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ÎNTÎLNIREA DINTRE TOVARĂȘEI NICOLAE CEAUȘESCD 
ȘI TOVARĂȘII M.S. GORBACIOV

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
făcut, luni, 4 decembrie, o vizită 
la Moscova, pentru a lua parte la 
întîlnirea la nivel înalt a con
ducătorilor statelor participante 
Ia Tratatul de Ia Varșovia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit de tovarășii Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C-C. al 
P.C.R., prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
Constantin Olteanu, membru al 
Comitetului Politic Executiv,

secretar al C.C. al P.C.R., Ion 
Stoian, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, de alte persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost salutat 
de membri și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai Comi
tetului Central al partidului, de 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
de reprezentanți ai unor instituții 
centrale, organizații de masă și 
obștești.

Tineri și tinere au oferit tova

rășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu buchete de 
flori.

Erau de față V. G. Pozdneakov, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice lă București, 
și membri ai ambasadei. ,

★
Pe aeroportul Vnukovo din Mos

cova, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost salutat de V. I. Vorotnikov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., vicepreședinte al So
vietului Suprem al U.R.S.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.F.S.R., de alte per
soane oficiale sovietice.

La 4 decembrie a avut Ioc 
o întilnire între tovarășul, 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul 
M. S. Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

In cadrul întîlnirii, cei doi con
ducători de partid și. de-stat s-au, 
informat reciproc despre mersul 

construcției socialiste in România 
și Uniunea Sovietică. Au fost sub
liniate cu satisfacție raporturile 
tradiționale de prietenie și colabo
rare dintre partidele, țările și po
poarele noastre și s-a exprimat 
dorința comună de a se acționa în 
continuare pentru extinderea și 
dezvoltarea lor pe multiple pla
nuri, în interesul construcției so
cialiste în cele două țări, al cauzei 

generale a socialismului, colaboră
rii și păcii în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul M. S. Gorbaciov au fă
cut un schimb de păreri în legă
tură cu unele probleme actuale 
ale construcției socialiste, ale miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, precum și ale vieții 
internaționale.

A fost subliniat interesul re
ciproc în adinclrea colaborării, 

dintre România și Uniunea Sovie
tică atît în plan bilateral, cît și în 
domeniul vieții internaționale.

La întilnire au participat tova
rășii Constantin Dăscălescu, prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, și N. I. Rîj- 
kov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

Intîlnirea a prilejuit un schimb 
deschis de păreri și< s-a desfășu
rat întf-o atmosferă tovărășească.

Tovarășul Nicolae Ceausescu va efectua o iiă 
oficială de prietenie in Republica Islamică iran

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, va efectua o vizită ofi

cială de prietenie în Republica Is
lamică Iran, la invitația președin
telui Republicii Islamice Iran, Aii- 

Akbar Hashemi Rafsanjani, în a 
doua decadă a lunii decembrie 
1989.

Cu privire la întîlnirea la nivel înalt a conducătorilor 
statelor participante la Tratatul de la Varșovia

0 nouă dovadă a grijii partidului pentru codițiile 
de viață și învățătură ale tinerei generații

La 4 decembrie, la Moscova a 
avut loc o întilnire la nivel înalt 
a conducătorilor statelor partici
pante Ia Tratatul de la Varșovia.

în cadrul întîlnirii, tovarășul 
Mihail Gorbaciov a prezentat o 
largă informare în legătură cu 
desfășurarea și rezultatele întîlni
rii sale din Malta cu G. Bush, 
președintele S.U.A., care a avut 
loc în zilele de 2—3 decembrie a.c.

DECLARAȚIA
conducătorilor Bulgariei, R. 0. Germane, Poloniei, Ungariei și Uniunii Sovietice

Conducătorii Bulgariei, R.D. 
Germane, Poloniei, Ungariei și 
Uniunii Sovietice, reuniți la întîl
nirea de Ia Moscova din 4 decem
brie a.c., au declarat că introdu
cerea trupelor statelor lor în R.S.

La întilnire au participat:
Din partea Republicii Populare 

Bulgaria: Petăr Mladenov, Gheor- 
ghi Atanasov, Dimităr Stanișev, 
Boiko Dimitrov; din partea Re
publicii Socialiste Cehoslovace: 
Karel Urbanele, Ladislav Adamec, 
Ondrej Saling și Jaromir Johanes; 
din partea Republicii Democrate 
Germane : Egon Krenz, Hans Mo
drow, Oskar Fischer ; din partea

Cehoslovacă, întreprinsă în 1963, 
a constituit un amestec în trebu
rile interne ale Cehoslovaciei su
verane și trebuie să fie condam
nată.

Intrerupînd procesul de înnoire 

Republicii Populare Polone : Woj
ciech Jaruzelski, Tadeusz Mazo- 
wiecki, Mieczyslaw Rakowski, 
Krzysztof Skubiszewski ; din par- 
tea Republicii Socialiste Româ
nia; Nicolae Ceaușescu, Constantin 
Dăscălescu, Constantin Olteanu, 
Ion Stoian ; din partea Republicii 
Ungare : Rezso Nyers. Miklos Ne
meth. Ferencz Somogyi; din partea 
Uniunii Republicilor Sovietice So

democratică în R.S. Cehoslovacă, 
aceste acțiuni nejustificate au a- 
vut consecințe negative de lungă 
durată. Istoria a confirmat cit de 
important este, chiar și în cea mai 
complexă situație internațională, 

cialiste: M. S. Gorbaciov, N. I. Rîj- 
kov, E. A. Șevardnadze, A. N. Ia
kovlev.

Ip legătură cu informarea pre
zentată au luat cuvîntul tovarășii 
Petăr Mladenov, Rezso Nyers, 
Hans Modrow, Wojciech Jaruzel
ski, Nicolae Ceaușescu și Karel 
Urbanek.

Întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

să fie folosite numai mijloace po
litice pentru reglementarea orică
ror probleme, să fie respectate cu 
strictețe principiile suveranității 
și independenței în relațiile din
tre state.

Măsurile 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 acordate 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 larg și profund ecou în rîndurile tineretului studios al patriei. Tinăra generație a țării, toți cei care se pregătesc, pe băncile școlilor, in
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Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,Acum, cînd Întregul nostru popor trăiește momente de înaltă semnificație politică și profundă mîndrie patriotică prilejuite de istoricele hotăriri ale Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român, care, dind glas voinței unanime a națiunii române, v-a reales, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in înalta funcție de secretar genera! al partidului, suprema garanție a înaintării neabătute a patriei noastre pe drumul luminos al socialismului și comunismului, în numele întregului tineret al patriei, vă adresăm cele mai alese sentimente
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NICOLAE CEAUȘESCU IN FRUNTEA PARTIDULUI 
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facultăți și institute de invățămint superior spre a deveni specialiști cu înaltă pregătire profesională, pentru a fi demni continuatori ai operei de construcție socialistă și comunistă in țara noastră văd in aceste măsuri 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 plenarele lărgite ale consiliilor uniunilor asociațiilor studenților 

de fierbinte dragoste și nețărmurită recunoștință pentru grija permanentă acordată creșterii și educării tinerei generații, care iși găsește o strălucită expresie și în Ilotărirea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., adoptată la propunerea dumneavoastră, privind majorarea burselor ce se a- cordă elevilor și studenților, nouă și elocventă mărturie a preocupării deosebite pe care o acordați asigurării tinor condiții tot mai bune de viață și învățătură tuturor tinerilor țării, sporirii neîntrerupte a nivelului de bunăstare și progres al națiunii române.Pentru elevii și studenții țării, pentru întregul tineret, această importantă hotărire constituie o 
COMITETUL CENTRAL

AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

comuniști,, ale consiliilor asociațiilor studenților comuniști care au loc in centre universitare și institute de invățămint superior, în școli și facultăți, in telegramele adresatie tovarășului Nicolae Ceaușescu sint exprimate cu.profundă dragoste și recunoștință sentimentele ce însuflețesc tinăra generație a patriei noastre, crezul suprem al studen- țimii 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 de Congresul al XIV-lea al P.C.R.

minunată ilustrare a autenticului și înaltului umanism, a atenției cu care întreaga noastră societate socialistă înconjoară tinăra generație, care, muncind și invățînd cu pasiune și dăruire, se pregătesc pentru a fi cetățeni de nădejde ai patriei socialiste, să ducă mai departe flacăra nepieritoare a patriotismului, a spiritului revoluționar, să acționeze cu toate forțele pentru înfăptuirea neabătută a grandioaselor programe de dezvoltare multilaterală a României adoptate de cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.Cu profund respect și aleasă prețuire adresăm cele mai caide(Continuare în pag. a Il-a)
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O NOUĂ DOVADĂ A GRIJII PARTIDULUI PENTRU CONDIȚIILE DE VIAȚĂ

și Învățătură ale tinerei generații

La Institutul de Medicină țl Farmacie din Capitală

TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

de Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist

Plenare lărgite ale consiliilor uniunilor asociațiilor 
studenților comuniști

Centrul Universitar Timișoara

(Urmare din pag. I)mulțumiri tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția remarcabilă adusă la elaborarea și Înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la neîntrerupta înflorire a științei, învățămintului și culturii românești, pentru atenția deosebită acordată asigurării celor mai bune condiții de formare multilaterală a elevilor și studenților, creșterii și educării comuniste a generației tinere a țării.In condițiile cînd. in multe țări ale lumii, analfabetismul și șomajul afectează grav tineretul, care nu își are garantat dreptul fundamental la instruire Și educație, la muncă, accesul neîngrădit la valorile științei și culturii, tinerii României socialiste beneficiază din plin de cele mai generoase condiții de creștere, formare șl dezvoltare a personalității creatoare, de împlinire a celor mai înalte idealuri și aspirații, dovedindu-se încă o dată adevărul esențial că numai socialismul și comunismul asigură creșterea neîntreruptă a bunăstării și fericirii întregului popor, realizarea năzuințelor sale de prosperitate și progres.Folosim și acest prilej pentru a da glas, încă o dată, profundei gratitudini a întregului tineret pentru excepționalele condiții de muncă, viață și învățătură, de formare și afirmare plenară create in toate

Mă număr printre cei peste 8 000 studenți ai Universității din Craiova — puternic centru universitar creat în anii de după Congresul al IX-lea al partidului, în urma indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, împlinindu-se astfel visul de aur al înaintașilor revoluționari români — care, asemeni tuturor studenților din scumpa noastră patrie, își manifestă nemărginita bucurie și satisfacție față de măsurile adoptate la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. care, la propunerea mult stimatului și iubitului nostru conducător de partid și de țară, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a aprobat majorarea cu 10 la sută a tuturor burselor ce se acordă studenților și elevilor, inclusiv celor din școlile profesionale, precum și ca toți studenții, fii de muncitori și țărani cooperatori, care urmează cursurile de zi să primească burse indiferent de veniturile părinților. Această nouă și ilustrativă dovadă a grijii statornice a partidului și
Munca și învățătura la temeliaTrăim încă sub impresia magistralelor documente puse in dezbaterea Congresului al XIV-lea al partidului, ce ne prefigurează in chip strălucit viitorul, documente ce ne mobilizează energiile, întreaga noastră forță de a munci mai bine.. Am constatat și constatăm mereu, zi de zi, cu nespusă bucurie, cu satisfacție eforturile care se fac pentru ca viața să ne fie mai frumoasă, mai înfloritoare, mai îmbelșugată. Este o realitate definitorie a societății în care trăim și muncim, o societate a muncii, în care clasei muncitoare i se atribuie pe drept cuvînt rolul de frunte în dezvoltarea țării, in înaintarea sa pe calea progresului și prosperității. Așa este firesc, așa este drept, căci clasa muncitoare, în frunte cu partidul ei comunist, și-a dovedit de-a lungul istoriei, în anii construcției socialiste imensul ei potențial revoluționar, capacitatea de a determina mersul înainte al societății, de a promova mereu noul, de a asigura 

domeniile de activitate, o dată cu expresia dragostei nețărmurite cu care tinăra generație a țării vă înconjoară, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și vă urmează luminosul exemplu de dăruire patriotică și revoluționară, puse de șase decenii in slujba aspirațiilor de dreptate și libertate ale poporului român, progresului continuu al patriei socialiste.Vă asigurăm, mult iubite șt stimate tovarășe secretar general, că, insușindu-ne pe deplin înflăcărată chemare pe care ne-ați a- dresat-o de la inalta tribună a forumului democratic al comuniștilor de a ne perfecționa continuu activitatea și a ne spori contribuția la formarea tineretului in spirit revoluționar, combativ, la dez- voltarea conștiinței sale socialiste, organizațiile de tineret vor acționa tot mai hotărit pentru educarea comunistă, multilaterală a tinerilor. pentru promovarea înaltelor virtuți ale omului nou, a principiilor și normelor de muncă și viață ale comuniștilor, cultivarea la tineri a răspunderilor ce le revin in calitate de proprietari, producători și beneficiari, a respectului față de proprietatea socialistă și a hotări- rii ferme de a spori și anăra avuția națională, a atitudinii responsabile față de interesele majore ale societății, față de cauza socialismului și comunismului.Mindri de a trăi și munci in cea mai glorioasă și bogată epocă in Împliniri din multimilenara noas
Drepturi fundamentale de care 
se bucură deplin toți fiii țăriistatului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, capătă noi dimensiuni și o importanță cu totul aparte în condițiile actuale, cînd in numeroase țări ale lumii tînă- ra generație este frustrată de ceie mai elementare drepturi : dreptul la învățătură, la un loc de muncă, la o viață demnă, lipsită de griji.Sînt drepturi fundamentale care Ia noi, în România socialistă — pe baza marilor rezultate ale muncii întregului popor, strins unit în jurul partidului — cunosc o largă a- plicare, sint garantate și funcționează ca realități, de care beneficiază toți fiii acestei țări. La sfîr- șitul mileniului al doilea și începutul celui de-al treilea mileniu — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul la Congresul al XIV- lea — știința, învățămîntul. cultura românească trebuie să ajungă la un asemenea grad de dezvoltare care să ridice nivelul general al întregului nostru popor, ca întreaga noastră națiune să fie înarmată cu cele mai noi cunoștințe ale 

condițiile unei vieți mai bune, egale și echitabile pentru toți.Alături de comuniști, de întregul nostru popor, și noi, cei ce muncim în unitățile economice ale municipiului Piatra Neamț, am luat cunoștință cu profundă mîndrid și nemărginită satisfacție de recentele hotărîri adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ce exprimă încă o dată preocuparea și grija constantă manifestate de partid, de mult stimatul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru asigurarea unor condiții tot mai bune de viață, de învățătură tinerei generații. Pentru mine și soțul meu, care lucrează la Întreprinderea de Celuloză, Hîrtie și Cartoane, familie cu doi copii studenți, această hotărîre reprezintă un neprețuit a- jutor,' un minunat dar pe care partidul, tovarășul Nicolae Ceaușescu ni l-au făcut acum, la puțin timp de la încheierea lucrărilor marelui forum comunist și în preajma noului 

tră istorie, avînd drept călăuză supremă, in tot ceea ce facem, înaltul dumneavoastră exemplu de muncă și viață comunistă, sintem hotăriți să acționăm cu energie și fermitate pentru a participa tot mai activ la vasta activitate de dezvoltare economico-socială a țării. in industrie, în agricultură, pe marile șantiere ale patriei, să punem și mai puternic în valoare energiile și capacitățile creatoare ale tinerilor in edificarea propriului viitor, de libertate, demnitate și progres.însuflețiți de mărețele perspective deschise dezvoltării patriei de istoricele hotărîri ale Congresului al XIV-lea al P.C.R., Congresul marilor victorii socialiste, al deplinei independențe economice și politice a țării, care dau noi și cutezătoare orizonturi procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, ne angajăm solemn în fața partidului, a dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. de a nu precupeți nici un efort ca. răspunzând prin fante de muncă și învățătură condițiilor tot mai bune de formare și afirmare create tinerei generații. să îndeplinim exemplar sarcinile ce ne revin din documentele programatice adoptate de forumul comuniștilor, sporin- du-ne contribuția la măreața operă de făurire a socialismului și comunismului, spre gloria și măreția scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

tehnicii și științei, ale cunoașterii, cu un autentic spirit revoluționari patriotic. Iătă, așadar, către ce teluri înalte, în concordanță deplină cu aspirațiile firești ale tinerei generații, ne cheamă să ne pregătim și să muncim conducătorul partidului și statului nostru. Țeluri și aspirații profund realiste, care au bază trainică, puternică de împlinire, condiții minunate de realizare, corespunzător cu stadiul atins de dezvoltarea societății noastre socialiste.Aducem pe această cale, din adîncul inimii, cu cel mai ales respect, mulțumirile noastre fierbinți tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, pentru tot ceea ce au făcut și fac pentru afirmarea plenară a tinerei generații.
Răzvan PREJBEANU
student, anul IV,
Facultatea de Electrotehnică 
a Universității din Craiova

progresuluian. Ca părinți, ca oameni care am beneficiat și pină acum de creșterea constantă a retribuțiilor, de ridicarea continuă a nivelului de trai, sintem ferm convinși că fiii noștri, crescuți in spiritul Idealurilor epocii glorioase a României socialiste, vor învăța și se vor pregăti mai temeinic pentru muncă, pentru viață, pentru a prelua de la noi ștafeta muncii și creației pentru țară, pentru făurirea viitorului de aur al patriei și poporului. Suprema noastră recunoștință pentru minunatele condiții create creșterii șl educării copiilor țării o constituie angajarea hotărîtă, cu dăruire și pasiune, în înfăptuirea luminoaselor programe adoptate de marele forum comunist al țării.
Maria MANO1ICĂ 
muncitoare la întreprinderea 
de Tricotaje ,,8 Martie", 
Piatra Neamț

Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din Centrul Universitar Timișoara, întrunit în plenară lărgită, a dat o puternică și vibrantă expresie bucuriei și satisfacției tineretului studios față de măsurile adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 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 atribuirea de burse tuturor studenților fii de muncitori și țărani cooperatori care urmează cursurile de zi, indiferent de veniturile părinților.în cuvîntul lor, Liviu Anton, președintele Consiliului U.A.S.C. din Centrul Universitar Timișoara, Radu Dorin, președintele Consiliului U.A.S.C. din Institutul Politehnic „Traian Vuia", Sorin Popescu, Daniela Burcea și Cristina Drîmbă, studenți, au subliniat faptul că tinerii din învățămin- tul superior timișorean, asemenea studenților întregii țări, văd în această măsură o nouă și elocventă mărturie a aplicării concrete în viață a principiilor politicii profund umaniste a partidului și statului nostru, încă o dovadă concretă a preocupării statornice a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru asigurarea unor condiții tot mai bune de viață și învățătură celor ce se pregătesc pentru a deveni constructori de nădejde ai socialismului și comunismului în România.In cadrul plenarei s-a relevat faptul că in întreaga dezvoltare a patriei noastre un rol de importanță hotărîtoare l-au avut dezvoltarea puternică a învățămîntu- lui de toate gradele, legarea strîn- să a acestuia cu producția și cercetarea, preocuparea constantă de ridicare a nivelului școlii românești pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii modeme. Beneficiind de îndrumarea de o înaltă competentă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu — s-a subliniat —, învățămîntul, știința și cultura se dezvoltă armonios, în concordantă cu cerințele de edificare a socialismului și comunismului in patria noastră.Vorbitorii au reafirmat profunda lor dragoste și recunoștință față de
Universitatea Bucureștiîn cadrul ședinței plenare a Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniștii din Universitatea București, participanții și-au manifestat totala adeziune la istoricele documente adoptate de Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, deplina satisfacție pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului, cu convingerea că aceasta reprezintă garanția sigură a înaintării neabătute a patriei pe noi culmi de progres și civilizație. S-a dat, totodată, expresie deplinei satisfacții față de 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 șl elevilor, inclusiv celor din școlile profesionale, precum și acordarea de burse tuturor studenților fii de muncitori și țărani cooperatori, indiferent de veniturile părinților, exprimîndu-se, și in acest cadru, cele mai alese sentimente de prețuire și recunoștință pentru grija permanentă a conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru asigurarea unor condiții tot mai bune de viață și muncă, de învățătură și dezvoltare armonioasă a personalității fiecărui tînăr din patria noastră. Acestor ginduri le-au dat glas, în cuvîntul lor, Gabriel Coman, președinte al Consiliului U.A.S.C. al Universității București, Călin Ur, președinte al Consiliului A.S.C. al Facultății de Fizică, Gabriel Sava, președinte al Consiliului A.S.C. al Facultății de Biologie-Geografie, Claudia Moarcăș, președinte al Consiliului A.S.C. al Facultății de Drept, și Adriana Anghel, președinte al Consiliului A.S.C. al Facultății de Filologie. în numele celor prezenți la ședința plenară, ei s-au angaiat să acționeze cu abnegație și dăruire, cu înaltă răspundere, muncind și învățînd necontenit, pentru a deveni constructori de nădejde, pentru a fi la înălțimea impera

Spre viitorul comunistAsemenea tuturor studenților și elevilor din patria noastră, am luat cunoștință cu cea mai vie satisfacție și recunoștință de recentele măsuri propuse de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cadrul ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 1 decembrie anul curent, cu privire la majorarea cu 10 la sută a tuturor burselor ce se acordă studeițtlor și elevilor, inclusiv celor din școlile profesionale precum și prevederea ca toți studenții fii de muncitori și țărani cooperatori, care urmează cursurile de zi, să primească bursă indiferent de veniturile părinților. Pentru mine, ca student, in anul al treilea al Facultății de Pediatrie din cadrul I.M.F. Tirgu Mureș, aceasta înseamnă, ca și pentru toți colegii mei din centrul universitar din orașul de pe Mureș, o nouă și elocventă expresie a grijii și preocupării deosebite cu care partidul nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu se preocupă pentru a asigura tineretului, tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate, condiții tot mai bune de viață și de învățătură. Sint fiu de muncitori, beneficiez de tot ce este necesar pentru formarea mea ca viitor specialist. Măsurile stabilite în ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. sînt o nouă dovadă, elocventă, că tineretul patriei noastre, viitorul acestui popor, se bucură de cele mai largi 

conducătorul partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de tovarășa Elena Ceaușescu pentru grija părintească ce o poartă tinerei generații, angajîndu-se să răspundă prin fapte revoluționare a- tenției cu care sint Înconjurați, încrederii pe care a învestit-o in ei societatea noastră socialistă.într-o atmosferă însuflețitoare, de intensă trăire patriotică, pârtiei- panții au adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, o telegramă în care se spune iInsușindu-și cu toată responsabilitatea obiectivele ce revin invățămin- tulni superior din documentele programatice ale marelui forum al comuniștilor, conștienți fiind că ele reprezintă singura cale de progres real in toate domeniile de activitate, in atingerea unui înalt nivel de civilizație, studenții din Centrul Universitar Timișoara sint hotăriți să-și intensifice eforturile pentru obținerea unei calități și eficiențe sporite a întregii lor munci, invățind temeinic, zi de zi, asimilind cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, implicin- du-se plenar in activitatea de cercetare și aplicare imediată in producție a tot ceea ce este nou și valoros. Acesta este și va fi, șl in continuare, răspunsul revoluționar și dovada sentimentelor de recunoștință față de minunatele condiții de muncă și viață asigurate de partid, față de atenția pe care dumneavoastră personal. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o acordați formării complexe a tineretului țării, îmbunătățirii continue a nivelului de trai al întregului popor.Urmind minunatul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, ne angajăm să ne lărgim in permanență orizontul de cunoaștere, să fim pre- zenți intotdeauna in primele rin- duri ale efortului general al națiunii române pentru făurirea noii societăți, demonstrind și prin aceasta că sintem demni de încrederea și sprijinul acordate, de rolul însemnat ce-i revine tinerei generații în edificarea unei Românii tot mai înfloritoare, libere și independente.
tivelor operei de făurire a societății socialiste și comuniste in patria noastră.Intr-o atmosferă 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 :In aceste zile, marcate de puternica efervescență politică din întreaga țară, prilejuită de desfășurarea celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, gin- durile și sentimentele comuniștilor, ale tuturor membrilor asociațiilor studenților comuniști din Universitatea București se îndreaptă, cu nețărmurită dragoste și recunoștință, către dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat șl strălucit strateg al făuririi socialismului și comunismului in România, personalitate proeminentă a vieții politice internaționale, către mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru întreaga activitate consacrată elaborării și înfăptuirii politicii partidului și statului nostru, pentru tot ce, cu grijă părintească, ați întreprins și întreprindeți în domeniul dezvoltării și perfecționării sistemului de in- vățămint, al pregătirii tuturor studenților României socialiste ca viitori specialiști.Sintem pe deplin conștienți de faptul că acum, mai mult ca ori- cînd, trebuie să sporim eforturile pentru a dovedi, prin rezultatele pe care le obținem în pregătirea profesională, politico-ideologică și culturală, că sintem Ia înălțimea sarcinilor pe care partidul, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, le puneți în fața viitorilor specialiști, chemați să înfăptuiască mărețele obiective alo construirii socialismului și comunismului pe pămintul României.
drepturi, în cadrul unei societăți socialiste cu adevărat democratice și umaniste, superioare oricărei alte orînduirl.Pe noi, studenții mediciniști, noul sprijin material acordat de partidul și statul nostru, care se adaugă condițiilor minunate de studiu asigurate în România socialistă tuturor studenților și elevilor, ne obligă să depunem eforturi și mai stăruitoare pentru a ne pregăti la nivelul exigențelor puse azi în fața tuturor oamenilor muncii de documentele adoptate la istoricul Congres al XIV-lea al partidului. Ne pregătim pentru că avem un țel înalt — edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, trecerea la comunism. Pentru că urmărim un obiectiv strategic de însemnătate excepțională — transformarea României, pînă la sfîrșitul acestui mileniu, într-o țară cu un înalt nivel de dezvoltare în toate domeniile, inclusiv în cel medical. Pentru că ne conduce un partid comunist încercat și destoinic, în frunte cu un eminent om politic și de stat — tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de care poporul nutrește cea mai mare stimă și încredere, urmîndu-1 neabătut In drumul spre viitorul comunist.

TOKOS Ladislau
student
la Facultatea de Pediatrie 
a I.M.F. din Tirgu Mureș

Institutul de Medicină 
și Farmacie din BucureștiDînd glas sentimentelor de profundă dragoste, înaltă stimă și recunoștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, pentru grija deosebită și permanentă pe care o acordă formării tinerei generații, studenții de la Institutul de Medicină și Farmacie din București și-au exprimat' în cadrul Plenarei lărgite a Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști deplina satisfacție și recunoștință față de 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 și atribuirea de burse, indiferent de veniturile părinților. tuturor studenților de la cursurile de zi fii de muncitori și țărani cooperatori.Luînd cuvîntul In cadrul plenarei, Viorel Jinga, președintele Consiliului U.A.S.C. din institut, Ruxandra Rădulescu și Radu Țuțuianu. studenți în anul VI la Facultatea de Medicină Generală, Ruxandfa Fo- răscu, studentă în anul III la Facultatea de Medicină Generală, au arătat că această importantă hotărîre constituie o nouă și elocventă expresie a politicii umaniste a partidului și statului nostru, a preocupării permanente a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru a se asigura tineretului minunate condiții de viață și învățătură.Studenții din Institutul de Medicină și Farmacie — au subliniat vorbitorii — se angajează să nu precupețească nici un efort pentru a deveni specialiști cu înaltă pregătire profesională și politică, partici- pind astfel, alături de toți oamenii muncii din patria noastră, la înaintarea fermă a României pe calea socialismului șl comunismului.Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la plenară au adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. secretar
Facultatea de Mecanică 

din lașiîntruniți în plenara lărgită a Consiliului Asociației Studenților Comuniști de la Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic „Gh. Asachi" din Iași, participanții au exprimat profunda recunoștință pentru măsurile adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, privind mărirea cu 10 la sută a burselor ce se acordă studenților și elevilor, inclusiv celor din școlile profesionale, atribuirea de burse majorate tuturor studenților fii de muncitori și țărani cooperatori, fără a se lua in calcul nivelul veniturilor părinților.In cuvîntul lor, studenții loan Lichi, Gheorghe Nagîț. Liviu Rotaru și Dolores Luis au subliniat că aceste măsuri demonstrează grija deosebită a partidului și statului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, pentru asigurarea celor mai bune condiții de viață și învățătură întregului tineret studios din România, atenția ce se acordă pregătirii și formării tineretului patriei ca specialiști cu un larg orizont profesional și oolitic, constructori de nădejde ai socialismului și comunismului, generozitatea și umanismul orînduirii noastre.într-o atmosferă entuziastă, de profundă angajare, participanții au adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă. în care se snune :„Sintem mindri de a trăi și învăța intr-o perioadă tn care Invăță- mintul tehnic superior din patria noastră se afirmă necontenit pe baza
★„în aceste momente, tinăra generație universitară iși exprimă, cu înaltă conștiință revoluționară, angajamentul solemn de a acționa permanent, cu răspundere, pentru îndeplinirea obligațiilor sale sociale, a misiunii încredințate de partid de a munci, a învăța și a munci ca adevărați comuniști, răspunzind Încrederii și grijii consecvente pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, genial conducător de partid și de țară, marele strateg al făuririi socialismului și comunismului cu poporul și pentru popor, o acordați întregului tineret al patriei, în cadrul celei mai mărețe opere de înălțare pe noi piscuri de progres și civilizație a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România" — se spune in Telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu de Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România. De a- semenea, participanții la plenarele lărgite ale Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști de la Academia de Studii Economice București, Centrul Universitar Cluj-Napo- ca, Centrul Universitar Craiova, Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic București au relevat, cu profundă satisfacție, că recentele măsuri de îmbunătățire a condițiilor de viață și de învățătură ale tinerei generații reprezintă o edificatoare dovadă a superiorității societății noastre socialiste, capabilă să asigure un nivel de trai tot mai ridicat pentru tineretul patriei, pentru întregul nostru popor. In climatul de puternic avint creator, determinat de generoasele obiective stabilite de Congresul al XIV-lea al partidului, toți studenții patriei se angajează, în spirit revoluționar, pentru însușirea la un nivel calitativ superior a cunoștințelor profesionale șl politice, pentru 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, o telegramă in care se spune :Pe deplin convinși că minunatele condiții de viață și muncă, de învățătură și dezvoltare armonioasă a personalității multilaterale a tuturor tinerilor patriei noastre sînt expresia preocupării permanente a partidului și statului nostru, a dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a grijii părintești pe care tovarășa Elena Ceaușescu o acordă tinerei generații, educării în spirit revoluționar a tineretului, vă aducem cu acest prilej un insuflețitor omagiu și caldele noastre mulțumiri.Manifestîndu-ne satisfacția de a fi contemporanii acestei luminoase epoci, pe care cu înaltă min- drie patriotică o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", animați de cele mai înalte sentimente de stimă și prețuire față de valoroasele dumneavoastră indicații și orientări, de luminosul exemplu de muncă și viață, de gîndire și luptă revoluționară pe care il oferiți în permanență întregului nostru partid și popor, sintem ferm hotăriți să acționăm cu dăruire și nemărginit devotament pentru realizarea mărețelor programe de dezvoltare economico-socială a patriei, pentru transpunerea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIV-lea al partidului.Vă încredințăm încă o dată, mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, avind drept călăuză supremă în tot ceea ce înfăptuim înaltul dumneavoastră e- xemplu de muncă și viață comunistă, vom acționa cu simț de răspundere, cu hotărire și cutezanță revoluționară pentru creșterea aportului nostru, alături de întregul tineret al patriei, Ia înfăptuirea mărețelor o- biective ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.

concepției dumneavoastră revoluționare cu privire la dezvoltarea dinamică a întregii societăți românești. Dorim, și cu acest prilej, să reafirmăm sentimentele de profundă recunoștință și adincă gratitudine pentru minunatele condiții de muncă și viață de care beneficiem.Fericiți de a fi contemporanii a- cestei epoci de mărețe prefaceri înnoitoare, vă adresăm, în numele studenților Facultății dc Mecanică din Iași. cele mai vii și respectuoase mulțumiri pentru tot ceea ce faceți pentru noi, pentru grija permanentă pe care o acordați educării comuniste, revoluționare și formării multilaterale a întregului tineret al patriei.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, studenții Facultății de Mecanică, nu vom precupeți nici un efort in vederea creșterii calității pregătirii profesionale șl politico-ideologice, pentru înfăptuirea, alături de întregul popor, a mărețelor obiective de dezvoltare a patriei, strălucit prefigurate in documentele de istorică însemnătate adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului, pentru sporirea aportului școlii superioare românești în toate domeniile vieții so- cial-economice. Alături de înțregul tineret universitar al țării, ne angajăm să răspundem cu dăruire și abnegație îndemnurilor pe care ni le-ați adresat, pentru a fi la înălțimea imperativelor operei de făurire a socialismului si comunismului pe pămintul României.
★creșterea contribuției lor la edificarea socialismului in România.Vorbitorii au subliniat că majorarea și atribuirea burselor constituie o nouă și revelatoare mărturie a aplicării concrete în viață a princi- ' piilor politicii profund umaniste a partidului, o nouă dovadă a preocupării permanente a secretarului general al partidului pentru asigurarea unor condiții tot mai bune de viață și învățătură tinerei generații.Ei au relevat că, In contrast cu realitățile din lumea capitalistă, unde taxele sînt tot mai împovărătoare pentru studenți, unde tinerii absolvenți Îngroașă permanent rindurile șomerilor, elevii și studenții din patria noastră simt din plin căldura dragostei cu care sînt înconjurați, capacitatea societății noastre socialiste de a asigura tinerei generații posibilități deosebite de afirmare, drepturi reale la învățătură și muncă, de manifestare deplină a personalității umane. Vorbitorii s-au angajat să depună toate eforturile pentru a deveni specialiști cu o înaltă și temeinică pregătire profesional- științifică, cu un larg orizont de cunoaștere, cetățeni de nădejde al României socialiste.In telegramele adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, se arată că, situînd la baza întregii activități hotărîrile celui de-al XIV-lea Congres al partidului, prețioasele orientări și indicații ale secretarului general al partidului, studenții își vor spori’ eforturile pentru a deveni specialiști cu înaltă pregătire profesională, bazată pe cele mai noi cuceriri ale revoluției tehnico- știirițifice contemporane, pențru a fi demni continuatori ai operei de construcție socialistă și comunistă tn țara noastră.
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S&NTEIA — marți 5 decembrie 1989 PAGINADEPLINĂ APROBARE, PROFUNDĂ SATISFACȚIE FAȚĂ DE REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN FRUNTEA PARTIDULUI
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

Cu sentimente de profundă min- drie și deplină satisfacție, locuitorii municipiului Alba Iulia, străveche vatră de istorie cu nume de rezonanță in lupta pentru unitate națională și dreptate socială, se spune in telegrama CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA, au primit reinvestirea dumneavoastră, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre socialiste, conducătorul incercat și clarvăzător al partidului și statului nostru, personalitate proeminentă a vieții politice contemporane, în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Sintem ferm convinși că această opțiune politică constituie cea mai temeinică garanție pentru îndeplinirea cu succes a istoricelor documente adoptate de Congresul al XIV- lea al partidului, pentru înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism. Reinvestirea dumneavoastră în funcția supremă de partid demonstrează pregnant unitatea de nezdruncinat a întregului partid și popor in jurul dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, care v-ați dedicat întreaga viață și activitate de revoluționar încercat și patriot înflăcărat luptei pentru bunăstarea și fericirea poporului, edificării cu succes a celei mai drepte orinduiri cunoscute in istorie pe pămintul scump al României.Urmind strălucitul dumneavoastră exemplu, îndemnurile, orientările și indicațiile date de la înalta tribună a Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român, ne angajăm să muncim cu întreaga pricepere și energie, realizind exemplar sarcinile pe acest an și întregul cincinal, hotăririle ce au fost adoptate de marele forum al comuniștilor români.în telegrama COMITETULUI ORĂȘENESC GHEORGHENI AL P.C.R. se menționează: în aceste momente de profundă trăire patriotică, de intensă activitate creatoare, ne unim gîndurile cu întreaga națiune română și ne exprimăm întreaga adeziune Ia hotârirea Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, . cel mai iubit fiu al națiunii, in funcția supremă de secretar general al partidului nostru, hotărire ce constituie pentru noi, cei ce muncim și trăim in orașul Gheorgheni, județul Harghita, singura cale sigură de dezvoltare a patriei pe noi’ culmi de civilizație și progres.Beneficiind din plin de roadele politicii ințelepte, profund științifice și umaniste, de sprijinul și îndrumarea permanentă ale conducerii partidului, personal ale dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, orașul Gheorgheni a cunoscut, asemenea tuturor localităților patriei, o dezvoltare și înflorire multilaterală, înnoiri și împliniri fără precedent, prin care s-a creat fundamentul material al egalității reale și depline pe . plan politic, economic și social al tuturor oamenilor muncii, fără nici o deosebire.Asigurăm conducerea partidului, pe mult iubitul și stimatul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din orașul Gheorgheni, în frunte cu cei peste 5 200 de membri de partid, vor face totul pentru a fi la înălțimea marilor comandamente stabilite de partidul nostru și vom acționa uniți pentru traducerea in fapt a tuturor hotărîrilor marelui forum al comuniștilor români — Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.Cu înălțătoare sentimente de nețărmurită bucurie și satisfacție, de profundă mindrie patriotică, comuniștii, toți oamenii muncii din municipiul Craiova, împreună cu întreaga țară au luat cunoștință de hotârirea forumului suprem al comuniștilor privind reinvestirea dumneavoastră in înalta funcție do secretar general al partidului. Vă rugăm să primiți cu acest prilej —. se reliefează în telegrama COMITETULUI MUNICIPAL CRAIOVA AL P.C.R. — omagiul nostru fierbinte și cele mai calde felicitări, insoțite de sentimentele de aleasă prețuire, vie recunoștință și admirație pentru excepționala activitate teoretică și practică ce o desfășurați in fruntea partidului și țării, pentru binele și fericirea întregului popor.Comuniștii, toți oamenii muncit din municipiul Craiova dau glas hotăririi unanime de a incheia anul 1989 cu cele mai bune rezultate eco- nomico-sociale, de a-și amplifica și uni eforturile pentru asigurarea condițiilor bunei desfășurări a activității în vederea realizării sarcinilor de plan pe 1989 și pe întregul cincinal, asigurind o bază reală pentru înfăptuirea mobilizatoarelor obiective ale cincinalului 1091—1995, ale anilor de la începutul mileniului trei.Și cu acest prilej ne angajăm să ne organizăm și desfășurăm riguros întreaga activitate, să ne perfecționăm permanent stilul și metodele de muncă ale comitetului municipal, ale tuturor organelor și organizațiilor de partid, de masă și obștești, promovind in munca de zi cu zi spiritul de partid, de exigență și intransigență comunistă, astfel incit Craiova să-și afirme plenar bogatele tradiții revoluționare, sporindu-și contribuția la continua înflorire a patriei noastre socialiste.Comuniștii, toți oamenii muncii din Craiova vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că, mobilizați de eroicul dumneavoastră exemplu, de vibrantele îndemnuri și- indicații adresate întregului partid și popor, vom acționa cu întreaga capacitate și energie, cu inaltă responsabilitate și fermitate, intr-un climat de deplină angajare patriotică, dăruire și abnegație comunistă, pentru înfăptuirea in cele mai bune condiții a hotărîrilor Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român.în aceste înălțătoare momente, care vibrează solemn in conștiința națională, cind toți fiii patriei străbune au urmărit cu viu interes și deplină satisfacție desfășurarea lucrărilor celui de-al XIV-lea Congres al partidului — Congresul marilor 

victorii socialiste în România — comuniștii. toți locuitorii municipiului Piatra Neamț — se menționează în telegrama COMITETULUI MUNICIPAL PIATRA NEAMȚ AL P.C.R. — au luat cunoștință cu neasemuită bucurie și mindrie patriotică de reinvestirea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție de secretar general al partidului, Erou intre eroii neamului, militant neobosit pentru triumful deplin al idealurilor socialismului și comunismului, pentru afirmarea pe planeta noastră a unei lumi mai bune și mai drepte.Asemenea întregului popor, vedem în această opțiune politică fundamentală, cu inalte semnificații pentru destinul României, garanția înaintării ferme a patriei noastre pe drumul socialismului și comunismului.Exprimindu-ne încă o dată marea bucurie de a vă avea pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in fruntea partidului și a țării, ne angajăm că vom acționa cu dăruire și spirit revoluționar pentru a transpune e- xcmplar in viață istoricele hotăriri ce au fost adoptate de marele forum al comuniștilor români, sporin- du-ne contribuția la făurirea socialismului și comunismului in scumpa noastră patrie. Să ne trăiți ani multi, mult iubite și stimate conducător, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, spre binele și fericirea națiunii noastre socialiste.Realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român ne oferă și nouă, 
• înaltă însuflețire, totală adeziune a tuturor comuniștilor, a întregului popor 

față de realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar 
general al partidului, act cu profunde semnificații istorice, garanția sigură a întăririi 
rolului conducător al partidului, a înfloririi continue a patriei noastre socialiste

• Angajare revoluționară, profund patriotică a comuniștilor, a tuturor cetă
țenilor, strins uniți in jurul partidului, al secretarului său general, pentru înfăptuirea 
exemplară a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIV-lea al partidului, 
pentru înălțarea României pe culmile socialiste și comuniste, spre binele întregului popor

comuniștilor, tuturor locuitorilor de pe străbunele meleaguri românești ale Aradului, minunatul prilej de a aduce un nou și fierbinte omagiu personalității dumneavoastră de genial conducător de partid și de stat, înflăcărat revoluționar și patriot, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești, Erou între eroii neamului românesc, suflet din sufletul acestuia, neobosit luptător pentru cauza independenței, suveranității, demnității patriei, socialismului, păcii, înțelegerii și colaborării internaționale, se subliniază in telegrama COMITETULUI MUNICIPAL ARAD AL P.C.R.Asemenea întregului partid și popor, noi vedem în acest act politic, de importanță fundamentală, simbolul marii prețuiri de care vă bucurați, aprecierea unanimă a strălucitei și eroicei dumneavoastră activități, consacrate timp de aproape șașe decenii binelui și fericirii națiunii române, garanția cea mai sigură a înfăptuirii cu succes a obiectivelor stabilite de marele forum al comuniștilor români, în continuarea pe o treaptă nouă, superioară a procesului revoluționar din patria noastră.însuflețiți de puternica dumneavoastră personalitate, de înaltul exemplu de gîndire și acțiune revoluționară, deplini încrezători în idealurile socialismului și comunismului pe care Ie promovați cu deosebită forță și abnegație, ne exprimăm totala noastră adeziune la strălucitul Raport prezentat în fața Congresului al XIV-lea, la toate documentele adoptate de marele forum al comuniștilor români și ne angajăm solemn, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu răspundere și devotament nemărginit pentru ca municipiul Arad să aducă o contribuție cit mai mare la gloria, independența și prosperitatea scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.însuflețiți de cele mai alese sentimente de nemărginită dragoste și recunoștință, cu inimile vibrînd in- tr-o deplină comuniune de ginduri și aspirații cu ale întregii națiuni, se arată in telegrama COMITETULUI MUNICIPAL ODORHEI AL U.T.Ci, tinerii din municipiul Odor- hei, județul Harghita, folosim acest minunat prilej pentru a exprima, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, deplinul nostru entuziasm și adeziunea totală față de realegerea dumneavoastră, la Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, in suprema funcție de secretar general al partidului.Evocind cu mindrie viața, munca și activitatea dumneavoastră neobosită. care se identifică cu voința celor mai înaintate forțe sociale și politice din patria noastră, cu aspirațiile de libertate, independență și progres ale poporului român, in a- ceste momente do unanimă satisfacție, vă aducem cel mai respectuos omagiu pentru pilduitoarea viață și activitate consacrată cu nobilă dăruire fericirii poporului, cele mai vii mulțumiri pentru modul magistral in care conduceți întreaga țară pe calea socialismului și comunismului.Mindri și fericiți de a vă avea și în continuare la cirma destinului și 

poporului nostru pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, facem supremul legămint patriotic și revoluționar de a fi prezenți întotdeauna acolo unde este mai greu, acolo unde interesele majore ale națiunii noastre socialiste o vor cere, contribuind astfel tot mai activ la realizarea mărețelor obiective de dezvoltare economico- socială a patriei noastre, răspunzînd cu noi succese grijii și încrederii acordate nouă, tinerei generații, de către partid, de dumneavoastră personal. mult stimate tovarășe secretar general.în telegrama COMITETULUI DE CULTURĂ $1 EDUCAȚIE SOCIALISTĂ AL JUDEȚULUI GIURGIU se subliniază : în aceste clipe sărbătorești, încărcate de cea mai adîncă emoție, cind întreaga națiune înalță din adîncul inimii, ca un singur om, cuvinte de aleasă cinstire și dragoste fierbinte față de cel dinții și cel mai iubit fiu al său, oamenii de cultură, creatorii de valori spirituale din ti- nărul și înfloritorul județ Giurgiu, alături de toți cei care cu puterile și pasiunile lor zămislesc frumosul, ne exprimăm sentimentele noastre de aleasă stimă șt inaltă prețuire pentru realegerea tlumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, garanția cea mai sigură a înaintării patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație.Festivalul național „Cintarea României'1, căruia i-ați dat viață și rost, constituie imaginea cea mai vie a modului revoluționar in care partidul concepe participarea maselor la edificarea unei spiritualități superi

oare. Arta ș! cultura sint astăzi mai aproape decit oricind de masele largi de oameni ai muncii, un bun de preț al tuturora și vă datorează, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, renașterea lor sub cea mai înaltă și prodigioasă zodie, aceea a umanismului revoluționar.în aceste momente emoționante, de adincâ vibrație patriotică, toți oamenii muncii din domeniul culturii, toți cei care muncesc pentru frumos în străvechiul oraș de la Dunăre vă asigură, incă o dată, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu-și vor precupeți nici o clipă eforturile de a se apropia de miezul fierbinte al tumultuoasei vieți din România de azi, ridicîhd ia cote calitativ superioare actul de creația și interpretare, întreaga activitate cultural-artistică și politico-educativă, la nivelul recentelor documente adoptate de Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.Dind expresie simțămintelor de a- leasă prețuire și adînc respect, de nemărginită dragoste și recunoștință față de neobosita activitate desfășurată pentru binele și fericirea României socialiste, comuniștii, studenții și cadrele didactice de la INSTITUTUL DE MINE PETROȘANI își exprimă satisfacția patriotică pentru realegerea dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, act de voință națională, exprimind năzuința României spre pace și lumină — șe arată într-o altă telegramă. Sintem siguri că numai avindu-vă în frunte pe dumneavoastră, Eroul eroilor neamului. vom izbuti să realizăm marele vis al partidului nostru — construirea comunismului.Conștienți de faptul că cei care învățăm și muncim în' Institutul de Mine sintem chemați să transpunem în viață planurile îndrăznețe ale viitorului cincinal și ale perspectivei prefigurate de documentele Congresului, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru a ridica la cote superioare întreaga noastră activitate, că vom fi mereu prezenți în colectivele de muncă, in contact nemijlocit cu realitățile producției, cot la cot cu minerii, acolo unde se verifică in viață rodul gindirii științifice, că sarcinile de partid' puse în fața noastră privind viitorul industriei extractive românești vor fi îndeplinite întocmai.Puține $i modeste sint cuvintele care pot să exprime imensa bucurie a comuniștilor, a tuturor membrilor cooperatori din COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCȚIE GH. DOJA, JUDEȚUL IALOMIȚA, de a ști că, Împlinind voința unanimă a întregului partid și popor. Congresul al XIV-lea v-a reales in înalta funcție de secretar general al partidului, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. marele Erou al patriei. Omul ale cărui viață și activitate revoluționară se identifică cu aspirațiile cele mai inalte ale poporului român de bunăstare și fericire, de pace și înțelegere între popoare — se reliefează în telegrama comitetului de partid și consiliului de conducere din această unitate.Noi, țăranii cooperatori din Cooperativa Agricolă de Producție Gheor- 

ghe Doja, unitate fruntașă a județului Ialomița, privind înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, spre ogoarele căruia v-ați îndreptat pașii în prima vizită de lucru după investirea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. in suprema funcție de secretar general al partidului, de către memorabilul Congres al IX-lea, vă sintem profund recunoscători pentru indicațiile, sfaturile și îndemnurile pline de înțelepciune pe care ni le-ați dat cu acest prilej, cit și in următoarele patru vizite, pe care le-ați efectuat în unitatea noastră, ultima dintre ele in toamna acestui an. vizite ce constituie tot atitea etape importante, hotăritoare pentru destinul cooperativei și al membrilor săi privind înscrierea producțiilor obținute și a nivelului de bunăstare pe o curbă mereu ascendentă.Vă asigurăm, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotârirea noastră fermă de a fi promotorii înflăcărați ai transpunerii în viață a sarcinilor și indicațiilor trasate de dumneavoastră privind obținerea în anul 1990 a produc- țiilor-record de 10—12. tone la griu și orz la hectar, peste 50 tone porumb, cit și producții la nivelul exigențelor noii revoluții agrare la celelalte culturi și in zootehnie, astfel incit prin faptele noastre de muncă să răspundem imperativelor timpului revoluționar pe care (1 trăim, deschis de Congresul victoriei socialismului, al deplinei independențe politice și economice a României.In aceste înălțătoare momente de profundă vibrație revoluționar-pa- triotică, cînd Întreaga națiune tră

iește bucuria realegerii dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in suprema funcție de secretar general al partidului, de către marele forum al comuniștilor români, dind glas celor mai alâse sentimente de nețărmurită stimă și prețuire, de dragoste și neprecupețit devotament, comuniștii, toți oamenii muncii din ÎNTREPRINDEREA DE RULMENȚI ALEXANDRIA, JUDEȚUL TELEORMAN, își exprimă adeziunea fierbinte față de acest act politic fundamental pentru continuitatea procesului revoluționar în patria noastră, garanția înfăptuirii grandioaselor programe de dezvoltare multilaterală a țării, a înaintării ei pe cele mai înalte culmi ale civilizației socialiste și comuniste — se, spune in telegrama comitetului de partid și consiliului oamenilor muncii din a- ceastă intreprindere.Reinvestirea dumneavoastră în înalta funcție reprezintă supremul omagiu pe care partidul și țara il aduc celor aproape șase decenii pe care, ca nimeni altui in multimilenara noastră istorie, le-ați dedicat, cu nețărmurit devotament și spirit revoluționar, cauzei partidului și poporului, făuririi prezentului și viitorului luminos al națiunii noastre socialiste.Ne angajăm solemn că, strins uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vom înfăptui exemplar istoricele hotăriri ale Congresului al XIV-lea al partidului, vom spori neîncetat contribuția noastră Ia înălțarea glorioasă a României în era comunistă.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din aceasta unitate, se arată in telegrama FABRICII DE MOBILA CÎMPULUNG MOLDOVENESC, ne exprimăm deplina satisfacție și bucurie pentru realegerea dumneavoastră. mult iubite și stimate .tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român. Realegerea dumneavoastră in fruntea partidului, prin voința întregului partid și popor, constituie suprema garanție a înfăptuirii întocmai a mărețelor o- biective de dezvoltare multilaterală a patriei noastre socialiste, de creștere a bunăstării și înfloririi personalității umane, de afirmare mai puternică a României pe plan internațional.Exprimindu-ne totala adeziune față de istoricele hotăriri adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului, ne angajăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, strins uniți in jurul dumneavoastră, al gloriosului nostru partid, să muncim cu tot avintul și capacitatea noastră pentru a înfăptui neabătut mărețele obiective adoptate dc înaltul forum al comuniștilor români.Comuniștii, toți cei ce trăiesc și muncesc în întreprinderea agricolă de stat INSULA MARE A BRĂILEI, Bărăganul dintre ape, cum obișnuiesc să numească localnicii această multimilenară incintă — se reliefează intr-o altă telegramă — vă roagă respectuos să primiți, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai călduroase felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră in sunrema funcție de secretar general al partidului, o dată cu urările de viață lun

gă, neostenită putere de muncă pentru a ne conduce partidul și țara pe cele mai inalte culmi ale visului de aur al omenirii — comunismul Și noi, alături de întregul partid și popor. avem profunda convingere că această opțiune istorică reprezintă chezășia sigură a înaintării victorioase a patriei pe drumul construirii noii societăți, a transpunerii neabătute in viată a politicii partidului și statului nostru consacrate progresului multilateral al țării. înălțării sale pe noi trepte de civilizație și bunăstare.Mobilizați de înălțătorul dumneavoastră exemplu de patriot înflăcărat, ilustru ginditor și militant revoluționar, care, de aproape șase decenii, v-ați consacrat întreaga energie și forță creatoare cauzei progresului și prosperității poporului român, independenței și suveranității patriei noastre, înțelegerii și colaborării internaționale, vă încredințăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sintem ferm hotărîți, așa cum ne-ați cerut cu prilejul mai multor vizite de lucru efectuate in unitatea noastră, să ne punem întreaga capacitate și putere de muncă in slujba' înfăptuirii idealurilor de pace și progres ale țării, pentru dezvoltarea și modernizarea tot mai puternică a agriculturii, contribuind și pe această cale la înaintarea glorioasă a României spre comunism.Opțiunea celui mai înalt forum din România de a vă reinvest) în suprema funcție de conducere în cadrul partidului constituie expresia înaltei aprecieri pe care comuniștii, toți oamenii muncii o dau meritelor dumneavoastră de eminent conducător, revoluționar înflăcărat, strălucit 

om politic al lumii contemporane, care a știut să dinamizeze întreaga noastră națiune, definind cu strălucire și vigoare dimensiunile prezentului și viitorului patriei in strălucitoarea epocă, pe care cu mindrie patriotică o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", se arată în telegrama CONSILIULUI JUDEȚEAN AL SINDICATELOR IAȘI.însuflețiți puternic dc mărețele perspective deschise de cel de-al XIV-lea Congres al partidului și de grandioasele directive ale dezvoltării economi co-sociale a României in cincinalul 1991—1995 și pină in anul 2010, toți oamenii muncii din județul Iași se angajează să acționeze cu toată capacitatea și toată energia pentru îndeplinirea neabătută a ho- tăririlor adoptate de marele forum al comuniștilor români, care vor conduce Ia propășirea și progresul scumpei noastre patrii, la împlinirea idealurilor socialiste și înaintarea României spre comunism.într-o vibrantă unitate de gînd și faptă cu întreaga națiune, Însuflețiți de puternicul avînt revoluționar cu care tinerii din ÎNTREPRINDEREA ELECTROCENTRALE PLOIEȘTI, alături de intreg tineretul patriei, dau glas celor mai fierbinți sentimente de dragoste, nețărmurită și profundă recunoștință față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, Erou între eroii neamului, ilustru conducător de partid și de țară, luptător ferm pentru triumful socialismului și comunismului, personalitate proeminentă a lumii contemporane, exprimind deplina și entuziasta adeziune față de Hotârirea Congresului ai XIV-lea al Partidului Comunist Român privind realegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, garanție sigură a edificării cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate.Expresia cea mai edificatoare a dragostei profunde față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o constituie hotârirea fermă de a transpune în viață ideile și conceptele de însemnătate deosebită pentru prezentul și viitorul României înscrise in documentele Congresului al XIV-lea al partidului, Congresul marilor victorii. al muncii pline de abnegație a întregului popor, al adevăratei suveranități și independențe naționale.Exprim înd unitatea de gind șl voință a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din comuna Tușnad, dăm glas celor mai alese sentimente de stimă, nețărmurită dragoste și profund respect față de titanica activitate revoluționară, gîndirea novatoare și dirzenia neclintită manifestate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, neasemuit conducător de partid și de țară, Erou intre eroii neamului, ctitor de geniu al României socialiste moderne, personalitate proeminentă a lumii contemporane, se relevă în telegrama COMITETULUI COMUNAL DE PARTID TUȘNAD, JUDEȚUL HARGHITA.Realegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al partidului înseamnă cimentarea unității de nezdruncinat a întregului nostru 

popor in jurul partidului și constituie chezășia înaintării României pe noi trepte de progres și civilizație, a victoriei socialismului și comunismului in patria noastră. Cu acest prilej vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că pentru comuniștii din Tușhad nu există un crez mai înalt decit să consacrăm întreaga noastră capacitate de muncă realizării exemplare a planurilor de dezvoltare economico-socială, precum și transpunerii in viață în mod e- xemplar a istoricelor documente pe care le-a adoptat Congresul a! XIV- lea al Partidului Comunist Român.îngăduiți-ne, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in acăst moment de înălțătoare bucurie pentru partid, pentru întreaga țară, prilejuit de realegerea dumneavoastră in suprema funcție de secretar general al partidului, să vă urăm cu dragoste, recunoștință și adine respect, o dată cu țara, multă sănătate și fericire, aceeași clocotitoare putere de muncă In fruntea partidului și a țării, pentru gloria partidului și a României, a acestui timp eroic de mari înfăptuiri și fundamentale transformări revoluționare — se relevă in telegrama COMITETULUI DE CULTURA ȘI EDUCAȚIE SOCIALISTA RÎMNICU SĂRAT.Ne exprimăm totala adeziune la politica internă și internațională a partidului și statului nostru, la lupta neobosită pe care, în numele întregii națiuni, o duceți pentru o lume a păcii, a securității, a conlucrării intre popoare, pentru realizarea unui climat propice muncii, dezvoltării și prosperității pe întreg globul.

Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom face totul pentru a ne integra și mai profund in efortul constructiv al întregii națiuni, pentru a contribui, mai mult și mai bine, Ia mobilizarea maselor largi de oameni ai muncii în opera de înfăptuire a politicii partidului, a grandiosului program adoptat de Congres, transformind programele de activitate intr-o vie tribună de dezbateri, de formare și dezvoltare a omului nou, a conștiinței sale înaintate, revoluționare.CONSILIUL UNIUNII JUDEȚENE A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE DIN JUDEȚUL TULCEA, întreaga țărănime cooperatistă de pe aceste meleaguri nord- dobrogene, dind glas celor mai alese sentimente de nețărmurită dragoste, profundă stimă și nemăi ginită recunoștință, ce le nutresc față de dumneavoastră, ilustru conducător de partid și de țară, ctitor de geniu al României socialiste moderne, militant strălucit al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, luptător ferm și consecvent pentru cauza socialismului și comunismului, penUn impresionant număr de telegrame și mesaje de felicitare î-au fost adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de comitete municipale, orășenești și comunale de partid, organizații sindicale, de tineret și femei, instituții centrale, colective muncitorești din întreprinderi industriale, de construcții și transporturi, institute de cercetare și proiectare, unități agricole de stat și cooperatiste, uniuni de creație, instituții culturale, de artă, invățămint și presă, din domeniul ocrotirii sănătății, unități militare, din alte domenii de activitate. De asemenea, secretarului general al partidului i-au fost adresate mii și mii de scrisori și telegrame de către activiști de partid și de stat, personalități ale vieții politice, cultural-științifice, reprezentanți ai cultelor, de către alți oameni ai muncii din toate sectoarele vieții noastre economico- sociale.Semnatarii telegramelor și mesajelor își exprimă deplina satisfacție față de realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, cu ferma convingere că acest act politic de importanță istorică reprezintă garanția înaintării neabătute a României, liberă, independentă și suverană, pe calea socialismului și comunismului.în mesaje se dă cea mai inaltă apreciere tezelor, ideilor și orientărilor formulate de. tovarășul Nicolae Ceaușescu in Raportul prezentat de la tribuna celui de-al XIV-lea Congres al partidului, care, prin analiza de înaltă rigoare științifică a problemelor socialismului, a stadiului actual dc .dezvoltare economico-socială a patriei noastre, a realizărilor istorice obținute in construcția socialismului, a evoluției vieții internaționale și tendințelor de dezvoltare a lumii contemporane, se constituie intr-un document programatic de inestimabilă valoare teoretică și practică, intr-un amplu program de muncă al partidului, al întregului popor, in vederea ridicării neabătute a României pe noi trepte de progres și civilizație.Exprimindu-și totala adeziune și aprobare față dc documentele adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului, care este înscris și va ră- mine in istoria țării drept Congresul marilor victorii socialiste, semnatarii telegramelor și. prin ci, toți fiii patriei adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu calde urări de sănătate și multă putere dc muncă pentru ca, in fruntea partidului, să conducă țara și poporul spre noi victorii in construcția socialismului și comunismului, in concordanță cu aspirațiile cele mai inalte ale poporului român.Sint exprimate, de asemenea, simțămintele de profund respect și deosebită prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția de mare însemnătate pe care o aduce la transpunerea in viață a planurilor și programelor de dezvoltare multilaterală a României socialiste, la înflorirea tot mai puternică a științei, invățămintuiui și culturii românești.Mobilizați de exemplul luminos de mnncă și viață, de dăruire Și pasiune revoluționară al tovarășului Nicolae Ceaușescu, de activitatea sa neobosită pusă în slujba înfloririi continue a patriei, oamenii muncii de Ia orașe și sate, întregul nostru popor își exprimă, și in aceste telegrame, hotârirea de a acționa și in viitor, strins uniți în jurul partidului, al secretarului său general, pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare economică și socială adoptate dc marele forum al comuniștilor români, de a face totul pentru triumful socialismului și comunismului in România, pentru progresul neîntrerupt al patriei.
_______________________ _________________________________ S

tru triumful păcii și colaborării între popoare, de numele căruia sint strins legate toate marile realizări ale edificării socialiste a țării, iși exprimă inalta lor satisfacție și bucurie față de istorica hotărire a celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, prin care v-a reales in inalta funcție dc secretar general.Ne angajăm in fața dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom face toiul pentru îndeplinirea exemplară a mărețelor sarcini ce ne revin din hotăririle istorice ale marelui forum al comuniștilor români, sporind astfel contribuția județului Tulcea Ia realizarea obiectivelor noii revoluții agrare, la opera de făurire a socialismului și comunismului pe păm;n- tul scump al patriei — Republica Socialistă România.In telegrama COMITETULUI DE PARTID „UNITĂȚI SANITARE" BUZĂU se subliniază : în acest moment solemn, cînd, la grandiosul și reprezentativul forum comunist al țării ați fost reinvestit, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in funcția supremă de secretar general al partidului — voința fermă a întregului partid și popor — reinnoim angajamentul nostru comunist să acționăm cu cea mai mare răspundere pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin pentru îmbunătățirea continuă a calității vieții, să nu precupețim nici un efort pentru traducerea în viață a orientărilor și prețioaselor dumneavoastră indicații, să milităm pentru realizarea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Mindri de a fi contemporani și a munci sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, vă asigurăm că vom acționa cu cea mai mare răspundere revoluționară pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din istoricele hotăriri ale Congresului al XIV-lea al partidului, pentru aplicarea neabătută a politicii sanitare a partidului și statului nostru, pentru continua îmbunătățire a calității vieții, contribuind astfel la asigurarea sănătății, vigorii și tinereții poporului nostru.în telegrama CONSILIULUI POPULAR AL ORAȘULUI VULCAN. JUDEȚUL HUNEDOARA, se arată : într-o deplină unitate de gin- dire și simțire patriotică cu întregul nostru partid și popor, în aceste în- suflețitoare momente de vibrație patriotică, comuniștii, mineri, energeti- cieni, constructori de mașini, ceilalți oameni ai muncii din orașul Vulcan trăiesc în aceste zile momente de deosebită satisfacție, generate de realegerea dumneavoastră in suprema funcție de secretar general al partidului, la cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român. Pentru noi, cei care trăim și muncim in modernul oraș Vulcan, ridicat in anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", la fel ca pentru toți fiii patriei socialiste, împlinirea acestui act politic de unanimă voință a întregii națiuni se înscrie ca un moment de adevărată sărbătoare, de profundă semnificație istorică și politică.Vă rugăm să ne permiteți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, ca în aceste înălțătoare momente să vă adresăm, in numele minerilor, al tuturor oamenilor muncii care trăiesc și muncesc în orașul Vulcan cele mai calde felicitări cu prilejul reînvestirii dumneavoastră in suprema funcție de secretar general al partidului, împreună cu cele mai calde urări de sănătate și fericire, de multă putere de muncă, pentru a ne conduce pe mai departe pe drumul luminos al socialismului și comunismului. Vă rugăm, totodată, să primiți angajamentul nostru comunist, revoluționar, de a munci fără preget, pentru sporirea continuă a producției de cărbune, pentru înfăptuirea exemplară a istoricelor hotăriri adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului. spre binele și prosperitatea poporului nostru, spre înfăptuirea visului de aur al omenirii — comunismul — pe pămintul scumpei noastre patrii.
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PLANUL PE ACEST AN, REALIZAT EXEMPLAR!
PRODUCȚIA ANULUț VIITOR, TEMEINIC PREGĂTITĂ!

ȚĂRII—CÎT MAI MULT CĂRBUNE!
O chemare cu profund ecou în rindul harnicilor

constructori și mineri de la Berbești-Alunu

scurtă privire retrospectivă evi- țiază că, în cei aproape patru ciți au trecut din actualul cin- 11, producția de lignit energetic lizată în carierele și minele ba- îlui carbonifer Berbești-Alunu a rit de aproape două ori. Fără oială, un factor important, care a uențat favorabil această creștere, constituit îmbunătățirea tot mai entuată a indicilor intensivi și ex- sivi de exploatare a utilajelor și .alațiilor, a complexelor mecani- 3, combinelor și excavatoarelor ite în dotarea întreprinderii. Dar atît de adevărat este că dublarea ducției de cărbune s-a datorat șt ierii în funcțiune a unor noi ca- ități de exploatare, unitatea be- iciind în acest scop de importante duri de investiții.• Numai valoarea lucrărilor de strucții-montaj executate în acest in carbonifer de colectivul nos- a depășit 1,2 miliarde lei, ceea corespunde unui plan total de in- tiții de 3,1 miliarde lei — ne spu- inginerul Gheorghe Niță, directo- Antreprizei de Construcții șl ntaje Miniere Vîlcea—Mehedinți, ictic, cu excepția căii fera- care a legat exploatările de hune din această zonă de circui- feroviar al țării, in toate cele- e lucrări se regăsește, parțial sau il, efortul constructorilor și mon- lor noștri. Ei au realizat magis- e de benzi și linii transportoare lungime de peste 100 kilometri, ei au montat excavatoare gi- it de 1 400, precum și excava- re de 470 metri cubi, instalații haldare a sterilului, depozite ri de primire și expediere a căr- îelui, dotate cu cîte două mașini depus și una siv cu benzile te operații.■ Ce obiectiveUzat pentru minerii vîlceni cursul acestui an ?- Deși am avut de executat o sea- de lucrări pe o mare întindere a i, respectiv in județele Gorj, Me- tinți, Argeș, Constanta . și Tulcea, iici, în vatra de cărbune a jude- ii Vîlcea, ne-au.fost încredințate neroase obiectivă, pe care le-am ninat și predat înainte de terme- e programate. între acestea, se nără liniile transportoare Berbești- •d și Panga II, magistrala pentru rsportul cărbunelui bulgăr din secii Berbești, stația de concasare- tare Copăceni, depozitul de căr- le de Ia mina Cerna și altele. ;pre modul în care colectivul nos- și-a făcut datoria vorbește de la

de scos lignit, in- aferente pentru a-mal Importante ati 
pe

sine faptul că planul de investiții pe acest an a fost îndeplinit în cinstea celui de-al XIV-lea Congres al partidului, beneficiarul reușind, la rîndul său, să înscrie la indicatorul con- strucții-montaj o depășire valorică de aproape 14 milioane lei. în prezent, forțele noastre sînt concentrate în alte puncte fierbinți ale bazinului carbonifer, la unele obiective pe care, de asemenea, ne-am angajat să le predăm în avans. Este vorba despre linia de cărbune Copăceni, atelierul mecanic central Berbești, platforma pentru montarea instalației de haldat din sectorul Oltețu și altele.Paralel cu lucrările aflate în curs de desfășurare, constructorii-mineri se pregătesc să atace alte obiective importante, pentru dezvoltarea în continuare a întreprinderii Miniere Horezu, mai ales că în ultimul an al actualului cincinal valoarea investițiilor este superioară celei din 1989 cu 30 la sută. Anul viitor, de exemplu, vor începe pe un front nou lucrările de extindere a capacităților de exploatare din zona carboniferă Cerni- șoara-Bistrița, constructorul avînd de pe acum asigurate documentațiile de execuție, amplasamentele, baza materială și forța de muncă necesară.Responsabilitatea cu care au fost pregătite deja investițiile pentru anul viitor scoate în evidentă înțelegerea clară a sarcinilor deosebit de importante ce derivă din hotărîrile celui de-al XIV-lea Congres al partidului, în conținutul cărora un loc prioritar îl deține necesitatea dezvoltării tot mai puternice a bazei proprii de materii prime și resurse energetice.După ce am precizat preocupările — numai o parte din ele, firește — ale colectivului de oameni ai muncii din cadrul antreprizei de construcții și montaje miniere, nu-i lipsit de importanță să stăruim puțin și asupra rezultatelor și acțiunilor întreprinse de către minerii înșiși pentru a-și spori contribuția la asigurarea bazei energetice a țării. ' Pentru început, vom apela la cîteva date statistice din bilanțul economic al minerilor din a- cest bazin carbonifer. Astfel, la pro- ducția-marfă, planul a fost depășit cu 62,4 milioane lei, la lucrările de pregătiri s-a înregistrat un avans de peste 2 460 metri liniari, iar la descopertări de 230 400 metri cubi steril. în ce privește producția fizică, la cariera Oltețu s-a obținut cea mai mare depășire, respectiv 225 415 tone lignit, iar dintre exploatările subterane, pe primul, loc se situează minerii de la mina Cerna, cafe ău depășit prevederile planului aproape

25 000 tone. Să mai reținem, de asemenea, că indicii intensivi de exploatare a combinelor de înaintare sînt superiori față de cei programați cu 0,16 metri cubi pe oră, iar la complexele de abataj nivelul atins este mai mare cu 3,2 tone pe oră.— Se poate spune, deci,, că ultimul an din actualul cincinal va începe pentru minerii vîlceni cu o bază trainică — l-am abordat pe tovarășul Ion Ariciu, secretarul comitetului de partid al întreprinderii Miniere Horezu.— Nu numai prin rezultatele de producție, care au, desigur, importanța lor incontestabilă, ci și prin pregătirile, sub toate aspectele, pe care le-am efectuat începînd încă de la jumătatea acestui an. Cînd spun acest lucru, am în vedere încheierea reparațiilor capitale la toate cele 80 utilaje planificate, efectuarea de reparații curente și revizii tehnice la un mare număr de mijloace fixe. N-am scăpat din vedere nici capacitățile noi de exploatare, care sînt chemate să contribuie la creșterea producției- marfă, în 1990, cu 80 milioane lei. Zilele trecute, de exemplu, a fost pus în funcțiune cel de-al doilea abataj la mina Alunu, iar la mina Berbești I se află în stadiu final de montare încă un abataj. La recenta adunare generală a oamenilor muncii pe întreprindere, s-a luat hotărîrea ca lungimea fronturilor la abatajele frontale, dotate cu complexe mecanizate, să crească de la 60 la 80 metri, fapt ce va influența sporirea considerabilă a producției de lignit pe post.— La fel de importante sînt și lucrările de investiții, a căror valoare este net superioară realizărilor din acest an.— Evident, în sfera preocupărilor noastre actuale, dar cu bătaie mai lungă — cum s-ar zice — pentru asigurarea condițiilor de realizare a planului în 1990, un loc prioritar îl au și investițiile. încă din primul trimestru al anului viitor vor fi puse în funcțiune alte două linii de preluare a cărbunelui de la mina Copăceni, iar în trimestrul următor va fi dat in exploatare un transportor cu bandă, cate va asigura scoaterea lignitului din noua microcarieră din Valea Mare. Stadiul actual de pregătire ne dă dreptul să afirmăm că sintem în măsură și că dispunem de toate condițiile tehnice, materiale și umane pentru a transpune exemplar în viață sarcinile și obiectivele ce ne revin din documentele programatice adoptate de marele forum comunist al țării, și eă, la, îndemnurile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a dezvolta tot mai puternic baza de resurse energetice a patriei, minerii din bazinul carbonifer Berbești-Alunu vor da cel mai potrivit răspuns : acela al faptei muncitorești, revoluționare.

Tergiversări păgubitoare în generalizarea 
unor tehnologii moderne, de mare eficiență©•

în această perioadă, de dezvoltare intensivă, calitativ superioară a e- conomiei naționale, gospodărirea cu maximă eficientă a resurselor energetice. reducerea consumurilor de e- nergie electrică si combustibil reprezintă preocupări prioritare pentru toate unitățile industriale. în această privință, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care a avut loc sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-a subliniat că economisirea resurselor energetice în toate ramurile șl sectoarele de activitate reprezintă u- nul dintre obiectivele primordiale ale amplei acțiuni de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, care se desfășoară în prezent în econpmia națională.Perfecționarea tehnologiilor deține, fără îndoială, un rol esențial in creșterea eficientei economice. întrucît condiționează efectiv gradul în care materiile prime și energia sînt valorificate în procesul de producție. Un exemplu elocvent în acest sens îl constituie introducerea acționărilor cu turație variabilă, prin intermediul unor convertizoare statice de frecventă, la un mare număr de pompe, ventilatoare si compresoare existente în economia națională, soluție tehnică propusă de cercetarea științifică, deosebit de eficientă pentru reducerea consumului de energie electrică. Această problemă a constituit, de altfel, obiectul largi discuții cu specialiști din cetare. proiectare și producție, zentate în ziarul „Scînteia". dina rezultat clar că procedeul — frecvent aplicat în unele țări cu industrie dezvoltată — poate și trebuie să fie grabnic generalizat în economia națională, tocmai datorită marilor avantaje pe care le oferă. După opinia specialiștilor, acționările cu turatie variabilă, prin intermediul convertizoarelor statice de frecvență, ale turboagregatelor ce vehiculează fluide tehnologice — apă. aer. substanțe chimice diverse etc. — constituie la ora actuală, așa cum arată practica aplicații deosebit misireariația turației electromotoarelor ce acționează pompele, ventilatoarele, compresoarele ce vehiculează fluide tehnologice, se poate realiza modificarea de debit sau de presiune cerută de prescripțiile tehnologice ln- tr-un mod cît se poate de simplu, exact și. mai cu seamă, eficient din punct de vedere energetic.In acest sens, nu este lipsit de Interes să arătăm ce menționează literatura de specialitate. Astfel.' îh Anglia, de pildă, peste 40 la sută din cele 6 000 de motoare electrice ce se comercializează zilnic, destinate antrenării pompelor și ventilatoarelor. sînt prevăzute cu convertizoare de frecventă special concepute pentru asemenea acționări. Se precizează că economia de energie este cu adevărat spectaculoasă. De exemplu.

pentru unele aplicații, cum gr fi alimentarea cu apă a consumatorilor industriali. vehicularea agentului termic de termoficare etc., economia de energie electrică se ridică Ia 53 la sută. Firește, în asemenea condiții. amortizarea investiției suplimentare . datorate introducerii echipa-1 mentelor electronice de acționare cu turație variabilă a motoarelor electrice se face extrem de rapid. Un exemplu concret ni-1 oferă o aplicație de acest fel chiar în industria metalurgică din tara noastră. La laminorul de benzi la cald de la Combinatul Siderurgic Galați, zece ventilatoare cu o putere de 440 kW fiecare sînt acționate cu motoare electrice prevăzute cu variatoare de turație de tipul cascadă subsincronă. Suplimentul de investiție de circa

Acestea ar fi măsurile ce constituie partea organizatorică din cuprinsul programului, ele derulîn- du-se in bune condiții, conform graficului. Cit privește unele măsuri din program, menite să asigure baza tehnico-materială a acțiunii, lucrurile nu se prezintă așa cum ar trebui, ba. am putea spune, că. dacă nu se iau încă din acest an măsuri ferme, există pericolul ca derularea în continuare a programului să fie serios afectată si să nu se realizeze parametrii de eficientă scontați. Despre ce este vorba ? Pentru asigurarea bazei tehnico-materiale a programului. sarcini importante revin unităților de producere a echipamentelor de acționare cu turație variabilă a motoarelor — „Electrotehnica" Bucu-

turboagregatelor este dependentă o serie de componente din do-

Revenim asupra programului de aplicare
in întreaga economie a acționărilor cu
turație variabilă a motoarelor electrice

unor cer- pre- care

mondială, precum si unele din tara noastră, o soluție de eficientă pentru econo- energiei electrice. Prin va-

15.5 milioane lei. datorat echipamentului de variație a turației, conduce la o economie de energie electrică de 4,6 milioane kWh pe an. Or. dacă ar fi să se investească fonduri pen- tu producerea aceleiași cantități de energie, ar trebui să se cheltuiască de 8—9 ori mai mult.O serioasă și minuțioasă analiză efectuată cu sprijinul unor specialiști din ministere economice, institute de cercetare și unități industriale. privind potențialul tehnic, tehnologic și de producție existent în tara noastră, cît și a experienței acumulate pînă în prezent în domeniul acționărilor motoarelor electrice a ajuns la concluzia că generalizarea în economie a acestui procedeu este pe deplin posibilă. în acest sens a fost elaborat un program special, coordonat direct de Comitetul Național pentru Știință și Tehnologie și Comitetul de Stat al Planificării și Aprovizionării Tehnlco-Materiale, care prevede ca, începînd din acest an șl pină la sfîrșitul cincinalului viitor, in întreaga economie națională să fie aplicate acționările cu turație variabilă Ia circa zece mii de instalații de pompare și comprimare a fluidelor. Este vorba. In primul rînd, de agregate cu puteri unitare mari, prioritățile fiind stabilite pe criterii strict economice. în acest scop, la nivelul fiecărui minister economic și Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, ca rezultat al unei inventarieri si analize minuțioase a tuturor agregatelor existente, au fost întocmite grafice de introducere eșalonată a acționărilor cu turatie variabilă în unitățile din subordine.

M-

rești și „Electroputere" Craiova — care trebuie să-și dezvolte baza nentru fabricarea convertizoarelor de frecventă. în acest sens. în program se arată clar si precis direcțiile în care să-și îndrepte eforturile aceste unități : să dezvolte noi generații de convertizoare cu puteri mai mari, să asimileze pe cele de medie tensiune, să crească fiabilitatea echipamentelor si să reducă cheltuielile de producție, inclusiv prețul de vinzare. realizînd convertizoare mai simple, destinate exclusiv pompelor și ventilatoarelor. Firește, introducerea acționării cu turatie variabilă s-ar putea face folosind și actualele convertizoare existente în fabricația curentă a celor două întreprinderi. A- ceste echipamente au fost concepute însă în ideea unor acționări cu reglaje extrem de pretențioase, cum ar fi. de pildă, cele din domeniul ma- slnilor-unelte sau acționărilor de laminoare. unde echipamentul trebuie să răspundă mal multor funcțiuni. In cazul pompelor și ventilatoarelor, la multe din aceste funcțiuni se poate renunța, nefiind nevoie de ele. fapt ce ar conduce la o ieftinire a costului echipamentului. Iată de ce este nevoie ca cercetarea și proiectarea de profil să analizeze și să conceapă. pe mari grupe de utilizări, iar întreprinderile „Electrotehnica" din București și „Electroputere" Craiova să cuprindă în programul de fabricație convertizoare specializate pentru acționarea pompelor si ventilatoarelor.Din discuțiile cu proiectanțil sl producătorii de convertizoare statice de frecventă a reieșit că asimilarea unor echipamente destinate acționă-

rii de meniul electronicii de putere, sarcini în acest sens revenind unităților de cercetare si producție de profil : Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Electronică. I.P.R.S. Băneasa etc. Problema este că. la ora actuală, aceste unități nu sînt în măsură să livreze componentele electronice necesare și, prin urmare, există temerea ca întregul program să fie întîrziat. Iată de ce. pentru a vedea ce măsuri se întreprind pentru depășirea impasului creat, ne-am adresat direcției tehnice a Ministerului Industriei Electrotehnice. în acest sens, am fost informați că situația a fost temeinic analizată și că. pînă la realizarea unor capacități de product e destinate componentelor electronice necesare fabricării unor noi generații de ventă. să fie ventil unele țări prinderile nările cu întreprinderilor „Electrotehnica" și „Electroputere" comenzi pentru livrarea acestor echipamente Pe baza unor proiecte la cerințele din diferite domenii.în fine, punînd în discuție modul cum decurge colaborarea dintre producătorul de convertizoare statice de frecventă, respectiv întreprinderea „Electrotehnica" din Capitală, și diverși beneficiari, facem. încă o dată, observația că această unitate nu privește cu toată seriozitatea respectarea prevederilor contractuale, de a acorda asistentă tehnică la punerea în funcțiune a instalațiilor. Este vorba. de data aceasta, de o statie de pompare a apei din municipiul Constanta. echipată cu un convertizor static de frecventă produs de „Electrotehnica". Punerea sa în funcțiune reclamă neapărat prezenta unui reprezentant al întreprinderii, care se lașă așteptat de aproape un an. Este, intr-adevăr. Inexplicabilă a- titudinea specialiștilor acestei mari întreprinderi, care, dacă avem în vedere că produce multe utilaje ale tehnicii de vîrf. ar trebui să manifeste maximă receptivitate fată de procesul de modernizare a economiei. să sprijine cu cea mai mare seriozitate programul de aplicare a acționărilor cu turație variabilă a pompelor, ventilatoarelor si compre- soarelor în întreaga economie. Reamintim specialiștilor acestei întreprinderi că de buna desfășurare a acestui program sînt și ei direct răspunzători și că economia de energie electrică pe care se scontează în final este echivalentă cu producția anuală de energie electrică a șase grupuri de 50 MW fiecare. Ceea ce impune o participare mal activă la realizarea acestui program.

convertizoare statice de frec- s-a luat măsura ca acestea procurate pe de baza unor con- cu firme din Totodată, Intre- să aplice acțio-cooperare socialiste, ce doresc turații variabile pot lansa

Ion STANC1U 
corespondentul „Scînteii Vlalcu RADU

UTILAJELE AGRICOLE - REPARATE DIN TIMP,
CU RĂSPUNDERE PENTRU CALITATEA LUCRĂRILOR!

vaslui , Prin organizarea temeinică a muncii
in ateliere, graficele sint respectate

în bazinul carbonifer Berbești-Alunu în județ a curelelor de
TÎRGU MUREȘ : Planul anual la export — îndeplinitMobilizfndu-se exemplar pentru ranspunerea în viață a programe- or de dezvoltare econom ico-socia- ă a patriei stabilite de istoricul longres al XIV-lea al partidului, ucrătorii întreprinderii „Prodcom- >Iex“ din Tîrgu Mureș obțin rezul- ate deosebite in realizarea indica- orilor de plan. La unul din succe- ele de seamă ale colectivului de dci se referă Eugenia Iușan, pre- edlntele consiliului oamenilor nuncii :— Situlnd In centrul întregii îoastre activități îndeplinirea e- cemplară a planului la export, lu- rătorii de la „Prodcomplex" raportează că au realizat, înainte de ermen, planul la acest indicator pe întregul an. Aceasta a creat

condiții ca, în perioada care a mai rămas pînă la finele lunii decembrie, colectivul nostru să realizeze și să livreze pe adresa partenerilor externi, în plus față de sarcinile de plan, importante cantități de confecții metalice, covoare orientale, sticlărie, artizanat și alte produse solicitate la export.De remarcat că în prezent această unitate și-a acoperit cu contracte aproape întreaga producție de export programată în anul viitor, iar prin faptul că își asigură o bună aprovizionare tehnico-materială s-au creat condiții ca în ultima decadă a lunii decembrie să se lucreze in ritmul stabilit pentru primul trimestru al anului 1990. (Gheorghe Giurgiu).
CĂLĂRAȘI : Realizări ale petroliștilorOrganizîndu-șl mal bine munca, ntărind permanent ordinea și disciplina, aplicînd întocmai progra- nele de modernizare și organizare i producției și a muncii, colectivul Ie petroliști al brigăzii nr. 5 Ileana, lin județul Călărași, aparținind Schelei de Producție Petrolieră Htu, raportează îndeplinirea prevederilor de plan pe acest an cu o

lună înainte de termen, denășin- du-și planul la zi cu peste 200 tone țiței. în prezent, acest harnic colectiv pregătește punerea în funcțiune a unor noi sonde și acționează energic pentru menținerea în funcțiune la întreaga capacitate a celor existente, în condiții de e- ficiență economică sporită. (Mihail Dumitrescu).

în județul Vaslui se desfășoară intens repararea utilajelor agricole, „în județul nostru, ne spunea inginerul Constantin Dumbrăveanu, directorul Trustului județean al mecanizării, fiecare din cele 13 stațiuni de mașini agricole are acum cîte trei ateliere proprii : unul de reparații tehnice și reparații curente la tractoare, unul de recondi- ționări și altul de reparații de mai mică complexitate. Un fel de «dispensare» pentru acțiuni curente, preventive de întreținere a mașinilor. Pentru reparații capitale însă, la nivelul trustului avem șapte centre specializate și foarte bine dotate. Dispunem, de asemenea, de bancuri de testare a motoarelor și pompelor de injecții fără demontare, realizîn- du-se determinarea unei funcționări ce vizează reducerea consumurilor specifice de carburanți. Toate acestea, adăugîndu-se bineînțeles măsurilor de asigurare a unui mare număr de mecanici bine pregătiți, cu experiență, și organizarea judicioasă a muncii, sînt premise ale efectuării în termen și de calitate a lucrărilor de reparații".Mobilizarea forjelor în toate unitățile este acum esențială. în conformitate cu programul direcției generale economice a mecanizării din minister și cu indicațiile comandamentului agricol județean, în acest an reparațiile sînt organizate la nivel de S.M.A., centre specializate, dar și în secțiile de mecanizare. Sînt de reparat în județ peste 4 009 tractoare de toate tipurile, 2 200 pluguri, 1 257 grape cu discuri. 600 ccmbina- toare și tot atîtea semănători nentru prășitoare, 1 500 combine de păioase, 600 prese de balotat și altele. Acest volum mare de lucru a impus luarea unor măsuri ca acțiunea să se desfășoare cu deosebită răspundere în toate unitățile, ritmic, în așa fel Incit reparațiile să se încheie pînă la 1 februarie 1990 Ia tractoare, 25 ianuarie la celelalte mașini agricole și 1 martie — la combine. Cum se desfășoară practic acțiunea ?Ne aflăm la centrul de reparații capitale Vaslui, cel mai mare din ju-

deț, pentru tractoare U 650-M, încărcătoare frontale, pompe de erbi- cidare, echipament electric și bobi- naj industrial. Șeful centrului. Ion Donea, ne informează că aici sînt reparate asemenea tipuri de mașini din întregul județ. Dispun de hale și ateliere calde în care sînt șase formații de lucru cu linii tehnologice de reparații, servite de a- proape 100 de mecanici. Ordine, organizare și disciplină la fiecare loc de muncă, ca într-o uzină industrială. Din cele sosite au fost deja reparate 19 tractoare, erbicidare și rebobinate 36 motoare electrice. Se recondiționează un volum dublu de repere și subansâmble față de plan. Numai la tractor se recondiționează peste 90 de repere. Și-au conceput și realizat cu forțe proprii un dispozitiv automat care efectuează o serie de operațiuni din cele mai grele, ușurînd sau inlătu- rind efortul fizic al oamenilor.La S.M.A. Zorleni, în altă parte a județului, s-a constituit cel mai centru de reparații capitale ale toarelor din grupa 110 din toate țiunile de mecanizare. Hale noi, derne, cu linii tehnologice în continuu de reparații testare. Se lucrează susținut. Totul îți dă impresia de mare uzină. Aici, pe lîngă cei 46 de mecanici, lucrează și numeroși mecanizatori din partea beneficiarilor. Munca este organizată in două

schimburi, dispunînd de condiții (de lucru și masă caldă la locul de muncă) pentru a efectua lucrările în timp optim și de calitate. Ne oprim și in secția de mecanizare Delești a S.M.A. Zăvodeni. Parcul de mașini bine gospodărit și pus la punct, hale pentru reparații și verificări. „Putem verifica și efectua reparații de complexitate mai mică chiar aici în secție, ne arată șeful acesteia, Luca Bulboacă. Am terminat de reparat cele 16 grape cu discuri, am verificat cea mai mare parte a grapelor reglabile și cele trei mașini fitosanitare. Prin organizarea pe care am făcut-o și forțele pe care le avem, la mijlocul lunii ianuarie vom termina verificările și pune în stare de funcționare întregul parc de mașini", în toate centrele de reparații și secțiile stațiunilor de mecanizare din 152 pompe de județ se lucrează deci intens la reparații. Sînt desigur și probleme cu care se confruntă unitățile, însă, așa cum ni s-a spus și am văzut, conducerea trustului intervine operativ pentru rezolvarea lor.în încheiere să remarcăm și un alt fapt, de natură să conducă la grăbirea acțiunii și finalizarea ei în termenele stabilite. De la nivelul trustului și stațiunilor au fost formate șase colective (din ingineri, tehnicieni, maiștri, mecanici) care controlează în unități ritmul și modul concret în care se efectuează reparațiile _și mai ales calitatea și eficiența lor. încă o dovadă că programele adoptate, măsurile întreprinse de comandamentul agricol județean vor fi transpuse în viață.
nou mo- sta- mo- flux

Petru NECULA
corespondentul „Scînteii"

botoșani ■ Preocupări pentru recuperarea
pieselor de schimb

La S.M.A. Săvenl funcționează un centru specializat pe județ pentru repararea tractoarelor pe pneuri. Aici este evidentă buna organizare a muncii, reparațiile desfășurîndu-se in două hale, fiecare cu destinații precise, se recondiționează un număr mare de piese uzate. Din hala centrului de reparații capitale tocmai ieșise, In ținută nouă, un tractor, iar pe cealaltă intrare a halei era introdus altul pentru reparații. Directorul stațiunii, inginerul Gheorghe Terzea, ne-a explicat că drumul parcurs de tractoare e alcătuit din trei linii tehnologice : prima e cea de demontare cu tunel de degresare și triere ; pe linia de montaj general se va întoarce tractorul propriu- zis, care se va întîlni cu cabina ce vine reparată de pe cea de-a treia linie. în curte se aflau reparate opt tractoare, iar alte trei erau gata de livrare.Investigîndu-se disponibilitățile de piese de schimb din toate secțiile, din atelierele de reparații, din magaziile- ,anexă de depozitare, s-au descoperit numeroase repere. S-a inventariat tot ce se poate folosi fără a se recondiționa. Reperele care se vor recondiționa în secție sau în atelierele proprii au rămas pe loc, cele care pretind o tehnologie complexă au fost trimise la centrele specializate. Pentru recondiționarea pieselor s-au constituit formații specializate ai căror lucrători au fost instruit! In tehnologiile respective.La S.M.A. Trușești, maistrul care conduce formația de lucru îndeplinește și atribuțiile de controlor de calitate. în felul acesta se previne repetarea unei situații de anul trecut, cînd, în unele unități, o seamă de parametri de calitate nu fuseseră respectați. Ulterior s-au găsit și cauzele. Mecanizatorii lucraseră după cum îi tăia capul, iar maiștrii nu făcuseră verificarea corespunzător, du-se învățăminte din aceste în campania actuală s-a luat ca șeful formației de lucru,Tovarășul Dan Crlstescu, inginer- șef al Trustului de Mecanizare a Agriculturii Botoșani, ne spune că pentru viitoarea campanie agricolă trebuie făcute revizii, reparații curente și reparații capitale la peste 2 800 tractoare, 190 mașini pentru împrăștiat gunoi de grajd, 1500 combinatoare și cultivatoare, 470 semănători pentru prășitoare șl alte

utilaje. Ce s-a făcut practic pînă acum de către lucrătorii din sectorul de mecanizare a agriculturii din județ ? Din situația operativă reținem că au fost reparate 202 tractoare, 67 mașini de aplicat amendamente, 60 mașini pentru împrăștiat gunoi, 74 mașini fitosanitare, 106 mașini pentru erbicidat, 180 semănători pentru prășitoare.

Trăgîn- situații, măsura __„______________ ________________ în fiecare dimineață, să prezinte tehnologia de reparare a utilajelor folosită în ziua respectivă. După aceasta, intervine o verificare prin sondaj a cunoștințelor și apoi se trece la executarea lucrărilor. Pentru demonstrația practică s-a luat măsura ca in fiecare S.M.A. să existe drept model un utilaj exemplar reparat. La bri-

gada de la Drislea-Trușeștl existau asemenea modele de semănători pentru prășitoare, combinatoare, grape cu discuri. La secția Ștefă- nești, inițiativa fusese neglijată și s-au dispus măsurile de rigoare, în rezumat, actuala campanie de revizii și reparații are cîteva trăsături care o disting de cele precedente. Printr-o gospodărească preocupare s-au rezolvat probleme de organizare a muncii, tehnologice etc. de mai mare sau mai mică importanță. Specialiștii de la Centrul reparații, fabricație și montaj Botoșani au pus la punct tehnologia de recondiționară a blocurilor motor pentru tractoare. La S.M.A. Săveni era nevoie de un cuptor pentru tratamente termice, iar colectivul a rezolvat și această mică problemă. Directorul trustului de mecanizare a tratat de pe acum cu conducerea întreprinderii de Articole Tehnice din Cauciuc Botoșani fabricarea J .’1 variator pentru combine de jrecoltat cereale. " .. . . - ■al S.M.A. Dorohoi, printr-o reușită inițiativă se produc acum benzi transportoare pentru combinele de recoltat cartofi, asigurîndu-se necesarul pe întregul județ.Dominantă și de această dată o constituie însă problema pieselor de schimb. în prima parte a activității de reparații s-a folosit stocul existent de piese recondiționate. Alt aflux de piese provine din utilajele casate care au fost inventariate și s-a trecut recent la dezmembrarea lor, piesele recuperate fiind folosite pentru reparații. Pînă la acest punct s-au rezolvat și alte multe impedimente. Dar motoare D-115 intrate în reparații încă de acum un semestru stau și acum fiindcă baza de aprovizionare pentru agricultură nr. 7 Botoșani nu are seturi motor. Nu sînt suficienți cuzineți, pinioane pentru cutii de viteză șl alte repere mai mărunte. La S.M.A. Săveni, din tractoarele reparate 8 nu puteau fi livrate din lipsa pompelor hidrau- lice. Sînt probleme care trebuie rezolvate acum. Aceasta presupune, în primul rînd,• de schimb să îneît, de la reparații să condiții.
Euqen HRUȘCA
corespondentul „Scînteii

La atelierul de la Cîndești

ca furnizorii de piese le livreze ritmic, astfel Început, campania de se desfășoare in bune
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Maiestății Sale BHUMIBOL
Regele Thailandei BANGKOKZiua națională a Thailandei Îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului thailandez urări de progres continuu și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă mulțumesc cordial pentru felicitările și urările calde pe care mi le-ați transmis, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al dumneavoastră personal, în legătură cu alegerea mea In funcția de secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar și de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria.Sint convins că relațiile tradiționale de prietenie care există între Partidul Comunist Bulgar și Partidul Comunist Român, intre Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România se vor dezvolta în continuare pentru bunăstarea poporului bulgar și a poporului român, în numele păcii, socialismului, democrației și colaborării în Balcani, in Europa și în lume.Primiți urările mele cordiale de sănătate și succese în activitatea dumneavoastră de mare răspundere.
PETAR MLADENOV

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

«=

TELEGRAMĂPrimul-ministru alRepublicii SocialisteConstantin Dăscălescu, a mului-ministru al Thailandei, Cha-Guvernului România, trimis pri- tichai Choonhavan, o telegramă, cu ocazia Zilei naționale a acestei țări, prin care îi adresează calde felicitări și urări de succes in activitate.
z

Cronica zileiCu prilejul celei de-a 65-a aniversări a proclamării Republicii Populare Mongole, duminică a avut loc, la Cooperativa Agricolă de Producție „Prietenia româno-mongolă" din comuna Gurbănești, județul Călărași, o intîlnire prietenească.Au fost prezenți Osoryn Ghenden, ambasadorul R.P. Mongole la București, membri ai ambasadei.în acest cadru, au fost relevate •emnificația evenimentului, succesele obținute de oamenii muncii mongoli, sub conducerea Partidului Revoluționar Mongol, in socialismului.Au fost evocate, de relațiile de prietenie și statornicite între țările, popoarele noastre, care, convorbirilor la nivel înalt româno- mongole, cunosc o continuă dezvoltare.

Popular construcțiaasemenea, colaborare partidele și în spiritul
★La Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România a fost deschisă, luni, expoziția „Grafică și ilustrație de carte din Italia". Este prezentată

LA TIRGUL 
INTERNATIONAL 
DE LA HAVANA

Medalie de aur pentru

un autocamion romanescAutocamionul românesc tip DAC AB 7 105 F, proiectat de Institutul de Cercetări Științifice și Inginerie Tehnologică pentru Tractoare și Autocamioane Brașov, în colaborare cu specialiști de la întreprinderea de Autocamioane, a obținut Medalia de aur la cel de-al VÎI-lea Tîrg internațional de la Havana. Destinat transportului pe distanțe scurte, acesta are un consum mediu de 14 1 la 100 km, fiind dotat cu o cutie de viteze în 5 trepte sincronizate și cu servodirecție hidraulică. Autocamionul medaliat este conceput in mai multe game, puțind fi utilizat cu platformă, ca autobasculantă, ca autofurgon, remarcîndu-se printr-un design deosebit. (Ager- pres).
tv

DOCUMENTELE CONGRESULUI AL XIV-LEA—PROGRAM CONCRET DE MUNCĂ

PENTRU FIECARE COMUNIST, PENTRU FIECARE ORGANIZAȚIE DE PARTID

Perfectionarea radicală a stilului si metodelor de muncă-cerință’ ’ J
a sporirii eficientei întregii activități politîco-organizatorice

o selecție de lucrări reprezentative pentru școala de artă plastică și de carte din Urbino, centru de tradiție în creația italiană de gen.La vernisaj au luat parte reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ministerului Afacerilor Externe, Uniunii Artiștilor Plastici, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost, de asemenea, prezenți Luigi Amaduzzi, ambasadorul Italiei la București, membri ai corpului diplomatic.
★Cu prilejul încheierii misiunii în țara noastră, ambasadorul Suediei la București, Sven G. Linder, a oferit, luni, o recepție.Au participat membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, ai altor ministere și instituții centrale, reprezentanți ai vieții cultural- artistice, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

19,00 Telejurnal © înfăptuim hotărîrile 
marelui forum al comuniștilor ro
mâni I

19,25 Să trăim ș! să muncim tn spiritul 
normelor eticii și echității socia
liste I • Răspundere comunistă, re
voluționară

19,43 Hotărîrile Congresului a! XIV-lea 
al partidului — mobilizator pro
gram de muncă pentru întregul 
nostru popor

20,05 Teatru TV. „Unde vintul miroase 
a petrol", de loan Grlgorescu. Pre
mieră pe tară. Interpretează: Tanla 
Filip, Cornel Popescu, Corado Ne- 
greanu, Dorin Varga, Cristian Șo
tron, Râzvan Vasllescu, George 
Buznea, Sabin Făgărășanu, Irina 
Movilă, Niculai Ivănescu. Radu Gh. 
Zaharia. Regia artistică : Constan
tin Dlcu

21,35 Secvențe thallandeze. Documentar 
21,50 Telejurnal

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 5 decembrie, ora 20 — 8 decembrie, 
ora 20. In țară : Vremea va fi rece. Ce
rul va £1 mai mult noros în majorita
tea zonelor țării. Vor cădea ninsori pe 
arii relativ extinse, exceptînd sud-estul, 
unde vor fi Izolate. Vintul va sufla, în 
general, moderat, cu unele intensificări, 
mai ales in estul șl sud-estul țării. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 12 și minus 2 grade, mai scăzute 
In depresiuni, și, pe alocuri, in regiu
nile nordice, iar cele maxime, in gene
ral, între minus 5 și plus 3 grade. In 
partea a doua a intervalului, dimineața, 
pe alocuri, în vestul și centrul țării, se 
va produce ceață, asociată șl cu depu
nere de chiciură. In București : Vremea 
va fi rece, cu cerul mai mult noros. 
Temporar, va ninge. Vintui va sufla 
moderat, cu intensificări trecătoare. 
Temperaturile minime vor oscila între 
minus 9 și minus 5 grade, iar cele maxi
me intre minus 2 șl plus 3 grade.

„Zilele filmului la sate“Tradiționala manifestare cinematografică republicană „Zilele filmului la sate" (3 decembrie 1989 — 31 ianuarie 1990) se prezintă, la schimbul de ștafetă dintre ani, pentru a onora și prin actuala ediție — cea de-a XXXIII-a — audiența largă de care se bucură a 7-a artă printre locuitorii satului socialist românesc, aflat in plină evoluție economico-socială și culturală.Cu acest prilej, in atmosfera însuflețitoare, pătrunsă de un înălțător spirit revoluționar, generată de recentul mare forum democratic al comuniștilor români, oamenii muncii din cinematografie acționează, cu entuziasm și dăruire, pentru realizarea istoricelor hotărîri adoptate, pentru îndeplinirea rolului ce revine filmului în ansamblul activității politico-educative consacrate ridicării nivelului de cunoștințe, de cultură al întregului popor, formării și dezvoltării trăsăturilor omului nou.Filme de toate genurile din producția națională sint integrate organic în manifestările cultural-educative complexe circumscrise actualei ediții a Festivalului Național „Cintarea României", vizînd aprofundarea, însușirea și aplicarea hotăririlor programatice ale celui de-al XIV-lea Congres al partidului.Prezentind izbinzile fără precedent din istoria patriei, dobîndite în anii de aur ai „Epocii Nicolae Ceaușescu", mărețele perspective de progres, bunăstare și civilizație ce se deschid pe drumul neabătut spre zările luminoase ale comunismului, numeroase acțiuni de amploare vor omagia ilustra personalitate a celui mai iubit fiu al națiunii, reinvestit — prin voința u- nanimă a întregului popor român — în funcția supremă de secretar general al partidului, garanție certă a împlinirii tuturor idealurilor și năzuințelor noas-

tre. în acest cadru, vor fi prezentate filmele : „Conducătorului iubit, omagiul țării" (premieră), „Drum de luptă și biruință", „Cu poporul, pentru popor", „București, file de epopee", „Timp eroic pe plaiuri de legendă", „Partidul, patria, poporul".Cu sentimente de profundă și aleasă prețuire, va fi omagiată prodigioasa activitate a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, dedicată avântului științei, învățămîntului și culturii.Vor fi marcate prin film principalele evenimente din viața soclal-politică a țării, aniversările științifice șl culturale, zilele festive cu semnificație deosebită din perioada manifestării. Vor avea loc acțiuni tematice, decade și săptă- mîni ale filmului românesc.în cadrul manifestării, vor fi prezentata atractive filme artistice da lung metraj din creația națională și universală, pelicula do- cumentar-științifica interesante și desene animate pentru toate vîrstele. Printre cele 24 de premiere artistice rezervate în exclusivitate se află filmele românești ; „Cei ce plăteso cu viața", „Vacanța cea mare", „Un studio în căutarea unei vedete", „De ce are vulpea coadă", „Martori dispăruți", „Maria și marea", „Viața ca o poveste", „Maria Mirabela in Tranzistoria", „Francois Villon" (2 serii), precum și valoroase producții ale studiourilor cinematografice din alte țări ca : „Cine ești, călărețule ?“, „Ultima noapte a Seherezadei", „Unde este un «nofelet» 1“ (U.R.S.S.), „Călătorie peste mări" și „Moștenire cu bucluc" (R.P. Chineză), „Iubire statornică" (R.P. Polonă), „Ultima vară la Portoroz" (R.S.F. Iugoslavia), „Lăcomie" (R.D.G.). Se adaugă numeroase cre-

ații de virf din anii tre- cuți.Cel ce trăiesc și muncesc în mediul rural vor recunoaște eroi, preocupări și întimplări din propria realitate, receptind convingătoare exemple și îndemnuri spre mai bine, mai trainic și mai fnumos, desprinse din filme cum sînt : „O vară cu Mara“, „Miracolul", „Niște băieți grozavi", „Din prea multă dragoste", „Vară sentimentală", „Miezul fierbinte al plinii" și multe altele.Filmele documentar-ști- ințifice in premieră propun 29 de titluri, printre care : „Pagini din cronica Marii Uniri", „Energia vîntului", „Școala părinților", „Acțiunea 3 R la sate", „Pădurea, primăvara vieții", „Timișoara — inteligență creatoare și cea de toate zilele", „Expoziția republicană «Cintarea României-", „Translare spre viitor".N-au fost uitați nici spectatorii de vîrstă preșcolară și elevii, cărora li se adresează filme ca : „Plimbare în Lună", „Mi- haela și Pinocchio", „Motanul și cifrele", „Pățania fluturașului", „Mozaic" — dintre premiere, alătur' de episoade din îndrăgitele seriale „Tainele desenului", „Universul muzicii", „Omul, învingătorul", „Aventurile lui Gore și Grigore", „Vreau să știu", „Uimitoarele aventuri ale mușchetarilor", „Peripețiile lui Nod", precum și lung-me- trajele „Novăceștii", „Fiul stelelor" și „Temerarii de la scara 2", succese certe ale animației noastre, cu evidente valențe educative.Filmul va fi prezent, la cursurile învățămintului a- grozootehnic de masă, la celelalte manifestări vizînd îndeplinirea obiectivelor noii revoluții agrare, prin documentare ca : „Pe drumul înfăptuirii noii revoluții agrare". „CUASC Lo- vrin", „Producții-record de porumb", „Roade bogate pe pămînturi recuperate". „Noi drumuri în agricultu-

ră", „Tehnologii noi, recolte bogate", „Ferma Daia" și multe altele, constituind un material important pentru cunoașterea și generalizarea experienței fruntașilor, metodelor și tehnologiilor moderne în a- ceastă ramură de bază a economiei naționale.Deschiderea „Zilelor filmului la sate" va avea Ioc duminică, 3 decembrie a.c., în aproape 5 000 de unități cinematografice, precum și în numeroase sate necine- ficate. tn această zi, ca și pe întreg parcursul manifestării, spectacolele vor fi însoțite de simpozioane, mese rotunde, prezentări, medalioane și procese cinematografice, paralele car- te-film, concursuri „Cine știe răspunde", spectacole ale interpretilor și formațiilor artistice de amatori fruntașe. Totodată, se vor amenaja standuri de carte, expoziții de montaje și foto prezentind creații, realizatori și interpreți de prestigiu ai cinematografiei noastre, asoecte ale activității economlco-sociale din comuna respectivă.Se vor desfășura — in organizarea Centralei „Româniafilm", ACIN, a caselor de filme si întreprinderilor cinematografice — frecvente întilniri ale publicului din sate cu renre- zentanți de seamă ai cinematografiei noastre., manifestări mult apreciate de către cinefili.Așadar, premise certe pentru depășirea cifrei celor 9 milioane de spectatori înregistrați în ediția trecută, motivație convingătoare pentru participarea la manifestările și spectacolele cinematografice din cadrul celei de-a 33-a ediții a „Zilelor filmului la sate".
CorneMa 
GEORGESCU 
director generai 
al Centralei „România
film"

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Act venețian — 18 ; (Sala Am
fiteatru) : Torquato Tasso — 18
• Opera Română (13 18 57) : Carmen 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Vin- 
zătorul de păsări — 18
• Teatrul ,.Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dimineață 
pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O femele 
drăguță cu o floare și ferestre spre 
Nord — 18,30
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Dragă 
Joey — 19

• Teatrul de comedie (16 64 60) : Tur
nul de fildeș — 18
A Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Scapino — 18 : (sala Stu
dio) : Dansul morțli — 18,30
O Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18 ; (la clubul Constructorul): 
Așteptam pe altcineva — 17
© Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 13 36 78) : Toată lumea 
știe fotbal — 18 ; (sala Victoria,
50 58 65) : De la tango la rock — 18
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) ; Dacă e marți, e 
spectacol — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate pinzele sus — 9
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) ; Aventurile lui Plum-Plum 
— 15; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Motanul încălțat — 13
• Circul București (10 41 95) : „Arena 
atracțiilor" (R.P. Bulgaria) — 18,30

® Studioul de teatru I.A.T.C. (13 72 39): 
Camera de alături — 16,30

cine a
• Nea Mărin miliardar : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Rochia albă de dantelă : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19, PACEA (71 30 85) 
— 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Cei care plătesc cu viața : MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19, FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Recital in grădina cu pitici — 9; 11; 
13; 15, Misterele Bucureștilor — 17: 19: 
DOINA (16 35 38)
• Revanșa : FERENTARI (80 49 85) — 
15; 17; 19, POPULAR (33 1517) — 15 ; 
17; 19

»Organele și organizațiile de partid au pe masa de lucru o călăuză clară in activitatea lor — documentele programatice ale Congresului al XIV-lea al partidului. Iar una din concluziile esențiale, care se desprinde din studierea și aprofundarea lor, este aceea a perfecționării întregii munci politico-organizatorice pentru a spori contribuția tuturor organelor și organizațiilor de partid la îndeplinirea sarcinilor complexe și a obiectivelor cutezătoare, adoptate de inaltul forum comunist. In acest scop, în prima ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C, al P.C.R., desfășurată după încheierea Congresului, au fost examinate și stabilite, pe baza importantei cuvîntări rostite in acest cadru de secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, măsuri deosebit de importante vizind perfecționarea stilului de muncă, creșterea capacității de acțiune a organelor și organizațiilor de partid pentru a asigura îndeplinirea in bune condiții a hotăririlor adoptate de forumul comuniștilor.Pornind de la această cerință esențială, ne-am propus să inițiem sondaje-schimb de experiență cu următoarea întrebare : „Ce învățăminte și direcții de acțiune imediate ați desprins din desfășurarea lucrărilor Congresului, din aprofundarea documentelor sale programatice, pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid 7“.Reunim azi opiniile unor secretari de partid din citeva importante unități economico-sociale.
Integrarea mai puternică 

în munca și viața fiecărui 
colectiv— în Expunerea la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din octombrie a.c., adoptată de către Congres ca program ideologic al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, sublinia că adevărata conducere politică se exercită prin integrarea tot mai puternică a organizațiilor de partid în munca și viața fiecărui colectiv, prin exemplul concret oferit de comuniști in îndeplinirea sarcinilor și răspunderilor încredințate — ne spune Ion Iorga, prim-secretar al organizației de partid din centrul indus- trial-agrar Motru.Am reflectat îndelung asupra acestei cerințe. Examinarea atentă a muncii desfășurate de organele și organizațiile de partid din cadrul orașului Motru prin prisma acestei cerințe, a învățămintelor desprinse din importanta cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. explică în bună măsură atît împlinirile, cit și neajunsurile din activitatea noastră. Argumentul-ar- gumentelor : rezultatele în producție, Realizarea unei producții de cărbune superioare cu peste un milion tone față de anul trecut arată că organizațiile de partid au exercitat o conducere politică mai bună la fiecare loc de muncă, că au reușit să determine o răspundere mai mare din partea comuniștilor față de îndeplinirea sarcinilor de plan, că au orientat cu rezultate mai bune activitatea organizațiilor de masă și obștești spre unirea eforturilor oamenilor muncii în această direcție. Faptul că saltul calitativ înregistrat n-a fost suficient pentru a ne situa la nivelul sarcinilor de plan, față de care avem încă importante restanțe, atestă că, pe ansamblu, nici conducerea exercitată de organizațiile de partid nu s-a desfășurat la parametrii corespunzători, în spiritul cerințelor formulate de secretarul general al partidului. Am reușit să promovăm in stilul nostru de muncă o seamă de metode politico-organizatorice bune — analizarea periodică a sectoarelor în care se manifestă neajunsuri, solicitarea sistematică de rapoarte de activitate din partea cadrelor de conducere, a secretarilor comitetelor de partid, efectuarea de controale periodice asupra îndeplinirii celor mai importante sarcini economice și politico-organizatorice. Toate acestea le vom continua și ne vom preocupa să le asigurăm un conținut și mai eficient. Cerința integrării mai puternice a organelor și organizații-

lor de partid în munca și viața colectivelor trebuie înțeleasă însă în- tr-un mod dialectic. Nu ca o permanentă solicitare de informații, ci ca o cunoaștere operativă și profundă, la fața locului, a problemelor cu care se confruntă colectivele, prin participarea directă, în cunoștință de cauză — prin consultarea permanentă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii — la soluționarea lor. Principala concluzie pe care am desprins-o pentru perfecționarea stilului nostru de muncă vizează o problemă de esență — mutarea centrului de greutate al activității noastre, al tuturor cadrelor din conducerea organizațiilor de partid, de masă și obștești, al orgatjelor de conducere colectivă în mijlocul oamenilor. Nu numai pentru că acesta este un principiu fundamental al exercitării conducerii politice, ei pentru că viața însăși a demonstrat și demonstrează că, ori de cite ori problemele sint cunoscute Ia timp, sînt a- nalizate și discutate în mod democratic, rezolvarea lor dă rezultate optime. Orientarea spre perfecționarea acestei laturi fundamentale a stilului nostru de muncă se va materializa, indiscutabil, în exercitarea unei conduceri politice mult mai e- ticiente.
Analiza muncii înseamnă 
investigare riguroasa a 
realităților și adoptarea 
numai pe această cale a 

hotăririlor— Am studiat și restudiat documentele programatice ale Congresului al XIV-lea al partidului — afirmă tovarășa Maria Petre, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea „Tînăra gardă" din București. Ceea ce descopăr de fiecare dată la studierea lor este îndemnul implicit și explicit adresat organelor și organizațiilor de partid spre o continuă perfecționare a activității lor. Fapt firesc. Sarcinile complexe ce ne stau In față, salturile Calitative ce se cer înregistrate în perioada următoare nu pot fi s- bordate cu aceeași investiție de gîn- dire, cu același efort obișnuit, nici în domeniul muncii politico-organi- zatorice.Noi, cadrele din conducerea organelor de partid, va trebui să atribuim un conținut pe măsură unui termen fundamental al stilului nostru de muncă — cuvîntului analiză. De cite ori nu spunem : „organizațiile de partid au analizat principalele probleme cu care se confruntă colectivul și au stabilit măsuri pentru îndreptarea lucrurilor". Și, Intr-adevăr, organizațiile de partid e-
ACTUALITATEA SPORTIVĂFOTBAL. Meciurile etapei a XV-a a Diviziei A s-au încheiat cu următoarele rezultate ; Sportul studențesc — Steaua București 0—5 (0—1), Flacăra — Dinamo 1—2 (1—1), S.C. Bacău — Jiul 2—1 (1—0), Victoria — Corvinul 2—0 (2—0),Universitatea Craiova — Petrolul 2—0 (1—0), F.C.M. Brașov — Politehnica Timișoara 0—0, F.C. Farul — Universitatea Cluj-Napoca 4—0 (1—0), F.C. Olt — F.C. Argeș 2—1 (1—0), F.C. Bihor — F.C. Inter 1—0 (1—0). In clasament, pe primul loc se află în continuare Dinamo (28 puncte), urmată de Steaua (25 puncte), Universitatea Craiova (22 puncte) etc. © Partida Dinamo — Universitatea Cluj-Napoca contînd pentru etapa a XVI-a, are loc azi, pe stadionulTIR. tir cu Atena, ținut puncte.HANDBAL. © în ziua a treia a campionatului mondial feminin de handbal (grupa B), ce se desfășoară in Danemarca, selecționata României a terminat la egalitate : 19—19 (11—6) cu formația Bulgariei. Clasată pe primul loc în seria C, echipa României s-a calificat pentru grupele semifinale ale competiției. Alte rezultate : Franța — S.U.A. 23—16 (12—3) ; Danemarca — Austria 16—16 (8—8) ; R.D. Germană — Ungaria 26—21 (14—10) ; Olanda — Suedia 15—14 (6—6) ; R.F. Germania — Brazilia 22—16 (13—7) ; Japonia — Portugalia 27—12 (12—6) ; Polonia — Cehoslovacia 26—20 (12—7).VOLEI. • în orașul bulgar Varna, intr-un meci contînd pentru tu

Dinamo, de la ora 13.La campionatele europene de arcul in sală, desfășurate la românca Maria Moloce a ob- medalia de bronz, cu 1 139

rul secund al „Cupei Confederației europene de volei", echipa feminină Universitatea C.F.R. Craiova a întrecut cu scorul de 3—1 (8—15,15—10, 15—7, 15—11) formația locală Akademik. în cadrul aceleiași competiții, Slavia Praga a dispus cu 3—1 (15—11, 15—4, 6—15, 15—5) de Rapid București. © La Varkaus (Finlanda) s-a disputat meciul dintre e- chipa locală Varkauden Tarmo și formația Steaua București, contînd pentru turul II al „Cupei campionilor europeni" la volei masculin. Partida s-a încheiat cu scorul de 3—0 (15—5, 16—14, 15—11) in favoarea gazdelor. • Meciul de la Baia Mare dintre formațiile masculine C.S.M. Minaur Baia Mare și T.S.V. Berlinul occidental, contînd pentru „Cupa Confederației europene de volei", a revenit oaspeților, cu scorul de 3—1 (14—16, 15—12, 15—12, 15—10).

xaminează, în general, toate proble- , de care dispunem mele mari care formează agenda de priorități a oricărei întreprinderi. Dar nu toate analizele se bazează pe rigoare științifică și profunzime și de aceea rămîn uneori la suprafața problemelor. Noi sin tem un colectiv care are, pe ansamblu, rezultate bune. Ne-am îndeplinit și ne îndeplinim planul la toți indicatorii, cu o singură excepție — exportul. A- ceste rezultate reflectă, fără îndoială, și activitatea politico-organiza- torică desfășurată de comitetul de partid, care a asigurat și asigură o concentrare permanentă a forțelor spre îndeplinirea sarcinilor economice. Dar de ce aduc în discuție necesitatea de a conferi termenului de analiză sensul său concret și complex pe care îl are ? Pentru că și noi, comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii, am analizat de multe ori activitatea de export, tnsă, de fiecare dată, analiza noastră se baza pe una și aceeași sursă : opiniile unor specialiști și ale unor cadre care răspund de activitatea de export. Rezultatul ? Am acceptat drept analiză informațiile prezentate de specialiștii respectivi fără a le confrunta cu date comparative, cu stadiul atins în realizarea produselor de unități cu același profil ca noi. Cînd s-a efectuat o asemenea analiză de fond, am ajuns la concluzia că, de fapt, noi am înregistrat lent o rămînere în urmă față de evoluția pieței externe. Iar cauzele acestei situații nu-și au originea — acum ne-am clarificat pe deplin — numai in „oscilațiile" de pe piața externă, ci, în primul rind, in insuficienta preocupare a specialiștilor noștri pentru promovarea unei munci de calitate. Am recurs la a- cest exemplu concret pentru a releva necesitatea — cum, pe bună dreptate, sublinia secretarul general al partidului în cuvîntarea la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — de a acorda mai multă atenție pregătirii și fundamentării măsurilor și analizelor e- fectuate, pentru ca ele să contribuie efectiv la eliminarea stărilor de lucruri negative. în acest spirit vom acționa în viitor — eliminînd orice improvl2)ații în munca noastră — și sîntem convinși că, astfel, vom asigura o conducere politică mai eficientă.

, „ 1 — activul departid. Atît a fiecărui tovarăș care face parte din componența acestuia, cit și a forțelor activului în ansamblul său. Pentru că, trebuie să recunoaștem deschis, nu am reușit nici noi, comitetul județean de partid, nici comitetele de partid să asigurăm creșterea răspunderii directe, concrete, la fiecare comunist din activul de partid atît pentru îndeplinirea sarcinilor proprii încredințate, cit și pentru creșterea capacității de ansamblu a organizațiilor de partid în mobilizarea mai puternică a comuniștilor Ia materializarea în viață a sarcinilor economice și politicb-orga- nizatorice stabilite prin hotărîrile partidului. Este una din direcțiile imediate pe care le avem în vedere pentru perfecționarea stilului nostru de muncă.
Nu doar în numele oameni 
lor, ci întotdeauna împreu 

nă cu oamenii

© Un studio in căutarea unei vedete:
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Un comisar acuză : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Declarație de dragoste : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19
© De la cuvtnt la imagine : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,30; 14; 17: 19,30
© Nu e ușor cu bărbații : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 10,45; 13; 15,13; 
17,30; 19,30
• O seară de iarnă la Gagra : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
© Omul din Rio : STUDIO (59 53 13) — 
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19
© Ultima ninsoare : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13: 15: 17; 19
© Potopul O—II) : UNION (13 49 04) 
— 9; 12.30; 16; 19
© Nn vă jucațl cu dragostea ! : CO- 
TROCENI (81 67 88) — 15; 17: 19
• Misiune specială: VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

Activul de partid, un uriaș 
potențial care trebuie mai 

bine folosit— Am vorbit la tribuna Congresului al XIV-lea despre forța pe care o reprezintă pentru noi — nc spune Constantin Horobeț, secretar al Comitetului Județean de Partid Satu Mare — activul de partid. El cuprinde in componența sa peste 12 000 de comuniști — muncitori cu experiență, specialiști din diverse domenii, cele mai bune cadre de partid și de stat. Nu-mi propun să abordez, in răspunsul meu, modul in care am lucrat pînă acum cu activul de partid. Avem, indiscutabil, și rezultate bune, avem și lipsuri. Imperativul, atît de prezent în documentele programatice ale Congresului al XIV-lea al partidului, cu privire la cerința perfecționării stilului de muncă, subliniat cu putere în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., trebuie să determine o mai adîncă reflectare asupra modului de a asigura o valorificare mai deplină, mai eficientă a uriașului potențial de forțe creat de structurile noastre organizatorice «~ activul de partid și comisiile pe probleme. Există norme și instrucțiuni care stabilesc clar metodologia de lucru cu aceste organisme. Și pe ansamblu lucrăm bine. întrebarea pe care ne-o punem, în spiritul cerințelor formulate de secretarul general al partidului, este aceasta : asigurăm noi, organele de partid, cu eficiența necesară folosirea la întregul lor potențial a acestor forțe ? A da un răspuns categoric afirmativ — oricit de bune ar fi rezultatele pe care le avem — ar însemna să nu ne propunem autoperfecționarea propriei noastre activități, să întîrziem intr-un climat de automulțumire. Or, cerința formulată cu atîta claritate, de a asigura o continuă perfecționare și dinamizare a activității organelor și organizațiilor de partid, spre a determina prin calitatea conducerii politice îndeplinirea in condiții cit mai bune a sarcinilor complexe stabilite de documentele programatice ale înaltului forum comunist, are în vedere și o mai bună folosire a acestei importante forța

— Atît desfășurarea lucrărilor Congresului, cit și documentele programatice adoptate reprezintă o a- devărată „cartă" pentru perfecționarea stilului de muncă al organelor și organizațiilor de partid, care — afirmă loan Dragu, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea „Hidromecanica" din Brașov — îndeamnă la o evaluare critică a activității de pînă acum și propune orizonturi calitativ noi în acest domeniu. Aș reține în mod deosebit, in acest sens, relația de strînsă interdependență, de colaborare, care trebuie să se afirme mai puternic între organele conducătoare alese de comuniști și comuniștii înșiși.Voi înfățișa un exemplu concret. într-una din zilele trecute, unul din secretarii birourilor organizațiilor de bază mi s-a adresat în felul următor : „Vă informez că în humele comuniștilor din noastră am hotărît să..." (și hotărirea). Formularea m-a determinat să-i pun cîteva întrebări : „Cu cîți comuniști te-ai consultat? Cu cine anume ? în ce cadru te-ai consultat ?“ Răspunsul a fost de-a dreptul dezarmant. „Nu m-am consultat cu nimeni, tovarășe secretar, am făcut și eu ua de o formulă".Sinceritatea secretarului merită, desigur, să fie apreciată. Ea insă îndeamnă la reflecție mai adîrică. Exemplul relatat, chiar ■ dacă este relativ singular, mi-a întărit șl îmi întărește convingerea că relația de care vorbeam are nevoie de o înțelegere profundă, de ridicare la putere a acestei înțelegeri. Cerința perfecționării activității oricărui organ de partid nu poate fi de imaginat în afara unei consultări permanente, reale, cu cei care i-au acordat mandatul, în afara unui dialog permanent in stabilirea tuturbF deciziilor, nir doar în humele oamenilor, ci întotdeauna împreună cu oamenii.Avem in această privință norme statutare clare. Fiecare membru de partid și cu atît mai mult cei aleși în organele de conducere sînt obligați să raporteze despre modul în care îșl îndeplinesc sarcinile încredințate. Este necesar — așa cum cerea secretarul general al partidului — să aplicăm cu mai multă consecvență acest important principiu de control • democratic prevăzut in Statutul partidului. Pentru că, astfel, toate cadrele de conducere din birourile organizațiilor de bază vor înțelege că a conduce în numele comuniștilor înseamnă a conduce împreună cu ei, că activitatea de conducere se bazează pe muncă permanentă, concretă cu oamenii și pentru oameni.Am insistat asupra acestei cerințe pentru că ea reprezintă, practic, condiția fundamentală pentru perfecționarea stilului de muncă, pentru exercitarea unei conduceri po- de din au

secția urma

litice autentice la fiecare loc muncă, așa cum a reieșit și documentele șl dezbaterile ce avut loc in înaltul forum democratic al partidului nostru, — Congresul al XIV-lea, așa cum a cerut secretarul general al partidului in cuvîntarea la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. ale cărei concluzii, învățăminte și orientări, aplicate în mod riguros în activitatea practică a organelor și _ organizațiilor dâ partid, trebuie să determine o radicală perfecționare a stilului și metodelor de muncă folosite în activitatea organelor și organizațiilor de partid, a organizațiilor de masă și obștești, în toate domeniile de activitate.
Constantin PR2ESCU

a sănătății la Călimănești-CăciulataRecunoscută pentru tratarea eficientă a afecțiunilor tubului digestiv, he- patobiliare și renale, ale aparatului locomotor, metabolice, de nutriție și altele, stațiunea Călimănești-Căciulata, situată pe malul drept al Oltului, la 18 kilometri de Rîmnicu Vil- cea, dispune de condiții dintre cele mai bune de cazare și masă, oferind, în același timp, posibilități multiple pentru cură balneară în baze de tratament modern utilate.Alegînd, pentru balneară, in acest stațiunea ciulata, este important de știut că trei dintre hoteluri (Oltul, Căciulata, Co- zia), situate chiar pe malul Oltului, sînt legate, prin coridoare acoperite, cu una din cele mai mari și mai moderne baze de tratament din țară, care dispune de aparatură și instalații complexe pentru cură, laboratoare, săli de gimnastică medicală, saună, bazine cu apă termală etc. Vechiul pavilion cen-

cura sezon, Călimănești-Că-

trai din Călimănești prezintă astăzi intr-o nouă și modernă înfățișare. El dispune de 300 de locuri de cazare, trei unități de alimentație, bază proprie de tratament, două piscine eu apă geotermală.Condițiile de bioclimat sedativ din stațiune se caracterizează prin solicitarea slabă a sistemului nervos central și vegetativ, ceea ce face ca adaptarea persoanelor venite la cură să se facă pe neobservate, indiferent de vîrsta acestora și de sezon. Important de reținut este și faptul că în această perioadă bazele de tratament sînt mai puțin solicitate, iar personalul medical poate acorda fiecărui curant o atenție deosebită.BMete pentru odihnă sau cură balneară la CALIMA- NEȘTI-CACIULATA se obțin de la agențiile oficiilor județene de turism, filialele I.T.H.R. București, precum șl de la comitetele sindicatului din întreprinderi și instituții.



Mesaje de felicitare adresate tmrarăsiilui Mae Ceausescu cu prilejul realegerii 
injunciia de secretar general al P.C.B.

Declarația guvernului sovietic cu privire la evenimentele 
din 1968 din Cehoslovacia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele poporului mozambican, al Partidului FRELIMO, al Guvernului Republicii Populare Mozambic și in numele meu personal, vă adresez, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai cordiale și entuziaste felicitări pentru realegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Această realegere a dumneavoastră in această înaltă și de onoare funcție dovedește respectul manifestat de Comitetul Central al Partidului Comunist Român și de toți membrii partidului față de devotamentul dumneavoastră pentru cauza poporului român.Este convingerea noastră că în exercițiul nobilelor dumneavoastră funcții vom continua împreună promovarea și dezvoltarea crescindă a relațiilor de prietenie și solidaritate existente între cele două popoare, partide și guverne ale noastre.Aș dori să acceptați sincerele noastre urări de sănătate, viață lungă, de noi și mai mari succese poporului român, Partidului Comunist și Guvernului Republicii Socialiste România.Cu înaltă considerație,
JOAQUIM ALBERTO CHISSANO

Președintele partidului FRELIMO, 
Președintele Republicii Populare Mozambic

remarca, cu venerație și mult respect, marile realizări ale Partidului Comunist Român. /Spb conducerea dumneavoastră Înțeleaptă, Partidul Comunist Român a ridicat poporul român la nivelul de egalitate cu celelalte popoare, obținind succese remarcabile pe calea construirii României moderne, dezvoltate, prospere și puternice, servind astfel cu devotament interesele sale fundamentale.Folosim acest prilej pentru a adresa salutări fierbinți poporului prieten și gloriosului său partid comunist, care și-au reînnoit atașamentul față de conducătorul erou, tovarășul Nicolae Ceaușescu. fiind deplin încrezători în relațiile de profundă prietenie cu popoarele arabe și forțele național-patrio- tice, organizația partidului nostru, Partidul Baas Arab Socialist din Liban, considerîndu-vă, stimate tovarășe președinte, unul din cei mai apropiați prieteni ai săi.Urăm partidului, poporului și țării dumneavoastră noi și noi victorii și tot mai mult progres.Sănătate și mult succes pe calea luptei revoluționare.
Secretarul regional al Organizației 

Partidului Baas Arab Socialist din Liban
ABDALLAH AL-AMIN

MOSCOVA 4 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. a dat publicității Declarația guvernului sovietic cu privire la evenimentele din 1968 din Cehoslovacia, în care se arată că in disputa internă din anul 1968 din Cehoslovacia în jurul sarcinilor, devenite în mod obiectiv majore, conducerea sovietică din acel timp a aprobat poziția uneia din părți. O asemenea atitudine neadecvată, se spune în declarație, — amestecul în

treburile unei țări prietene — a fost justificată atunci prin confruntarea ascuțită între Est și Vest., Documentul arată că guvernul sovietic împărtășește punctul de vedere al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, potrivit căruia pătrunderea armatelor a cinci țări socialiste pe teritoriul Cehoslovaciei, în anul 1968, nu a fost întemeiată și, în lumina faptelor cunoscute acum, hotărirea respectivă a fost greșită.
Direcții ale politicii interne și externe 

ale R. S. Cehoslovace
prezentate de noul guvern

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, am deosebita plăcere să vă adresez, in numele meu personal și al poporului Marii Jamahirii, cele mai sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului român prieten.
Colonel MOAMMER AL-KADHAFI

Conducătorul Marii. Revoluții 
de la 1 Septembrie

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia realegerii dumneavoastră, la Congresul al XIV-lea, în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, vă rog să primiți sincere felicitări, atit din partea Partidului Democratic, cit și a mea personal.
SPIROS KYPRIANOU

Fost președinte al Republicii Cipru, 
Președintele Partidului Democratic (D.I.K.O.)

PRAGA (Agerpres), — La propunerea președintelui Guvernului R.S. Cehoslovace, Ladislav Adamec, și a Prezidiului Frontului Național, președintele R.S.C., Gustav Husak, a efectuat schimbări în guvern. Potrivit agenției C.T.K., au fost schimbați 10 din cei 21 de membri ai cabinetului. în noul guvern, Marian Calfa
★

deține funcția de prim-vicepreședin- te, iar Josef Hromadka pe cea de vicepreședinte. Principalele portofolii au fost încredințate lui Miroslav Vacek — Ministerul Apărării, Frantisek Pine — Ministerul Afacerilor Interne și Andrej Barcak — Ministerul Comerțului Exterior.Noii miniștri au depus jurămintul.
★

1 AGENȚIILE DE PRESĂ 
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PRIMIRE LA PHENIAN. Kim Ir | Sen, președintele R.P.D. Coreene, Ia primit, la Phenian, delegația . militară iraniană, condusă de I Mohsen Rezai, comandantul Găr- • Izilor Revoluționare din Iran, informează agenția A.C.T.C. Ante- I rior, ministrul. Forțelor Armate I Populare ale R.P.D. Coreene, O IGin U, a avut o întrevedere cu ■ delegația militară iraniană.DECLARAȚIE. în alocuțiunea I rostită cu prilejul deschiderii se- I 1 siunii parlamentare, președintele ‘ Pakistanului, Ghulam Ishaq Khan, Ia subliniat că țara sa va acționa | pentru menținerea unui climat de I pace in regiune, ca și in întreaga . lume. Președintele a arătat că Pa- ■ | kistanul dorește să-și extindă re- | lațiile de cooperare cu toate țările, Ipe baza principiilor suveranității, egalității și neamestecului în tre- I burile interne.I SESIUNE. Luni, la Geneva au i I început lucrările celei de-a 6-a | sesiuni a Comisiei speciale de con-. trol instituite pe baza Tratatului . I sovieto-american privind lichidarea | I rachetelor cu rază medie și mai I scurtă de acțiune. Comisia ela-Iboreazâ un memorandum referitor i la modul de aplicare a controlului | prevăzut de tratat.

Tovarășului secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, 

eminentul conducător NICOLAE CEAUȘESCU O dată cu un călduros salut revoluționar, în numele meu personal și In numele conducerii regionale a Organizației Partidului Baas Arab Socialist din Liban, vă adresez dumneavoastră, poporului prieten și gloriosului Partid Comunist Român cele mai călduroase felicitări și cele mai sincere urări de succes cu ocazia realegerii in funcția de secretar general al partidului, garanția sigură a drumului de progres și socialism in țara dragă tuturor. România.Urmărind cu interes lucrările recentului Congres al Partidului Comunist Român, care au confirmat principiile și valorile umaniste ale instaurării păcii in lume, sprijinirii popoarelor și mișcărilor de eliberare națională din toate țările in curs de dezvoltare, Sintem deosebit de bucuroși a

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânDragă tovarășe secretar general,Cu fericitul prilej al realegerii dumneavoastră, In unanimitate, de către cel de-al XIV-lea Congres, in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, am marea plăcere și onoare de a vă adresa, in numele Comitetului Central al S.W.A.P.O. și al poporului namibian, luptător și învingător, felicitările noastre cele mai cordiale, împreună cu urările de noi succese și fericire.Realegerea dumneavoastră în unanimitate la Congresul partidului de-• monstrează fidelitatea și încrederea fermă pe care masele largi populare din România le au in dumneavoastră și modul dinamic de a conduce pe care l-ați dovedit de-a lungul anilor. România a înregistrat, sub conducerea dumneavoastră eficientă, un progres general.România și Namibia sint țări prietene, iar popoarele noastre sînt unite prin legături de prietenie de lungă durată, bazată pe respect reciproc.Sînt convins că, asigurînd în continuare conducerea Partidului Comunist- Român, cooperarea noastră se va intensifica, spre binele statelor și popoarelor namibian și român.Cu cele mai calde salutări,

SAM NUJOMA
Președintele S.W.A.P.O.

PRAGA 4 (Agerpres). — în prima ședință a noului guvern cehoslovac, Ladislav Adamec, președintele Guvernului federal al R.S.C., a prezentat direcțiile fundamentale ale politicii interne și externe a țării — informează agenția C.T.K.Conținutul activității noului guvern federal este determinat de principalele direcții trasate în de- clarația-program și în alte documente, a declarat Ladislav Adamec. Se ține seama de dorințele și propunerile cuprinse in declarațiile diferitelor inițiative cetățenești. Contăm în primul rînd pe resursele proprii, pe potențialul inteligenței cehoslovace și profesionalismul oamenilor, al capacităților de producție, științei și culturii. în primul rînd. în aceste direcții intenționăm să purtăm un dialog general, care să fie bine pregătit, exigent și reciproc, în interesulrcăutării și găsirii în comun de soluții pozitive.

Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace — se spune în declarație, difuzată la Praga și reluată de agenția C.T.K. — consideră intervenția din 1968 in Cehoslovacia a trupelor a cinci state participante la Tratatul de la Varșovia drept o încălcare a normelor relațiilor dintre state suverane. Guvernul federal îl împuternicește pe președintele său, Ladislav Adamec, să aducă acest punct de vedere la cunoștința guvernului sovietic.De asemenea, Guvernul R.S.C. propune începerea de negocieri in legătură cu încheierea unui acord in- terguvernamental referitor la staționarea temporară a trupelor sovietice pe teritoriul Cehoslovaciei. Se are în vedere ca problema retragerii trupelor sovietice să fie soluționată în conformitate cu stadiul întregului proces general-european de dezarmare — arată declarația, citată de C.T.K.

DOCUMENT. Organizația din | 1 landul vest-german Rhenania-Pala- ‘ tinat a Partidului Ecologist s-a I pronunțat in favoarea unor măsuri 1 energice de dezarmare. într-un I document dat publicității la Kai- Iserslautern, ecologiștii se pronunță ■ pentru demilitarizarea Europei.SEMINAR. Sub auspiciile Orga- | nizației Națiunilor Unite pentru | I Dezvoltare Industrială (ONUDI), I la Havana se desfășoară un semi- | nar asupra utilizării informaticii în l I planificarea industrială. Pârtiei- | panții — specialiști din țări latino- I americane și de pe alte continente— procedează la un schimb de ex-t I periență pe această temă, obiecti- I vul fiind stimularea folosirii teh- 1 picilor moderne de calcul în do- i I meniul amintit in țările în curs de I dezvoltare.

Întîlnirea la nivel înalt sovieto-americanăLA VALETTA (Agerpres). — Duminică s-a încheiat întilnirea neoficială dintre Mihail Gorbaciov, președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S., și George Bush, președintele Statelor Unite ale Americii.Datorită vremii nefavorabile, informează agenția T.A.S.S... convorbirile s-au desfășurat la bordul motonavei sovietice „Maxim Gorki", ancorată in rada portului La Valetta, și nu pe crucișătoarele „Slava" și „Belknap". așa cum se programase anterior. A doua rundă a convorbi

rilor a fost aminată deoarece George Bush a fost constrins să rămînă pe crucișătorul „Belknap" din cauza mării foarte agitate.
La încheierea întilnirli a avut loc o conferință de presă, în cadrul căreia cei doi președinți și-au exprimat satisfacția pentru rezultatele convorbirilor și au relevat că au fost abordate aspecte ale relațiilor bilaterale și probleme privind dezarmarea. procesul negocierilor de la Geneva și Viena. alte probleme ale situației internaționale actuale.

EVOLUȚIAMANILA 4 (Agerpres). — La Manila au continuat luni schimburile de focuri între forțele guvernamentale și grupările răzlețe de rebeli, care s-au baricadat în interiorul mai multor clădiri din cartierul 'Makati, situat în centrul capitalei filipineze. Cea mai mare parte a elementelor rebele au fost neu

SITUAȚIEI DIN FILIPINEtralizate de trupele guvernamentale.Situația se normalizează în celelalte sectoare din centrul orașului, în instituțiile guvernamentale a fost reluată activitatea, băncile și magazinele s-au redeschis. De asemenea, a fost redeschis aeroportul internațional. Cursurile școlilor râmin încă suspendate.
Guvernul Hondurasului protestează împotriva amestecului

S.U.A. in treburile interne ale țării
BRUXELLES

intilnire a șefilor de stat sau de guvern din țările N.A.T.O.BRUXELLES 4 (Agerpres). — La Bruxelles a avut loc luni o intilnire a șefilor de stat sau de guvern din țările N.A.T.O.. in cadrul căreia președintele Statelor Unite ale Americii, George Bush, a prezentat
o informare asupra convorbirilor avute cu Mihail Gorbaciov, președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S., în cadrul întilnirii neoficiale desfășurate la sfirșitul săp- tăminii trecute in Malta.

TEGUCIGALPA 4 (Agerpres). — Guvernul Hondurasului a învinuit C.I.A. și Agenția Internațională pentru Dezvoltare (I.D.A.), organisme ale S.U.A., de .amestec în treburile interne ale țării — informează agenția T.A.S.S. Intr-o declarație făcută la Tegucigalpa, secretarul de presă prezidențial a arătat că membri ai
personalului celor două agenții s-au infiltrat în Tribunalul electoral național și au participat nemijlocit la măsluirea rezultatelor alegerilor prezidențiale, desfășurate in Honduras la sfirșitul lunii trecute. El a adăugat că președintele țării, Jose Azco- na, este indignat de amestecul american — menționează agenția citată.

„DER SPIEGEL":

Plenara C.C. al P. S. U. G.
Congresul extraordinar al partidului se va desiășura 

în perioada 15—17 decembrieBERLIN 4 (Agerpres). — La Berlin s-au desfășurat lucrările celei de-a 12-a plenare a C.C. al P.S.U.G. Agenția A.D.N. informează că membrii Comitetului Central și ai Biroului Politic și-au dat demisia din funcțiile de partid. A fost formată o
comisie de .lucru pentru pregătirea Congresului extraordinar al partidului, care se va desfășura în perioada 15—17 decembrie. Președinte al comisiei a fost ales Herbert Kroker, prim-secretar al Comitetului de partid al regiunii Erfurt.

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
de colaborare în domeniul transporturilorBUDAPESTA 4 (Agerpres). — La. Budapesta s-au desfășurat lucrările celei de-a 81-a ședințe a Comisiei permanente C.A.E.R. de colaborare in domeniul transporturilor, pe a cărei ordine de zi au figurat, in principal, probleme vizind dezvoltarea în perspectivă a colaborării multilaterale in acest domeniu.Comisia a definitivat proiectul Programului de colaborare pe perioada 1991—2005 in domeniul dezvoltării complexe a legăturilor de transport dintre țările membre ale C.A.E.R. și a stabilit măsuri pentru

transpunerea în viață a obiectivelor care decurg din hotăririle organelor superioare ale consiliului. Totodată, au fost examinate unele probleme privind activitatea parcului comun de vagoane de marfă, tariful internațional feroviar de tranzit și intensificarea colaborării tehnico-științi- fice în domeniul transporturilor.A fost adoptat planul de lucru al comisiei pe anii 1990—1991 și aprobat raportul de activitate pe anul curent.Ședința s-a desfășurat în spiritul unei colaborări constructive și al înțelegerii reciproce.
Muntele tot mai apăsător al datoriilor 

externe...

Hots: 199C figtm am based on Wctto Bar* prdjactîw*.
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MiM toy te UN EtopM of fubic SxmrnUr t»Analize elaborate de O.N.U., că și de reputate organisme și institute de cercetare din țările occidentale, atestă consecințele grave pentru țările lumii a treia ale practicilor spoliatorii la care se dedau statele capitaliste și marile companii transnaționale, in general capitalul financiar internațional. Elocvente în acest sens sint datele furnizate recent de către Departamentul pentru informații al O.N.U., care a difuzat, totodată, o serie de grafice, dezvăluind supraexploatarea țărilor în curs de dezvoltare. Graficul de mai sus arată cum au crescut datoriile externe ale țărilor „lumii a treia" din 1970, incluzind și estimările pentru 1990. De la sub 100 miliarde dolari în 1970, se anticipează că ele vor atinge în 1990 cifra de 1 200 miliarde dolari (potrivit altor surse, cifra va fi și mai mare, de peste 1 300 miliarde dolari). Pe zone geografice, situația este următoarea : America Latină și Caraibi — de la 27,9 la 420.2 miliarde dolari; Asia de est și Pacific — de la 8,4 la 214,3 miliarde: Africa de la sud de Sahara — de la 5,8 la 143,7 miliarde; Africa de nord și Orientul

Mijlociu — de la 4,4 Ia 118,8 miliarde ; Asia de sud — de la 11,6 la 93,3 miliarde dolari.Datoriile țărilor în curs de dezvoltare — arată statisticile O.N.U. —- echivalează cu aproape jumătate din produsul național brut al ansamblului acestor țări, intrecind de două ori veniturile obținute a- nual de ele din exporturi. Dobîn- zile anuale pe care trebuie să le plătească pentru această datorie se ridică acum la 100 miliarde dolari.Aceste datorii — subliniază specialiștii — ■ reprezintă un serios obstacol în calea dezvoltării și progresului țărilor respective.
★Datoria externă a amplificat sărăcia în America Latină, a declarat, intr-un interviu acordat revistei „Time", președintele Ve- nezuelei, Carlos Andres Perez. Țările acestui continent au trebuit să aloce pentru serviciul datoriei externe peste 50 la sută din veniturile lor rezultate din exporturi, situație devenită intolerabilă în condițiile în care ele înregistrează o „rată zero" de creștere — a arătat el.

Condiții precare de locuit pentru 
studenți

Revista vest-germană „Der Spie
gel" se ocupă intr-un amplu articol 
de o situație cu adevărat dramatică, 
și anume imposibilitatea pentru mii 
și mii de studenți de a-și procura 
un loc in cămine sau de a închiria 
o cameră de locuit, din cauza costu
rilor exorbitante.

„In. această lună (octombrie — 
n.r.), scrie revista, sosesc în centre
le universitare, și așa supraaglome
rate, nu mai puțin de 235 000 de ti
neri, care iși încep studiile in învă- 
țămîntul superior. Totuși, ne piața 
locuințelor, camere acceptabile (sub 
raportul chiriei) sint ca și inexisten
te. «Șansele de a găsi un adăpost nu 
au fost niciodată atit de proaste ca 
in prezent- — spune Dieter Schă- 
ferbarthold. Iar primarul general al 
Stuttgart-ului și președinte al Con
siliului orașelor vest-germane, Man
fred Rommel, a apreciat criza de 
locuințe drept «o stare excepțională 
națională»".

„De pe acum — notează „Der 
Spiegel" — cererea extrem de mare 
sporește pofta de speculă a proprie
tarilor. In publicația «Passauer 
Woche» a fost oferită o cameră pen
tru o studentă sau o doamnă singu

ră cu o condiție : chiriașa urma «să 
se îngrijească de curățenia locuin
ței și să spele rufele proprietăresei 
și ale fiului acesteia».

In centrele studențești Hamburg, 
Koln, Miinchen, in Berlinul occi
dental sint pretinse uneori chirii de 
30 de mărci pe metru pătrat locuibil. 
Chirii lunare de 600 de mărci și mai 
mult pot fi suportate numai de ti
nerii din familiile bogate. Toți cei
lalți nu au nici o șansă.

Cit privește amenajările publice, 
numai unul din unsprezece studenți 
reușește să primească un loc in că
minele de locuit.. «Acum se do
vedește cit de greșită a fost măsura 
guvernului federal de a desființa, 
in decembrie ’S0, alocațiile pentru 
căminele studențești» — scrie pe un 
ton de mustrare chiar ziarul con
servator „Frankfurter Allgemeine".

In fața acestei situații, notează 
revista „Der Smegel", studenții re
curg la tot felul de improvizații. 
„Sub deviza «studenții construiesc 
pentru studenți», la Stuttgart s-a 
format asociația „Arbcitskreis Wa- 
genburg", care amenajează barăci 
pentru locuit" — așa cum se vede 
și în imaginea d- mai jos.

„India va continua cu fermitate lupta pentru 
pace, dezarmare și dezvoltare'1
O declarație a noului prim-ministru indianNEW DELHI 4 (Agerpres). — Noul prim-ministru al Indiei, Vishwanath Pratap Singh, a declarat, in prima sa alocuțiune televizată de la preluarea funcției, , că va respecta^ politica de nealiniere a țării. A,Ceasta politică reprezintă o obligație pen

tru India, care va acționa în vederea întăririi mișcării de nealiniere —• a spus el, adăugind : India va continua cu fermitate lupta pentru pace, dezarmare și dezvoltare. împotriva apartheidului din Africa de Sud, pentru înfăptuirea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian.
Se extind zonele dennclearizate din S.U.A.WASHINGTON 4 (Agerpres). - Reprezentanți ai zonelor denuclea- rizate și ai organizațiilor antirăzboinice de pe intreg teritoriul Statelor Unite, participant la lucrările unei conferințe desfășurate in orașul Georgia (statul Atlanta), au adoptat o declarație cu privire la crearea Asociației zonelor denuclea- rizate din S.U.A. Subliniind că arma nucleară reprezintă un pericol real pentru cetățenii americani și pentru întreaga lume, autorii documentului și-au reafirmat dorința de a-și aduce contribuția la supraviețuirea umanității și consolidarea păcii în întreaga lume, la încetarea cursei costisitoare a înarmărilor nu

cleare. Obiectivul fundamental al Asociației zonelor denuclearizate din S.U.A. îl reprezintă elaborarea unei poziții unice în lupta împotriva pericolului nuclear, coordonarea eforturilor in această direcție pe plan național, regional și internațional.Mișcarea antinucleară a dobindit în Statele Unite o amploare deosebită. Numai in ultimele șase luni au fost declarate alte șase zone libere de armele nucleare. în total, in S.U.A. există în prezent 168 de unități administrative care s-au declarat zone libere de arm-rie nucleare, pe teritoriul cărora trăiesc peste 17 milioane de oameni.

militare americane din SpaniaMADRID 4 (Agerpres). — Desființarea tuturor bazelor militare ale S.U.A. din Spania a fost principala revendicare a unui marș in favoarea păcii desfășurat din inițiativa organizațiilor antirăzboinice din regiunea Andaluzia. La mitingul ce a avut loc in apropierea localității
Sevilla, in zona bazei militare Moron, unde sint staționate și forțe ale S.U.A., participanții au relevat pericolele care rezultă din prezența militarilor S.U.A. pe pămîntul Spaniei și au cerut ca Andaluzia să nu mai fie considerată un „portavion uriaș" al S.U.A.

I CONFERINȚA INTERAFRICA- I• NA. Prima conferință a miniștrilor • justiției din țările continentului (african ale cărei lucrări s-au des- | fășurat. la Abuja a adoptat o serie | de hotărîri care vor fi supuse dez-. baterii Organizației Unității Africa- .I ne. Ele se referă la coordonarea I eforturilor statelor africane in corn- • baterea traficului de narcotice și a | terorismului, în dezvoltarea coope- I I rării în domeniul legislației. A fost I creat un comitet de lucru care va | urmări aplicarea hotăririlor. tDEVALORIZAREA MONEDEIUNGARE. Banca Națională a Un- I gariei a anunțat devalorizarea cu I10 la sută a forintului in raport ’ Icu valutele liber convertibile.După cum transmite agenția M.T.I. | această măsură a fost determinată | de înrăutățirea balanței de plăți aI țării în valută liber convertibilă și , I de continuarea tendinței de creș- I tere a datoriilor Ungariei. *j REUNIUNEA miniștrilor transpor- I turilor din țările membre ale Pie- I , ței Comune, care va avea loc în j zilele de 4—5 decembrie la Bru- ■ ’ xelles, se va desfășura într-un cli- I mat de încordare ca urmare a di- 1 I vergențelor dintre „cei 12“ în legă- I tură cu proiectul liberalizării trans- !porturilor in cadrul C.E.E. in ur- 1 . mătorii ani. Agenția Efe citează o I serie de aspecte concrete ale aces- | 1 tor divergențe in transporturile j I maritime, feroviare și rutiere. 
I TRANSPLANT SIMULTAN IN |

PREMIERA MONDIALA. O echipă 1 
Ide chirurgi din orașul american

Pittsburg, statul Pensylvania, a | 
efectuat in premieră mondială un I 

I transplant simultan de inimă, rinichi
și ficat. Pacienta este o tinără de i 26 de ani. Operația a durat 22 de I 
ore.| ÎN CAPITALA KUWEITULUI au | început lucrările unei reuniuni a I Organizației Regionale pentru Protecția Mediului Marin (ROMPE). I1 Experți din zona Golfului exami- j nează aspecte ale colaborării in di-| recția conservării mediului marin . I și căile de preintimpinare a dele- I riorării spațiului ambiant. II PROIECT. Organizația Poporului I ■ din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), < gruparea care a ciștigat alegerile in Namibia, a prezentat Adunării |I Constituante din teritoriu proiectul | de constituție al viitorului stat in- I dependent. In proiect sint garantate drepturile fundamentale ale I maselor largi populare. Pentru a ' fi adoptat, acest proiect de consti- Ituție trebuie aprobat de două ltreimi din corpul legislativ.. INIȚIATIVA ECOLOGICA. LaI inițiativa primăriei Madridului. în- I cepind de la 1 ianuarie 1990. pen- • Itru fiecare copil nou-născut în capitala Spaniei va fi sădit un ar- 1 bore. Prin această măsură se ur- I mărește ameliorarea mediului în- i conjurător. Se estimează că în 1990 > I in Madrid se vor naște aproxima- ]tiv 26 000 de copii. *O URIAȘA PATA DE ȚIȚEI s-a | I format în mare, in apropiere de ITel Aviv, ca urmare a avarierii | unei nave petroliere israeliene, > | care avea la bord o încărcătură de I aproape 660 tone. Prin spărtura . din corpul navei s-au revărsat în I apele mării circa 50 de tone de I I țiței. Precizind că acesta este unul ' din accidentele cele mai serioase | înregistrate de flota maritimă a ( I țării, oficialități israeliene, citate j de agenția T.A.S.S., nu au exclusI eventualitatea ca scurgerile de ți- ■ ței din navă să fie duse departe in | larg.

Pentru încetarea tuturor experiențelor nucleareBERLINUL OCCIDENTAL 4 (Agerpres). — Secția din Berlinul occidental a organizației „Medicii lumii pentru preîntîmplnarea unui război nuclear" s-a pronunțat, împreună cu alte organizații antinucleare și pacifiste, pentru incetarea tuturor experiențelor nucleare, relatează agenția
A.D.N. în cadrul unei reuniuni comune, desfășurate în Berlinul occidental, oamenii de știință au relevat consecințele nocive ațe experiențelor nucleare asupra stării de sănătate a oamenilor, mai ales a celor care trăiesc în apropierea locurilor unde se desfășoară experiențele nucleare.

CUTREMUR. Duminică dlminea- 
' ța, pe teritoriul Kirghiziei s-a în

registrat un cutremur cu magnltu- 
I dinea de 5 grade pe scara de 12 gra

de. Epicentrul seismului s-a aflat 
la 50 km sud de orașul Oș. Mișcări 

I seismice de intensități mai reduse 
(33 Și, respectiv, 4 grade) au fost 
resimțite și in localitățile rurale I Iskinaukat și Sufikurgan, precum 
și in orașul Oș. Nu s-au înregistrat 

. victime omenești și pagube ma- 
I teriale.
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