea șanselor în rîndul tineretului rămine o vorbă goală, accesul la știința de carte fiind asigurat numai în teorie. Interlocutorii noștri ne-au mărturisit că. fă- cind o comparație cu unele din a- ceste țări, au încercat un sentiment de mîndrie : mîndria de a trăi în România, țară a socialismului victorios, în care tinerii pot să-și făurească vise oricît de îndrăznețe, cu certitudinea că ele vor deveni realitate....Ne aflăm la Institutul Politehnic din Capitală, marea citadelă a invățămintului superior tehnic, în care învață circa 17 000 studențl înscriși la cursurile de zi ale celor 10 facultăți. Este sfirșit de săptămină. Se evaluează rezultatele obținute, se fac proiecte pentru apropiata vacanță în condițiile majorării burselor.— Sint foarte bucuros de vestea pe care ziarele de azi ne-a i adus-o, îmi spune Florin Dumitrescu, student în anul III la Facultatea de Mecanică. La noi in casă, flecare leu este prețuit cum se cuvine. Mama muncește ca montator Ia întreprinderea Optică Română. Eu, oricum, aveam bursă — 650 lei pe lună, sumă ce cintărește greu în bugetul familiei și imi dă posibilitatea să imi procur cărți de specialitate, diferite obiecte de uz personal. Faptul că această bursă va spori cu 10 la sută mă obligă la un efort în plus, la rezultate cit mai bune la apropiata sesiune de examene.Stăm de vorbă și cu doi colegi de grupă din anul II al Facultății de 

Am citit magistralul Raport al tovarășului Nicolae Ceaușescu la ce) de-al XIV-lea Congres al P.C.R., program revoluționar de muncă și creație socialistă în care dezvoltării invățămintului i se acordă importanța cuvenită. Iată că, la cîte- va zile de la încheierea istoricului Congres, avem bucuria să luăm cunoștință de o nouă măsură menită să faciliteze accesul la învățătură, la buna pregătire a copiilor noștri, măsură ce evidențiază Încă o dată înaltul umanism al politicii partidului nostru. Asemenea tuturor muncitorilor, asemenea întregului popor, am luat cunoștință cu vie emoție și adincă. recunoștință de hotărirea recentei ședințe a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. ca, la propunerea conducătorului partidului și statului nostru, toți studenții fii de muncitori și țărani care urmează cursurile de zi să primească burse indiferent de veniturile părinților. In ceea ce ne privește, de această hotărîre va beneficia direct fiul meu. Cristian Ghiță, student la Institutul Politehnic din București. Doresc să exprim mulțumiri secretarului general al partidului pentru grija deosebită ce o poartă dezvoltării tinerei generații, pregătirii ei temeinice, care să asigure capacitatea de a ridica pe noi trepte țara noastră. In noua măsură eu văd, în același timp, o expresie directă a preocupării partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru afirmarea clasei muncitoare, a rolului său în dezvoltarea societății românești, în înaintarea României pe noi trepte de civilizație și progres. In aceste momente, cind imi exprim gindurile și recunoștința față de hotărirea luată, doresc să exprim, în același timp, satisfacția și mîndria fată de unanima realegere, la Congresul al XIV-lea al partidului, în funcția supremă, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, chezășie a mersului nostru neabătut pe calea socialismului, a bunăstării și fericirii întregului popor, constructor conștient și devotat al celei maf drepte șl umane orinduiri — orîn- duirea socialistă și comunistă.
Mlhal GUIȚA turnător, intreprindereo „1 Mai" din Ploiești

fiilor țăriiproducții foarte bune la grlu șl porumb — peste 9 000 kg grîu și peste 30 000 kg știuleți la hectar. Și la celelalte culturi recoltele au constituit adevărate recorduri. In aceste condiții noi am fost și vom fi bine retribuiți. Eu lucrez ca îngrijitor în zootehnie, la ferma de vaci cu lapte, iar soția la ferma nr. 1, vegetal. Repet, cîștigăm destul de bine, dar de ce să nu recunosc că această hotărîre a venit direct în ajutorul nostru și al copiilor noștri. Avem 4 copii. Cel mare a terminat școala pedagogică șî este învățător în sat. Al doilea este student la Politehnică în București, la Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini, iar cel doi, mai mici, la licee de. specialitate. Avem copii buni, dornici să învețe, dar să și muncească. I-am învățat de mici să respecte munca și tot ceea ce realizează prin muncă. De altfel, în vacanțe, ei lucrează alături de noi la întreținerea culturilor și la recoltat, in funcție de nevoile cooperativei, cîștigînd și ei bani pe care-i folosesc pentru nevoile pe care le au in timpul anului de in- vățămînt. Sînt sigur că acum și ceilalți doi, din care unul vrea să meargă la Facultatea de Mecanizare a Agriculturii, iar cel mic la Horticultura, vor depune șl mai mari eforturi pentru a reuși la examenele de admitere, știind că pe parcursul facultății vor avea asigurate în cea mai mare parte condițiile necesare instruirii.Pentru tot ceea ce face secretarul general al partidului pentru noi, cei care muncim in agricultură,
Energetică. Cristinel Badea este radios. „Și pină acum am beneficiat de bursă, ceea ce înseamnă foarte mult : cazare la cămin, masă de trei ori pe zi la cantină. Ba imi mai rămîn și ceva bani de buzunar. Acum aflu că această sumă va crește. Cum să nu mâ încerce un sentiment de satisfacție pentru șansa pe care o am eu, băiat de la țară, de a intra in elita intelectualității tehnice fără ca părinții mei să facă eforturi materiale deosebite pentru a mă purta prin școli ? Iată de ce mulțumesc din inimă tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru grija deosebită față de noi, fiii de muncitori și țărani. Mai am multe de învățat, sînt abia în anul II, dar promit să răspund acestei griji cu adevărat părintești printr-un efort sporit pentru a mă pregăti să devin un bun inginer energe- tician".Viorel Bălan, colegul lui de grupă, nu a fost pină' acum bursier. Satisfacția de a deveni i se citește pe față. „Doresc nespus de mult să devin energetician, urmind tradiția familiei — tata este electrician la întreprinderea de Rețele Electrice Brăila, cu locul de muncă in tinărul oraș Ianca, unde și locuim. Cit de binevenită este bursa pentru mine ? Veți judeca singuri. Părinții mei au început construcția unei case noi, iar cheltuielile sînt mari. Mai am un frate care a absolvit anul trecut Facultatea de Petrol și Gaze și lucrează la Cîmpina. El mă ajuta bănește. Acum îmi voi putea achita singur, din bursă, întreținerea".Sintetizind gindurile și sentimentele a mii de studenți, Sorin Pă- trăscoiu, președintele Consiliului U- niunii Asociațiilor Studenților Comuniști din Institutul Politehnic bucureștean. ne declară că nu o dată, cu prilejul vizitelor tovarășu

cel care trudim pe strămoșeasca glie, nu vom precupeți nici un efort șl vom munci cu mai multă hărnicie pentru obținerea unor recolte cit mai mari, pentru transpunerea in viață a directivelor celui de-al XIV-lea Congres al
Deplină concordanță intre 

cuvint și faptăAlături de tineretul universitar al întregii țări, studenții Institutului Politehnic Cluj-Napoca exprimă caldele lor mulțumiri pentru grija deosebită față de tineretul studios, grijă materializată și de astă-dată în măsuri concrete, avînd la bază propunerile secretarului general al partidului : majorarea cu 10 la sută a tuturor burselor ce se acordă studenților și elevilor, inclusiv celor din școlile profesionale. Conform generoasei propuneri a tovarășului Nicolae Ceaușescu, toți studenții fii de muncitori și țărani cooperatori care urmează cursurile de zi vor primi burse indiferent de veniturile părinților.Măsurile adoptate de Comitetul Politic Executiv constituie o nouă și elocventă expresie a grijii și preocupării deosebite ale secretarului general al partidului pentru a asigura tineretului, o dată cu dezvoltarea generală a țării, condiții tot mai bune de viață și de învățătură. Sînt preocupări și măsuri cu atit mai importante cu cîț in lumea de azi există numeroase țări in care tineretul este lipsit de dreptul elementar la învățătură, la muncă, la afirmarea personalității lui. In lipsa acestor condiții și drepturi, tot mai mulți tineri iau calea șomajului, cad victime drogurilor, unei vieți debu- solate, lipsite de orizont, de idealuri. In contrast cu aceste stări de lucruri, în România socialistă tineretul este înconjurat cu toată dragostea și atenția de societate, de partid, de popor. Subliniind a- tenția ce se va acorda șl în viitor condițiilor de muncă, viață și învățătură, organizării unei astfel de dezvoltări economico-sociale și a producției care să asigure ca toți cetățenii patriei, Întregul tineret să poată să aibă asigurat locul de muncă, să participe la realizarea programelor de dezvoltare a patriei noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta in Raportul la cel de-al XIV-lea Congres
halt umanism, înaltă grijă 

pentru viitorul patrieiNoile măsuri de majorare a burselor pentru toți elevii și studenții, adoptate la propunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reflectă încă o dată, cu puterea de netăgăduit a faptelor, grija constantă pe care conducerea partidului și statului nostru o acordă tiierei generații, asigurării celor mal bune condiții pentru pregătirea noastră, pentru formarea pentru muncă și viață. Această grijă se reflectă direct și asupra elevilor din anul II-L de la Școala profesională „Electrocontact" Botoșani, unde mă pregătesc pentru meseria de electromecanic. Fiind orfan de tată, primesc sprijin numai din partea mamei și nu pot să nu-mi exprim bucuria pe care am resimțit-o cind am luat cunoștință de măsurile adoptate la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Prin noua sporire a bursei școlare, condițiile de Întreținere in perioada de instruire se vor îmbunătăți simțitor. La fel ca șl mine, toți ceilalți elevi am primit cu satisfacție și mare bucurie această veste. Desigur, răspunsul nostru Ia grija cu care societatea, partidul veghează la felul in care ne pregătim nu poate fi decit intensificarea muncii de pregătire, calitatea rezultatelor obținute și, în ultimă instanță, intrarea — cum se spune — „cu dreptul" în viață, în muncă, In producție. Cu toții vom depune și mai mari eforturi pentru activitatea de pregătire și, atu ici cind vom intra in producție, vom munci cu de
lui Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în institut, au fost martorii interesului cu care conducerea partidului urmărește crearea celor mai bune condiții de muncă, de însușire a tot ceea ce tehnica nouă, știința înaintată oferă specialistului, ca mijloace de cercetare și investigare, de aplicare în producție spre folosul modernizării industriei românești. „Pentru această nouă dovadă a grijii față de tinăra generație de intelectuali, mulțumim din adincul sufletului iubitului conducător al partidului nostru și il asigurăm că vom face totul spre a deveni specialiști animați permanent de dorința autodepășirii. Aș dori să exprim în mod deosebit satisfacția fiilor de muncitori și țărani, care constituie majoritatea din cei peste 10 000 de căminiști și care sint principali beneficiari ai măsurilor hotărîte la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.La Liceul industrial „Grivița Roșie" — animația obișnuită a recreațiilor, dar cu o notă aparte astăzi. Elevii discută între ei despre majorarea burselor anunțată de posturile de radio și televiziune, de ziare. Ne apropiem de un grup pentru a consemna impresiile unora dintre ei. Cristina Iancu, din clasa a IX-a J. este de-a dreptul fericită. „Sintem șapte copii acasă, dintre care patru școlari. Am o soră mai mare chiar aici, în clasa a Xl-a A. Tata este sudor. Muncește mult șl cîștigă bine, dar și nevoile casei sînt mari. De aceea, majorarea burselor este binevenită, pentru că-mi dă posibilitatea să-mi cumpăr unele lucruri din banii mei, fără a mat cere părinților. Pentru aceasta mulțumesc din toată inima tovarășului Nicolae Ceaușescu, consi- 

partidului și înfăptuirea obiectivelor noii reyoluții agrare. ,
Draqomir P1NT1LIE cooperator, comuna Gheorghe Lazâr, județul Ialomița

al P.C.R. : „Totodată, in acest cadru vom acorda o atenție deosebită extinderii activităților sociale, suportării unor cheltuieli sociale generale de către societate, asigu- rind astfel condiții optime și egale pentru toți fiii patriei. In mod deosebit aș sublinia suportarea în întregime de către stat a tuturor cheltuielilor — pentru tineret, pentru invățămint, cultură, sănătate". La puțin timp după Congres, după afirmarea acestui principiu umanist al politicii partidului nostru, avem bucuria de a constata că — așa cum ne-a obișnuit conducătorul partidului și statului — el devine realitate, prinde viață, este aplicat in practică.Ca beneficiari ai acestor minunate condiții, sintem hotăriți să mulțumim prin limbajul faptelor : să învățăm și să muncim fără preget, să ne sporim neîncetat eforturile de pregătire temeinică, de însușire a celor mai noi cunoștințe in toate domeniile de activitate. Vom dovedi în acest fel că noi, studenții politehniști clujeni, alături de tinăra generație universitară a țării sintem pe deplin conștienți că cea mai înaltă datorie a noastră e aceea de a fi la inălțimea imperativelor epocii istorice în care trăim, a marilor sarcini impuse de dinamismul economiei, științei și culturii românești, de revoluția științifică și tehnică contemporană. Ne angajăm cu întreaga noastră energie, cu entuziasmul și competența proprii tinerilor revoluționari să contribuim la înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de cel de-al XIV-lea Congres al PartiduluiComunist Român, obiective sintetizate cu strălucire în strălucitulRaport prezentat de tovarășulNicolae Ceaușescu la marele forum al comuniștilor.
Gabriela IFTIME studentă anul IV Facultatea de construcții a Institutului Politehnic Cluj-Napoca

plină răspundere și dăruire. De a- semenea, voi in vă ța și mai bine la cursurile serale de liceu. Mă simt îndemnat — condițiile nou create ne-o vor permite mie și multor altora — să mă gindesc Ia continuarea pregătirii tn invă- țămintul superior. Nimic nu mă împiedică in îndeplinirea acestei năzuințe, depinde numai de mine, de ambiția și hotărirea de a învăța și iar învăța, așa cum ne îndeamnă mereu conducătorul partidului nostru, cel care vede in tinăra generație o forță de progres a societății, viitorul însuși al patriei. Eu și colegii mei sintem hotăriți să răspundem acestei noi dovezi a umanismului politicii partidului și statului nostru prinir-o și mai puternică angajare in muncă. îmi exprim Întreaga admirație și nețărmurita dragoste și recunoștință pentru conducătorul iubit al partidului și statului nostru, ctitorul politicii noastre umaniste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, politică ilustrată convingător și de noile măsuri, politică in care totul e pentru om, pentru bunăstarea lui. Ca tînâr ce mă voi număra printre milioanele de constructori ai comunismului, mă voi strădui să fac tot ce e posibil pentru a ma încadra în rindurile oamenilor noi, ai erei comuniste, creatori entuziaști, optimiști șl luminați ai propriei lor vieți, ai vieții poporului român.
Neculai MLRARIUelev la Școala profesională „Electrocontact" Botoșani

derînd majorarea burselor ca o nouă dovadă a dragostei ce ne-o poartă, nouă, copiilor țării, și mă angajez să invăț pentru a fi nu peste mulți ani un specialist de nădejde". Marius Florescu, elev in anul I al școlii profesionale și, totodată, al clasei a Xl-a, la liceul seral, ca și colegul Iul. Adrian Dan, sînt fii de muncitori și tot muncitori vor deveni și ei conform contractului încheiat cu întreprinderea de Utilaj Chimic „Grivița Roșie". Au ținut să-și exprime, prin intermediul ziarului, recunoștința fierbinte față de conducerea partidului, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru condițiile create de a se forma ca muncitori de înaltă calificare, la nivelul exigențelor unei industrii in plin proces de modernizare. Tovarășul Marin Radu, director adjunct al liceului, a considerat necesar să- adauge că majorarea burselor trebuie privită in contextul mai larg al cheltuielilor ce se fac pentru ca viitorii muncitori, astăzi elevi ai școlilor profesionale, să beneficieze de cele mal buna condiții de învățătură.Un liceu industrial ca multe altele existente in țară, în care se instruiesc muncitorii de mîine și unde am întîlnit aceeași adincă satisfacție. aceleași gtnduri calda de recunoștință față de partid și secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste moderne, o țară și o epocă în care tinerii sînt înconjurați cu părintească grijă și călăuziți spre a crește drepți, demni șl înțelepți, neprecupețin- du-se nici un efort pentru atingerea acestui nobil țel — formarea generației de miine.
Rodlca ȘERBAN
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DEPLINĂ APROBARE, PROFUNDĂ SATISFACȚIE FATĂ DE REALEGEREA j 
TOVARĂȘELW NICOLAE CEAUȘESCU 1N FRUNTEA PARTIDULUI

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU» »Comuniștii, toți cei ce trăim și muncim in municipiul Iași, străvechi meleag cu rezonanțe istorice, împreună cu întreaga țară am urmărit cu nețărmurită bucurie și vie satisfacție întreaga desfășurare a lucrărilor Congresului al XIV-lea al partidului. Am participat cu gindul și fapta noastră, cu profundă satisfacție la mărețul act politic, emoționant al reinvestirii dumneavoastră in înalta funcție de secretar general al partidului, hotă- rire ce atestă cu putere că avem un popor, un partid și o singură voință nestrămutată, aceea de a vă ști mereu în frunte, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și prețuit tiu al poporului, garanție sigură că politica Partidului Comunist Român de înflorire a patriei, de înaintare neabătută pe calea progresului și civilizației socialiste și comuniste va fi înfăptuită — se subliniază în telegrama COMITETULUI MUNICIPAL IAȘI AL P.C.R.Această unanimă și supremă opțiune. cu semnificație deosebită în viața politică a țării, ce înmănunchează sentimentele de profundă prețuire și recunoștință ale comuniștilor, ale fiilor acestui pămint, constituie confirmarea atașamentului nemărginit al întregului nostru popor față de politica generoasă a partidului, față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent conducător de partid și de stat, comunistul de aleasă omenie, ce întruchipați cele mai inalte virtuți ale națiunii noastre socialiste, revoluționarul și patriotul înflăcărat, apreciat și prețuit pretutindeni ca apărător dirz și neînfricat al dreptății și libertății sociale, luptător neobosit pentru pace și colaborare multilaterală intre popoare.In telegrama COMITETULUI MUNICIPAL SLOBOZIA AL P.C.R. se reliefează : Trăim sentimente sărbătorești, de înălțător patriotism și imensă bucurie, generate de atmosfera entuziastă, plină de satisfacție în care înaltul forum al comuniștilor români, îndeplinind voința unanimă a întregului partid și popor, a hotărit reînvestirea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — cel mai de seamă și mal iubit fiu al națiunii, genial conducător și om politic, personalitate proeminentă a mișcării comuniste și a vieții internaționale —, în cea mai înaltă funcție de partid, opțiune istorică fundamentală ce dă garanție obținerii unor noi și mărețe victorii in edificarea socialismului și comunismului în România.Cu certitudinea împlinirii prezentului nostru socialist, a perspectivelor minunate de dezvoltare multilaterală a țării in drumul său sigur spre comunism, avîndu-vă pe dumneavoastră mereu în frunte, dăm expresie legămîntului solemn al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii dih municipiul Slobozia ca, urmind neabătut pilduitorul exemplu de muncă și viață ce ni-1 oferiți zi de zi, să muncim cu dăruire și abnegație revoluționară pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din hotărîrile istorice ale marelui forum al comuniștilor români și ne angajăm să realizăm planul în profil teritorial pe întregul cincinal actual cu două luni mai devreme, crcind astfel o bază trainică pentru trecerea la înfăptuirea obiectivelor și sarcinilor din perioada 1991—1995, aceasta fiind contribuția noastră la înălțarea patriei pe cele mai înalțe trepte de progres și civilizație.Cu nemărginită bucurie și profundă mindrie patriotică, oamenii muncii din unitățile TRUSTULUI ANTREPRIZA GENERALA CONSTRUCȚII SPECIALE PETROLIERE DIN PLOIEȘTI au luat cunoștință de hotărîrea Congresului al XIV-lea al partidului, privind realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român. In cei 24 de ani care au trecut de la cel de-al IX-lea Congres, de cind dumneavoastră ați fost ales în fruntea partidului și a națiunii române, țara noastră a cunoscut cea mai glorioasă perioadă de dezvoltare economico-socială, de profunde transformări revoluționare, ce pun cu tărie în evidență superioritatea orinduirii socialiste, capacitatea acesteia de a valorifica energia, talentul și virtuțile poporului nostru liber, deplin stăpîn pe soarta sa și pe avuțiile țării, angajat într-o operă constructivă fără egal in istoria patriei. Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu că nu vom precupeți nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din documentele Congresului al XIV-lea al partidului.Animați de cele mai profunde sentimente de dragoste și recunoștință, într-o deplină unitate de voință cu întregul nostru partid și popor — se arată în telegrama COMITETULUI ORĂȘENESC COMARNIC AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST — tinerii de pe frumoasele meleaguri comarnicene din județul Prahova dau glas satisfacției și adeziunii lor unanime față de realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de către marele forum al comurtiști- lor, in suprema funcție de secretar general al partidului, văzînd iii a- ceastă legitimă reinvestire garanția grandioaselor programe de dezvoltare multilaterală a patriei, a inain- tării neabătute a țării pe calea dezvoltării socialiste și corhuniste.Strîns uniți in jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, ne angajăm că nu vom precupeți nimio pentru a înfăptui exemplar istoricele hotăriri ale Congresului al XIV-lea al partidului, că ne vom spori neîncetat contribuția la ridicarea patriei pe culmi tot mai inalte de progres și civilizație.Comuniștii, toți oamenii muncii, membrii de sindicat de la ÎNTREPRINDEREA DE ALUMINIU SLATINA. își exprimă in aceste momente înălțătoare pentru întreaga națiune, totala lor adeziune și unanima aprobare, față de istoricele hotăriri adoptate de Congresul al XIV- lea al partidului și ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că vom

face totul pentru a îndeplini cu succes toate sarcinile ce ne revin, că vom acționa fără preget pentrp a spori prin noi fapte de muncă și realizări contribuția unității noastre la înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială, pentru a- plicarea neabătută în viață a acestor hotărîri.In aceste momente scumpe inimilor noastre, permiteți-ne, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. să vă a- dresăm urarea fierbinte „Să ne trăiți mulți ani fericiți, în deplină sănătate, alături de tovarășa Elena Ceaușescu". pentru a conduce pe mai departe poporul român pe calea împlinirii idealurilor sale cele mai scumpe— făurirea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea fermă spre comunism.Cu cele mai alese sentimente de vibrantă stimă șî profundă considerație, comuniștii, toți locuitorii comunei Balotești își exprimă deplina satisfacție cu privire la realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, în funcția supremă de conducere in partid, se menționează în telegrama COMITETULUI COMUNAL DE PARTID BALOTEȘTI, SECTORUL AGRICOL ILFOV.Aceasta reprezintă pentru națiunea română cea mai sigură garanție că tot ceea ce ne-am propus să realizăm în viitor va deveni realitate.
• Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general 

al partidului - opțiune politică de mare însemnătate istorică ce oferă garanția fermă a 
înaintării scumpei noastre pattii spre noi orizonturi de progres și civilizație, expresie a 
unității indestructibile, de voință și faptă a tuturor comuniștilor, a întregului popor în 
jurul partidului, al genialului conducător al destinelor noastre naționale.

• Hotărîre de nezdruncinat a tuturor fiilor patriei de a acționa cu dăruire revolu
ționară, profund patriotică, pentru infăptuirea exemplară a obiectivelor de dezvoltare 
economico-socială a țării prevăzute de istoricele documente adoptate de Congresul 
al XIV-lea al partidului, pentru continuarea cu succes a măreței opere de edificare a 
socialismului și comunismului în patria noastră, de asigurare a unei noi calități a muncii 
și vieții întregului popor.

o realitate cu care se mîndresc șl se vor mîndri generațiile prezente și viitoare.Ne angajăm cu hotărîre, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, să acționăm cu spirit revoluționar și dăruire comunistă, împreună cu întregul popor pentru a edifica pe pămîntul iubitei noastre patrii cea mai dreaptă și mai umană orînduire, asigurînd înaintarea neabătută a României spre cele mai inalte culmi de progres și civilizație.în consens cu voința întregului partid și popor, comuniștii, toți oamenii muncii care iși desfășoară activitatea in cadrul CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI BUZĂU își exprimă profunda satisfacție cu prilejul reinvestirii dumneavoastră în funcția supremă de secretar general al partidului, adu- cîndu-vă, in acest moment solemn, încărcat de istorie, omagiul nostru fierbinte pentru îndelungata și prodigioasa dumneavoastră activitate desfășurată in slujba patriei și a poporului nostru — se arată într-o altă telegramă.Realegerea dumneavoastră In funcția supremă de secretar general al partidului, opțiune istorică fundamentală a întregului partid și popor, reprezintă cea mai sigură garanție a viitorului nostru luminos, a ridicării patriei pe noi culmi de civilizație și progres, un triumf al socialismului și comunismului. A- cum, cînd întreaga națiune își manifestă deplina bucurie și satisfacție pentru realegerea dumneavoastră în fruntea partidului, vă aducem cu îndreptățită mindrie patriotică, un înalt omagiu de recunoștință pentru contribuția dumneavoastră determinantă la elaborarea liniei politice, a strategiei și tacticii revoluționare, la aplicarea consecventă și creatoare a principiilor socialismului științific, a legilor obiective la realitățile și condițiile concrete din România în vederea edificării societății socialiste și comuniste pe pămintul scump al României.Exprimindu-ne deplina adeziune la politica internă și internațională a partidului și statului nostru, vă asigurăm că vom munci fără preget pentru transpunerea neabătută în viață a obiectivelor stabilite de Congresul al XIV-lea al partidului, a orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom acționa cu dăruire și elan revoluționar pentru ridicarea nivelului calitativ al întregii activități, pentru realizarea sarcinilor economico- sociale ce revin municipiului Buzău in profil teritorial în actualul cincinal și în perioada 1991—1995.Comuniștii, toți oamenii muncii din comuna Valea-Lungă au luat la cunoștință cu deosebită satisfacție șl mindrie patriotică despre Hotărîrea Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român cu privire la realegerea dumneavoastră in suprema funcție de secretar general al partidului — se subliniază în telegrama COMITETULUI COMUNAL VALEA- LUNGA AL P.C.R., JUDEȚUL ALBA.

Alăturindu-ne glasul întregii noastre. națiuni vă adresăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, cele mai calde și sincere felicitări pentru reînvestirea dumneavoastră in fruntea' partidului, pentru a ne conduce cu clarviziune și înțelepciune pe drumul luminos al socialismului și comunismului, pentru înfăptuirea istoricelor hotăriri adoptate de marele forum al comuniștilor români. Prezența dumneavoastră în fruntea partidului și statului nostru reprezintă garanția sigură a progresului neîntrerupt al patriei noastre scumpe, a creșterii prestigiului internațional al României între popoarele lumii.Vă dorim din inimă multă sănătate și putere de muncă pentru a ne conduce pe noi culmi de progres și civilizație.în aceste momente înălțătoare din viața partidului și poporului nostru, prilejuite de realegerea dumneavoastră la marele forum al comuniștilor români, în suprema funcție de secretar general al partidului, comuniștii întregul colectiv de oameni ai muncii de la CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI BRAȘOV, ne exprimăm totala adeziune la acest moment de excepțională însemnătate pentru prezentul și viitorul țării și vă adresăm, cu deosebit respect, calde felicitări și urări de sănătate și putere de muncă în fruntea partidului și statului nostru.Exprimăm, totodată, cele mai alese 

sentimente de stimă șl recunoștință față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent savant și om politic, pentru remarcabila sa contribuție la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului, la dezvoltarea și înflorirea continuă a științei, învăță- mintului și culturii ca factori fundamentali în edificarea socialismului și comunismului în patria noastră.Ferm hotărîți să urmăm luminosul dumneavoastră exemplu de patriot înflăcărat, ce își consacră întreaga viață și activitate eroică slujirii idealurilor supreme ale partidului și poporului, cauzei socialismului și păcii, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul pentru unirea și punerea in valoare a energiilor oamenilor muncii, în efortul consacrat îndeplinirii hotărîrilor Congresului al XIV-lea, grandioasei opere de edificare a socialismului și comunismului in scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România.In atmosfera de fierbinte entuziasm, și înălțătoare bucurii generată de realegerea dumneavoastră în suprema funcție de secretar general al partidului, comuniștii, toți oamenii muncii din cadrul CONSILIULUI POPULAR JUDEȚEAN DOLJ, împreună cu întreaga țară își exprimă sentimente de aleasă mîndrie patriotică și de puternic elan revoluționar, de nestrămutată încredere că, în această istorică opțiune de a vă avea mereu în fruntea națiunii, patria noastră va înainta cu pași fermi pe drumul socialismului și comunismului. Exprimîndu-ne deplină adeziune la tezele cuprinse în magistralul Raport adoptat de înaltul forum comunist, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom mobiliza întregul potențial material și uman de care dispunem pentru transpunerea exemplară în viață a sarcinilor ce ne revin în profil teritorial, pentru creșterea contribuției noastre la zestrea materială și spirituală a județului. Ne vom perfecționa stilul și metodele de muncă, vom promova cu consecvență spiritul revoluționar, intransigența față de lipsuri, pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIV-lea al partidului, pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor ce ne revin în toate domeniile da activitate.Intr-un singur glas ne exprimăm nemărginita bucurie față de actul politic de amplă rezonanță al realegerii dumneavoastră în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român și sîntem ferm convinși că a vă avea în fruntea partidului pe dumneavoastră, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, proeminentă personalitate a lumii contemporane, de a cărui gîn- dire cutezătoare și activitate prodigioasă sint legate marile noastre împliniri din ultimii 24 de ani, reprezintă chezășia sigură a înaintării noastre ferme pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism, spre binele și fericirea tuturor fiilor patriei dragi, se menționează în telegrama COMITETULUI ORĂȘENESC VLAHIȚA AL O.D.U.S., JUDEȚUL HARGHITA.

Ne angajăm ferm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmind exemplul pilduitoarei dumneavoastră vieți și activități revoluționare, vom acționa cu înaltă răspundere comunistă, cu dăruire și abnegație, că nu vom precupeți nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a mărețelor obiective cuprinse în documentele a- doptate de Congresul al XIV-lea, documente care constituie pentru noi programul de muncă și luptă, program al viitorului luminos al patriei, imbold mobilizator spre a obține realizări superioare în toate domeniile de activitate.într-o deplină unitate de gind și simțire cu întregul partid și popor, comuniștii, toți oamenii muncii din cadrul UNIUNII JUDEȚENE A COOPERATIVELOR DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII, DESFACERE A MĂRFURILOR ȘI DE CREDIT NEAMȚ au luat cunoștință cu sentimente de profundă bucurie și satisfacție de realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de către marele forum al comuniștilor români, in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român. Acest act politic fundamental ce încununează lucrările celui de-al XIV-lea Congres al partidului reprezintă garanția înfăptuirii cu succes a celor mai nobile aspirații de progres ale națiunii, a mărețelor obiective jalonate la acest Congres al marilor victorii socialiste pentru cin

cinalul 1991—1995 șl în perspectiva anilor 2000—2010.Alături de toți cei ce trăiesc și muncesc pe aceste meleaguri strămoșești, dăm cea mai înaltă apreciere contribuției dumneavoastră decisive la elaborarea strategiei de înfăptuire a vastului proces revoluționar inaugurat de cel de-al IX-lea Congres, la realizarea profundelor transformări înnoitoare pe care le-a cunoscut țară noastră în anii de glorie ai „Epocii Nicolae Ceaușescu" și cărora magistralul Raport pe care l-ați prezentat în deschiderea lucrărilor forumului comuniștilor români le-a dat o vibrantă și strălucită expresie. Ne angajăm că vom face totul pentru traducerea în viață a sarcinilor ce ne revin din istoricele documente adoptate de Congresul al XIV-lea, că vom milita cu abnegație și dăruire revoluționară pentru înfăptuirea lor neabătută. Cu sentimente de aleasă mîndrie patriotică, permiteți-ne să vă adresăm încă o dată, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde felicitări pentru reînvestirea dumneavoastră în funcția supremă de secretar general al partidului și să vă dorim multă sănătate și viață îndelungată spre binele și fericirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.In deplină unitate de cuget și faptă cu întreaga națiune, Comuniștii, toți oamenii muncii de pe platforma energetică Turceni, județul Gorj, își exprimă profunda satisfacție și nemărginita bucurie cu ocazia realegerii dumneavoastră de către Congresul al XIV-lea în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, se menționează în telegrama COMITETULUI DE PARTID DE PE PLATORMA ENERGETICA TURCENI, JUDEȚUL GORJ.Cu deplină încredere în partid și în conducerea sa înțeleaptă, în frunte cu dumneavoastră, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii, personalitate proeminentă a contemporaneității, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că urmind neabătut în gînd și în faptă înaltul dumneavoastră exemplu nu ne vom precupeți forțele pentru a înfăptui exemplar sarcinile ce ne revin din documentele adoptate la Congresul al .XIV-lea, pentru a ne spori contribuția, laolaltă cu întregul popor, la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Comuniștii, oamenii muncii din CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC CONSTANȚA au urmărit cu deosebit interes lucrările înaltului forum al comuniștilor, Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, și își exprimă pe această cale deplina adeziune față de conținutul documentelor a- doptate, față de ideile cuprinse, idei de o mare însemnătate practică și teoretică.Folosim și acest prilej pentru a ne exprima deplina satisfacție pentru realegerea dumneavoastră, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de către Congre- sul al XIV-lea al partidului, în suprema funcție de secretar general, avînd deplina convingere că acest 

act politic fundamental constituie chezășia de granit a. împlinirii idealurilor supreme ale națiunii, garanția înaintării neabătute a României pe drumul luminos al socialismului și comunismului, al progresului, bunăstării și păcii.Conștienți de înaltele îndatoriri ce ne revin, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort pentru traducerea in viață a mărețelor obiective adoptate de înaltul forum al comuniștilor, răspunzînd prin noi fapte de muncă grijii statornice pe care o acordați ridicării nivelului de viață și civilizație al întregului popor.Vă urăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, cu toată căldura inimilor noastre, deplină sănătate și nesecată putere de muncă, ani mulți și rodnici în fruntea partidului și a țării, pentru a ne călăuzi, cu aceeași clarviziune, inepuizabilă energie și neasemuită dăruire patriotică, spre infăptuirea celor mai . cutezătoare planuri și programe de înflorire și propășire a scumpei noastre patrii, pentru făurirea visului de aur al națiunii noastre — comunismul.In climatul de puternică angajare politică și patriotică revoluționară, și noi,, locuitorii COMUNEI CEANU MARE, JUDEȚUL CLUJ, ne manifestăm deplina satisfacție și bucurie față de realegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar ge

neral al partidului, marele conducător al națiunii noastre socialiste, creatorul de geniu al strategiei revoluționare a Partidului Comunist Român, avînd nestrămutata convingere că aceasta constituie garanția supremă a înfăptuirii cu succes a planurilor și programelor de dezvoltare multilaterală a României, de creștere necontenită a nivelului de trai, a bunăstării întregului popor — se spune în telegrama comitetului comunal de partid.Acționînd cu deplină fermitate, comuniștii, toți locuitorii comunei Ceanu Mare sint hotărîți să nu precupețească nici un efort pentru sporirea continuă a rodniciei pămintu- lui, obținerea unor niveluri de producție cit mai ridicate, infăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, cerință obiectivă a sporirii necontenite a bunăstării locuitorilor satelor, a întregului popor. Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că nu vom precupeți nici un efort pentru transpunerea exemplară în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIV-lea, vom acționa neabătut pentru creșterea rolului conducător al partidului, pentru întărirea independenței și suveranității României socialiste.în telegrama ORGANIZAȚIEI O- RAȘENEȘTI URICANI A P.C.R. se arată .împreună cu întregul nostru partid și popor, comuniștii, toți locuitorii orașului Uricani vă adresează, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, cele mai calde și sincere felicitări pentru realegerea dumneavoastră Ia Congresul al XIV-lea in fruntea partidului, opțiune istorică fundamentală a întregului partid, a întregului popor, garanție fermă a evoluției patriei noastre pe drumul construcției socialiste și comuniste.Pe deplin conștienți că marile iz- binzi din cea mai fertilă epocă din istoria țării își au izvorul în clarviziunea și modul științific cu care conduceți destinele tării. îngădui- ți-ne, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să folosim acest prilej pentru a vă adresa de aici, de la poalele Retezatului, urări de viată lungă și sănătate deplină, multă putere de muncă, alături de tovarășa Elena Ceaușescu, spre binele și fericirea poporului român, întru continuarea neabătută a minunatei opere de pace, profund umaniste, care conferă României socialiste un strălucitor și binemeritat prestigiu în lume.Ne angajăm In fața partidului, a dumneavoastră, mult stimate și Iubite tovarășe secretar general, să acționăm cu hotărîre și spirit revoluționar pentru transpunerea neabătută în viață a istoricelor hotăriri adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului.în aceste momente de înaltă efervescență politică și intensă emulație patriotică, cu profunde semnificații pentru dezvoltarea societății noastre socialiste — se subliniază in telegrama CONSILIULUI ORĂȘENESC AL SINDICATELOR SCOR- NICEȘTI, JUDEȚUL OLT — oamenii muncii, membri de sindicat din orașul Scornicești, vă aduc din adin- 

cul inimilor un fierbinte omagiu cu prilejul realegerii dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — Erou între eroii neamului, genialul strateg al făuririi noii istorii a patriei, personalitate proeminentă a lumii politice contemporane —, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român. Ne exprimăm, totodată, adeziunea deplină la documentele magistrale aprobate de Congresul al XIV- lea, la inestimabila contribuție a dumneavoastră la elaborarea și fundamentarea lor, documente ce reprezintă un adevărat tezaur de idei, teze și orientări pentru activitatea de perspectivă a întregului partid și popor.Vă încredințăm, mult Iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, că oamenii muncii, membrii de sindicat de pe aceste minunate și tot mai înfloritoare plaiuri românești, nu vor precupeți nici un efort, că ne vom mobiliza exemplar pentru materializarea sarcinilor ce ne revin din istoricele documente adoptate de Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.Istorica realegere a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, genial făuritor al României socialiste moderne, in suprema funcție de secretar general al partidului, la Con

gresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, desfășurat in atmosfera generală de vibrantă și unanimă adeziune sărbătorească a tuturor comuniștilor, sub semnul unității depline a întregului popor in jurul partidului, al dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe secretar general al partidului, constituie un eveniment epocal de cea mai mare însemnătate, care dă garanția înaintării neabătute a României socialiste pe drumul victorios și luminos al comunismului in patria noastră, al progresului și civilizației, al bunăstării întregului popor; colaborării și păcii în lume, se arată în telegrama MINISTERULUI SILVICULTURII.Adine încrezători în geniul și virtuțile dumneavoastră, fără asemănare, de strălucit conducător suprem, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, toți oamenii muncii din unitățile Ministerului Silviculturii, asemenea întregului popor, vă dorim din suflet multă sănătate pentru înfăptuirea neabătută a politicii Partidului Comunist Român și ne angajăm să cinstim realegerea dumneavoastră, în înalta funcție de secretar general al partidului, cu profund devotament, cu noi fapte_ de muncă, să îndeplinim neabătut hotăririle adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului, să traducem in viață, neobosit, prețioasele indicații, orientări și sarcini ce ni le-ați dat pentru mai buna gospodărire a pădurilor și a pajiștilor montane, pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan și din programele pe anul !989 și întregul cincinal 1986—1990.în aceste clipe sărbătorești, încărcate de profunde semnificații istorice, împreună cu întregul partid și popor, activul COMITETULUI JUDEȚEAN DE CULTURA ȘI EDUCAȚIE SOCIALISTA TULCEA își exprimă bucuria și mindria patriotică, revoluționară, adeziunea deplină la votul unanim al forumului comuniștilor români, care v-a învestit in funcția supremă de secretar general al partidului, expresie a înaltei a- precieri a genialei dumneavoastră personalități de militant revoluționar și patriot înflăcărat, de ctitor de epocă de glorii, garanție fermă a înaintării neabătute a României pe calea socialismului și comunismului — se subliniază într-o altă telegramă. .Ca mare ctitor al spiritualității socialiste românești, dumneavoastră ați arătat, cu cuvîntui și cu fapta, că ideea de cultură trebuie să fie organic legată și integrată cu uriașul efort constructiv de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, iar Festivalul național „Cin- tarea României", căruia i-ați dat viață și rod și i-ați asigurat cele mai bune condiții de desfășurare, constituie imaginea cea mai vie a modului revoluționar > în care partidul concepe participarea maselor la edificarea unei spiritualități superioare.Puternic însuflețiți de Istoricele hotărîri adoptate de cel de-al XIV- lea Congres al Partidului Comunist 

Român, noi, oamenii muncii care activăm in domeniul culturii și educației socialiste in județul Tulcea, ne facem, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o datorie de onoare în a vă asigura că ne vom mobiliza toate forțele, că vom face totul pentru a răspunde exigențelor și sarcinilor majore pe care le-ați stabilit activității de educație comunistă, patriotică și revoluționară. de înflorire a artei și culturii românești, de formare a omului nou.Cu profundă și aleasă satisfacție și bucurie, in deplină unitate de gind și simțire cu întregul nostru partid și popor, organizațiile componente ale CONSILIULUI MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE au primit realegerea, de către cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, a dumneavoastră, stimat și înflăcărat patriot, militant revoluționar, genial fondator al României socialiste, Erou între eroii neamului, eminent patriot al lumii contemporane, in funcția supremă de secretar general al partidului. Puternic însuflețiți de strălucitul dumneavoastră exemplu de viață, muncă și dăruire comunistă, toți oamenii muncii, membrii organizațiilor componente ale Consiliului Municipal al Frontului Democrației și Unității Socialiste sint plenar angajați în fața partidului, a dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că vor acționa cu responsabilitate sporită, că vor face totul pentru a îndeplini integral sarcinile ce le revin din hotăririle adoptate de istoricul Congres al XIV-lea al P.C.R.Ne exprimăm adeziunea deplină la documentele programatice adoptate de marele forum al comuniștilor români și vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că, alături de minerii, side- rurgiștii, energeticienii și constructorii hunedoreni, de cei ce muncesc pe ogoare, vom acționa cu dăruire patriotică și spirit revoluționar pentru a adăuga noi străluciri împlinirilor din perioada pe care, cu aleasă prețuire o numim Epoca Nicolae Ceaușescu, contribuind cu întreaga putere, capacitate și dragoste de muncă la edificarea patriei noastre socialiste, se menționează în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN AL FEMEILOR — HUNEDOARA.In aceste momente de nețărmurită vibrație patriotică prilejuită de realegerea dumneavoastră în suprema funcție de secretar general al partidului, vă rugăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, să primiți, ca simbol al prețuirii ce v-o purtăm, cele mai respectuoase și sincere felicitări, calde urări de sănătate, viață lungă și putere de muncă pentru a ne conduce patria spre noi culmi de progrăs și civilizație.în telegrama ÎNTREPRINDERII „ELECTRO BANAT" DIN TIMIȘOARA se arată: Această unanimă opțiune este expresia dragostei, a respectului și încrederii nemărginite a întregii națiuni față de dumneavoastră, de prodigioasa activitate desfășurată încă din fragedă tinerețe pentru afirmarea idealurilor revoluționare ale clasei muncitoare, pentru înfăptuirea pe pămîntul scumpei noastre patrii a celei mai drepte și mai umane societăți — societatea comunistă. într-o înălțătoare unitate de cuget și voință cu întregul popor, vă adresăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vibrantul omagiu pentru monumentala operă teoretică și practică intrată definitiv in tezaurul gîndirii universale, pentru spiritul vizionar, pentru strălucita activitate desfășurată in fruntea partidului și statului, în noua epocă revoluționară deschisă de Congresul al IX-lea, ale cărei împliniri fără precedent au așezat patria noastră în superba vîrstă de aur. Noi, partici- panții direcți la construcția destinului socialist și comunist,al țării, strîns uniți în jurul gloriosului nostru partid, al dumneavoastră, mult ■ iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne angajăm să îndeplinim exemplar planul pe acest an și pe cincinal, la toți indicatorii, să transpunem în viață Programul-Directivă pentru viitorul cincinal și, în perspectiva anilor 2000—2010, istoricele hotăriri ale Congresului al XIV-lea al partidului.într-un glas cu întreaga noastră națiune socialistă, și noi, oamenii muncii din ramura de transporturi șl telecomunicații, vă adresăm respectuoasa rugăminte de a primi expresia celor mai calde felicitări pentru realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, opțiune fundamentală, unanimă și entuziastă a celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, susținută din adîncul inimii de toți fiii patriei, de întregul nostru popor, se relevă în telegrama COMITETULUI UNIUNII SINDICATELOR DIN TRANSPORTURI ȘI TELECOMUNICAȚII.Ferm hotărîți să răspundem prin noi și exemplare fapte de muncă minunatelor condiții pe care partidul și statul nostru le-au creat tuturor oamenilor muncii, urmind permanent activitatea neobosită pusă in slujba partidului și poporului de către dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vom acționa cu înaltă responsabilitate revoluționară, cu devotament și abnegație pentru ridicarea pe o treaptă superioară a întregii noastre activități, pentru a fi demni de mărețele înfăptuiri ale României socialiste.Ne exprimăm șl cu acest prilej convingerea nestrămutată că, avîndu-vă mereu în fruntea partidului și a țării pe dumneavoastră, eminentul conducător clarvăzător, luminat, bun și drept. Partidul Comunist Român va aplica in continuare, în mod științific și creator, legitățile generale ale revoluției și construcției socialiste, bogata experiență proprie acumulată in uriașul proces al edificării noii orînduiri, astfel îneît scumpa noastră patrie să urce impetuos pe cele mai inalte culmi de progres și civilizație, spre orizontul luminos al comunismului.
_______________7
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PLANUL PE ACEST AN, REALIZAT EXEMPLAR!
PRODUCȚIA ANULUI VIITOR, TEMEINIC PREGĂTITĂ!

Produsele ce poartă marca întreprinderii Integrata de Lină Constanța sint cunoscute astăzi pe aproape toate meridianele lumii, unitatea avînd relații comerciale cu un mare număr de firme din Italia, Franță,' R.F.G., Anglia, S.U.A., din țări ale Orientului Apropiat. O carte de vizită onorantă, reprezentată, in primul rînd. de calitatea deosebită a produselor, în care se află înglobate munca neobosită, eforturile, inteligența și inventivitatea harnicului colectiv de oameni ai muncii de aici, unde ponderea forței de muncă o reprezintă femeile, plusul lor de finețe și gingășie calitatea și diversitatea coloristică a producției de țesături.Desigur, acest frumos renume este susținut și de rezultatele înregistrate in activitatea de producție. In perioada parcursă din acest an s-a realizat o producție-marfă suplimentară de peste 67 milioane lei, inregistrîndu- se o creștere de 13,4 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut; productivitatea muncii este mai mare cu 5,4 la sută față de prevederile acestui an față de aceeași lui trecut ; tot producția i

răsfringindu-se in

sare sporirii competitivității produselor pe care le realizăm pe piața internațională, ne spune tovarășa Elena Vlăduc, directoarea întreprinderii, Și colectivului nostru, care participă direct la activitatea de export, ii revin sarcini concrete, de maximă răspundere, pentru a-și aduce o contribuție sporită la creșterea mai puternică a exportului și îndeosebi a exportului de produse Cu un nivel tehnic și calitativ’ ridicat. Așa cum a subliniat secretarul general al partidului, este necesar să acționăm cu toată răspunderea pentru realizarea în cele mai bune condiții a prevederilor din Progra-

potențial uman de care dispunem.Obiectivele de perspectivă pe care oamenii muncii de la întreprinderea Integrata de Lină Constanța și-au propus să le înfăptuiască, în spiritul orientărilor și sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, vor continua, de fapt, pe o treaptă superioară acțiunile întreprinse pînă in prezent și care au condus la obținerea unor rezultate bune ; în producție. în ultimii ani, in ’ condițiile creșterii ofertei pentru export, a exigențelor, care nu admit nici un fel de rabat la calitate, nu s-au înregistrat refuzuri din partea beneficiarilor externi. Un merit deose-

producție un procedeu eficient de finîsare a articolelor cu procent ridicat de lină, reaiizîndu-se o finisare superioară, un tușeu mai bun. Prin forme specifice, aproape 1090 de oameni ai muncii participă anual la diferite cursuri de calificare și policalificare in meserii înrudite, prin modalități practice in cazul reglărilor de mașini, inginerilor șau altor specialiști din unitate.— Sintem mîndri de ceea ce realizat pînă acum, de prestigiu] -care I-atn ciștigat prin muncă, spunea tovarășa Petra Cristea, cretar al comitetului de partid,gur, tot ceea ce am realizat,'tot ceea ce am dobîndii intr-un timp relativ scurt se in - temeiază pe dezvoltarea proprietății socialiste, pe baza căreia s-au produs mutații calitative in întreaga viață e- conomico-socială a patriei. Sintem proprietarii acestor mijloace de producție moderne cu care a fost înzestrată unitatea noastră in anii de după Congresul al IX- lea al partidului, sintem acestor de aprecieri piețe i ai De la

am pe ne se- Si-

Experiența acumulată
și rezultatele cercetării agricole 
aplicate cu fermitate m practica

Fără excepție, numai produse 
de cea mai bună calitate!

Cum este respectată această cerință esențială pentru realizarea producției 
la export la întreprinderea Integrata de Lină Constanța

și cu 10,4 la sulă i perioadă a anu- față de anul tre- l'izică de țesături la sută, iar cea de cu 2 la sută ; s-a produselor noi și reprezentind producției-
cut, a crescut cu 6,8 confecții textile mărit ponderea modernizate, acestea 82 la sută din totalul marfă realizate ; a crescut gradul de valorificare a materialelor textile recuperabile : au fost create 90 de articole noi, in peste 5 500 de desene și poziții coloristice : au fost realizate integral planul și producția pentru export.— Noile exigențe formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de la înalta tribună a celui de-al XIV-lea Congres, prețioasele teze, idei și orientări cunrinse in magistralul Raport prezentat marelui forum al comuniștilor români, profundă analiză a drumului parcurs în înlănțuirea societății socialiste. constituie și pentru noi. pentru activitatea de viitor, un valoros îndrumar pe baza căruia vom acționa, la cotele unei exigențe sporite, pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor ce ne revin, îndeosebi la export. pentru asigurarea tuturor condițiilor nece-

nrui-Directivă pentru ridicarea industriei noastre socialiste la un inalt nivel calitativ și tehnic, in măsură să realizeze produse cu performanțe competitive cu cele mai bune realizări pe plan mondial. Pe această bază ne-am fundamentat programele noastre de acțiune, care au drept scop imbunătățirea radicală a întregii activități, a stilului și metodelor de muncă. Comitetul de partid, împreună cu comisia de export a consiliului oamenilor muncii au stabilit, in lumina documentelor adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului, măsuri concrete care vizează, printre altele, organizarea temeinică a muncii, dotarea corespunzătoare a intregului flux de producție, ridicarea substanțială a nivelului tehnic si calitativ al produselor, creșterea productivității muncii și sporirea mai accentuată a eficienței economice, reducerea costurilor de producție, și în primul rînd a cheltuielilor materiale, adîncirea procesului de prelucrare a resurselor.existente. O altă problemă pe care o avem în atenție se referă Ia asigurarea liniilor de fabricație cu personal cu o înaltă- pregătire profesională, acor- dind o atenție deosebită ridicării nivelului de calificare a forței de muncă, utilizării eficiente a intregului

bit în această direcție revine colectivului atelierului de proiectare a produselor noi, prin eforturile căruia s-a diversificat în permanență producția de țesături destinată exportului. Spiritul inventiv, emulația creatoare a oamenilor muncii din acest sector s-au materializat în reducerea greutății specifice a țesăturilor, modificarea parametrilor de proiectare și creșterea fineții firelor, valorificarea la un înalt grad de eficiență a materiilor prime indigene, lină semigroasă și groasă, obținindu-se cile trei articole pe fiecare compoziție și altele. In secțiile' destinate exportului au fost introduse tehnologiile cele mai bune, au fost promovați oameni cu o inaltă pregătire profesională. s-a întărit controlul de calitate, incepind de la verificarea și analiza foarte atentă a materiei prime ce urmează a fi prelucrată. S-au făcut însemnate investiții, fiind, printre altele, înlocuite aproape în totalitate vechile războaie de țesut cu altele derne, mai silențioase și productivitate, rile oamenilor lizăt în creații efecte beneficeprinderii. Un colectiv special organizat a pus la punct și a aplicat in

noi, mode mare propune- materia-Sugestiile, muncii s-au tehnice, în acțiuni cu pentru bugetul între-

creatorii bunuri pe ale roa- iri-se bucurămai pretențioase sintem beneficiari muncii noastre.în funcțiune a întreprinderii
care cele lumii, delor trarea noastre pe marea platformă industrială a municipiului Constanța, zestrea tehnică a crescut, de la un an la altul, o serie de mașini și utilaje au fost modernizate la nivelul cerințelor actuale ale revoluției tehnico- stiințifice. Ca proprietari ai acestor mijloace de producție de mare ran-, dament, ne-am preocupat și ne vom preocupa în continuare de buna lor gospodărire, de utilizarea acestora la parametrii cei mai inalți, pentru a realiza produse competitive pe piața internă și externă. Numai în acest fel, acționînd in spirit revoluționar. de deplină angajare muncitorească, ne vom îndeplini sarcinile ce ne revin. Marile realizări obținute în patria noastră, precum și strălucitele perspective prefigurate de documentele adoptate de Congresul al XIV-lea demonstrează cu deosebită forță rolul conducător al partidului,, justețea politicii partidului nostru în toate domeniile de activitate.

Lucian CRISTEA corespondentul „Scinteii"

Condițiile de sol și climă deosebit de prielnice au făcut ca sfecla de zahăr să fie, de-a lungul anilor, o cultură , cu o mare pondere in agricultura județului Mureș. Pentru unitățile agricole, această plantă tehnică a fost și este nu numai principala sursă de venituri bănești, de asigurare a echilibrului financiar, a autofinanțării. ci și un mijloc prin care acestea iși completează necesarul de furaje. In județul Mureș funcționează două fabrici de zahăr, iar sfecla Ocupă in mod constant, în ultimii ani, pe ansamblul județului, o suprafață cuprinsă între 11 000 și 12 000 hectare, unitățile agricole cultivând mire 5 și 18 la-sută din suprafața arabilă. Important este însă un alt fapt : măsurile întreprinse de comitetul județean de partid au făcut ca in acest an județul Î.Iureș să realizeze, pe teren neirigat, o product.ie-record de sfeclă de zahăr. Recolta din acest an nu este deloc considerată ca fiind întim- plătoare, ci, dimpotrivă, o'urmare logică a producțiilor constant bune și foarte bune din ultimii ani.Pentru modul in care. în acești ani. au evoluat producțiile in zeci de unități cultivatoare, exemplul Cooperativei Agricole Cristești-Mureșeni este deosebit de concludent. Bunăoară, dacă în 1970 cooperatorii de aici abia realizau 18—20 tone sfeclă de zahăr la hectar, doi ani mai tîrziu producția a crescut la 46 000 kg, pentru ca după 1980 ea să fie in mod constant de 60 000—70 090 kg, iar în acest an — de ll»i 670 kg la hectar. Dar acest „drum", ca, de altfel, și al cooperatorilor din Șăulia de Cîmpie, • l-au parcurs multe unități, intre care cooperativele agricole din Luduș. Ier- nut. Cuci. Gornesti. Fîntînele, Săr- mașii, Balda, Reghin, Zau de Cîmpie, care, in acest an, au realizat producții medii de peste 125 000 kg sfeclă de zahăr la hectar. Sînt rezultate care atestă, ca și in cazul altor culturi, că în prezent nu „virfurile" sint cele care dau „tonul" în producția de sfeclă de zahăr, ci „media" unităților cu nroducții-record.Despre modul în care unele unități agricole mureșene au acționat în scopul creșterii ’producțiilor de sfeclă de zahăr si măsurile întreprinse la nivelul județului pentru însușirea și

generalizarea tehnologiilor avansate vom retine, totuși, sublinierea făcută in acest sens de inginerul Teodor Ar- deleanu, director cu producția vegetală la direcția agricolă județeană : ,,Producția din acest an am realizat-o aplicind neabătut rezultatele științei agricole. Un singur exemplu : ampla
sarea sfeclei de zahăr nu s-a realizat intîmplător, ci pe baza unui studiu detaliat, întocmit de stațiunea de cercetări de profil. Abia apoi s-au -proiectat» asolamente pe ferme sau unități, unde, pe aceeași solă, sfecla să revină o dată la 5—6 ani. Efectul ? Riscul obținerii de producții mici (de pe terenuri nefavorabile) a fost, practic, eliminat, producțiile mari din ulti-
Preocupări in unități 
din județul Mureș

*Promisiuni repetate și o certitudine nedorită
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furnizor de tehnologice însemnătate petrolului.

anul tre- reușit nu- sarcinilor

de la între- nu are șanse
respectat prevederile Mai mult. Deși terme- sint cu mult depășite, acum propun noi ter-

pure și ceramice și remarcabile

Aspect de munco de Io întreprinderea de Geamuri din BuzăuFoto : E. Dichiseanu

Termenul de punere în funcțiune

De ce este importantă investiția a- flată in curs ae realizare la întreprinderea de Utilaj Petrolier din Tirgo-, viște ? In această unitate economică, capacitățile productive sînt profilate, în principal, pe fabricarea instalațiilor de forai Și intervenții, a racordurilor speciale, precum și a unei variate game de armături, de la cele de uz general pînă la cele speciale. Așadar, o întreprindere care, practic, reprezintă un important utilaje și echipamente pentru ramuri de mare ale industriei : extracția chimie și petrochimie, energie electrică ș.a. Iată deci numai un motiv pentru care investiția de aici, gindită in ideea modernizării producției, orga- ■ nizării de fluxuri tehnologice moderne. axate pe cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, suscită un justificat . interes. Concret, despre ce este vorba ?— Obiectivul — ne precizează Ion Oncescu, secretarul de partid al întreprinderii — il constituie dezvoltarea în etapa a Vt-a, inclusiv .eliminarea unor locuri iftguste și modernizarea producției. Acesta este de fapt titlul generic sub care a fost aprobată investiția. Practic, sint avute in vedere creșterea capacității de producție prin mai buna organizare a spațiilor existente și dotarea cu utilaje moderne a secției de racorduri speciale, realizarea unei capacități suplimentare de instalații pentru intervenții și instalații echivalente — F 200— Care este termenul de punere în funcțiune ?— Conform graficelor „actualizate", termenul era stabilit pentru luna august anul curent. E drept insă că investiția trebuia finalizată anul trecut. dar, la acea dată, s-a mai parțial îndeplinirea prevăzute.— Care sînt cauzele ce întîrzierea lucrărilor ? O primă cauză, desprinsă din discuția cu beneficiarul, ar fi aceea că nu toate fronturile de lucru solicitate de constructor au fost predate la timp. Si aceasta deoarece lucrările urmau să fie executate pe spatiile productive existente. deci era necesară întrerupc-ea fabricației. O altă cauză care întîrzie punerea în funcțiune a obiectivelor o reprezintă neasigurarea cablurilor. Problemă ce revenea constructorului și care la ora actuală este rezolvată doar în proporție de pînă la 10 la sută fată de necesar.La prima vedere, argumentele prezentate de beneficiar par a aduce in discuție cauze obiective ; totuși, dacă în pregătirea investiției s-ar fi acordat toată atenția necesară acestor aspecte. ele puteau fî lesne soluționate.— Ceea ce a influențat și influențează in mod decisiv punerea în funcțiune a noilor capacități — ne snune Gheorghe Gănescu. inglner-sef cu probleme mecano-energetice și investiții — este neasigurarea utilajelor tehnologice. Numai la unele din a- cestea .contractarea s-a făcut in corelare cu termenele de punere in funcțiune : la altele, acest lucru nu a fost posibil. Iată insă că nici utilajele contractate 1a timp n-au sosit. între a- cestea se numără : presa electro- .hidraulică — produsă de Combinatul

de Utilaj Greu Iași, pe care o așteptam în septembrie, dar care, așa cum arată graficul trimis de furnizor, va sosi doar la sfirșitul trimestrului IV a.c. ; .cele 10 strunguri comandate „la temă" la întreprinderea de Ma- șini-Unelte Suceava trebuiau livrate și puse in funcțiune incă la sfirșitul anului trecut. La ora actuală au sosit 9 strunguri care nu au l'ost puse in funcțiune, de furnizor, la parametrii ceruți. unul rămînînd de asigurat in continuare ; alte 4 strunguri cu termen de livrare in trimestrul III 1989. de la întreprinderea Mecanică Roman, nu sînt încă livrate. Și exemplele pot continua.— Ce măsuri au fost întreprinse pentru recuperarea restanțelor ?— La toate comandamentele ținute la secția „racorduri speciale" s-au făcut adesea observații asupra
unei importante investiții 

ia întreprinderea 

de Utilaj Petrolier 
din Tirgoviște

diferențelor dintre documentația de' execuție și condițiile din teren. Cu toate acestea, în faza de punere în funcțiune a capacităților se găsesc încă multe neconcordanțe, ceea ce duce, bineînțeles, la întîrzieri inerente datorate timpului necesar pentru adoptarea' altor soluții. Astfel, în prezent, multe din utilajele existente în atelierele de finisat racorduri sudate sînt montate, dar alte 20 de strunguri sînt nepuse în funcțiune, așteptând rezolvarea unor probleme de ordin tehnic și tehnologic. Notăm o situație similară șl în cazul atelierului de fosfatare, de eboș centralizat, unde nu s-au terminat nici lucrările de construcții- montaj.Se cuvine subliniat faptul că deși la această dată marea majoritate a utilajelor din atelierul de finisat racorduri sudate și fosfatare au fost montate și puse in funcțiune, nu s-a asigurat necesarul de forță de muncă pentru funcționarea și exploatarea lor. Este foarte adevărat că, in această perioadă, vechea capacitate a produs continuu, dar aceasta nu reprezintă o scuză justificată pentru beneficiarul investiției, dator să ia din timp măsurile necesare pentru buniil mers al producției la noua capacitate.Deci, în esență, punctul de vedere a! beneficiarului este că. finalizarea lucrărilor de construcții-montaj este intîrziată în principal datorită restanțelor in livrarea utilajelor și ’ echipamentelor tehnologice. Să aflăm insă și părerea constructorului...

— In general — opinează ing. Ștefan Popescu, șef de brigadă la Antrepriza Construcții Industriale Tirgoviște — partea de construcții la atelierele „racorduri sudate" și „fosfatare" sint terminate incă de anul trecut. Lucrările restante sînt datorate, pe de o parte, așa cum spunea- și beneficiarul, predării cu întîr- ziefe a fronturilor de lucru’, avînd in vedere că toate amplasamentele trebuiau predate in luna aprilie 1988, iar, pe de altă parte, sosirii cu în- tirziere a documentației de execuție. După grafice, aceasta trebuia predată la sfirșitul lunii martie anul trecut, dar nici acum documentația nu este completă.Din nou este adusă in discuție problema livrării cu întîrziere a utilajelor și cea a cablurilor, conductelor și laminatelor, situație care a dus la re-reprogramarea termenelor și, in cele din urmă, la amînarea punerii in funcțiune pentru... anul viitor.Ținînd cont de faptul că o importantă parte din capacitățile planificate s-au pus in devans in funcțiune cu aproape 6 luni, este cu atît mai greu de înțeles de ce nu se poate realiza același lucru și pentru „diferența" rămasă pînă la atingerea întregii capacități proiectate. Și pentru că tot ne referim la modernizarea producției, să reținem un aspect surprins în timpul documentării. La secția racorduri, lajele lucrau la capacitate în urma proceselor de lucrări mecanice pierderile tehnologice, șpanul, erau considerabile.Investigațiile noastre pun in lumină o singură, dar importantă concluzie. Acumularea serioaselor rămîneri în urmă înregistrate pe parcursul derulării lucrărilor se datorează slabei pregătiri a investiției și, de aici, consecințele care se regăsesc în repetate aminări ale termenelor de punere în funcțiune. Practic, nu s-a ținut cont de faptul că lucrările de construcții se desfășoară pe spații productive existente și, deci, nu s-au putut lua măsuri operative și eficiente pentru asigurarea unui cadru optim în astfel de cazuri. In același timp, proiectantul. întir- ■ziind predarea documentației, a dezorganizat activitatea constructorului, dar șl pe cea a beneficiarului. Tn al treilea rînd, furnizorii de utilaje nu și-au contractuale, nele inițiale furnizorii și mene de livrare, noi grafice de expediție a utilajelor, deci, practic, nici anul acesta investiția prinderea tîrgovișteană să fie finalizată.Se impun, așadar, o tuturor factorilor implicați, beneficiar, proiectant, constructor, furnizori de utilaje, o intervenție hotări- tă a forurilor de resort pentru rezolvarea operativă a problemelor ce condiționează punerea in Producție in cel mai scurt timp a noilor capacități productive dc la întreprinderea de Utilaj Petrolier Tirgoviște.

O preocupare constantă a tuturor colectivelor de oameni ai muncii din Capitală vizează aplicarea neîntirziată în producție a măsurilor, cuprinse în programele de organizare și modernizare a fluxurilor de fabricație. Drept urmare, în perioada care a trecut din acest an. pe ansamblul Capitalei au fost aplicate peste 5 000 de măsuri tehnico-organizatorice, care au condus la creșterea productivității muncii cu 9,1 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut. Se cuvine subliniat faptul că printr-o conlucrare tot mai strinsă intre institutele de cercetare științifică și inginerie tehno-
în atmosfera de puternică angajare și însuflețire patriotică generată de mărețele obiective cuprinse în documentele programatice a- doptate de Congresul al XIV-lea ai partidului, colectivul de muncă al întreprinderii Miniere Hunedoara și-a intensificat eforturile pentru a obține rezultate superioare in producție. Prin îmbunătățirea organizării procesului de extragere a minereului, creșterea

Ovidiu ZAMFIRESCU

logică, de invățămînt superior și întreprinderile industriale au fost implementate în producție tehnologii noi, s-au asimilat utilaje de mare productivitate pentru industria ușoară, metalurgică, energetică, componente electronice și hidraulice, pentru comenzi numerice și instalații de automatizare, materiale noi cu proprietăți superioare, substanțe chimice ultrapure, materiale compozite. Rezultatepe linia modernizării producției au obținut colectivele întreprinderilor de mașini grele, „23 August", „Republica", mecanică fină, de calculatoare și altele. (Gheorghe Io- niță).
de fier peste prevederirandamentelor in abataje și în cariere, întronarea unui climat de ordine și disciplină la fiecare loc de muncă, minerii din sectoarele productive Ghelari și Teliuc, in- tensificînd întrecerea socialistă, raportează extragerea peste prevederile de plan,în acest an, a 17 000 tone minereu de fier. De subliniat succesele deosebite obținute și in pregătirea noilor capacități de producție, realizind în întregime planul pe acest an. (Sabin Cerbu).

SATU MARE : Sarcinile la export — realizate exemplarPuternic însuflețiți de orientările și îndemnurile adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, de mobilizatoarele sarcini ce le revin din istoricele documente adoptate de marele forum al comuniștilor români, oamenii muncii de la Întreprinderea „23 August" Sa tu Mare înregistrează succese remarcabile în realizarea producției de export, a celorlalți indicatori. Astfel. colectivul acestei unități a raportat îndeplinirea prevederilor pe patru ani din actualul cincinal, ur- mînd să livreze suplimentar la ex-

port, pină la finele anului, o producție in valoare de 117 milioane lei, din care 30 milioane lei producție suplimentară la export pe anul în curs. Competitivitatea tot mai ridicată a mașinilor de gătit cu combustibil gazos in diferite variante și tipodimensiuni realizate de acest destoinic colectiv la nivelul celor mal inalți parametri tehnico-funcționali ai produselor similare realizate în străinătate a avut drept firească și îmbucurătoare consecință cîștigarea de către întreprinderea sătmăreană a noi piețe externe în numeroase țări ale lumii. (Octav Grnmeza).
I

ma perioadă, și cu precădere din a- cest an. confirmind acest lucru".Am reținut acest exemplu. Dar știința agricolă a stat și la baza fertilizării terenurilor cu îngrășăminte naturale și chimice, efectuării arăturilor și pregătirii patului germinativ, a insămințărilor care, efec- tutndu-se, de regulă, la sfirșitul lunii martie și în primele zile ale lui aprilie, prezintă avantajul — subliniat de numeroși specialiști — că permite realizarea primelor doijă prașile (din cele 4—5, cite se execută in perioada de vegetație) inaintea declanșării prașilei la porumb, aglomerarea acestei lucrări fiind astfel evitată, cu urmări favorabile asupra ambelor culturi. Un alt amănunt : în ultima perioadă, utilizarea pe scară largă a soiurilor monogerme, intre care se remarcă „Monorom", „BrașOv-519", „Românesc-7" (perfect adaptate pentru această zonă a țării), a permis creșterea randamentului la lucrarea de rărit cu peste 3U la sută. Dat fiind acest lucru, cit și faptul că aceste soiuri sint de înaltă productivitate, au un randament bun la prelucrare și contribuie la ușurarea lucrărilor de întreținere, pentru creșterea producțiilor în anii viitori, cultivatorii din județul Mureș propun extinderea, pe scară și mal largă, a soiurilor monogerme.Pornind de la experiența acumulată și producțiile mari realizate, ce s-a Întreprins în această toamnă pentru ca recolta de sfeclă de zahăr să fie și mai mare în anul viitor ? Un prim răspuns l-am aflat la direcția agricolă a județului. „Pentru a ne înscrie și în 1990 cu producții la nivelul exigențelor cres- cinde ale noii revoluții agrare — ne preciza inginerul Gheorghe Almă- șan, director general al direcției a- gricole — întreaga suprafață destinată sfeclei de zahăr a fost pregătită „ca la carte" (arată cu pluguri echipate cu scormonitori, iar pe 6 000 hectare s-a executat și discuitul, prin care se evită, in primăvară, o „trecere" suplimentară cu tractorul). Totodată, pe mai bine de 4 000 hectare au fost aplicate cite 40—50 tone de îngrășăminte organice la hectar, bine fermentate. Acestea, cit și alte lucrări agroameliorative constituie încă din „start" o serioasă opțiune pentru a realiza ceea ce ne-am propus".La sublinierile de mal sus să adăugăm și faptul că, pentru a asigura principalele elemente nutritive (azot, fosfor și potasiu) la nivelul cerințelor, pe baza analizelor pedo- logice și agrochimice, realizate de oficiul județean de resort, s-a stabilit necesarul de îngrășăminte pentru fiecare solă destinată sfeclei de zahăr. Urmărind la fața locului modul în care numeroase unități agricole au pregătit producția anului viitor, am constatat că, peste tot, s-a acționat după cele mai exigente reguli agrotehnice. Cu precizarea că, pe lingă lucrările amintite, arăturile adîncl au fost însoțite de nivelarea terenului cu discuri dotate

cu lame, apliclndu-se. totodată, a- mendamente. Pentru a explica exigența cu care unii cultivatori au acționat la pregătirea viitoarei recolte de sfeclă de zahăr, ne-am adresat unui apreciat specialist. Constantin Pop, inginerui-șef C.A.P. Cristești-Mureșeni, ne-a spus : „Numai sfecla de zahăr ne-a ficiu de 22 800 lei pe cel mai mare dintre tale. Pe lingă acesta, neficiat de -3 300 tone raj valoros), iar membrii cooperatori— de 24 tone zahăr". Nu intimplător— adăugăm noi — măsurile luate la nivelul județului au vizat și alte aspecte de care depind in mod hotărî- tor obținerea producțiilor mari programate in viitorul an agricol. între acestea se numără preocuparea pentru condiționarea corectă a seminței, acționindu-se împotriva dăunătorilorși in primul rînd a viermilor-„sirmă". i Ce s-a întreprins in acest scop? „Cu- noscind, bunăoară, pe baza analizelor făcute — ne preciza inginerul Mihai Tomșa, șeful inspectoratului pentru protecția plantelor — că, in cazul ne- tratării optime a seminței împotriva acestui dăunător, plantele se pot rări nepermis de mult, specialiștii noștri au determinat, in acest an, gradul de infestare cu „dăunători" a tuturor solelor destinate sfeclei de zahăr. Aceasta face ca nici un metru pătrat de teren să nu primească, în primăvară, o sămînță netratată în acest scop". Am reținut, de asemenea, că, întrucit sfecla de zahăr este o cultură semănată pe rinduri cu o mare densitate, iar combaterea manuală a buruienilor este o lucrare anevoioasă, în prezent mai bine de 70 la sută din erbicidele necesare au fost asigurate. Măsuri preventive au fost luate, in timp util, și pentru combaterea, la nevoie, a puricilor de plante, larvelor defollatoare, a cercospo- riozei (boala nr. 1 a sfeclei de zahăr), împotriva căreia specialiștii mureșeni și-au creat condiții pentru a o combate în totalitate.Dar, așa cum am constatat, și fabricile de zahăr au luat o serie de măsuri care să ducă la creșterea producției de sfeclă. Bunăoară, fabrica din Luduș ți-a pregătit laboratorul agricol cu instrumentele necesare determinării, în zona sa de activitate, a elementelor fer- tilizante din sol, pentru ca fertilizarea să fie realizată în raport direct cu producțiile programate. Totodată, dat fiind că, in ultimii ani, în aceas- j tă zonă a județului au apărut unele < boli, unitatea și-a creat, la Bogata și Roșiori, timpuri experimentale în , suprafață de 3 hectare. Scopul ? Con- J furarea tehnologiei de cultură ți de i. „carantină" pentru aceste boli. Bine- I înțeles, preocupări asemănătoare e- 1 xistă și la Fabrica de Zahăr din Tîrgu 1 Mureș. jDînd aceste exemple, precizăm ; însă că, pornind de la faptul că tehnologiile de cultivare, oricit de bine ar fi insușite, ele singure nu pot duce automat la creșterea producțiilor, unul din obiectivele urmărite, pe termen lung, și cu precădere in iarna acestui an, va fi generalizarea, in cadrul invățămintului agrozootehnic. ; ca și in cursul anului, a experienței cultivatorilor de sfeclă de zahăr din Șăulia, Cristești-Mureșeni, Ier- nut, Gornești ș.a., care au realizat, an de an, producții-record la această cultură. De aceea, ciclurile de prelegeri pe această temă au fost însoțite de organizarea schimburilor do experiență, pentru a urmări pe viu, în întreaga perioadă de vegetație — de la semănat la recoltat —, modul in care se aplică efectiv elementele de tehnologie în unitățile fruntașe.Neîndoios, măsurile amintite, dar mai ales experiența dobîndită de oameni în cultivarea acestei valoroasa , plante tehnice, au creat premise favorabile ca în viitorul an agricol producția realizată pe ansamblul județului să fie superioară celei din acest an.
Gheorqhe GIURGIU corespondentul „Scinteii*

al care in acest an adus un bene- fiecare hectar, culturile vege- unitatea a be- borhot (un fu-

l
i

Activitate intensă, muncă bine organizată etape de dezvoltare intensivă a economiei naționale, creșterea eficienței economice reprezintă o sarcină cite vizează toate domeniile de activitate. Pretutindeni, in fiecare întreprindere este necesar așadar să se acorde o atenție deosebită reducerii consumurilor materiale și de energie, creșterii mai accentuate a productivității muncii, folosirii cu indici superiori a mașinilor, utilajelor și instalațiilor din dotare. Practic, la locul său de muncă, fiecare muncitor și specialist trebuie să acționeze ca un adevărat gospodar, cu simț de răspundere față de eficiența cu care sint folosite toate resursele tehnice și materiale.Luna decembrie reprezintă, în ace- lași timp, o perioadă de maximă mobilizare a forțelor pentru pregătire» temeinică, pină in cele mai mici a- mănunte a producției anului viitor, în acest sens, sarcini deosebite revin specialiștilor și cadrelor de conducere din Întreprinderi, centrale și ministere, care au datoria să soluționeze operativ, cu competență toate problemele de care depinde desfășurarea în cit mai bune condiții a activității productive încă din prima zi a anului viitor, incepind de la definitivarea contractelor de aprovizionare tehnico-materială și pină la asigurarea livrării produselor finite, Acționînd cu dăruire și abnegație, in spirit revoluționar, oamenii muncii din întreaga economie, în frunte cu comuniștii, au datoria patriotică să valorifice toate posibilitățile tehnice și materiale de care dispun, să asigure îndeplinirea exemplară a planului pe acest an, punînd în felul acesta baze trainice pentru înfăptuirea prevederilor pe cinai și a obiectivelor Congresul al XIV-lea
Ion

(Urmare din pag. I)fiecare loc de muncă. Prima și poate cea mai importantă concluzie care se desprinde din analizele efectuate cu prilejul recentelor adunări generale ale oamenilor muncii se referă la necesitatea indeplinirii integrale, ia toate sortimentele si in toate întreprinderile, a planului la producția fizică. Aceasta reprezintă condiția e- sențială pentru buna desfășurare a aprovizionării tehnico-materiale și a colaborării dintre unitățile economice, în final pentru respectarea și o- norarea la termenele stabilite a contractelor încheiate cu beneficiarii interni și partenerii de peste hotare. Iată de ce este necesar ca in fiecare întreprindere să se ia măsuri ferme pentru folosirea intensivă, la întreaga capacitate a mașinilor și u- tilajelor din dotare, pentru realizarea zi de zi, iar acolo unde cerințele economiei o impun pentru depășin-a prevederilor de plan la producția fizică. la fiecare sortiment in parte.Numai în felul acesta se poate asigura de altfel și fondul de marfă necesar pentru onorarea integrală, ritmică, la termenele înalt nivel calitativ a export. Așa cum Raportul prezentat Nicolae Ceaușescu la cel de-al XIV- lea Congres al partidului, țara, noastră importă și va continua să importe și in viitor cantități însemnate de materii prime și materiale absolut necesare dezvoltării economiei naționale. Ca atare, pentru echilibrarea balanței de plăți este necesar să se asigure creșterea mai puternică a exportului și îndeosebi a exportului de produse cu un nivel tehnic și calitativ ridicat, care să valorifice cu eficiență superioară munca întregului popor.Avînd in vedere cerințele actualei

stabilite și la contractelor la se arată in de tovarășul

întregul cln- stabilite de al partidului.
TEODOR
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Pentru perfecționarea activității 

în toate domeniile
(Urmare din pag. I)organizații de partid, la multe cadre de partid, la mulți comuniști. Faptul insă că in unele sectoare se mențin mereu deficiențe, că o seamă de factori care răspund de respectivele domenii iși fac mereu autocritica, iși iau mereu angajamente, dar, la analizele ulterioare, se constată că nimic sau aproape nimic nu s-a schimbat aduce in discuție și modul in care înțeleg unele organe și organizații de partid promovarea criticii și autocriticii in stilul lor de muncă, in raporturile cu comuniștii. In cadrul ședinței Comitetului Politic Executiv, secretarul general al partidului a re- definit încă o dată cu toată claritatea poziția pe care trebuie s-o aibă cadrele de conducere, activiștii de partid, toți comuniștii față de îndeplinirea obligațiilor și îndatoririlor pe care și le-au asumat ca membri ai partidului. „Am spus nu o dată — se relevă în cuvintare — critica și autocritica nu trebuie să devină o recunoaștere formală a lipsurilor ; folosirea lor este valabilă numai in măsura în care duco la lichidarea greșelilor, a lipsurilor, la îmbunătățirea rapidă a întregii activitățiîn cadrul unor perfecționări de maximă însemnătate aduse în sistemul conducerii activității politice, perfecționării stilului de muncă al

Preocupări susținute pentru mai buna soluționare 
a problemelor de muncă și viată ale oamenilorRomânia — așa cum se arăta în Raportul prezentat de secretarul general al partidului la Congresul al XIV-lea — va realiza, la sfirșitul actualului cincinal, o producție industrială de peste 145 de ori mai mare decit în 1945, din care o creștere de 128 de ori după Congresul al IX-lea al partidului. In acest spectaculos salt, care a adus după sine transformări radicale în munca și viața oamenilor, se regăsește și Galațiul, devenit „intîia cetate de foc“ a țării. Pentru a reda imaginea acestei uriașe dezvoltări, este suficient să arătăm că numai în combinatul siderurgic, creație a anilor pe care ii denumim cu mîndrie patriotică „Epoca, Nicolae Ceaușescu", lucrează circa 60 000 de oameni ai muncii — cîț populația unui oraș mijlociu. Este ușor de înțeles uriașele eforturi materiale făcute de statul nostru pentru dezvoltarea acestei cetăți siderurgice, pentru pregătirea forței de muncă capabile a stăpini complexitatea utilajelor, modernele procese tehnologice. Au fost calificați, in peste 200 de meserii, zeci de mii de oameni, ceea ce a dus la transformări radicale in modul lor de muncă și de viață.Generosul principiu al construiriii socialismului cu poporul și pentru, popor aplicat cu consecvență de partidul nostru și reafirmat cu tărie la Congresul al XIV-lea iși găsește o vie ilustrare și în activitatea combinatului nostru, în cadrul căruia preocupările privind crearea unor condiții cit mai bune de muncă pentru oameni au ocupat un loc principal încă din faza de proiectare a obiectivelor industriale. Să dau un singur exemplu : toate obiectivele industriale au fost prevăzute cu instalații pentru reducerea noxelor și combaterea poluării, valoarea fondurilor fixe cu această destinație ri- dicîndu-se în prezent la circa 2,5 miliarde lei, Urmărind în egală măsură menținerea sănătății oamenilor combinatului, cit și protecția mediului înconjurător, a fost inițiat un întreg complex de măsuri. A fost totodată organizat un puternic sistem de protecție a muncii, dotat cu instalații și utilaje, cu specialiști și pentru care, numai anul trecut, au' fost alocate fonduri ce au depășit suma de 77 milioane Iei.O expresie puternică a grijii față de om se regăsește și în faptul căț in combinatul nostru funcționează un adevărat „complex de sănătate" alcătuit din : un dispensar policlinic dotat cu stație de salvare și reunind 20 de cabinete de specialitate : 22 dispensare de întreprindere ; șase puncte sanitare situate in uzinele cocsochimică, furnale-aglo- merare și alte zone. In ultima perioadă, ca urmare a activității

Azi, etapa a XV-a 
In divizia A Ia fotbalAzi, in divizia A la fotbal, de la ora 13, meciurile etapei a XV-a. In Capitală : Victoria—Corvinul (pe stadionul din complexul Dinamo) și Sportul studențesc—Steaua (pe stadionul din Regie). în țară : S.C. Bacău—Jiul, Universitatea Craiova— Petrolul, F.C.M. Brașov—Politehnica Timișoara, F.C. Farul—Universitatea CIuj-Napoca, Flacăra—Dinamo, F.C. Olt—F.C. Argeș (la Scornicești), F.C. Bihor—F.C. Inter.
cinema

• Mircea: PATRIA (11 86 25) — 9; 
12,30; 16; 19
• Revanșa: DACIA (50 35 94) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Rochia albă de dantelă: LIRA
(317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13: 15; 17; 
19, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Cei care plătesc cu viața: FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19, UNION 
(13 94 04) ~ 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Declarație de dragoste* *. FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 
17 : 19

Prognoza meteorologică pentru Inter
valul 3 decembrie, ora 20 — s decem
brie, ora 20. In țară : Vremea va con
tinua să se Încălzească in prima parte 
a intervalului, apoi se va răci incepind 
din nordul țării. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros in nordul, centrul șl 
estul țării. Vor cădea precipitații sub 
formă de ploaie, lapovlță șl ninsoare 
la început pe alocuri în regiunile nor
dice, centrale șl estice, apoi precipita
țiile se vor extinde in majoritatea re
giunilor șl vor fi predominant sub for
mă de ninsoare. Vîntul va suflă slab 
pînă la moderat, cu intensificări tem
porare in partea a doua a intervalului 
In estul țării și zona de munte, unde, 
trecător, va viscoli sau spulbera zăpa
da, Temperaturile minime, nocturne, 
vor fi cuprinse, in general, intre minus 
10 șl zero grade, iar cele maxime, di
urne, vor fi cuprinse intre zero și 10 
grade la început, apoi intre minus 7 și 
plus 3 grade. în vestul și centrul țării 
se va semnala, Izolat, ceață șl cu de
punere de chiciură, iar răzleț, in pri
ma parte a intervalului, condiții de 
Solei în regiunile nordice șl estice. In 

ucurești : Vremea va continua să se 
Încălzească in prima parte a interva
lului, apoi se va răci. Cerul va fi tem
porar noros. La început, condiții de 
precipitații mixte, apoi, temporar, va 
ninge. Vtntui va sufla slab ptnă Ia mo
derat. Temperaturile minime nocturne 
se vor situa intre minus 7 șl minus 4 
grade, cele maxime, diurne, intre zero 
și 3 grade. Dimineața, ceață, Ia începu
tul intervalului.

Slugă la doi stăplnl — 10; Cind come
dia era rege — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Scapino — 10; Taifun — 
18; (sala Studio) : Sculptură in os — 
10.30; Pensiunea doamnei Olimpia —
18.30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Pescărușul — 11; Arta con
versației — 18; (sala Giulești, 18 04 85): 
Cocoșelul neascultător — 11; Hotel
„Zodia Gemenilor" — 15: 18
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tăna- 
se" (sala Victoria, 50 58 65) : Cavalca
da risulul — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 11; De tine dorul mă leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada și cel 7 ppltici — 10,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventurile lui Plum-Plum
— 11; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Motanul Încălțat — 11,30; Spectacol 
muzical cu formația „Holograf" — 17;
19.30
• Circul București (10 41 95) : „Arena 
atracțiilor" (R.P. Bulgaria) — 10; 15,30;
18.30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(13 72 59): Nu sînt Turnul Eiffel — 11

t Un comisar acuză : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
$ Masca de argint: POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Misterele Bucureștilor : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
• O seară de iarnă Ia Gagra :
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30

organelor șî organizațiilor de partid, cuvintarea a acordat o atenție deosebită creșterii eficienței activității de control. Avem înprezent — sublinia tovarășulNicolae Ceaușescu — un sistemfoarte larg de organisme de control. Poate chiar prea multe. Viața arată insă că ele nu asigură, din păcate, întotdeauna un control corespunzător și măsuri ferme pentru înlăturarea unor stări de lucruri negative. Nici la nivelul organizațiilor de bază, nici la nivelul unor organe dc partid și de stat din întreprinderi, comune, orașe, municipii și județe. în acest scop, secretarul general al partidului a supus atenției Comitetului Politic Executiv o serie de măsuri de natură organizatorică menite să confere un caracter unitar controlului, să întărească rolul controlului de partid și, prin aceasta, să aibă o mai puternică funcție. preventivă, educativă și o mai mare eficiență.Sînt, așadar, măsuri de o însemnătate deosebită, menite să asigure transpunerea exemplară In viață a istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului, care a. proiectat dezvoltarea țării noastre în etapa următoare, înscrierea ei pe coordonatele unei dezvoltări intensive, ale unei noi calități. Sînt măsuri care confirmă încă o dată rolul hotărîtor, 

celor 35 de medici și 160 tehnicieni și cadre medii sanitare, concentrată mai ales asupra perfecționării pregătirii în domeniul medicinii muncii industriale, a scăzut considerabil indicele de morbiditate cu incapacitate temporară de muncă, indice cars a ajuns sub media pe județ.După cum nu ne poate fi indiferentă starea de sănătate a oamenilor, ne preocupă în egală măsură condițiile lor de odihnă și hrană. în prezent dispunem de cămine muncitorești cu 5 900 locuri — pentru tinerii necăsătoriți — iar mamele au la dispoziție pentru copiii lor 20 de grădinițe cu 2 000 de locuri. Pentru dotarea și întreținerea acestora, precum și pentru biletele de odihnă și tratament, ca și pentru întreținerea și perfecționarea funcționării celor 5 
La Combinatul Siderurgic Galați

mari cantine-restaurant — între care fabrica de mîncare, ce asigură zilnic 15 000 porții, și a celor 48 micro- cantine — anul trecut au fost alocate și cheltuite 48 milioane lei.în cursul amplei dezbateri a documentelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului, care a avut loc și in cadrul combinatului nostru, s-a evidențiat necesitatea ca atit consiliile oamenilor muncii, comitetele sindicatului, organizațiile U.T.C., cit și toate celelalte organizații de masă și obștești din combinat să acționeze cu mai multă perseverență, să-și lărgească aria de preocupări și să-și perfecționeze continuu munca în domeniul rezolvării problemelor sociale. în spiritul cerințelor formulate de secretarul general al partidului,, al prevederilor documentelor de partid, în cadrul dezbaterilor a fost reliefată necesitatea intensificării preocupărilor organelor și organizațiilor sindicale din cadrul combinatului față de problemele sociale ale oamenilor muncii. Aș putea spune astfel că intensificarea activității organizației sindicale în a- cest sens a și început să se resimtă. O recentă analiză a activității cantinelor, întreprinsă de către comite-, tul sindical, a pus în evidentă nu numai necesitatea, ci și posibilitățile de înființare a unei noi micro- cantine, la laminorul de benzi la rece, asigurarea resurselor pentru igienizarea și completarea dotării microcantinelor, iar pentru asigurarea unor meniuri mai variate și mai consistente s-a stabilit dezvoltarea activității celor două gos- podării-anexă, unde se cresc 1 500 porci, a Căror bază de nutrețuri provine din culturile de porumb, sfeclă furajeră de pe suprafețele din perimetrul combinatului. La inițiativa comisiilor de femei din combinat
ACTUALITATEA SPORTIVĂ

HANDBAL. în prima zi a Campionatului mondial feminin de handbal (grupa B), ce se desfășoară in Danemarca, selecționata României a întrecut cu scorul de 33—19 (15—9) formația Japoniei. Alte rezultate : Danemarca—Franța 18—18 ; Austria— S.U.A. 25—18 ; Ungaria—Suedia 18—18 ; R.D. Germană—Olanda 29—22 ; Bulgaria—Portugalia 31—18 ; Polonia—Brazilia 36—23 ; R.F. Germania—Cehoslovacia 19—17.
VOLEI. Sala Dinamo din Capitală 

a găzduit sîmbătă un cuplaj interna
• Drăguța Aelita: STUDIO (59 53 15)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30
• Nu vă jucati cu dragostea : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19
• Program special pentru copii șl 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Umbre ale trecutului: TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19
• Dezrădăcinatul: VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19
• Prezumție de nevinovăție: DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Comoara din Valea Șerpilor : ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19

teatre
• Teatru! Național (14 7171, Sala 
mare) : Ultimul set — 10; Moștenirea 
— 18; (sala Amfiteatru) : Vassa Je- 

determinant, al tovarășului Nicolae Ceaușescu în făurirea socialismului cu poporul și pentru popor, în afirmarea puternică în societatea noastră a democrației muncitorești-revoluționare, asigurarea participării poporului atit ia actul adoptării deciziilor, cit șl al înfăptuirii lor în activitatea de zi cu zi. Aceasta este, în fond, esența măsurilor adoptate de conducerea partidului nostru la Congresul al XIV-lea, a orientărilor și măsurilor cuprinse in importanta cuvintare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, menite să determine perfecționarea activității in toate domeniile, înfăptuirea cu succes a programelor de dezvoltare econo- mico-socială a patriei, de inaintare fermă a României spre comunism.în unanimitate. Comitetul Politic Executiv a aprobat ideile, orientările și indicațiile cuprinse in cuvintarea secretarului general al partidului, aducînd, și cu acest prilej, un vibrant omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru contribuția Sa esențială la elaborarea și fundamentarea planurilor și programelor de dezvoltare socialistă a țării, la creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului, la afirmarea tot mai puternică a României în lume ca stat lib^r, independent și suveran.

s-a stabilit creșterea volumului și diversificarea produselor de tip „gospodina" desfăcute de unitățile comerciale din incinta combinatului, care să contribuie la economisirea timpului și la ușurarea treburilor casnice ale celor aproape 10 000 de femei ce lucrează la noi.O altă idee reieșită în cadrul dezbaterilor a fost aceea privind mai buna utilizare și valorificare a bazei materiale, a dotărilor acestui sector. Este necesar, spre exemplu, ca în căminele muncitorești, locuite de tineri, să se intensifice activitatea pentru crearea unei ambianțe cit mai civilizate, pentru organizarea unor acțiuni gospodărești, dar și instructiv-educative, antrenînd organizațiile U.T.C., sindicale și de femei pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață ale tinerilor care locuiesc aici.O problemă actuală ce ne preocupă este aceea a asigurării transportului în comun al oamenilor muncii din combinatul nostru. Dincolo de măsurile cerute întreprinderii Județene de Transport Local, a căror înfăptuire o urmărim riguros, am> întreprins acțiuni proprii pentru îmbunătățirea condițiilor de transport, am intensificat controlul în acest domeniu al echipelor de oameni ai muncii, urmărind respectarea graficelor funcționării tuturor mijloacelor puse Ia dispoziție.Desigur, este greu de ilustrat în eîteva rînduri întreaga gamă a problemelor de ordin social, de rezol-l varea cărora ne ocupăm. Comitetul de partid pornește de la ideea, reliefată în repetate rînduri de secretarul general al partidului, că tot ceea ce privește munca și viața oamenilor trebuie să ne preocupe in egală măsură, și cu aceeași înaltă răspundere. Nici în acest domeniu nu pot exista probleme „mărunte" (cum ar fi de exemplu cea a bunel funcționări a vestiarelor și grupurilor sociale) sau probleme „mai mari" (ca de pildă repartizarea echitabilă a noilor apartamente). Experiența de pînă acum ne-a demonstrat că, atunci cind e vorba de oameni, problemele lor sociale nu pot și nu trebuie să fie împărțite in „mari" și „mici", ci considerate într-un singur fel : importante ! Pentru că, așa cum rezultă din conținutul hotări- rilor Congresului al XIV-lea al partidului, așa cum ne convinge viața de zl cu zi, ele determină randamentul oamenilor în producție, Iar rezultatele producției, la rîndul lor, determină creșterea nivelului de trai, ridicarea necontenită a calității vieții întregului popor.
Euqenla PANAITsecretar al comitetului de partid din Combinatul Siderurgic Galați

țional de volei cuprînzînd meciuri pentru turul al doilea al cupelor europene.în cadrul „Cupei campionilor europeni" s-au întilnit formațiile feminine Dinamo București și Aperitivos Medina (Spania). Victoria a revenit voleibalistelor românce cu scorul de 3—0 (3, 4, 1).în meci pentru „Cupa cupelor" (masculin), Dinamo București a dat replica formației Aris Salonic (Grecia), Partida s-a încheiat cu scorul de 3—0 (4, 7, 11) in favoarea voleibaliștilor români.
leznova — 10; Drumul singurătății — 
13; (sala Atelier) ; Clovnii — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concertul 
laureaților prezentat de pionierii din 
municipiul București, participant! la 
Concursul muzical de interpretare in
strumentală „Ciprian Porumbescu", 
dotat cu marele trofeu „Lira de aur"
— Suceava, ediția 1989 — 11; Concer
tul Orchestrei „Camerata". Dirijor șl 
solist la clavecin : Iosif Ion Prunner
— 18
• Opera Română (13 18 57) : Frecau- 
țiuni inutile — 11; Ernanl — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : My 
fair lady — 10,30; Maratonul melodii
lor — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) ; 
Secretul familiei PosRet — 10,30; Pri
vind in jur cu ochi fără lumină — 
18: (sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Dimineață pierdută — (spectacol ami- 
nat din 29 noiembrie) — 10,30
« Teatrul Mic (14 70 81) : Maidanul cu 
dragoste — 10,30: Arta iubirii — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Lewis șl Alice — 11; Noapte bună, 
mamă — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) :

125 de ani de la înființarea 
Liceului „I.L. Caragiale“ 

din PloieștiCu ocazia împlinirii a 125 de ani de la înființarea Liceului „I. L. Ca- ragiale" din Ploiești a avut loc o adunare festivă, in cadrul căreia cadrele didactice și elevii acestei instituții de învățămînt au adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general ai Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, o telegramă in care exprimă sentimentele de adincă dragoste, recunoștință și devotament față de conducătorul partidului și statului pentru realizările remarcabile pe care le-a cunoscut patria noastră în toate domeniile de activitate, îndeosebi după Congresul al IX-lea, perioadă . de mari împliniri și victorii intrată in conștiința națiunii sub denumirea de „Epoca Nicolae Ceaușescu".în telegramă se dă glas bucuriei și satisfacției depline pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres al P.C.R., în funcția supremă de secretar general al partidului, garanția mersului neabătut al țării noastre pe calea socialismului și comunismului.Un fierbinte și respectuos omagiu este adus tovarășei academician doctor, inginer Elena Ceaușescu, eminentă personalitate politică, om de știință de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția determinantă la dezvoltarea științei, învățămîntului și culturii românești.In încheierea telegramei, colectivul de cadre didactice și elevii liceului își reinnoiesc angajamentul ca, in- sușindu-și cele mai noi cunoștințe ale științei și tehnicii, să participe, cu tot elanul revoluționar ce îi caracterizează, la materializarea în practică a istoricelor hotărîri adoptate la recentul forum al comuniștilor români.
(Agerpres)

Din partea Ministerului 
Educației și învâțâmîntuluiAbsolvenții Institutelor de medicină și farmacie, promoția 1989, ur4 mează să fie repartizați in zilele de 7 și 8 decembrie 1989, pentru efectuarea stagiului. în acest scop, este necesar să fie prezenți in ziua de 6 decembrie, ora 8,00, la facultatea pe care au absolvit-o.
tv

11,30 Lumea copiilor O Telefilmoteca de 
ghiozdan. „Un salt spre marea 
performanță". Producție a studiou
rilor sovietice. Premieră TV. Epi
sodul 3

12,S3 Sub tricolor, la datorie !
12.40 Viața satului
13,00 Telex
13,05 Album duminical
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal • înfăptuim hotărîrlle 

marelui forum al comuniștilor ro
mâni !

19.20 Cintarea României O Omagiu! ță
rii conducătorului iubit. Emisiune 
realizată in colaborare cu Consiliul 
Culturii șl Educației Socialiste și 
cu Comitetul de cultură și educație 
socialistă al județului Arad

20.25 Film artistic. „Taulanti vrea o 
soră". Producție a studiourilor al
baneze. Premieră pa țară. Regla : 
Xhanflse Ke&o

21,35 Concert de coruri ți «cena din 
opere

21,50 Telejurnal

LUNI, 4 DECraBRIl!

19,00 Telejurnal • înfăptuim hotărîrile 
marelui forum al comuniștilor ro
mâni !

19.25 Congresul al XIV-lea — Congresul 
marilor victori! socialiste • Demo
crația muncitorească-revoluționa- 
ră în acțiune

19,43 Direcții ale dezvoltării cercetării 
științifice in lumina hotăririlor 
Congresului al XIV-lea al parti
dului — Dezbatere

20,10 Tezaur folcloric in concert
20.40 Hotărîrile Congresului al XIV-lea 

al partidului — mobilizator pro
gram de muncă pentru Întregul 
nostru popor

21,00 Ctitorii ale Epocii de Aur O Un 
viguros vlăstar al marii industrii 
românești

21.20 Din lumea capitalului. Documentar
21,35 Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. 

Versuri patriotice, revoluționare
21,50 Telejurnal

vremea

Raportul tovarăsiilol Nicolae Ceausescu la Congresul al XIV-lea 
- analiză realistă, idei si propuneri constructive pentru afirmarea 
unui curs nou, cu adevărat democratic in viata iniernatiunală

Respectarea principiilor noi de relații
- condiție fundamentală a afirmării libere 

și suverane a tuturor națiunilorîn cadrul amplei analize a evoluțiilor și tendințelor din lumea contemporană, Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIV-lea al partidului evidențiază, ca una din cerințele primordiale ale asigurării unui curs nou, cu adevărat democratic in viata internațională, respectarea strictă a principiilor de relații între state — principii consacrate în Carta O.N.U., în Actul final de la Helsinki, în numeroase alte documente internaționale, ca o condiție esențială pentru asigurarea dezvoltării libere și suverane a tuturor națiunilor, pentru asigurarea păcii și colaborării în lume.Partidul Comunist Român, România socialistă au acordat și acordă o importanță cardinală întronării trainice a noilor principii in relațiile dintre toate statele lumii. După cum se știe, îndeosebi în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, promovarea noilor principii de relații s-a înscris ca o orientare programatică a întregii activități Internationale a tării noastre. Reafirmînd această linie directoare a politicii externe a României socialiste. tovarășul Nicolae Ceaușescu declara de la tribuna celui de-al XIV-lea Congres : „La baza relațiilor cu toate statele lumii am situat și acționăm cu toată hotărirea pentru reafirmarea principiilor deplinei egalități în drepturi, ale respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, respectării dreptului fiecărui popor de a-si alege calea dezvoltării sale economico-sociale tn mod liber și fără nici un amestec din afară".După cum se arată în Raportul prezentat Ia Congres, omenirea cunoaște în prezent evoluții de o mare complexitate, prefaceri profunde în sfera economică și socială, mari mutații în raportul mondial de forte. Toate acestea ridică în fata popoarelor multiple întrebări, de al căror răspuns va depinde însăși configurația lumii in pragul mileniului viitor. Reprezintă, desigur, o realitate că in acest context se înregistrează recrudescenta unor practici și mentalități anacronice, expresie a politicii de forță și dictat, de amestec în treburile interne, încercări de a întoarce înapoi cursul istoriei — acțiuni șl manifestări care duc la agravarea situației internaționale, la creșterea instabilității în lume. în lumina acestor evoluții, partidul nostru a evidențiat din nou importanta deosebită a afirmării noilor principii de relații,, arătînd că în prezent mal mult ca oricînd se impune să se acționeze pentru asigurarea respectării stricte de către toate statele în raporturile reciproce a acestor norme imperative ale dreptului internațional.Lumea contemporană oferă, ca rezultat al evoluției istorice, o imagine de o mare diversitate. Există țări cu orînduiri sociale diferite : țări socialiste și țări capitaliste, țări dezvoltate și țări în curs de dezvoltare, dintre care multe au, optat pentru calea socialistă de dezvoltare. Niciodată nu s-a pus cu atîta acuitate ca acum, în era nucleară, problema conviețuirii pașnice dintre toate aceste state. Este vorba de coexistența între state libere șl suverane, pe deplin egale în drepturi, indiferent de mărime sau orînduire socială. O asemenea coexistență nu poate fi asigurată decit prin așezarea raporturilor dintre state pe baza trainică a principiilor independenței naționale, deplinei egalități în drepturi, renunțării Ia forță șt la amenințarea cu forța, neamestecului în

Întîlnirea la nivel înalt sovieto-americanăVALLETTA 2 (Agerpres). — Sîmbătă a avut loc prima rundă a întilnirii dintre Mihail Gorbaciov, președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S., și președintele Statelor U- nite ale Americii, George Bush. După cum transmite agenția T.A.S.S., întîlnirea s-a desfășurat cu ușile Închise, la bordul motonavei sovietice „Maxim Gorki", ancorată în rada portului Valletta.
Evoluția situației din FilipineMANILA 2 (Agerpres). — într-o declarație televizată, președintele Filipinelor, Corazon Aquino, a relevat că unitățile militare care au declanșat vineri, la Manila, o rebeliune antiguvernamentală au fost practic înfrînte, iar. cei implicați in organizarea acestei acțiuni vor fi deferiți justiției.Agențiile T.A.S.S. și China Nouă relatează că, simbătă, între forțele guvernamentale și militarii rebeli au continuat totuși luptele. Elicoptere

LA NAȚIUNILE UNITE

Adoptarea unor rezoluții 
și securitățiiNAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres) — în Comitetul pentru probleme politice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U. s-au încheiat dezbaterile asupra problematicii dezarmării și securității internaționale înscrisă pe agenda actualei sesiuni, fiind adoptată o nouă serie 

treburile interne și avantajului reciproc, respectării dreptului fiecărui popor de a-și hotări de sine stătător propriile destine — cheia de boltă a păcii în lumea contemporană, singura cale de natură să permită crearea unei atmosfere internaționale de încredere și respect reciproc, de înțelegere și colaborare.Imperativul întronării noilor principii în relațiile dintre state este du atit mai actual în lumina evoluțiilor din ultimele decenii din Europa. Pornind de la experiența tragică a trecutului, de la înțelegerea necesității de a se evita o nouă conflagrație mondială, care în actualele condiții ar degenera într-un război nuclear nimicitor, de la necesitatea de a transforma Europa într-un continent al păcii și înțelegerii între toate popoarele, conducătorii celor 33 de state europene, ai S.U.A. și Canadei au subscris la un asemenea document de importanță deosebită, cum este Actul final de la Helsinki, document care stabilește bazele colaborării pe multiple planuri dintre statele participante și în care sînt statuate cele zece principii ca trebuie să guverneze raporturile dintre ele.Este o realitate Insă, după cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în interviul acordat asociațiilor de rădioteleviziune ARD din R.F.G., că foarte puține din obiectivele stabilite cu acel prilej s-au realizat. Nu se poate face astfel abstracție de faptul că în ultimul timp se înregistrează o recrudescență a politicii de forță și dictat, a acțiunilor cercurilor imperialiste reacționare, care au declanșat o adevărată ofensivă împotriva socialismului, urmărind destabilizarea situației din țările socialiste, subminarea socialismului, slăbirea pozițiilor sale pe plan mondial. In acest scop, cercurile reacțiunii mondiale recurg Ia mijloace din cele mai diverse, mergînd de la acțiuni de dezinformare a opiniei publice, la presiuni, șantaj și diversiune pînă la subventionarea financiară directă a unor grupări și forte antisocialis- te, antinaționale. Este incontestabil însă că asemenea tentative sînt sortite — și de această dată, ca de ati- tea ori în trecut — eșecului, că „nimic și nimeni — cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — nu va putea opri lupta popoarelor pentru libertate și independență, pentru o viață mai dreaptă și mai bună, pentru o nouă orînduiro socială".Pe de cită parte, s-au accentuat în politica economică manifestările de presiuni și discriminări, s-au multiplicat măsurile restrictive de tot felul din considerente politice, ceea ce împiedică dezvoltarea liberă a cooperării.Așa cum o demonstrează evenimentele, ținta acțiunilor destabilizatoare ale cercurilor imperialiste o constituie totodată șl noile state caro au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, scopul urmărit fiind oprirea proceselor de consolidare a independenței naționale, renunțarea de către aceste țări la opțiunile lor pentru prefaceri progresiste sau, in unele cazuri, la socialism, readucerea lor în orbita asupririi de tip colonialist. învățămintele istoriei arată elocvent unde a dus politica de forță și dictat, de amestec în treburile interne ale altor state, de nesocotire a intereselor vitale ale popoarelor. Iată de ce partidul și statul nostru pun in lumină imperativul respectării dreptului fiecărui popor de a-și hotărî în mod independent calea dezvoltării sale, fiind știut că numai in condițiile in care popoarele sînt libere și îșl construiesc viața cum o doresc, fără amestec din afară, se
TELEGRAME EXTERNE

în același timp, a avut loc o în- tîlnire între Eduard Șevardnadze, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și secretarul de stat al S.U.A., James Baker.Apele insulei Malta sînt frămînta- te de o furtună care nu slăbește din intensitate. Drept urmare, s-a hotărît ca locul rundelor următoare ale întilnirii să fie stabilit în funcție de starea vremii.
ale armatei au lansat rachete împotriva elementelor rebele, care au ripostat, bombardind cu piese de artilerie cazarma Aquinaldo — Cartierul general al forțelor armate. Generalul Lisandro Abadia, adjunctul șefului Statului Major al armatei, a declarat că grupuri dispersate de rebeli aflate în diferite cartiere ale capitalei opuneau în continuare, sîmbătă seara, rezistentă forțelor guvernamentale.

în problemele dezarmării 
internaționalede proiecte de rezoluție în problemele examinate. Consolidarea securității internaționale — se arată în unul din proiectele de rezoluție adoptat cu majoritate de voturi — depinde de înfăptuirea dezarmării generale și totale, Îndeosebi a celei nucleare. 

poate realiza progresul economie si social.Partidul nostru, prin vocea secretarului său general, s-a pronunțat cu claritate împotriva oricărui fel de amestec, de intervenție din partea unui stat sau grup de state în treburile interne ale altora, împotriva oricărui „export" de revoluție sau de contrarevoluție, subliniind dreptul fiecărui popor de a-și alege liber calea de dezvoltare. Această poziție a fost afirmată mereu — și principial, și practic — ori de cîte ori au fost cazuri de încălcare, intr-o parte sau alta, a normelor relațiilor internaționale.în repetate rînduri partidul si statul nostru au relevat că importanța noilor principii derivă nu numai din aceea că ele sint menite să garanteze conviețuirea pașnică a statelor, ci și din faptul că oferă cheia soluționării pc cale pașnică, prin tratative a problemelor care preocupă omenirea. înfăptuirea păcii și dezarmării — problemă primordială a u- manitătil — lichidarea subdezvoltării, a decalajelor dintre țările bogate ți cele sărace, făurirea noii ordini economice internaționale, edificarea securității și cooperării în Europa — toate aceste obiective majore sînt direct și nemijlocit legate de afirmarea principiilor noi de relații, de traducerea lor în viață și respectarea lor fermă de către toate statele.în virtutea principiilor noi de relații, flecare stat are dreptul și obligația de a participa la rezolvarea problemelor ce-1 privesc in mod direct sau care afectează pacea si securitatea internațională, dezvoltarea liberă si independentă a națiunilor. Solutionarea unor asemenea probleme de importantă vitală, cum sint problemele dezarmării, ale înlăturării primejdiei nucleare, este de necopeeput doar în cercul restrîns al cîtorva state posesoare de arme nucleare, pentru că asemenea probleme privesc direct, nemijlocit toate statele, toate popoarele, $1 ele trebuie să-șl spună cuvîntul.Tot astfel, problemele crizeî economice mondiale, cele generate de adîncirea subdezvoltării, uriașa problemă pe care o constituie datoria externă — nu își pot găsi o soluționare viabilă decît cu participarea tuturor statelor, în cadrul unei conferințe internaționale, organizată de Organizația Națiunilor Unite, așa cum a propus Jlomârp?.. în același tsehs, problemele ec< ilogice. care se pun la scară planetară si care privesc deopotrivă toate statele, indiferent de mărimea lor sau de zona geografică in care se află.Subliniind însemnătatea excepțională a afirmării pe plan International a noilor principii, militînd consecvent în acest sens, secretarul general al partidului a formulat în același timp concluzia potrivit căreia înfăptuirea dezideratului vital al deplinei transpuneri în viată a acestor principii în relațiile dintre state depinde, in mod nemijlocit, de intensificarea luptei popoarelor, a forțelor politice înaintate, a comuniștilor, a tuturor celor ce militează pentru progres și democrație, de întărirea continuă a solidarității și conlucrării lor.Transpunînd în mod neabătut o- rlentările și hotărîrile adoptate la cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, țara noastră este ferm hotărîtă ca, in deplin consens cu această cerință, să acționeze cu aceeași consecvență pentru asigurarea generalizării noilor principii !n relațiile dintre toate statele, pentru edificarea unor raporturi internaționale noi, sub semnul păcii, încrederii și colaborării.
Radu BOGDAN

Manifestări consacrate 
Marii Uniri 

de la 1 Decembrie 1918
NEW YORK (Agerpres). — La 

Biblioteca Română din New York 
au avut loc o serie de manifestări 
dedicate Marii Uniri de la 1 De
cembrie 1918.

Au fost evidențiate, in cadrul unei 
conferințe, importanța ți semnifica
ția evenimentului de la 1 Decembrie 
1918.

Cu această ocazie a fost prezentată 
o expoziție de carte social-politică, 
in cadrul căreia la loc de cinste se 
aflau lucrări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Au participat cadre didactice uni
versitare, un numeros public.

ROMA (Agerpres). — La sediul 
Academiei Române din capitala Ita
liei a fost prezentată o conferință 
consacrată formării limbii ți poporu
lui român, evidențiindu-se latinita
tea culturii ți civilizației românești. 
S-au pus in evidență momente prin
cipale din istoria patriei noastre care 
au contribuit la procesul desăvirșirii 
statului național unitar, la 1 Decem
brie 1918. In cadrul altei expuneri a 
fost evocată personalitatea marelui 
poet național român Mihai Emines- 
cu, in anvl centenarului acestuia.

Au participat oameni de cultură ți 
artă-, istorici ți profesori italieni.

Sesiunea Camerei Populare 
a R. D. GermaneBERLIN 2 (Agerpres). — La Berlin s-au desfășurat lucrările celei de-a 13-a sesiuni a Camerei Populare a R.D. Germane. Deputății au aprobat amendamente la Constituția R.D.G. și au dezbătut o serie de documente și proiecte de lege.



Nouă și elocventă mărturie a înaltei stime și aprecieri de care 

se bucură in lume gindirea și opera președintelui Românieila Atena a apărut volumul:
„BUCUREȘTI - CTITORII ALE EPOCII NU CEAUSESCUATENA 2 (Agerpres). - Mărturie elocventă a aprecierii deosebite față de prestigioasa activitate teoretică și practică a președintelui României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Atena a apărut, în limba greacă, volumul „București - ctitorii ale Epocii

Nicolae Ceaușescu". Tipărită In condiții grafice deosebite de editura „Editex” din capitala elenă, lucrarea reliefează aspecte ale activității practice a tovarășului Nicolae Ceaușescu legate de transformarea capitalei României într-un oraș modern.

PE DRUMUL DESCHIS DE CONGRESUL fii XiV-lEfl fll P.C.R. 
Poporul român, sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, înaintează ferm pe calea 

dezvoltării socialiste multilaterale
AMPLE RELATĂRI Șl COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTAREStructurat în cinci capitole tematice, volumul ilustrează atenția acordată permanent de tovarășul Nicolae Ceaușescu dezvoltării și modernizării capitalei României socialiste, înfățișează, în ordine cronologică, evoluția urbană, socială, politică, economică și cul- tural-artistică a orașului București. Un loc deosebit este rezervat prezentării prefacerilor structurale intervenite în toate sectoarele de activitate, amplei acțiuni de modernizare arhitectonică a orașului, de diversificare a activității sale economico-sociale, de îmbogățire a patrimoniului științific și cultural al capitalei României in anii „Epocii Nicolae Ceaușescu".Prefața cărții este semnată de Emanoil Kothris, fost membru al Parlamentului elen și fost ministru al comerțului.Ne face o deosebită plăcere — menționează autorul prefeței — să constatăm că prezentul volum a- pare la scurtă vreme după ce România și-a sărbătorit 45 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă șl an- tiimperialistă de la 23 August 1944, moment istoric ce a consacrat debutul unei noi perioade în evoluția țării ; această perioadă este marcată de anul 1965, cînd președintelui Nicolae Ceaușescu i-a fost încredințată suprema responsabilitate a destinelor României. Cu pasiune creatoare, președintele Nicolae Ceaușescu a îndrumat și îndrumă zi de zi uriașa operă de remodelare a orașului-capitală.Prezentind înnoirile pe care Ie cunoaște astăzi Bucureștiul. autorul prefeței menționează noul centru politico-administrativ, puternica rețea industrială, cartierele de locuințe, salba de lacuri și cursul reamenajat al rîului Dîmbovița.Toate aceste înnoiri — relevă E. Kothris — au fost inițiative ale președintelui României, iar împlinirea lor se datorește îndemnului său necontenit, spiritului său creator. Președintele Nicolae Ceaușescu este o expresie vie a vocației și a capacității constructive a poporului român. însuflețirea pe care a pus-o și o pune în continuare în modernizarea capitalei române este, de altfel, caracteristică pentru a- cest om politic de excepție. Istoria mai nouă a Bucureștiului este marcată profund de spiritul cutezător al președintelui Nicolae Ceaușescu.Dorind să evidențieze cu pregnanță evenimentul editorial, Emanoil Kothris a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu o scrisoare în care se arată : Apariția volumului „București — ctitorii ale Epocii Nicolae Ceaușescu", pe care am avut onoarea să-1 prefațez, îmi oferă plăcutul prilej de a-mi afirma încă o dată admirația și prețuirea față de neobosita activitate pe care o depuneți de aproape două decenii și jumătate în calitate de conducător al Partidului Comunist Român și al Republicii Socialiste România pentru dezvoltarea țării și prosperitatea poporului român.In mod deosebit pentru București, contribuția dumneavoastră personală este prezentă peste tot. Personalitatea dumneavoastră va rămîne întipărită în istoria poporului român, dar și în întreaga lume.Permiteți-ml ca, o dată cu Înalta apreciere față de activitatea dumneavoastră în calitate de conducător al Partidului Comunist Român și al României socialiste, să-mi exprim convingerea că recentul Congres al XIV-lea al Partidului Comunist Român va reprezenta un, nou și remarcabil moment de referință nu numai pentru țara dumneavoastră, ci și pe plan internațional.îmi este deosebit de plăcut, stimate domnule președinte, săfolosesc acest prilej pentru a vă

adresa cele mal calde felicitări pentru realegerea dumneavoastră in funcția de secrețar general al Partidului Comunist Român și cele mai sincere urări de sănătate și viață îndelungată, spre binele în-, tregului popor român, al cauzei păcii, prieteniei și colaborării între popoare — se spune în încheierea scrisorii.Intr-un mesaj adresat președintelui Nicolae Ceaușescu, Anastasia B. Coronakis, directorul editurii „Editex", arăta : „Am marea plăcere să prezint volumul „București — ctitorii ale Epocii Nicolae Ceaușescu", pe care l-am publicat în limba greacă. Această carte deosebită va fi extrem de utilă celor interesați să cunoască și să studieze țara dumneavoastră și, cu deosebire, orașul București. In același timp, publicarea acestei lucrări va contribui la întărirea relațiilor eleno-române, care, datorită eforturilor dumneavoastră și ale conducerii politice grecești, cunosc un curs continuu ascendent. Per- miteți-mi să folosesc acest prilej pentru a vă transmite cele mai sincere urări de sănătate șl fericire, precum și urări de progres și bunăstare poporului român.Președintele Partidului Liberal- Democratic din Grecia, Y’orgos Koumandakis, a adresat, la rîndul său, un mesaj In care exprimă

satisfacția pentru posibilitatea oferită cititorului grec de a cunoaște în mod practic activitatea președintelui României socialiste, reflectată prin contribuția sa lai transformarea și modernizarea capitalei României, București. Tot ceea ce s-a construit în ultimele două decenii și jumătate este legat de numele președintelui României, Nicolae Ceaușescu. La temelia ultimelor realizări din București și din România se află gindirea președintelui Nicolae Ceaușescu, întotdeauna deschis și receptiv la promovarea noului. Toate acestea constituie realizări deosebite, recunoscute pe plan internațional.In încheiere se adresează calde felicitări președintelui Nicolae Ceaușescu pentru realegerea sa în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român de către Congresul al XIV-lea al P.C.R.Festivitatea de lansare a volumului „București — ctitorii ale Epocii Nicolae Ceaușescu" a avut loc la Casa de cultură a prieteniei Grecia — România din Atena. Au luat parte reprezentanți ai principalelor partide politice elene, ai Ministerului de Externe și ai altor ministere, a- cademicieni, profesori, reprezentanți ai vieții cultu- ral-artistice, scriitori, editori, oameni de afaceri, ziariști. Printre cei pre- zenți s-au numărat Ioannis Zigdis, președintele Partidului EDIK, Yorgos Koumandakis, președintele Partidului Liberal-Democratic, Solon Kydoniatis, președintele Academiei din Atenă și președinte al Casei de cultură a prieteniei Grecia- România, Emanoil Kothris, fost membru al Parlamentului șl fost ministru al comerțului, Giorgios Bagatselos, fost membru al Parlamentului și fost ministru al muncii, Ioannis Iorgulas, profesor universitar, Nikitas Criovolos, vicepreședinte al Asociației veteranilor de război.Solon Kydoniatis, președintele prestigioasei Academii din Atena și președinte al Casei de cultură a prieteniei Grecia-România, a subliniat : „Cu ocazia vizitelor pe care le-am făcut in România în ultimii ani am putut vedea și admira impresionantele construcții edificate în București și în alte localități ale țării. Aceasta dovedește Imensul efort constructiv al poporului român prieten sub conducerea dinamică a președintelui României".„In cei douăzeci și cinci de ani de cînd se află la conducerea țării, președintele Nicolae Ceaușescu a imprimat politicii externe românești, întregii activități a României

un dinamism fără precedent și largi perspective, asigurînd prezența activă și constructivă a țării sale pe arena internațională. Recentul exemplu oferit de România prin lichidarea datoriei externe este un eveniment de mare importanță, care permite țării prietene să urmeze o politică independentă și să nu cedeze presiunilor externe".Profesorul universitar Ioannis Iorgulas a declarat, în cadrul ceremoniei de lansare a volumului ; Prin vasta și multilaterala activitate teoretică și practică pe care o desfășoară, președintele Nicolae Ceaușescu este recunoscut drept unul dintre cei mai prestigioși și dinamici conducători ai zilelor noastre, drept o puternică personalitate politică internațională. Promotor neobosit al păcii, înțelegerii și colaborării între popoare, președintele Nicolae Ceaușescu și-a cîștigat — prin inițiativele și demersurile sale, prin ansamblul politicii promovate pe plan internațional — recunoașterea și prețuirea unanimă, un loc binemeritat în galeria marilor personalități.In cuvîntul său, Costas Yargovas, membru al conducerii Partidului Liberal-Democratic, a evidențiat largul ecou de care se bucură acțiunile președintelui Nicolae Ceaușescu, ale României socialiste pe plan internațional. Președintele României a dat glas voinței nestrămutate a poporului român de a trăi în liniște și pace cu celelalte popoare, de a-și aduce contribuția Ia făurirea unei lumi mai drepte și mai bune, fără arme și fără războaie, o lume a dreptății și securității depline pentru toate națiunile. Pe plan balcanic, România s-a situat în prim planul acțiunilor de colaborare între țările acestei regiuni — a arătat vorbitorul.In alocuțiunea sa, Nikitas Criovolos, vicepreședinte al Asociației veteranilor de război, a reliefat consecvența politicii externe a României, dedicată păcii și cooperării internaționale, rolul hotărîtor al președintelui Nicolae Ceaușescu în e- laborarea și transpunerea în practică a acestei politici noi.In perioada de cînd la conducerea României se află președintele Nicolae Ceaușescu — a arătat vorbitorul — această țară a urmat calea dezvoltării multilaterale în toate domeniile de activitate. Cheia succeselor realizate a constituit-o creșterea economică rapidă, rezultat al unei politici naționale juste și de perspectivă.Cu prilejul realegerii sale în fruntea Partidului Comunist Român, a spus vorbitorul, aș vrea să folosesc evenimentul la care participăm pentru a ura președintelui Nicolae Ceaușescu și poporului român prieten noi și importante succese pe calea dezvoltării libere și independente a României.In cadrul festivității de prezentare a volumului a fost organizat un bogat stand de carte politică, economică și socială românească, un loc central deținîndu-1 volume din opera teoretică a președintelui Nicolae Ceaușescu. De asemenea, au fost expuse lucrări din creația științifică a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, precum și documente ale Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român.A fost prezentată, totodată, broșura „Făurirea statului național unitar român. 1 Decembrie 1918", editată în limba greacă.Apariția la Atena a volumului „București — ctitorii ale Epocii Nicolae Ceaușescu" s-a constituit într-un nou prilej de evidențiere și elogiere a activității prodigioase, teoretice și practice, a președintelui României, dedicată celor mai înalte idealuri ale poporului român, ale tuturor popoarelor lumii, cauzei păcii și înțelegerii între națiuni.

Lucrările celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, îndeosebi reînvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului, continuă să se afle în centrul atenției mijloacelor de informare în masă, din diferite țări, care relatează pe larg ideile cuprinse, atît îft Ra
portul prezentat la forumul comuniștilor români, cît și în cuvintarea rostită la încheierea lucrărilor sale. Sint, de asemenea, relatate hotăririle Congresului, care prefigurează transpunerea în viață a cutezătoarelor obiective ale dezvoltării neîntrerupte a României socialiste.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:VOT DE ÎNCREDERE. Noul guvern de coaliție elen a primit votul, de încredere al deputaților organului legislativ suprem al Greciei. După cum s-a anunțat la Atena, în centrul programului guvernamental se vor afla acțiunile economico-sociale menite să scoată țara din starea de criză și să contribuie la însănătoșirea economiei naționale.SEMNAREA PROIECTULUI CONSTITUȚIEI STATULUI YEMENI! UNIC. Secretarul general al C.C. al Partidului Socialist Yemenit al R.D.P. Yemen, Aii Salem Al-Beedh, și președintele R.A. Yemen, Aii Abdullah Saleh, au semnat proiectul constituției statului yemenit unic — anunță declarația comună dată publicității la încheierea convorbirilor la nivel înalt prilejuite de vizita la Aden a președintelui R.A. Yemen. Potrivit declarației comune, proiectul Constituției va fi transmis, spre dezbatere și ratificare, parlamentelor celor două țări in cel mult șase luni.CONGRESUL NAȚIONAL AFRICAN este singurul reprezentant al populației africane majwitare din R.S.A. și el trebuie să-și desfășoare activitatea în mod legal, a declarat Enos Mabuza, liderul bantustanului Kangwane, formațiune administrativă creată artificial de guvernul de la Pretoria. în ultimul timp, în R.S.A. tot mai multe personalități politice și obștești s-au pronunțat pentru dialog

cu adevăratul reprezentant al populației majoritare — Congresul Național African.CONGRESUL DE UNIFICARE a celor două principale formațiuni politice din Zimbabwe — Uniunea Național Africană din Zimbabwe — Frontul Patriotic (Z.A.N.U.- F.P.) și Uniunea Poporului African din Zimbabwe (Z.A.P.U.) — va avea loc în perioada 18—22 decembrie, s-a anunțat oficial la Harare.PARTIDELE DE OPOZIȚIE din Danemarca au criticat energic poziția adoptată de guvernul minoritar de coaliție al țării, care, pentru a obține voturile necesare adoptării bugetului pe anul 1990, a ajuns la un compromis cu gruparea de extremă dreaptă „Partidul Progresului".DECIZIE. Oficialități ale forțelor aeriene de autoapărare din Japonia au anunțat că toate cele 25 de avioane militare de antrenament de tipul „T-4" sînt în prezent reținute la sol. Decizia a fost luată după ce un al patrulea aparat de acest tip a suferit o defecțiune în timpul zborului. Avioanele „T-4" au fost produse de firma „Ishika- wajima-Harima Heavy Industries".TRANSFERURILE DE RESURSE FINANCIARE spre exterior ale Americii Latine și zonei Caraibilor s-au ridicat, în perioada 1982—1989, la circa 210 miliarde dolari, relevă

cifrele preliminare publicate de Secretariatul permanent al Sistemului Economic Latino-American (S.E.L.A.). Estimările privind serviciul datoriei externe a regiunii arată că acesta va atinge o medie anuală de 60 miliarde dolari în următorii trei ani. Studiul S.E.L.A. avertizează că povara datoriei externe este gravă pentru toți debitorii din America Latină și zona Caraibilor.DEMONSTRAȚIE DE PROTEST. Circa 1 000 de studenți de la Universitatea Sejong au participat la o demonstrație de protest în capitala sud-coreeană, cerînd democratizarea sistemului de învățămînt, condiții mai bune de viață și studiu. O acțiune similară a fost organizată de numeroase cadre didactice cu vederi progresiste, care au protestat împotriva interzicerii activității Uniunii Naționale a Sindicatelor Profesorilor. Demonstrații, mitinguri și greve cu ocuparea clădirilor universitare au fost organizate, de asemenea, în localitățile sud-coreene Pusan și Osan.REUNIUNE. La Lyon s-au încheiat lucrările Adunării generale a „Interpol“-ului — organizația internațională a poliției criminale. In centrul atenției delegaților s-au aflat aspecte legate de întărirea cooperării în lupta împotriva narco- mafiei, ca și o serie de alte probleme.„GR AN AT". La 2 decembrie, cu ajutorul unei rachete purtătoare de tip „Proton", în Uniunea Sovietică a fost lansat observatorul orbital

„Granat". Acest modul cosmic specializat, cu o masă proprie de patru tone, dispune de aparatură științifică creată de specialiști și oameni de știință din U.R.S.S., Franța, Danemarca și R.P. Bulgaria. Principala destinație a observatorului cosmic orbital constă în cercetarea surselor de radiații Roentgen și Gamma din Univers, studierea ,',găurilor negre", a stelelor de neutroni, a rămășițelor exploziilor unor supernove, a centrului galaxiei noastre, a spațiului interstelar și a „obiectelor" intergalactice.UN EXPERIMENT ECOLOGIC ce a permis oamenilor de știință 1 să facă un nou pas pe calea asigurării autonomiei depline a omului I în cursul unor zboruri cosmice de I lungă durată s-a încheiat recent în Statele Unite. Experimentul, care | s-a desfășurat într-un ecosistem închis, ce a asigurat în întregime 1 necesarul de apă, aer și hrană pentru o persoană, a demonstrat viabilitatea posibilității efectuării * unor călătorii interplanetare de lungă durată. Ecosistemul a constat, practic, dintr-o „seră", cu o I suprafață de cîteva zeci de metri pătrați, în interiorul căreia s-a a- Isigurat recircularea integrală a ăe- Irului, apei și a tuturor deșeurilor.In interiorul aceleiași sere „se Iproduceau" și alimentele necesare •hranei. Alimentația experimentatorului a constat din fructe, legume și pește. Apa potabilă, ca și cea • necesară pregătirii hranei și spălatului, era obținută din aer. Cantitatea de calorii primită zilnic se I ridica la circa 2 000.

Agenția T.A.S.S. continuă să Informeze despre marele eveniment din tind prin plin niei lor cu toate țările socialiste, de întărire a colaborării și solidarității lor, ca factor de importanță hotă- rîtoare pentru dezvoltarea socialismului în fiecare țară, pentru afirmarea forței socialismului în lume. România — se citează din rezoluție — va acționa și în viitor pentru dezvoltarea și perfecționarea activității în cadrul C.A.E.R., în vederea înfăptuirii acordurilor de colaborare economică și tehnico- științifică de lungă durată.Congresul al XIV-lea — mează Ț.A.S.S., citind din. ment — cere partidului și lui socialist să acționeze, împreună cu toate țările șl popoarele iubitoare de pace, pentru eliminarea completă a tuturor armelor nucleare, pentru încetarea experiențelor nucleare, a producerii de noi arme nucleare și de distrugere în masă. Congresul respinge cu toată hotărîrea șantajul nuclear, dominația și prirea poare, poziția ventă niei privind soluționarea tuturor conflictelor și problemelor litigioase din diferite regiuni ale lumii numai pe cale pașnică, prin tratative.în încheiere, ai genția T.A.S.S. relevă pasajul din se arată : Congresul își însușește pe deplin orientările cuprinse în Raportul prezentat la Congres de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la dezvoltarea în continuare a relațiilor Partidului Comunist Român cu partidele comuniste și muncitorești, întărirea solidarității acestora și realizarea unei, unități noi, care să excludă amestecul în treburile interne și să se bazeze pe respectul neabătut al independenței și dreptului fiecărui partid de a-și elabora linia politică, strategia, corespunzător realităților din țara unde își desfășoară activitatea.Relatînd despre ședința de vineri a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., agenția iugoșlavă TANIUG notează : Ideea președintelui României, Nicolae Ceaușescu, referitoare la convocarea unei conferințe internaționale în vederea discutării problemelor socialismului, prezentată în cuvintarea la cel de-al XIV-lea Congres al P.C.R., s-a concretizat sub forma unei hotărîri oficiale a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Președintele Nicolae Ceaușescu a arătat că este vorba de o întîlnire a partidelor comuniste și muncitorești interesate.Comitetul Politic Executiv al C-C, al P.C.R. a dat mandat secretarului general al partidului să acționeze împreună cu alte partide, pentru a se ajunge la convocarea unei asemenea conferințe internaționale.Agenția CHINA NOUA informează că în cadrul ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. au fost analizate măsurile ce trebuie întreprinse pentru îndeplinirea integrală a planului pe întregul an 1989 și s-a hotărît ca proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1990 să fie prezentat spre dezbatere și aprobare Marii Adunări Naționale.In cursul ședinței a fost, de a- semenea, examinat și stabilit un program de lucru privind definitivarea și dezbaterea proiectului dg plan cincinal pe perioada 1991—1995 și a fost ales Biroul Permanent al Comitetului Politic Executiv.Cotidianul egiptean de limbă engleză „THE EGYPTIAN GAZETTE", comentînd lucrările Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român, evidențiază că în Raportul prezentat in deschiderea lucrărilor de tovarășul Nicolae Ceaușescu se subliniază că socialismul va constitui viitorul omenirii. După ce reliefează unele idei din raport, articolul prezintă poziția țării noastre în marile probleme ale lumii contemporane, cu accent asupra dezarmării și a soluționării conflictelor regionale.Idei din raport sint amplu prezentate și de ziarul egiptean de limbă arabă „AL MESSA", care Își însoțește relatările de o fotografie a tovarășului Nicolae Ceaușescu.„LE PROGRES EGYPTIEN" își informează cititorii despre realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția de secretar general al partidului, reamintindu-se poziția consecventă a partidului și statului nostru în problema continuării construcției societății socialiste, prezentate, de asemenea,

viața poporului român, rela- despre publicarea Rezoluției care Congresul aprobă pe depoziția consecventă a Româ- de dezvoltare largă a relații-

asu- altor po- reafirmă consec- a Româ-

lnfor- docu- statu-

principalele etape revoluționare a Nicolae Ceaușescu. Articolul însoțit de o fotografie a secretarului general al partidului, președintele României socialiste.La Congresul al XIV-lea al P.C.R., președintele Nicolae Ceaușescu s-a concentrat asupra programelor de dezvoltare economico-socială a României pînă în anul 2010, precum și asupra problemelor internaționale privind pacea, dezarmarea — 
se relevă într-un articol publicat de un alt ziar egiptean, „AL-AHRAM".Secretarul general al P.C.R. a a- firmat că în Europa se află cel mai mare arsenal de arme nucleare, înfăptuirea dezarmării reprezen- tînd problema fundamentală a epocii noastre. Este adevărat, a spus Nicolae Ceaușescu, că se desfășoară tratative pentru reducerea armamentelor convenționale, dar pericolul războiului nuclear se menține prin existența unor mari stocuri de arme nucleare și chi-

ale activității tovarășului este

• Proiecte de anvergură pentru 
făurirea unei economii moderne, de 
înalt randament, pentru creșterea ni
velului de civilizație al întregului po
por • Prezență dinamică în ansamblul 
relațiilor politice și economice mon
diale • Demersuri și inițiative con
structive, consacrate înfăptuirii idea
lurilor supreme de pace, independență, 
progres ale întregii omeniri.

rezoluție în care

„Trebuie să subliniem — scrie „Tribuna Popular" — că, în concepția Partidului Comunist Român, înfăptuirea rolului său de conducător politic al societății presupune in- 1 tegrarea organică în întreaga activitate economică și socială, fără a se suprapune organismelor de stat sau altor organisme democratice, acționînd din interiorul a- cestora ca un nucleu vital al societății, ca principala forță motrice de dezvoltare. Aceasta presupune perfecționarea activității partidului, care tinde să se transforme într-un partid de mase, păstrîndu-și trăsăturile sale esențiale și baza sa socială muncitorească".Menționînd că Partidul Comunist Român întreține relații de colaborare cu peste 200 de partide comuniste și muncitorești, socialiste, social-democrate. cu mișcări de eliberare națională și cu alte forțe democratice, „Tribuna Popular" scrie : „Aceste relații au permis Partidului Comunist Român să promoveze o politică internațională caracterizată prin lupta pentru înfăptuirea aspirațiilor de pace și progres ale tuturor popoarelor lumii, tn relațiile sale cu alte partide și organizații, Partidul Comunist Român se bazează pe principiile egalității depline, respectării dreptului fiecărui partid de a-și propriul general, strategia tionare,mice. Datoria tuturor statelor șl guvernelor este să elimine complet aceste arme.De asemehea, președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea soluționării tuturor conflictelor pe cale pașnică și sprijinul pe care România il acordă găsirii unei soluții politice a problemelor din Orientul Mijlociu, pentru realizarea unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U., cu participarea tuturor părților interesate. Nicolae Ceaușescu a arătat că este în interesul atît al statului palestinian, cit și al Israelului de a se ajunge cit mai repede la tratative, aceasta constituind singura cale de soluționare a problemei respective.In ce privește problema datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare, președintele României și-a afirmat sprijinul pentru realizarea unei conferințe internaționale, în cadrul O.N.U., în vederea ajungerii, pe calea tratativelor între țările bogate și sărace, la soluții reciproc acceptabile, asupra problemelor subdezvoltării, care afectează mai mult de două treimi din omenire, , — evidențiază ziarul.Ample spații au consacrat lucrărilor Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român și POSTURILE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE EGIPTENE, prezentînd imagini și comentarii din timpul lucrărilor Congresului, relevînd îndeosebi momentul realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al partidului. Au fost prezentate publicului egiptean aspecte ale planurilor de dezvoltare a României socialiste pe următorii cinci ani și în perspectiva anilor 2000—2010.încheierea lucrărilor celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român și realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al partidului s-au aflat, în continuare, și în atenția presei turce.Astfel, ziarul „HURRIYET" relevă că Nicolae Ceaușescu, care din 1965 se află la conducerea țării, a fost reales pentru a șasea oară in funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, mențio- nînd că alegerea a fost salutată de delegații la Congres prin aplauze îndelungate. Ziarul adaugă că în ziua încheierii lucrărilor Congresului, în Piața Palatului Republicii a fost organizată o mare adunare populară, participanții ovaționîn- du-1 îndelung și cu căldură pe secretarul general al Partidului Comunist Român.Sub titlul „România — dezvolta
rea continuă", ziarul „TRIBUNA POPULAR", organ al C.C. al P.C. din Venezuela, publică un amplu articol care relevă că documentele Congresului al XIV-lea privesc, între altele, obiectivele fundamentale ale dezvoltării soclal-economi- ce a României in deceniul viitor, șl îndeosebi în cincinalul 1991—1995.Pornind de la nivelul de dezvoltare a principalelor ramuri ale e- conomiei naționale — se relevă în articol — documentele Congresului apreciază că este necesară o dezvoltare intensivă a tuturor sectoarelor în ceea ce privește productivitatea muncii, valorificarea superioară a resurselor disponibile, realizarea unor produse industriale competitive, la un înalt nivel tehnic și calitativ, comparabile cu cele mai bune produse similare de pe piața mondială.

elabora program tactica și revolu- . în cordanță cu realitățile din con- țararespectivă".
Inițiativele 

ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
dicate slujirii păcii și înțelegerii 
internaționale, sint, de asemenea, 
reflectate de ziare și reviste din 
diferite țări ale lumii, care pun in 
evidență principiile pe care se în
temeiază politica externă româ
nească, ideile nobile pentru care 
militează România pe plan interna
țional.Există personalități politice care își dedică întreaga viață și activitate slujirii păcii și înțelegerii internaționale. Președintele României, Nicolae Ceaușescu, este, neîndoielnic, o asemenea personalitate — evidențiază, în articolul „Româ
nia — promotoarea păcii și în
țelegerii intre popoare", cotidianul grec „EXPRES". Deschisă viitorului și permanentei înnoiri creatoare, opera de pace a președintelui Nicolae Ceaușescu a afirmat în lume un nou mod de a gîndi și acționa, îmbogățind tezaurul de idei și practica politică mondială.Politica externă a României își dezvăluie prin excelență țelurile și valențele umaniste în demersul concret pentru pacea și securitatea popoarelor. Punctul de pornire și obiectivul spre care țintește întreaga strategie românească a păcii il constituie respectarea dreptului i- nalienabil al omului la viață, la pace.Nicolae Ceaușescu arată că este necesar să se ajungă la înțelegerea generală că, în condițiile existenței armelor nucleare, nu există decit o singură cale, o singură politică — aceea de renunțare cu desăvirșire la forță, la război.Din inițiativa președintelui Nicolae Ceaușescu — arată „Expres" — România a oferit întregii lumi un exemplu concret de trecere de la vorbe la fapte, proce- dînd, încă din 1979, la măsuri de reducere a bugetelor militare, iar, în 1986, reducînd, în mod unilateral, cu 5 la sută, armamentele, efectivele și cheltuielile sale militare. Sînt, de asemenea, bine cunoscute și apreciate pe toate meridianele lumii numeroasele inițiative și propuneri ale conducătorului român, care vizează adoptarea de măsuri ferme în direcția dezangajării militare, retragerii trupelor străine de pe teritoriile altor state, trecerii la negocieri pentru desființarea concomitentă a celor două blocuri militare — Tratatul de la Varșovia și N.A.T.O. —, transformării Balcanilor intr-o zonă a colaborării și bunei vecinătăți, fără arme nucleare și chimice, precum și instituirii unor zone aenuclearizate, de pace și colaborare în diferite regiuni ale Europei și ale lumii.în viziunea șefului statului român, edificarea păcii mondiale nu poate fi înfăptuită fără respectarea strictă a noilor principii de relații între state. In concepția liderului român, baza legăturilor de colaborare și înțelegere intre statele lumii o constituie stricta respectare a independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și neamestecului in treburile interne, a- vantajului —la forță cu forța. __________Nicolae Ceaușescu este strîns asociat, astăzi, pe plan internațional, cu lupta pentru respectarea acestor principii la scară mondială.

și demersurile pre- 
de-

reciproc, renunțării și la amenințarea Numele președintelui
(Agerpres)^
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