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ieri și-a inceput lucrările

PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU
Stimați tovarăși,

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Român, marți, 27 iunie, au în
ceput lucrările Plenarei Comitetului Central al Partidului Co
munist Român.
La plenară participă membrii ți
membrii supleanți ai Comitetului
Central al partidului, membrii Co
misiei Centrale de Revizie a P.C.R.,
precum și cadre cu munci de con
ducere din economie, din alte do
menii de activitate, care nu sint
membri ai C.C. al P.C.R.
Plenara a aprobat, în unanimitate,
următoarea ordine de zi :
1. Cu privire Ia convocarea celui
de-al XIV-lea Congres al Partidului
Comunist Român.
2. Proiectul Piogramului-Directivă
al Congresului al XIV-lea al P.C.R.
cu privire la dezvoltarea economicosocială a României in cincinalul
1991—1995 și orientările de perspec
tivă pină in anii 2000—2010.
3. Proiectul Tezelor pentru Con
gresul al XIV-lea al Partidului Co
munist Român privind dezvoltarea
societății românești, perfectionarea
conducerii economico-sociale, dez
voltarea democrației muncitorești-revolutionare, creșterea rolului Parti
dului Comunist Român și activita
tea ideologică, politico-educativă, ri
dicarea nivelului de cunoaștere ști
ințifică, de cultură, a conștiinței re
voluționare, raportul de forte și ca
racteristicile fundamentale ale si
tuației internaționale.
4. Cu privire Ia realizarea planu
lui pe primele 6 luni ale anului și
măsuri pentru îndeplinirea planului
pe semestrul II și pe întregul an
1989.
5. Cu privire Ia proiectul Planului
national unic de dezvoltare econo

mico-socială a Republicii Socialiste
România in anul 1990.
Lucrările
Plenarei Comitetului
Central al partidului au fost mar
cate de un moment de profundă
semnificație, trăit cu vibrantă emo
ție, cu legitimă mindrie de toți cei
prezenți.
In fața plenarei a fost prezenta
tă propunerea Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. privind
realegerea, la Congresul al XIV-lea
al
partidului.
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu in suprema
funcție de secretar general al
Partidului Comunist Român. Propu
nerea Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., prezentată de to
varășul Manea Mănescu, a fost
primită cu imensă bucurie și satis
facție, cu nespus entuziasm.
Membrii Comitetului Central, ai
Comisiei Centrale de Revizie a
partidului, toți cei aflați in sală au
aprobat, intr-o insuflețitoare unani
mitate,
ca
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, eminent militant
revoluționar, patriot inflăcărat, cti
torul de geniu al României socia
liste moderne, să fie propus la Con?
greșul al XIV-lea al P.C.R. pentru
a fi reales în fruntea partidului nos
tru comunist — forța politică con
ducătoare. nucleul vital al întregii
societăți — să conducă pe mai de
parte destinele poporului român pe
drumul luminos al. socialismului și
comunismului.
în legătură cu propunerea Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al

P.C.R., aprobată cu înflăcărare de
participanții la plenară, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.
Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu a. fost urmărită
cu vie emoție și deosebit interes și
subliniată in repetate rindurl cu pu
ternice aplauze, urale și ovații.
Participanții. la plenară au aclamat
cu multă însuflețire, au scandat cu
căldură numele partidului nostru co
munist. al încercatului său conducă
tor.
' ’ ’
Au tirrfiat dezbaterile pe marginea
problemelor înscrise la ordinea de zi.
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru ăl guvernului, a pre
zentat plenarei stadiul îndeplinirii
planului pe primele 6 luni și măsu
rile pentru realizarea sarcinilor de
plan pe semestrul II și pe întregul an
1989.
In continuare, au luat cuvîntul
tovarășii Barbu Petrescu. Ion Dincă,
Mihai Marina, Nicu Ceaușescu, luliana Bucur, Alexandrina Găinușe, Ale
xandru Czege, Ion M. Nicolae. loan
Foriș. Cornel Pacoste. Dumitru
Constantin, Marin Ion. Iile Matei,
Eugeniu Rădulescu, Gbeorghe Catană, Diamanta Laudoniu, Ion Traian
Ștefănescu.
Toți cei ce au luat cuvîntul au
subliniat deosebita însemnătate pe
care o are pentru partid, pentru des
tinul socialist ăl patriei realegerea

tovarășului Nicolae Ceaușescu în
funcția supremă de secretar general
al Partidului Comunist Român și au
exprimat deplina aprobare față de
hotărirea de a supune dezbaterii
partidului și aprobării Congresului al
XIV-lea această propunere. A fost
reafirmată convingerea nestrămutată
a tuturor fiilor țării că reinveslirea
tovarășului Nicolae . Ceaușescu in
funcția supremă de secretar general
al Partidului Comunist Român, opțiu
ne politică de importanță fundamen
tală pentru prezentul și viitorul na
țiunii noastre, constituie cea mai si
gură garanție a înfăptuirii mărețului
program al partidului, de dezvoltare
economică și socială a patriei, de
creștere continuă a bunăstării mate
riale și spirituale a întregului popor,
de înălțare a României pe noi culmi
de progres și civilizație.
Vorbitorii și-au exprimat deplinul
acord față de documentele supuse
dezbaterii și s-au angajat. în numele
comuniștilor, al colectivelor de oa
meni ai muncii in care își desfășoară
activitatea, de a realiza exemplar
obiectivele de dezvoltare economicosocială a țării șl de ridicare necon
tenită a bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului nostru. întîmpinînd
cu succese tot mai insemnate Con
gresul al XIV-lea al Partidului Co
munist Român.
Lucrările plenarei continuă.

Astăzi, 28 iunie, în jurul orei 11, posturile noastre
de radio și televiziune vor transmite în direct cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, la încheierea lucrărilor
Plenarei Comitetului Central al partidului.

PREZENTATĂ DE TOVARĂȘUL MANEA MĂNESCU
Din însărcinarea Comitetului Po
litic Executiv, îmi revine inalta
onoare să supun Plenarei Comite
tului Central, spre aprobare, pro
punerea ca, la Congresul al XIVlea. in funcția supremă de secretar
general al Partidului Comunist
Român să fie reales inflăcăratul
patriot și eminentul revoluționar,
genialul fondator al României so
cialiste, marele Erou al națiunii,
proeminentă personalitate a lumii
contemporane, a mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, mult iubitul și sti
matul nostru conducător, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU. (Aplauze puternice, ovații și urale. Se
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!").
Tn acest moment de mare însem
nătate pentru prezentul și viitorul
țării, avem convingerea deplină că
această istorică propunere izvo
răște din dragostea, respectul și re
cunoștința noastră, a membrilor
Comitetului Central, a tuturor co
muniștilor, a clasei muncitoare, ță
rănimii și intelectualității, a între
gului popor, pentru tovarășul
Nicolae Ceaușescu. ilustrul ginditor și militant politic, care in cele
șase decenii de continuă și eroică
activitate revoluționară și-a dedi
cat viața, zi de zi, cauzei drepte a
eliberării sociale și naționale, a
victoriei socialismului, a indepen
denței și fericirii poporului român,
a colaborării și păcii în lume,
(Aplauze puternice, prelungite).
Stimați tovarăși,
Istoria noastră națională a în
scris, in paginile sale cele mai stră

lucite, titanica
activitate re
voluționară pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu o desfășoară, in
fruntea partidului și a țării, pen
tru înălțarea și propășirea Româ
niei socialiste, spre binele și feri
cirea întregii națiuni, care se îm
pletește organic și indestructibil cu
însăși viața și lupta eroicului nos
tru partid comunist.
întregul nostru popor cunoaște și dă o înaltă prețuire ro
lului decisiv pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu l-a avut și il
are in elaborarea și infăptuirea
mărețelor obiective ale edificării
societății socialiste pc pămintul
României, in luminoasa epocă re
voluționară deschisă de Marele
Congres din 1965, in fundamenta
rea celor mai viabile căi și soluții
pentru
rezolvarea
problemelor
complexe pe care Ie ridică, in* fie
care etapă, construcția noii orin
duiri. mersul ferm inainte al țării,
pe calea socialismului și comunis
mului.
tn glorioasa Epocă
Nicolae Ceaușescu a crescut fără
încetare rolul conducător al Parti
dului Comunist Român, centrul vi
tal al societății, s-a afirmat puter
nic. in toate domeniile vieții poli
tice, economice și sociale, democra
ția
muncitorcască-revoluționară,
s-a întărit proprietatea socialistă,
s-au dezvoltat continuu forțele de
producție pe tot cuprinsul țării,
s-au accentuat perfecționarea rela
țiilor de producție, progresul ști
inței. invățămintuluî și culturii, a
sporit necontenit bunăstarea în
tregii națiuni.
Avem convingerea fermă că
tn frunte cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu, eminentul con

adevărați activiști comuniști, numai
așa vom acționa intotdeauna ca adevărați oameni cu inaltâ răspun
dere față de trecutul, de prezentul
și viitorul patriei noastre I (Aplauze
puternice, prelungite).
Nimeni nu trebuie să procedeze,
așa cum spune in unele versuri ale
sale Eminescu, in „Scrisoarea 1“ - de
o vedea numai ceea ce a fost rău,
ce e negativ. Trebuie să vedem ceea
ce o fost înălțător in lupta din tre
cutul poporului român, ceea ce a
asigurat mersul inainte I Aceasta
trebuie să reținem intotdeauna I Ori
ce altă atitudine inseamnâ, de fapt,
a lovi in popor, in clasa muncitoa
re, in partid ; inseamnâ de fapt a
acționa împotriva intereselor dezvol
tării socialiste și comuniste, împo
triva bunăstării și independenței po
porului. (Aplauze puternice, prelun
gite).
Nu doresc să mă refer la alte pro
bleme, deoarece voi face aceasta in
cuvîntul meu de încheiere.
Doresc, incă o dată, să exprim
mulțumirile mele pentru încrederea
ce mi-o acordați și să asigur Co
mitetul Central, să asigur întregul
partid și intregul popor că, dacă îmi
vor acorda din nou încrederea, voi
acționa, ca și pină acum, cu în
treaga forță pentru o asigura în
făptuirea obiectivelor de dezvoltare
a patriei noastre in perioada ur
mătoare pină in anii 2000, reali
zarea neabătută a Programului parti
dului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de
inointare spre comunism.
Pentru mine nu există și nu va
exista niciodată țel mai inalt, su
prem, decit cauza socialismului, a
comunismului, cauza bunăstării și
fericirii poporului, a măreției șale,
o independenței
și suveranității
patriei noastre socialiste - Repu
blica Socialistă România. (Aplău
ze și urale puternice ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — P..C.R. I",
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu
reales la al XIV-lea Congres !". In
tr-o atmosferă de puternică însufle
țire și strînsă unitate, toți cei pre
zenți în sală aclamă și ovaționează
îndelung pentru Partidul Comunist
Român, pentru secretarul său gene
ral, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU).

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
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Ambasadorul R. P. D. Coreene,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Propunerea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
privind realegerea, la Congresul al XIV-lea al partidului,
a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă
de secretar general al Partidului Comunist Român
Stimați tovarăși,

Aș dori să mulțumesc Comitetu
lui Central al partidului pentru ho
tărirea pe care a luat-o de o pro
pune pentru discutarea in adunări
le de partid, la conferințele de
partid și la Congres a realegerii mele
in inalta funcție de răspundere in
partid și in stat, de secretar general
al Partidului Comunist Român.
Vă mulțumesc in mod călduros
pentru această încredere pe care
mi-ați acordat-o. (Aplauze puterni
ce, prelungite ; se scandează în
delung
„Ceaușescu — P.C.R. I",
„Ceaușescu, România — stima noas
tră și mîndria I", „Ceaușescu reales
la al XIV-lea Congres !").
De aproape 60 de ani, in ac
tivitatea sindicală, o tineretului co
munist, in partid, am activat
întotdeauna ca un soldat credincios
al partidului, ca un fiu al poporu
lui in rindul căruia m-am născut —
al muncitorilor, țăranilor, al întregii
noastre națiuni — convins că numai
și numai calea indicată de comu
niști reprezintă drumul spre liberta
te, spre o viață demnă și liberă a
poporului nostru I (Aplauze puterni
ce, prelungite).
Am indeplinit întotdeauna sarcini
le puse de partid in orice domeniu
de activitate. Am avut permanent in
vedere că un activist al partidului
trebuie întotdeauna să răspundă
chemării partidului, să acționeze cu
toate forțele sale pentru infăptuirea
politicii generale a partidului. Am
făcut acestea in anii grei ai ilega
lității și apoi in anii de după elibe
rare, in construcția socialismului, in
înaintarea fermă a patriei noastre
pe calea socialismului și comunis
muluiDe 24 de ani partidul mi-a în
credințat inalta funcție de secretar
general al partidului. Această func
ție a fost confirmată de nenumăra
te ori, și de congresele partidului,
dar și de intregul nostru popor, prin
voturile ce mi s-au acordat ca depu
tat și, apoi, ca președinte al Repu
blicii Socialiste România.
Pot să declar acum, cind sint din
nou propus pentru această inaltâ
funcție, că am acționat întotdeauna,
impreună cu Comitetul Central, cu

ceilalți tovarăși din conducerea parti
dului, cu partidul și cu intregul po
por, pentru a asigura infăptuirea
programelor de dezvoltare econorpico-socială, de ridicare a gradului de
civilizație, de bunăstare materială și
spirituală a poporului, de intărire
continuă a independenței și suvera
nității țării. (Aplauze puternice, pre
lungite).
Pe drept cuvint se subliniază im
portanța Congresului al IX-lea pen
tru construcția socialistă in patria
noastră. Dar doresc și acum - foar
te sintetic - să subliniez cu toată
tăria că Congresul al IX-lea nu ar
fi fost posibil fără înfăptuirea revo
luției de eliberare socială și na
țională, fără celelalte congrese ale
partidului, fără lupta îndelungată, de
veacuri, a înaintașilor noștri pentru
formarea poporului, a națiunii, a
statului național român.
Este o indatorire a oricărui comu
nist de a sublinia intotdeauna faptul
că tot ceea ce s-a înfăptuit, de-a
lungul veacurilor, in patria noastră
a asigurat ridicarea continuă a
României pe noi și noi culmi de pro
gres - și stă la baza realizărilor
noastre de astăzi, lată de ce trebuie
să cinstim intotdeauna, cu întreaga
noastră conștiință, pe toți cei care
au dus lupta pentru existența Româ
niei, forțele progresiste, revoluționa
re, să cinstim poporul nostru, adevă
ratul făuritor al propriei sale istorii,
al independenței și suveranității
României I El este făuritorul Româ
niei de astăzi I (Aplauze și urale
puternice, prelungite ; se scandează
îndelung „Ceaușescu și poporul !",
„Ceaușescu, România — stima noas
tră și mtndria !").
Fără nici o îndoială, dragi tova
răși, că in luptele îndelungate, in
activitatea de dezvoltare o țării
noastre s-au săvirșit multe greșeli ;
ou fost, de altfel, orinduiri sociale
diferite. însăși într-o etapă a con
strucției socialismului s-au săvirșit o
serie de greșeli. Criticind unele stări
de lucruri din trecut, trebuie insă să
punem intotdeauna în evidență ceea
ce a asigurat mersul inainte al po
porului nostru și să cinstim pe acei
care au făcut totul, și-au dat viața
pentru măreția și libertatea întregii
noastre națiuni I Numai așa vom fi

ducător clarvizionar, luminat, bun
și drept. România nu se va abate
niciodată dc la calea revoluționară
a construcției socialismului și co
munismului. că Partidul Comunist
Român va aplica neabătut, in con
dițiile concrete ale țării noastre,
principiile generale ale socialismu
lui științific, vasta experiență acu
mulată in procesul uriaș al con
strucției noii orinduiri. (Aplauze
prelungite).
Sub conducerea înțeleaptă a to
varășului Nicolae Ceaușescu, docu
mentele de însemnătate fundamen
tală pe care le dezbatem in plenara
noastră — Tezele pentru forumul
suprem al partidului și proiectul
Programului de directive al Con
gresului al XIV-lea al Partidului
Comunist Român, cu privire la
dezvoltarea economico-socială in
cincinalul 1991—1995 și orientă
rile dc perspectivă pină in anii
2000—2010 —, ce ilustrează gindirea
sa fecundă, politică, științifică, re
voluționară. viziunea sa teoretică și
practică atotcuprinzătoare, vor con
stitui un mobilizator program de
muncă pentru intregul popor, bază
trainică pentru continua dezvoltare
economică și socială, pentru înain
tarea fermă a patriei spre culmi
tot mai înalte de progres și civi
lizație.
Actul politic, de însemnătate
cardinală, in consens cu voința
întregului partid, a întregii na
țiuni, al realegerii tovarășului
Nicolae Ceaușescu in funcția su
premă de secretar general al Parti
dului Comunist Român, reprezintă
garanția sigură a continuității pro
cesului de făurire a societății soci
aliste multilateral dezvoltate — cu
poporul și pentru popor.

Sinteți, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. mîndria. dem
nitatea și făclia revoluționară a
partidului și a poporului, care vă
urmează cu credință și devotament
nemărginit in măreața operă con
structivă ce conferă României un
loc demn intre națiunile lumii, iar
dumneavoastră, iubite conducător,
recunoașterea largă de Erou al
Păcii, proeminentă personalitate a
vieții politice internaționale, inflă
cărat militant revoluționar pentru
o lume mai bună și mai dreaptă
pe planeta noastră. (Aplauze pu
ternice. Se scandează îndelung
„Ceaușescu — P.C.R. !“).
Comitețul Politie Executiv pro
pune Plenarei Comitetului Central
să adopte o hotărirc privind reale
gerea. la Congresul al XIV-lea, a
tovarășului Nicolae Ceaușescu in
inalta funcție de secretar general
al Partidului Comunist Român.
(.Urale și ovații. Se scandează
„Ceaușescu . reales la al XIV-lea
Congres !“).

Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Vă rog să-mi îngăduiți, în acest
moment solemn, să dau expresie
celor mai alese sentimente ale po
porului nostru și să vă urăm, din
toată inima, să ne trăiți intru mulți
ani, spre gloria Partidului Comu
nist Român, spre măreția scumpei
noastre patrii, libere, independente
și suverane. Republica Socialistă
România. (Urale și ovații. Aplauze
prelungite. Se scandează „Ceaușescu
- P.C.R. I").

Președintele Republicii
Socia
liste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit, marți,
pe Mun Biong Rok, care și-a pre

zentat scrisorile de acreditare in ca
litate de ambasador extraordinar și
plenipotențiar al Republicii Popu

lare Democrate Coreene în țara
noastră. (Continuare in pagina a
Vl-a).

Ambasadorul Republicii Singapore
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, marți, pe Chiang Hai Ding,
ambasadorul Republicii Singapore,
în vizită de rămas bun, cu prilejul
incheieril misiunii sale în țara
noastră.

In timpul întrevederii
au fost
relevate bunele relații statornicite
intre România și Singapore, exprimindu-se dorința de a se acționa
pentru extinderea lor în continuare,
spre binele ambelor țări și popoare,

în folosul cauzei destinderii, colabo
rării și păcii.
Ambasadorul singaporez a adresat
tovarășului Nicolae Ceaușescu calde
mulțumiri pentru sprijinul ce i-a
fost acordat in îndeplinirea misiunii
sale în România.

lNTR-0 TELEGRAMĂ ADRESATĂ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Județul Vrancea raportează realizarea planului la producția marfă
industrială si productivitatea muncii pe primul semestru
într-o telegramă adresată tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU.
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Comite
tul Județean Vrancea al P.C.R.
raportează că oamenii muncii din
acest județ au îndeplinit la 27 iu
nie sarcinile de plan pe primul se
mestru la producția-marfă indus
trială și productivitatea muncii.
Tn perioada rămasă pină la sfirșitul lunii iunie — se spune in
telegramă —, prin intensificarea
preocupărilor pentru mai buna or
ganizare a producției și a muncii,
prin punerea deplină in valoare a
puternicei baze tehnico-materiale,
a potențialului uman de care dis
punem, vom realiza suplimentar o

producție-inarfă industrială in va
loare de 143 milioane lei și vom
livra peste prevederi economiei na
ționale importante cantități de pro
duse industriale electronice, prefa
bricate din beton armat și beton
celular autoclavizat, cherestea din
diverse specii, confecții textile, tri
cotaje din lină și bumbac și alte
produse.
Așa cum ne-ați indicat dumnea
voastră. mult stimate tovarășe se
cretar general, am acționat cu fer
mitate pentru reducerea consumu
rilor normate de materii prime,
materiale, combustibil și energie,
in perioada trecută din acest an
diminuind consumul cu 200 tona la
metal,' cu 3.5 mii tone combustibil
convențional și 8 mii MWh energie

electrică. Vom acorda in continuare
o atenție deosebită folosirii inten
sive a. capacităților de producție,
reducerii cheltuielilor totale și ma
teriale. a consumurilor specifice
pe unitatea de produs, in scopul
sporirii eficientei economice in
toate sectoarele.
în încheierea telegramei se ex
primă angajamentul comuniștilor,
al tuturor oamenilor muncii din
județul Vrancea de a nu precupeți
nici un efort pentru a intimpina
cu rezultate remarcabile marea
sărbătoare națională de la 23
August și Congresul al XIV-lea al
partidului, sporindu-și contribuția
la înălțarea pe noi culmi de pro
gres și civilizație a scumpei noastre
patrii.

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează
încheierea recoltării orzului și obținerea
unor producții mari la hectar
IN PAGINILE V-VI
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"PLENARA COMITETIUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Din cuvintul participanților la dezbateri
Cu privire la realizarea planului pe
primele 6 luni ale anului și măsuri
pentru îndeplinirea planului pe semes*
trul II și pe întregul an 1989.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
- Mult
stimate
și
iubite
tovarășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați
/.’'tovarăși.
Actuala Plenară'a Comitetului
'Central iși desfășoară lucrările
iii pragul aniversării a 24 de ani
de la Congresul al IX-lea —
- eveniment de maximă impor
tantă în istoria contemporană a
țarii, care a deschis o epocă
; . .măreață, de impresionante r înfăptuiri, â Căror temelie o re
prezintă munca plină de abne«tație a întregului popor, desfăsurată pe baza genialei strategii,
elaborată de mult iubitul nostru conducător, strălucitul ctitor
ăl edificării socialismului și co
munismului în România, to->• vărășul Nicolae Ceaușescu.
Doresc, de la bun început, să
exprim și cu această ocazie
■ profunda stimă și prețuire
■ pentru neobosita activitate des' Tășurată de tovarășul
...Nicolae Ceaușescu in elaborarea
și; fundamentarea științifică a
- programelor de dezvoltare a ță' rft, pențru mobilizarea forțelor
creatoare, ale întregii națiuni și
orientarea lor în direcțiile care
-v/-asigură trecerea la cea de-a
■ ‘doua fază superioară a con- .
'.sfruiri! societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in țara noas
tră. a înfăptuirii Programului
- -partidului.
- -- Cu cel mai adine respect,
subliniez contribuția determi
nantă a secretarului general al
' 'partidului la ampla activitate de.
elaborare a Programului-Directivă și a Tezelor pentru Con-■‘■ngresul al XIV-lea, care, pornind
de la stadiul actual al societății
■' rbmânești, de la cerințele obiec
tive ale dezvoltării viitoare șl,
' ' âle aplicării consecvente a prin
cipiilor socialismului științific lacondițiile și realitățile concrete
din patria noastră, stabilesc ori
entările de bază și liniile direc
toare ale dezvoltării economicosociale a României. în următorii
20 de ani. Iată de ce întregul
nostru popor nutrește cea mai
: —profundă recunoștință și con
siderație față de secretarul ge-,
"Seral al partidului, eminent mi
litant comunist, înzestrat cu o
largă viziune dialectică asupra
—proceselor politice, economice și
Sociale, gînditor de neasemuită
vigoare și profunzime,, ștrateg
- ' de’ măîe’’ anvergură politică și
=' știiățifică, desemnat, db țisțbrie .
' sfi; poarte destinele hățîunii ro
mâne spre culmile civilizației
socialiste și comuniste.
îmi fac o datorie de conștiin
ță pentru a susține din toată
-■ inima propunerea ca: la cel
de-al XIV-lea Congrps, în frun" tea Partidului Comunist Român
să fie reales luptătorul neînfri
cat pentru edificarea celei mai
' drepte și umane orînduiri pe
pămîntul României, care,. într-o
perioadă istorică scurtă, a reu
șit. cu poporul și pentru popor,
"să aducă strălucire și demnitate
patriei, măreție și glorie parti
dului, personalitate de frunte a
mișcării comuniste și muncito’ rest! internaționale, mult stima- tul și iubitul nostru conducător,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
"
Documentele
supuse dezba" ’ feții Plenarei Comitetului Cen- .
trai relevă cu putere marile suc1 cese dobîndite de poporul nos- ' tru, sub conducerea partidului,
â secretarului său general, în
' ‘ înfăptuirea hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea și deschid noi
si luminoase perspective pen
tru dezvoltarea țării în anii
următori.
îndeplinirea pînă la sfirșitul
acestui cincinal a obiectivului
strategic de trecere a Româ
niei in stadiul de tară socialistă
mediu dezvoltată
evidențiază
justețea politicii partidului nos
tru, care, prin linia inaugurată
de Congresul al IX-lea. a făcut
. / {jf opțiune esențială pentru ac. celerarea dezvoltării și moder* ' irizări i întregului potential productiv. ca fundament trainic al
' progresului
economico-social
neîntrerupt, al asigurării inde"" pendenței și suveranității ,na_ ...,ilonale. Luînd în _ considerare
.principalii, indicatori ai vieții
economico-sociale, ProgramulDirectivă și Tezele pentru Congreșul al XIV-lea evidențiază,
.‘in primul rînd. însemnătatea
istorică a faptului că societatea
socialistă românească se carac
terizează printr-o dezvoltare
multilaterală economică, polifică. științifică și culturală. In
același timp, pornind de la
noile exigențe ale dezvoltării
in perspectivă, partidul nostru
situează in centrul eforturilor
continuarea politicii de creștere
a forțelor de producție, în con
dițiile adîncirii dezvoltării intensive a economiei national®»
.--■înfăptuirii prevederilor din pro-gramele de organizare și moder.mizare, obținerii unei eficiente
--«maxime în toate domeniile de
- activitate.
r Realizarea obiectivelor prevăzute în Programul-Directivă pri...... vind dezvoltarea în perspectivă
a patriei este indisolubil legată
de asigurarea unei baze temei
nice încă din acest an hotărîtor
"pentru înfăptuirea cu succes a
actualului cincinal.
;
Rezultatele obținute în semes
trul I în dezvoltarea economicosocială a țării se concretizează
in creșterea producției industria
ls cu peste 6 la sută față depedj jjțpada corespunzătoare din anul
Z ‘trecut. Sporuri însemnate se in—pegistrează la o serie de produTse de bază, cum sînt: laminate,
‘feroaliaje, utilaj petrolier și ei-.fiprgetic, instalații tehnologice
’ pentru chimie, excavatoare, rul- .menți, motoare, mijloace de au. - 4omat.izare și aparataj electric,
echipamente de electronică in
dustrială, etilenă, propilenă, fi
bre celulozice, mobilă, țesături,
confecții și altele. Pe primele 6
luni se dau în funcțiune peste 150

de capacități importante de pro
ducție, printre care 14 grupuri
energetice în hidrocentrale și
termocentrale pe cărbune, pre
cum și o serie de obiective de
bază în industriile extractivă,
siderurgie, construcții de ma
șini, chimie și petrochimie, pre
lucrarea lemnului, ușoară și alimentară.
Analizînd însă critic, în spiri
tul înaltelor cerințe și exigențe
ale actualei etape de dezvolta
re a țării, trebuie să arăt că
încă sînt sectoare unde activi
tatea nu S-a situat întotdeauna
la nivelul condițiilor create, al
dotărilor tehnice și pregătirii
forței de muncă. Datorită nea
junsurilor care s-au manifestat
în activitatea unor consilii de
coordonare a ramurilor și orga
nelor de conducere colectivă din
ministere și centrale încheiem
semestrul I cu rămîneri în urmă
la unele produse importante.
La țiței, producția planifica
tă nu a fost realizată ca ur
mare a ritmului nesatisfăcător
al extracției și întîrzierilor în
executarea lucrărilor de inter
venții la unele sonde, iar la
cărbune, datorită unor restanțe
în efectuarea lucrărilor de descopertare și în deschiderea de
noi fronturi de lucru. Deși atl
fost stabilite o serie de măsuri
pentru îmbunătățirea asigurării
economiei cu energie electrică,
rezultatele obținute _ pînă
în
prezent sînt nesatisfăcătoare.
în același timp, datorită rămînerilor în urmă , în introdu
cerea noilor tehnologii și mo
dernizarea celor existente, con
sumul normat de combustibil și
energie a fost depășit, ceea ce
a creat dificultăți in desfășu
rarea normală a activității eco
nomice.
Unele neajunsuri s-au mani
festat și în industria prelucră
toare. în special în metalurgie
și chimie, construcția de ma
șini și electrotehnică, sectoare
unde organele de conducere co
lectivă nu au acționat cu în
treaga. răspundere pentru utili
zarea deplină a capacităților de
producție și a forței de muncă,
ridicarea nivelului tehnic și
mai ales pentru îmbunătățirea
calității produselor. Rezultate
sub prevederile planului șl ale
programelor aprobate se înregisțrează, la producția de ex
port, vămuirea fondului de
marfă și încasarea contrava
lorii. acesteia, determinate de
preocuparea insuficientă a unor
consilii de coordonare a ramu
rilor și factorilor de răspundere
din ministere și centrale pentru
contractarea, executarea cores
punzătoare a comenzilor si li
vrarea operativă a produselor
la beneficiarii externi.
Pentru înfăptuirea prevederi
lor de plan pentru semestrul II
și întregul an 1989, guvernul va
aplica cele mai energice măsuri
pentru realizarea producției fi
zice, și cu deosebire a celei
destinate exportului, organi
zarea corespunzătoare a pro
ducției și a muncii, punerea în
funcțiune și atingerea la ter
men a parametrilor proiectați
la noile instalații, reducerea în
continuare a consumurilor spe
cifice. sporirea accentuată a eficienței economice în toate
sectoarele de activitate.
O atenție specială vom acor
da creșterii producției de căr
bune. și cu deosebire a celei
de huilă, acționînd ferm pentru
exploatarea intensivă a utilaje
lor. întărirea ordinii și disci
plinei, grăbirea punerii în
funcțiune a capacităților noi de
extracție.
în domeniul producției de ți
ței, conducerile
Ministerului
Petrolului, trusturilor, schelele
petroliere iși vor spori preo
cupările pentru utilizarea la
capacitatea maximă a tuturor
sondelor și’ creșterea vitezelor
de foraj.
în industria energetică vom
acorda o atenție deosebită pen
tru funcționarea centralelor electrice la nivelul programat,
respectarea riguroasă a progra
melor de reparații și moderni
zare a grupurilor energetice, asigurarea tuturor condițiilor
pentru intrarea în exploatare a
noilor instalații. Vom urmări
îndeaproape asigurarea unui
consum echilibrat de energie electrică și termică, utilizarea
mai largă a surselor de ener
gie neconvențională, economi
sirea resurselor și încadrarea
riguroasă a fiecărei unități in
consumurile planificate.
Consiliul de coordonare a
activității din metalurgie și
construcția de mașini va ac
ționa pentru concentrarea tu
turor forțelor în vederea reali
zării producției zilnice
de
fontă și oțel planificată, creș
terii randamentului de utiliza
re a semifabricatelor, diversifi
cării sortimentale, extinderii
fabricației mărcilor de calitate
superioară și a produselor cu
prelucrare avansată.
în domeniul construcțiilor de
mașini se vor întreprinde mă
suri hotărîte pentru asigurarea
utilajelor și instalațiilor desti
nate exportului și programului
de investiții, îmbunătățirea sub
stanțială a calității, finalizarea
grabnică a producției netermi
nate și lichidarea stocurilor supranormative de produse finite.
în chimie și petrochimie, con
siliul de coordonare al ramurii
va lua măsuri ferme pentru În
cărcarea maximă și funcționa
rea în deplină siguranță a insta
lațiilor, creșterea gradului de
prelucrare a materiilor prime,
urgentarea asimilării materiale
lor in vederea acoperirii in
proporție sporită a necesarului
celorlalte ramuri din economia
națională.
în agricultură vom lua mă
suri speciale pentru a obține în
acest an cea mai mare produc
ție de cereale din istoria țării ;
pentru atingerea acestui obiec

tiv. Ministerul Agriculturii, co
mitetele executive ale consi
liilor populare, consiliile unice
agroindustriale vor acționa cu
toată responsabilitatea în vede
rea mobilizării forțelor pentru
efectuarea la timp și de calita
te a lucrărilor din campania de
vară privind recoltarea, depozi
tarea și predarea la fondul de
Stat a întregii cantități de ce
reale contractate, realizarea etectivelor și a producțiilor pla
nificate în zootehnie, așezarea
fermă a întregii activități din
agricultură pe principiile renta
bilității și eficienței.
în domeniul investițiilor, vom
aplica cu toată energia măsu
rile stabilite pentru grăbirea
punerilor in funcțiune ale noilor
capacități la termenul prevăzut.
Vom acționa mai ferm pentru
buna organizare a muncii pe
șantiere, înlocuirea tehnologi
ilor depășite, executarea utila
jelor tehnologice în strinsă co
relare cu stadiul fizic al lucră
rilor de construcții.
Vom urmări cu toată exigen
ța, așa cum ne-ați indicat dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, aplica
rea de măsuri hotărîte, atit în
proiectare, cît și pe diferite faze
ale execuției obiectivelor, care
să asigure reducerea accentuată
a consumurilor de ciment, oțelbeton, țevi, cabluri, gospodări
rea și utilizarea cu maximă efi
ciență a tuturor materialelor pe
șantiere.
în centrul preocupărilor gu
vernului, ale Biroului său Exe
cutiv
vom situa îndeplinirea
exemplară a sarcinilor de ex
port, vom acționa cu răspunde
re pentru ea organele de con
ducere colectivă din ministere
și centrale să . asigure, în
fiecare întreprindere, progra
marea, pregătirea și lansarea cu
prioritate în fabricație a pro
ducției de export, rezolvarea operativă a problemelor privind
aprovizionarea
tehnico-materială și livrarea ritmică la ex
port a produselor,
adaptarea
permanentă la cerințele pieței
externe, obținerea de prețuri
avantajoase la nivelul pieței
mondiale.
în același timp, vom intensi
fica activitatea de vămuire a
stocurilor de mărfuri și înca
sarea integrală a drepturilor ce
rezultă dîn exportul realizat.
O atenție deosebită vom acorda funcționării corespunză
toare a mecanismului economico-financiar, asigurînd aplica
rea fermă în întreaga economie
a sistemului de norme și nor
mative aprobate, perfecționarea
organizării în concordanță cu
înzestrarea tehnică și ridicarea
nivelului calificării persona
lului muncitor.
Ne vom preocupa cu mai
multă hotărîre pentru elimina
rea tendințelor de risipă și în
cadrarea riguroasă în normele
de consum, asigurind condițiile
necesare pentru promovarea ce
lor mai bune soluții de valori
ficare a resurselor materiale și
energetice, inclusiv a celor re
cuperabile și refolosibile, de li
mitare strictă a importurilor,
pentru ca fiecare gram de ma
terii prime, fiecare leu să fie
cheltuit la nivelul de eficiență
prevăzut.
Vom acționa astfel ca pretu
tindeni să se manifeste un înalt

spirit gospodăresc în adminis
trația proprietății întregului po
por, a avuției naționale, încît fie
care produs și activitate să fie
rentabile, fiecare întreprindere
să obțină beneficiile planificate.
Vom spori preocupările pentru
ridicarea răspunderii fiecărui
om al muncii față de bunul mers
al producției, pentru înfăptuirea
exemplară a prevederilor de
plan.
Vom asigura eliminarea mani
festărilor de formalism în mun
ca organelor de conducere co
lectivă și vom urmări dezbaterea
cu fermitate și soluționarea mai
operativă a tuturor problemelor
majore ale producției în anul
1989.
Măsuri deosebite vom lua pen
tru pregătirea în cele mai bune
condiții a planului pe anul
1990, acționînd incă de pe acum
in vederea contractării produc
ției, și cu deosebire a exportu
lui, asigurării documentației pen
tru modernizarea capacităților
existente și pentru noi obiective
de investiții, elaborării pe fie
care întreprindere, centrală și
minister a programelor privind
creșterea accentuată a producti
vității muncii, reducerea sub
stanțială a costurilor și ridicarea
eficienței întregii activități eco
nomice.
Guvernul, Biroul său Executiv
se angajează în fața ple
narei, a dumneavoastră, mult
iubite și
stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că vom asi
gura imprimarea unui stil de
muncă mai dinamic și a unui
control mai eficient, pentru
ca toate organele de conducere
colectivă — de la ministere pînă
jos, la unitățile de bază — să-și
desfășoare activitatea în strinsă
și strictă concordanță cu preve
derile de plan și programele aprobate. cu hotăririle de partid
și legile țării.
Vă rog să-mi permiteți să
exprim deplina adeziune la do
cumentele supuse aprobării ple
narei cu ferma convingere că
sub conducerea Partidului Co
munist Român, a secretaru
lui
său
general,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, toți oamenii
muncii din patria noastră vor
acționa cu însuflețire pentru a
întimpina cu noi și importante
succese cea de-a 45-a aniversare
a victoriei revoluției de eliberare
socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă. pentru a
îndeplini exemplar planul pe
acest an — hotărîtor pentru în
făptuirea obiectivului cincinalu
lui actual.
Vom pune astfel o temelie si
gură pentru realizarea mărețelor
obiective prevăzute în Progra
mul-Directivă și în Tezele Con
gresului al XIV-lea al partidu
lui, pentru afirmarea tot mai vi
guroasă a principiilor comuniste
de muncă și de viață, pentru
ridicăreă patriei noastre la sta
diul de țâră socialistă multila
teral dezvoltată, obiective fun
damentale ale viitorului luminos
al Întregii națiuni, care poartă
pecetea geniului creator al se
cretarului general al partidului,
patriot înflăcărat și proeminentă
personalitate politică de cea mai
largă recunoaștere internaționa
lă. mult stimatul și iubitul nos
tru
conducător,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
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BARBU PETRESCU
Mult
stimate
și
iubite
t»T»r ă ț e secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to
varăși,
Plenara Comitetului Central
al partidului, consacrată pregă
tirii celui de-al XIV-lea Con
gres al comuniștilor români, se
înscrie printre evenimentele de
referință istorică ale acestui
timp eroic în care unitatea în
jurul partidului, al celui mai
strălucit conducător al său con
stituie temelia și garanția în
făptuirii cu succes a aspirați
ilor supreme ale națiunii noas
tre socialiste. într-o deplină
unitate de gînd, simțire, voință
și faptă cu întregul partid și
popor, comuniștii, toți oamenii
muncii din Capitală susțin cu
înflăcărare propunerea ca la cel
de-al XIV-lea Congres în func
ția supremă de secretar general
al • Partidului Comunist Român
să fie reales cel mal iubit fiu
al națiunii noastre socialiste,
ilustrul conducător și genial
strateg al noului destin al
României, eminentă personali
tate a vieții politice mondiale,
marele erou între eroii neamu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Expresie elocventă a unității
indestructibile a tuturor fiilor
patriei în jurul partidului, al
secretarului său general, a simțămintelor de fierbinte dragos
te, înaltă stimă și adîncă pre
țuire ce le poartă întreaga na
țiune strălucitului conducător al
partidului și statului, ctitorul
de geniu al celor mai de seamă
prefaceri revoluționare din isto
ria multimilenară a țării, pro
punerea privind realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în
funcția de secretar general al
partidului reprezintă o opțiune
istorică fundamentală ce izvo
răște din dorința de neclintit a
poporului nostru de a fi liber,
independent și suveran, de a-și
îndeplini năzuințele sale de edi
ficare socialistă și comunistă a
patriei.
în aceste momente de profun
dă vibrație patriotică, sub sem
nul legămintului solemn de a
vă Urma neabătut strălucitul
exemplu de muncă și de luptă
dedicate propășirii necontenite
a patriei, cei aproape 500 de
mii de comuniști, toți cei ce
trăiesc și muncesc în Capitala
țării vă aduc, mult iubite și
stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu. o dată
eu prinosul recunoștinței lor
fără margini, cel mai fierbinte
omagiu
pentru inestimabila
dumneavoastră contribuție
la
elaborarea și înfăptuirea poli
ticii : științifice a partidului și

statului, pentru înflorirea ne
contenită a României socialiste.
Grandiosul proiect de dezvol
tare economico-socială a țării,
elaborat cu excepțională rigoa
re științifică, spirit revoluțio
nar, cutezanță și realism, cu cea
mai înaltă răspundere patriotică
pentru destinele națiunii, se
constituie într-o minunată ex
presie a gîndirii teoretice și a
acțiunii revoluționare, practice,
ale dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general al
partidului, configurînd cu stră
lucire drumul mereu ascen
dent de realizări glorioase
ale epocii pe care cu dem
nitate și respect o numim
„Epoca Nicolae Ceaușescu".
Reliefînd cu putere orientările
strategice hdtărîtoare pe teme
iul cărora, într-un timp istoric
scurt, poporul nostru a înregis
trat, sub conducerea partidului,
cele mai de seamă succese în
toate domeniile, opțiunile, obiectivele, nivelurile cuprinse in
documentele supuse dezbaterii
plenarei ilustrează în modul
cel mai elocvent forța nova
toare a marilor concepte, idei
și teze elaborate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, bazate pe
aplicarea legităților generale ale
socialismului științific la con
dițiile concrete ale țării noastre.
Prin orientări de mare ampli
tudine care au dinamizat și
conferit dimensiuni profund originale procesului de edificare
a noii societăți socialiste, secre
tarul general al partidului a
îmbogățit și îmbogățește cu ma
jore contribuții tezaurul gîndi
rii revoluționare al clasei mun
citoare, patrimoniul creației
universale.
Pornind de la mărețele înfăp
tuiri ale perioadei inaugurate
de istoricul Congres al IX-lea,
evaluînd pe un plan superior
întreaga experiență mondială
și națională acumulată, exigen
țele revoluției tehnico-științifice
contemporane, proiectele Teze
lor și Programului-Directivă ri
dică Ia rangul de opțiune
fundamentală a politicii parti
dului aplicarea pe scară lar
gă în toate sectoarele vieții
economice și sociale a celor
mai noi cuceriri
ale știin
ței, învățămintului și culturii,
în acest context, permiteți-mi
să exprim din toată inima, din
partea comuniștilor, a oamenilor
muncii din Capitală, cele mai vii
mulțumiri tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
membru al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., prim
viceprim-ministru. al guvernului,
președintele Consiliului Națio
nal al. Științei și învățămintului,
străluciț militant al partidului și
statului- nostru, ilustru om po
litic și savant de prestigioasă
recunoaștere internațională, pen
tru neprețuitul sprijin de care

beneficiem în înfăptuirea mari
lor sarcini ce ne revin pentru
ridicarea Capitalei pe noi trepte
de înnoire, de modernizare, pen
tru legarea strînsă a învățămîntului și cercetării cu producția,
pentru transformarea științei și
culturii în puternice forțe ale
progresului multilateral.
în continuare vorbitorul a
spus : Cu convingerea fermă că
premisa esențială a înfăptuirii
însuflețitoarelor obiective înfă
țișate in documentele programa
tice supuse plenarei o reprezin
tă realizarea exemplară a pre
vederilor de plan, organizațiile
de partid, comuniștii, toți oa
menii muncii din Capitală acțio
nează neabătut în spiritul sar
cinilor și indicațiilor formulate
de dumneavoastră, mult iubite
și stimate tovarășe secretar
general, cu prilejul frecventelor
analize pe care le efectuați asu
pra activității Capitalei, al vizi
telor de lucru întreprinse în uni
tățile economice din municipiul
București și sectorul agricol
Ilfov, pentru a obține în anul
celei de-a 45-a aniversări a vic
toriei revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și
antiimperialistă și al Congresu
lui al XIV-lea al partidului cele
mai bune rezultate în toate do
meniile.
Vă raportez, mult Iubite și
stimate tovarășe secretar gene
ral, că în perioada care a trecut
din . acest cincinal, pe ansam
blul Capitalei a fost realizată
peste prevederile planului o producție-marfă în valoare de peste
12 miliarde lei în condițiile creș
terii accentuate a productivită
ții muncii, ale înnoirii produselor
în proporție de aproape 75 la
sută și ale reducerii cheltuielilor
materiale cu 64 Iei și a cheltuie
lilor totale la 1 000 lei producțiemarfă. Prin grija și sub directa
îndrumare a tovarășului secretar
general Nicolae Ceaușescu, a to
varășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, Capitala
țării a cunoscut si cunoaște mă
rețe transformări urbanistice,
funcționale și estetice, împli
niri fără precedent, în armonie
cu destinul comunist al patriei,
care vor duce peste secole mi
nunate mărturii ale acestui timp
eroic de înaltă abnegație revo
luționară și prodigioasă activi
tate.
Raportăm, totodată, că, în pri
mele cinci luni din acest an,
printr-o susținută muncă politico-organizatorică, planul producției-marfă a fost îndeplinit,
realizîndu-se o creștere de 8.4
la sută față de aceeași perioadă
a anului trecut.
Vă asigurăm, mult iubite și
stimate tovarășe secretar gene
ral, că pe semestrul I, cît și
pe întregul an, inclusiv semes
trul II, vom realiza integral
sarcinile de plan și contracte
le la export, creînd astfel con
dițiile îndeplinirii angajamen
tului asumat ca pe întregul cin
cinal să dăm economiei națio
nale o producție suplimentară
de peste 15 miliarde lei.
în agricultură am obținut
unele rezultate, acționăm însă
în continuare, cu toate forțele,
la recoltatul culturilor, avînd
condiții să depășim la toate
culturile, în mod substanțial,
prevederile planului.
Avînd permanent în vedere
cerințele privind folosirea la
un nivel superior a capacități
lor și a rezervelor din Capita
lă, trebuie să arătăm, in mod
autocritic, că în activitatea or
ganizațiilor de partid, a consi
liilor oamenilor muncii conti

nuă să se manifeste neajunsuri,
care determină anumite rămî
neri în urmă in ceea ce pri
vește realizarea planului la o
serie de produse fizice impor
tante, încadrarea in consumu
rile normate de materii prime
și materiale, îndeplinirea pre
vederilor la export.
într-o serie de unități econo
mice nu se acționează cu toa
tă răspunderea pentru înfăp
tuirea programelor de organi
zare, de modernizare, pentru
folosirea mai corespunzătoare a
capacităților de producție, de
creștere a eficienței economi
ce. Sîntem însă ferm hotăriți
să înlăturăm aceste neajunsuri,
să ne mobilizăm energiile, eforturile spre a asigura reali
zarea întocmai a sarcinilor de
plan.
în încheiere, vorbitorul a
subliniat : Asemenea tuturor
fiilor patriei, comuniștii, oame
nii muncii din Capitală dau cea
mai înaltă aprobare politicii
externe a partidului și statu
lui, inițiativelor și acțiunilor de
largă rezonantă internațională
întreprinse de dumneavoastră,
mult
stimate
și
iubite
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, pentru apărarea vieții și civilizației
pe pămînt, într-o perioadă
atit de complexă pentru soar
ta umanității, cind continuă să
se manifeste unele practici anacronice ale politicii de forță,
dominație și exploatare. în con
știința națiunii noastre, a în
tregii umanități s-a impus ca o
contribuție nepieritoare impre
sionanta dumneavoastră activi
tate prin care ați făcut și faceți
cunoscută pe toate meridianele
lumii voința neclintită a între
gului nostru popor de a-și spori
permanent contribuția la solu
ționarea constructivă a marilor
probleme ale contemporaneită
ții, pe baza respectului inde
pendenței,
suveranității, ne
amestecului în treburile inter
ne, a dreptului imprescriptibil
al fiecărui popor de a-și hotărî
de sine stătător propria soartă.
Urmînd exemplul dumnea
voastră magistral de muncă si
viață, de nemărginită dăruire
pentru cauza poporului, socia
lismului și comunismului, a co
laborării și păcii, vă încredin
țăm, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, că nu
vom precupeți nici un efort
pentru a întimpina marea săr
bătoare națională de la 23 Au
gust și înaltul forum al comu
niștilor români cu rezultate de
osebite în toate domeniile de
către organizația de partid a
Capitalei.
Acest angajament este ce!
mai fierbinte Omagiu pe care
vi-1 aducem dumneavoastră,
mult
stimate
tovarășe
Nicolae
Ceaușescu,
genialul
strateg, neobositul ctitor al
României socialiste, pentru tot
ceea ce ați făcut și faceți
pentru prosperitatea țării, pentru făurirea celei mai înalte
civilizații materiale și spiritua
le pe pămîntul scump al pa
triei.
Să ne trăiți întru multi ani
în glorie și măreție, mult iubi
te și stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu, să
ne conduceți cu aceeași genială
clarviziune, cutezanță revolu
ționară pe drumul luminos al
edificării socialismului multi
lateral dezvoltat și comunismu
lui, al împlinirii celor mai nobi
le aspirații și idealuri ale po
porului romăn, ăl păcii și pro
gresului în întreaga lume.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
ION DINCĂ
Mult
iubite
și
stimate
tovarășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu.
Stimate tovarășe și stimați
tovarăși,
Plenara Comitetului Central
al partidului nostru dezbate
documente de o excepțională
însemnătate
pentru
mersul
neabătut înainte al patriei pe
calea edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate și
înaintării spre comunism, care
ridică pe o treaptă nouă,
calitativ
superioară,
marile
realizări obținute de poporul
român în cea mai glorioasă
perioadă
din
întreaga
sa
existentă multimilenară, „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
Plenara are loc in momentul
în care întregul nostru popor,
angajat cu toate forțele în în
făptuirea mărețelor planuri și
programe de dezvoltare econo
mico-socială a patriei, acționea
ză cu abnegație și înalt patrio
tism pentru a întimpina cu noi
fapte de muncă cea de-a 45-a
aniversare a revoluției de elibe
rare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă și
Congresul al XIV-lea al P.C.R.
Prin propunerea adoptată as
tăzi, în deplină unanimitate,
plenara partidului nostru dobindește
semnificația
unui
înălțător moment istoric în
viața patriei și a poporu
lui nostru, izvorîtă din dorința
și voința unanimă a întregii
noastre națiuni ca, la Congresul
al XIV-lea, în funcția supremă
de secretar general al partidu
lui să fie reales genialul nostru
conducător, marele Erou intre
eroii
neamului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Cu adîncă emoție,
vă rog
să-mi permiteți să dau glas sen
timentelor de respect deosebit
și profundă gratitudine față de
cel mai iubit fiu al po
porului, strălucit militant re
voluționar și patriot înflăcărat,
genial făuritor al României de
astăzi, personalitate de frunte
a mișcării comuniste și munci
torești și a lumii contemporane,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a
cărui prezență, și in continuare,
în fruntea partidului și a țării
reprezintă garanția sigură a
mersului nostru neabătut înain
te, a Victoriei depline a socia
lismului în patria noastră, a
bunăstării și fericirii întregii
națiuni. Iată de ce susțin din
adincul ființei mele această
hotărîre și vă rog în modul cel

<

mai respectuos, mult stimate
tovarășe Nicolâe Ceaușescu,
să-mi permiteți să vă urez din
inimă mulți, mulți ani de să
nătate și putere de muncă in
funcția supremă de partid și
de stat, spre binele și fericirea
poporului nostru, pentru întă
rirea continuă a independenței
și suveranității patriei noastre
iubite — Republica Socialistă
România.
Aducem, totodată, un respec
tuos omagiu tovarășei Elena
Ceaușescu, eminent om politic
și de stat, personalitate știin
țifică de largă recunoaștere in
ternațională, care își consacră
întreaga activitate înfăptuirii
neabătute a politicii partidului
și statului, înfloririi neconteni
te a științei, învățămintului și
culturii românești.
Dimensionarea, orientarea și
fundamentarea obiectivelor și
nivelurilor prevăzute pentru
viitorul plan cincinal 1991—1995
și in perspectiva anilor 2000—
2010 ilustrează gindirea crea
toare, profund științifică, con
cepția revoluționară a secre
tarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Regăsim și în aceste documente
preocuparea statornică a parti
dului și statului nostru, perso
nal a dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, de aplicare
creatoare a legităților generale
și principiilor socialismului ști
ințific la condițiile concrete din
țara noastră, în cadrul procesu
lui revoluționar unitar și neîn
trerupt în care se afirmă și se
dezvoltă cea mai înaintată orînduire socială cunoscută vre
odată de omenire — socialismul
și comunismul.
Proiectul de Directive pentru
Congresul al XIV-lea cuprinde
orientări și sarcini strategice
de importantă deosebită pe li
nia afirmării revoluției tehnicoștiințifice în toate
domeniile
de activitate, asigurării unei
înalte productivități a muncii
sociale și a unei calități ridica
te a produselor.
economisirii
stricte și valorificării cît mai
bune a materiilor prime, com
bustibililor și energiei, lărgirii
în continuare a bazei energe
tice, orientării ferme spre ra
murile și subramurile de înaltă
tehnicitate care valorifică su
perior resursele materiale și
munca socială, precum și am
plificării relațiilor economice
internaționale.
Vă sîntem adînc recunoscă
tori pentru înalta exigentă re
voluționară și profunzime știin
țifică cu care ați inițiat și con

dus
elaborarea programelor
pentru asigurarea bazei de
materii prime, a surselor de
energie, creșterea potențialului
energetic național, a indepen
denței energetice a tuturor lo
calităților rurale, în condițiile
eliminării oricărei forme de ri
sipă a avuției naționale.
Și in anul 1990, precum și
în cincinalul viitor, obiectivul
fundamental îl constituie dez
voltarea intensivă a economiei
naționale, prin intensificarea
eforturilor pentru dezvoltarea
bazei proprii de materii prime
și resurse energetice. în condi
țiile folosirii raționale, cu un
înalt randament, a acestora.
O contribuție deosebită la
dezvoltarea economico-socială a
țării in viitorul cincinal o va
avea alocarea unui volum de
investiții însumînd 1 600—1 700
miliarde lei, orientate îndeosebi
în direcția realizării programelor
de modernizare a instalațiilor,
utilajelor și proceselor tehnolo
gice de producție.
Industriei extractive îi revin
în cel de-al 9-lea cincinal sar
cini deosebit de importante in
asigurarea condițiilor necesare
dezvoltării multilaterale a eco
nomiei noastre naționale. Ast
fel, producția de lignit și
cărbune brun se prevede să
ajungă in anul 1995 la 80 mi
lioane tone, iar cea de huilă
extrasă la 20 milioane tone,
destinată producției de cocs
metalurgic.
în sectorul petrolului și ga
zelor, precum și al cercetării
geologice se prevăd, de aseme
nea, sarcini sporite, urmind ca
acesta să joace un rol activ la
înfăptuirea politicii energetice
a. țării, prin intensificarea lu
crărilor geologice, aplicarea fer
mă a proceselor de creștere a
factorului de recuperare si in
tensificare a exploatării hidro
carburilor din platoul continen
tal al Mării Negre.
în acest an, in anul 1990 și
în al 9-lea plan cincinal, în
dezvoltarea energeticii româ
nești se vor produce mutații de
bază prin creșterea producției
de energie electrică, prin pu
nerea în funcțiune a centrale
lor nuclearo-eiectrice. extinde
rea utilizării energiei
hidro
electrice, funcționarea la para
metrii proiectați a termocentra
lelor pe cărbune, paralel cu
creșterea randamentelor ener
getice și scăderea consumurilor
specifice de combustibil și
energie.
Asemenea tuturor celorlalte
sectoare ale economiei naționale,
și sectoarele minier, petrolier,
geologie, energie, construcții și
aprovizionare tehnico-materială
și gospodărirea fondurilor fixe
au adus o contribuție impor
tantă la îndeplinirea indicatori
lor de plan pe primii 3 ani și
jumătate ai cincinalului.
Doresc să raportez plenarei
că, pe lingă rezultatele pozitive
obținute pe primele 6 luni ale
anului, in activitatea unor uni
tăți producătoare de energie
electrică și termică au continuat
să existe o serie de deficiențe

datorate gradului scăzut de uti
lizare a capacităților de pro
ducție, îndeosebi a centralelor
pe cărbune, nerealizării la timp
a capacităților noi, neexecutării
în toate cazurile a unor repa
rații la timp și de calitate, pre
cum și insuficientei preocu
pări a ministerului și a consi
liului de ramură, a mea per
sonal, pentru pregătirea profe
sională a personalului, pentru
întărirea ordinii și disciplinei.
După ce s-a referit la unele
restante înregistrate la produc
ția de cărbune, în activitatea
de construcții-montaj, cît și la
punerea în funcțiune a unor
obiective, vorbitorul a spus că in
semestrul II al acestui an se
va acționa pentru lichidarea acestor rămineri în urmă și în
deplinirea sarcinilor prevăzute
in acest an.
în domeniul aprovizionării
tehnico-materiale avem, in ge
neral, o situație bună. Ar pu
tea fi și mai bună dacă nu s-ar
depăși normele de consum, în
deosebi la combustibil.
Ca urmare a analizelor fă
cute personal de dumneavoas
tră, tovarășe secretar general,
a aprobării prin decret a con
sumului săptăminal de energie
electrică, s-au stabilit măsurile
necesare pentru creșterea sigu
ranței și stabilității sistemului
energetic, pentru a asigura con
tinuitatea în alimentarea cu energie electrică și termică a
consumatorilor din economie.
Concomitent cu eforturile pe
care le depunem pentru asigu
rarea nivelurilor de producție,
vom acționa cu maximă res
ponsabilitate ca toate unitățile
să gospodărească Cu înalt simț
de răspundere resursele de energie de care dispune econo
mia noastră națională, să reali
zeze producția de energie pla
nificată, să dezvolte capacități
le de producție și să îndepli
nească programele de moderni
zare a grupurilor energetice,
precum și cele privihd crește
rea aportului surselor noi și re
folosibile de energie.
In perioada care a mai ră
mas pînă ia sfirșitul anului
vom acționa pentru lichidarea
răminerii in urmă pe care o
înregistrăm in domeniul înfăp
tuirii programului energetic și
programului de investiții, ast
fel incit să ne prezentăm la
Congresul al XIV-lea al parti
dului cu realizări deosebite.
Exprimîndu-mi deplinul acord
cu toate problemele supuse
dezbaterii plenarei noastre, pre
cum și cu hotărîrile ce le va adopta, asigur plenara, pe dum
neavoastră, mult iubite și
stimate
t o v a r ă ș ,e
Nicolae Ceaușescu, că nu voi
precupeți nici un efort in
realizarea sarcinilor încredin
țate de conducerea partidului și
statului nostru, pentru a con
tribui la înfăptuirea exempla
ră a sarcinilor pe acest an și
pe întregul cincinal, a istorice
lor hotărîrl ce vor fi adoptate
de marele nostru forum comtrnist din noiembrie — cel de-a!
XIV-lea Congres al partidului.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
MIHAI MARINA
Mult
stimate
și
iubite
tovarășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu.
Stimați tovarăși,
Obiectivele și sarcinile con
turate cu claritate în Proiectele
Tezelor și Programului-Directi
vă ale apropiatului forum su
prem al partidului, al între
gului popor se constituie în
tr-un program unitar și com
plex al continuării, amplificării
și perfecționării pe o treaptă su
perioară a tot ceea ce am realizat
pînă în prezent și sînt subor
donate prosperității și fericirii
poporului român. înfloririi mul
tilaterale a României socialiste,
asigurării independentei, suve
ranității și demnității ei. Ele
au la bază grandioasele succe
se obținute în anii socialismului
și îndeosebi în perioada care a
trecut de la acel moment de
răscruce al istoriei noastre —
Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român — care,
la inițiativa și pe baza gîndirii
vizionare a revoluționarului pe
care istoria, cu faptele sale.
I-a impus și îl recunoaște drept
erou între eroii neamului,
secretarul general al partidului,
a hotărit ruperea irevocabilă
cu teoriile și practicile anacro
nice, cu conceptul „modelului
unic" în construirea socialismu
lui, înlăturarea atitudinii dog
matice, conservatoare, a pro
clamat dreptul inalienabil al
partidului de a-și elabora de
sine stătător linia politică, stra
tegia și tactica revoluționară,
de a aplica creator adevărurile
uni versal-valabile,
principi ile
socialismului științific la con-dițiile concrete ale României,
la specificul nostru national.
Faptul că astăzi, în condițiile
deosebit de complexe existente
pe plan mondial, de criză, rece
siune, de adîncire a decalajelor
dintre țările bogate și țările să
race, România se prezintă în
fața lumii cu succese remarcabi
le, menținind ritmuri dintre cele
mai înalte în dezvoltarea sa eco
nomico-socială, cu lichidarea da
toriei externe, cu noi și noi mă
suri de creștere a nivelului de
viață al tuturor cetățenilor săi
evidențiază, atît legitimitatea și
viabilitatea socialismului, cit șl
justețea și realismul politicii
Partidului Comunist Român, se
datorește în mod determinant
acelor uriașe deschideri și descă
tușări de energii, realizate de
Congresul al IX-lea, și, În
deosebi, opțiunii istorice a
partidului și poporului ro
mân de a alege pentru a
ne conduce destinele pe pa
triotul neînfricat, comunistul
clarvăzător, omul de mare suflet
și omenie, ale cărui gîndire cu
tezătoare și activitate pilduitoare
stau la temelia României socia
liste înfloritoare de azi si de mîine, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
în bilanțul succeselor remar
cabile obținute de poporul român
se integrează organic și marile
transformări revoluționare înre

gistrate in viața economică și
socială a județului Constanța.
Numai în perioada 1986—1989
In județ se realizează investiții
în valoare de peste 100 miliar
de lei, care întregesc zestrea
mărețelor ctitorii durate pe aceste locuri după Congresul al
IX-lea, și care culminează cu
Canalul Dunăre — Marea Nea
gră.
Știm cu toții că rezultatele
obținute în județul Constanța, ca
de altfel în întreaga țară, care
au transformat din temelii ora
șele și satele, au schimbat radical
viața oamenilor, sînt rod și ex
presie a politicii consecvent ști
ințifice a partidului nostru. Dar
mai știm, și datoria conștiinței
ne face să o spunem mereu, că
la conceperea șl realizarea aces
tor grandioase programe rolul
determinant l-a avut și îl are
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Da,
secretarului nostru general li da
torăm concepția românească cu
privire la construirea societății
socialiste în funcție de specificul
și particularitățile naționale, pu
nerea în centrul întregii politici
de edificare a noii societăți a
făuririi unei puternice baze teh
nico-materiale ca factor primor
dial al progresului societății și
realizarea în acest scop a unei
rate înalte a acumulării, repar
tizarea armonioasă a forțelor de
producție în toate zonele țării,
măsurile de întărire și perfecțio
nare a proprietății socialiste, sis
temul profund democratic, unic
in felul său, de participare
reală a poporului Ia conducerea
treburilor în stat și societate.
Da, secretarului nostru general
îi datorăm atît chipul de azi al
patriei, cit și programul cute
zător pentru următoarea peri
oadă de dezvoltare socialistă a
țării.
Pentru toate acestea, pentru tot
ceea ce a făcut și face spre glo
ria Partidului Comunist Român
și măreția patriei noastre so
cialiste, pentru triumful spiri
tului de dreptate in lume, de
înțelegere între popoare, în nu
mele comuniștilor, al tuturor
oamenilor muncii din județul
Constanța, susțin cu toată hotărirea și căldura inimii propu
nerea Comitetului Central —
care de fapt exprimă do
rința întregului partid șl po
por — ca la Congresul al
XIV-lea să fie reales in înalta
funcție de secretar general ge
nialul gînditor revoluționar,
înflăcăratul patriot,
ctitorul
României moderne, marele erou
al păcii, stindardul și făclia
năzuințelor noastre, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
De la înalta tribună a Ple
narei Comitetului Central, în
numele tuturor constănțenllor,
aduc, cu deosebit respect, un vi
brant omagiu mult stimatei to
varășe Elena Ceaușescu, strălu
cit om de știință, savant de
largă recunoaștere internațio
nală, militant de frunte al
partidului nostru, a cărei Im
presionantă muncă și activitate
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creatoare se constituie intr-o
contribuție de excepție la ela
borarea și înfăptuirea progra
melor de dezvoltare economică
și socială a țării, la inflorirea
științei, invățămintului și culturii românești.
Acționind în spiritul înflăcăratelor dumneavoastră chemări,
mult stimate tovarășe secretar
general, organele și organizații
le de partid, colectivele de oa
meni ai muncii din județ acor
dă o deosebită atenție realizării
obiectivelor planului și pro
gramelor prioritare pe acest
an. Pe șase luni inregistrăm o
creștere a producției-marfă in
dustriale de aproape 12 la sută,
la export realizăm integral pro
ducția contractată și estimăm
înfăptuirea in primul semestru
a unui program de investiții de
peste 13 miliarde lei.
După ce s-a referit la preocu
pările deosebite privind folo
sirea deplină a capacităților de
producție, realizarea programe
lor de investiții in județul Con
stanța, îndeosebi a lucrări
lor la centrala nuclearo-electrică. vorbitorul a spus : In
agricultură, lucrările de sezon
se desfășoară, in general, con
form programelor stabilite ; am
încheiat recoltatul orzului obți
nind cea mai mare producție
realizată pină acum in județ și
in aceste zile declanșăm strinsul griului, la care preliminăm
de asemenea o producție bună,
așa cum de fapt estimăm și la
celelalte culturi. Vă raportez că
valoarea livrărilor unităților
socialiste din județ la fondurile
centralizate este, pe șase luni,
mai mare cu 15 la sută decit
in perioada corespunzătoare a
anului trecut.
Cu toate acestea — a conti
nuat vorbitorul — apreciem că
rezultatele obținute nu sint la
nivelul posibilităților, al resur
selor materiale, tehnice si uma
ne de care dispunem. Vom ac
ționa, așa cum ne-ați
cerut.

pentru Îmbunătățirea substan
țială a activității de conducere
și organizare, pentru Întărirea
spiritului de răspundere și an
gajare al cadrelor, al colecti
velor de oameni ai muncii,
vom pune în discuția acestora,
cu mai multă regularitate, pro
blemele de fond ale realizării
planului, ale dezvoltării pro
prietății socialiste, gospodăririi
și valorificării superioare a
mijloacelor și resurselor de care
dispun. O atenție deosebită vom
acorda întăririi politice și or
ganizatorice a fiecărei organi
zații de partid, exercitării în
condiții mai bune a rolului lor
de conducător, intensificării și
amplificării legăturilor acestora
cu masele, perfecționării in
tregii activități de formare și
educare a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii, lichi
dării oricăror manifestări
de
automulțumire. suficiență și
lipsă de răspundere, de încăl
care a normelor eticii și echi
tății socialiste, a legilor țării,
combaterii cu fermitate a con
cepțiilor străine ideologiei noas
tre, a ideilor care
contravin
principiilor de bază ale con
strucției socialiste, ale rolului
partidelor comuniste, ce au fost
puse in circulație in diferite
țări.
Exprimindu-mi acordul de
plin cu conținutul documente
lor supuse dezbaterii plenarei,
adeziunea totală pentru conti
nuarea cu consecventă a poli
ticii interne și externe a parti
dului și statului nostru, de îna
intare fermă a patriei pe dru
mul socialismului și comunis
mului, de pace și înțelegere in
tre’popoare, asigur Comitetul
Central.
pe
dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar
general
Nicolae
Ceaușescu,
că vomi acționa cu răspundere
pentru itranspunerea in viață a
acestei politici, pentru a cinsti
marile evenimente
i
care marchează viața politică și socială
a țării in acest an cu realizarea și depășirea sarcinilor de
plan.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
NICU CEAUȘESCU
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Mult stimate tovarășe secretar
și fertilă perioadă din întreaga
general,
noastră istorie.
Vă asigurăm, mult stimate
Stimați tovarăși,
tovarășe secretar general, câ
Această rodnică perioadă pre
infăptuirii
strălucitului pro
mergătoare
Congresului
al
gram de muncă și viață pe
XIV-lea al Partidului Comunist
care il constituie documentele
Român. — eveniment de însem
pentru Congresul ăl XIV-lea al
nătate istorică in viața social- -Partidului Comunist Român ii
politică a intregii țări, în acti
vom dedica, cu inaltă exigență
vitatea partidului, a poporului
comunistă, toate forțele și
nostru, consacrată înfăptuirii
energiile creatoare. întreaga
prezentului socialist și viitoru
noastră putere de muncă, in
lui comunist al României —
tr-o totală și fierbinte adeziu
este marcată prin momente
ne a comuniștilor, a tuturor
înălțătoare de puternică anga
celor ce trăiesc și muncesc in
jare patriotică, revoluționară, de
județul Sibiu, față de politica
afirmare a spiritului revolu
internă și externă a partidului
ționar. comunist in muncă și
și statului nostru.
viață.
Pe baza indicațiilor și orien
Asemenea întregului nostru
tărilor dumneavoastră, tovarășe
parțid și popor, comuniștii, toți . i,secretar general, comitetul ju- oamenii’ muncii din județul Sidețean. organele ș'i organiza
biu. dind glas sentimentelor de
țiile de partid
sint angajate
profjțndă. dragoste ■ ■și aleasă
ferm in infăpttiireă plariuIUi și
prețuire față de conducătorul
programelor de dezvoltare eco
partidului și statului nostru, își
nomico-socială a județului, prin
exprimă din adincul ființei lor
asigurarea unei dezvoltări de
adeziunea deplină față
da
tip intensiv și accentuarea fac
propunerea cu privire la re
torilor calitativi, de eficiență,
alegerea la cel de-al XIV-lea
în toate domeniile de activitate.
Congres al Partidului Comunist
Dezvoltind succesele obținute
Român a tovarășului
in anul 1988 și acționind cu
Nicolae Ceaușescu in inalta
toată răspunderea pentru ma
funcție de secretar general al
terializarea angajamentelor apartidului, aceasta reprezentind
sumate, comuniștii, oamenii
garanția supremă pentru înfăp
muncii din economia județului
tuirea programelor de dezvol
au indeplinit, in primele 5 luni
tare economico-socială a pa
din 1989, planul producțieitriei, pentru înaintarea neabă .marfă industriale in proporție'
tută a României pe calea con
de 102,8 la sută, obținind o de
struirii cu succes a socialismu
pășire de peste 726 milioane
lui și comunismului.
lei, spor realizat integral pe
Plenara Comitetului Central
seama creșterii productivității
al partidului, prin problemati
muncii, care este cu 6 435 lei
ca deosebit de complexă și im
pe persoană mai mare decit
portantă înscrisă la ordinea de
prevederile planului. De aseme
zi, reprezintă un moment po
nea, întreprinderile județului
litic de referință menit să eși-au onorat toate comenzile și
vidențieze pregnant preocu
contractele de export scadente
parea statornică a partidului
la finele acestei perioade, in
nostru de a-și perfecționa pro
condiții de calitate, asigurînpria activitate, de a armoniza
du-se totodată un grad inalt de
in permanență obiectivele dezinnoire a producției.
vOltării patriei, ale moderniză
Raportăm că oamenii muncii
rii structurilor sale politice, edin industria județului Sibiu au
conomice și sociale cu resur
indeplinit planul producțieisele de care dispunem, in de
marfă pe primul semestru ■ in
plin consens cu aspirațiile de
ziua de 26 iunie, ceea ce va
progres și civilizație ale între
permite să realizăm o produc
gii națiuni.
ție industrială suplimentară in
Exprimindu-mi acordul de
valoare de peste 750 milioane
plin cu documentele supuse
lei.
dezbaterii plenarei, apreciez că
în continuare, vorbitorul s-a
proiectul Erogramului-Uirectireferit la unele deficiențe care
va al Congresului al XIVau diminuat bilanțul general al
lea al Partidului Comunist
județului. După care a spus :
cu
privire
la
dezvolRomân
Acționăm ferm, pe baza indica
______
economico-socială
a
tarea
țiilor și orientărilor dumnea
României m cincinalul 1991—
voastră, tovarășe secretar gene
1995 și orientările de perral, pentru a asigura în fiecare
_________ r
_______
spectivă
pina
in anii 2099—
unitate și sector de activitate —
2919, precum și proiectul Te
din industrie, din agricultură,
zelor pentru Congresul al
din celelalte domenii ale vieții
XIV-lea al partidului constituie
economico-sociale — un ajutor
documente programatice cu un
și o Îndrumare permanente, un
profund
caracter
științific,
control susținut și exigent în
realist, prefigunnd, pentru în
scopul soluționării tuturor pro
tregul nostru partid și popor,
blemelor, recuperării restanțe
o concepție clară, novatoare și
lor, al realizării sarcinilor de
revoluționară, modalități con
plan pe acest semestru și pe
crete de înfăptuire a progra
intregul an.
melor de dezvoltare economiConcomitent, vom acorda o
co-sociala a patriei, in veatenție sporită realizării ritmice
derea trecerii sale intr-o eta
a producției fizice în sortimen
pă nouă, superioară, de țară
tele planificate, la un înalt nivel
dezsocialistă
multilateral
de calitate, urmăririi mai rigu
volta tă.
roase a modului in care se infăotuiesc indicatorii de eficiență,
Se evidențiază puternic, și cu
acest prilej, rolul hotărîtor al
programul de investiții, în ge
neral obiectivele cuprinse in
secretarului general al parti
programele speciale adoptate
dului in trasarea căilor progre
sului neintrerupt al României
pentru fiecare domeniu de ac
tivitate.
moderne, în fundamentarea, cu
în agricultură am declanșat
o mare forță vizionară, a în
campania de vară și, prin întă
tregii politici interne și exter
rirea climatului de ordine și dis
ne a partidului și statului nos
tru, o politică ce se bucură
ciplină. asigurăm condițiile ne
cesare pentru a încheia, cit mai
astăzi de inalta prețuire a în
tregii lumi pentru caracterul
grabnic, recoltarea orzului, insău original și profund creator.
sămînțarea culturilor duble și
succesive, celelalte lucrări spe
în aceste momente de înaltă
cifice perioadei. Vom acționa
vibrație patriotică, doresc să
astfel incit, printr-o activitate
exprim sentimentele de aleasă
temeinic organizată, să obținem
stimă și considerație pe care
cele mai bune producții din isto
le nutresc comuniștii, toți
ria județului.
oamenii muncii din județul
în spiritul Tezelor pentru Con
față
de
secretarul
Sibiu
gresul al XIV-lea al Partidului
general al partidului, tovarășul
Comunist
Român, organizația
Nicolae Ceaușescu. pentru tot
județeană de partid acționează
ceea ce intreprinde spre binele
cu convingerea fermă că o nouă
și fericirea națiunii noastre
calitate a muncii în industrie, în
socialiste. Efortul dumneavoas
agricultură, în toate domeniile
tră creator. tovarășe secretar
o putem realiza numai cu. oa
general, și-a găsit expresia
meni de calitate, cu revoluțio
grăitoare în grandioasa epocă —
nari ale căror idealuri de viață
începută in urmă cu 24 de ani
se confundă cu aspirațiile umane
— de edificare a României mo
cele mai înalte și generoase. De
derne, care . va dăinui peste
aceea, situăm pe primul plan
secole drept cea mai prosperă

al activității noastre ridicarea
nivelului politico-ideologic al
comuniștilor, al tuturor oameni
lor muncii, dezvoltarea conștiin
ței revoluționare, formarea unor
inalte convingeri comuniste, care
să șe reflecte intr-o atitudine
înaintată față de muncă. într-un
mod de a gindi și acționa ca
autentici proprietari, producă
tori și beneficiari ai avuției na
ționale.
Pornind de la adevărul fun
damental subliniat de dumnea
voastră. stimate tovarășe secre
tar general, că. forța și calita
tea partidului, capacitatea sa de
a răspunde istoricei misiuni cu
care a fost investit rezultă fi
resc din calitatea membrilor
săi, din răspunderea cu care
muncesc zi de zi, vom acționa
ferm pentru ca, in orice împre
jurare, la fiecare loc de muncă,
comunistul să se ridice la nive
lul marilor exigențe ale înal
tului titlu pe care îl poartă,
pentru a determina îmbunătăți
rea activității p’olitico-organizatorice, creșterea răspunderii or
ganelor de partid in toate do
meniile vieții economico-sociale.
implicarea lor mai activă in
conducerea activității, in exer
citarea unui control permanent
asupra modului cum se înfăp
tuiesc hotăririle . partidului și
legile ’ țării, propriile hotăriri și
programe de măsuri.

s-a întronat un climat de
tregii națiuni, a spus în înche
mița, asemenea întregii țări, a
Vorbitorul a subliniat în în
ordine și disciplină desăvirșit,
iere vorbitorul, ne exprimăm,
cunoscut profunde transformări
cheiere :
un stil de muncă dinamic și
mult iubite și stimate tovarășe
Vă asigurăm, mult stimate
revoluționare în toate dome
eficient.
Nicolae Ceaușescu, recunoștința
niile, inscriindu-se pe harta pa
tovarășe Nicolae Ceaușescu. se
și aleasa noastră prețuire pen
triei ca o prezentă dinamică, in
cretar general al partidului, că
O atenție deosebită am acor
tru întreaga activitate ce. o desplină ascensiune.
avem toate condițiile și sintem
dat și acordăm dezvoltării agri
ferm hotăriți să realizăm exem
culturii, ramură cu pondere
Vă rog să-mi permiteți ca, de
plar sarcinile de plan din acest
ridicată în economia județului.
la tribuna acestui inalt forum
an și din actualul cincinal, an
Anul trecut am obținut cele
a! democrației noastre comu
gajamentele asumate in chema
mai mari producții de pină
niste. revoluționare, să exprim,
rea la întrecere a organizației
acum,
din istoria județului, siin numele comuniștilor, al tu
județene de partid, pentru a
tuindu-ne pe locul I în intreceturor celor ce trăim și muncim
așeza pe temelii trainice sarci
in județul Ialomița, cele mai ■ rea socialistă pe țară-.
nile din cincinalul viitor, stră
alese sentimente de respect,
Cu toate acestea, producțiile
Mult
iubite
și
stimate
lucit prefigurate de proiectul
stimă și prețuire, de profundă
obținute nu sint la nivelul
tovarășe
secretar
general
Program ului-Directi vă.
recunoștință, marelui Erou între
cerințelor. Trăgind învățăminte
Nicolae
Ceaușescu,
Aplicind neabătut in viață
eroii neamului. înflăcărat pa
din modul cum am lucrat in
Mult stimată t o v a r iță
indicațiile și orientările dum
triot, militant revoluționar ne
anul trecut și acționind în spi
Elena Ceaușescu,
neavoastră. de inestimabilă va
înfricat, eminentă personalitate
ritul insuflețitoarelor ckimhealoare principială și practică, acStimate tovarășe, stimați to
a vieții politice internaționale,
voastră îndemnuri adresate ță
țiomnd cu abnegație si înaltă
varăși,
care își consacră cu, neasemuită
rănimii. întregului popor de . a
responsabilitate, comuniștii, toți
abnegație și dăruire întreaga
face din anul 1989 anul celor
Cu nespusă emoție, recunoș
oamenii muncii din județul Si
viată și activitate revoluționară
mai mari producții, comitetul
tință și mindrie âm luat cunoș
biu ne angajăm să facem to
binelui și fericirii poporului,
județean
de
partid,
organele
și
tință
de propunerea realegerii
tul pentru ca. in acest an. în
afirmării libere, demne și inde
organizațiile de bază au orga
în suprema funcție de secretar
cinstea aniversării marii noastre
pendente a României socialiste
nizat și condus mai bine fie
general al partidului, la Consărbători naționale și a celui
— secretarul general al Parti
care campanie agricolă. Ca
greșul al XIV-lea, a iubitului
de-al XIV-lea Congres al parti
dului Comunist Român, pre
urmare, starea tuturor culturilor
nostru
conducător,. tovarășul
dului, să obținem cele mai
ședintele Republicii Socialiste
se prezintă bine, acționăm per
Nicolae Ceaușescu, și doresc să
bune rezultate in industrie, in
România.
tovarășul
manent pentru întreținerea lor . exprim
totala
adeziune, la ajagricultură, in toate domeniile
Nicolae Ceaușescu.
corespunzătoare și avem certi
ceastă opțiune, care reprezintă
de activitate, sporindu-ne ast
că
ne
vom
indeolini
tudinea
Cu adine respect aducem, de
aspirația intregii noastre nați
fel contribuția la ridicarea ni
planul
la
toate
producți
asemenea, un vibrant, omagiu
uni. Acest moment plin . de
velului general de viață ma
ile.
că
ile
vom
onora
academician
,
doctor
tovarășei_
semnificații majore îmi dă pri
terială și spirituală al întregu
exemplar
angajamentele
âsuinginer
Flena
Ceaușescu.
mililui popor, la înaintarea fermă ’
lejul să dau glas sentimentelor
tant de frunte al partidului și . mate prin chemarea la între
pe calea socialismului și comuce animă pe toți oamenii mun
cere
adresată
de
județul
nostru
nostru,
strălucit
om
de
statului
nismului a Republicii Sociacii din industria chimică și'pe
tuturor organizațiilor județene
știință. savant de înalt prestiliste România.
trochimică, sentimente de dra
de partid, iar in cinstea celui
gin internațional, pentru remar
goste, atașament, admirație .. și
de-al XIV-lea Congres al par
cabila contribuție la elaborarea
recunoștință, adresind un vi
tidului să obținem înaltul titlu
și înfăptuirea politicii partidului
brant omagiu eroului de geniu
al Noii Revoluții
de ..Erou
si statului nostru, a planurilor
ai neamului românesc, a cărui
Agrare".
și programelor de dezvoltare
neobosită activitate revoluțioeconomico-socială a țării, la
Așa după cum . am raportat ■ nară de aproape șase decenii a
promovarea largă a progresului
secretarului general al partidufost consacrată, cu generoasă
tehnic în toate domeniile, la în
lui. am încheiat în timn optim
dăruire, binelui națiunii noas
florirea științei, invățămintului
determinantă.
hotărîtoare
a
recoltatul orzului, obținind ne
tre, patriotului înflăcărat, din a
și culturii noastre socialiste.
secretarului general al partidu
județ o producție medie de
cărui vastă operă teoretică și
lui. pornind de la stadiul ac
de
7
502
kg
la.hectar.
Un
număr
Referindu-se la activitatea
practică au izvorit proiecte cu
tual al societății românești, de
12 unităti agricole de stat si
desfășurată de organizația de
tezătoare de dimensiuni istori
la cerințele obiective ale dez
cooperatiste nu realizat în me
partid județeană, de comuniști,
ce. care au ridicat țara pe înal
voltării viitoare și ale ^aplicării
die peste 8 000 kg la hectar, iar
vorbitoarea a spus : Raporte culmi de civilizație, progres
consecvente a principiilor so
întreprinderile agricole de stat
tez plenarei, dumneavoastră,
și bunăstare, celui mai ilustru
cialismului științific la condi
au obținut Dește 7 700 kg la
mult stimate tovarășe
și
iubit fiu al poporului, secre
țiile și realitățile concrete din
hectar. întreaga cantitate de orz
Nicolae Ceaușescu. că factorul
tarul general al partidului, to
patria noastră.
se
află
în
bazele
de
recepție.
hotărîtor al marilor noastre suc
varășul Nicolae Ceaușescu.
Puternic mobilizați de îndem
cese îl constituie creșterea ne
Documentele prezentate dezba
în. prezent, toate forțele me
nurile. orientările și sarcinile
contenită. si afirmarea plenară a
canice și manuale sint mobili
terii Plenarei Comitetului Cen
de o deosebită importanță pen
rolului politic conducător al
zate' la recoltatul griului, avînd
tral, pentru a fi supuse atenției
tru îndeplinirea exemplară a
organelor și organizațiilor de
asigurate toate condițiile ca și
întregului popor, sint o mărtu
planului pe acest an și intregul
partid. Aplicind in viață pre
această importantă lucrare să o
rie vie a faptului, de necontes
cincinal, pe care ni le-ați dat
țioasele dumneavoastră orien
încheiem, asa cum ne-ați cerut,
tat că partidul nostru iși exer
în repetate rînduri dumnea
tări și indicații, comitetul ju
în 8—10 zile bune de lucru si să
cită cu deosebită competență și
voastră, mult stimate tovarășe
dețean și organizațiile de partid
obținem producțiile planificate.
cea mai înaltă răspundere față
Nicolae Ceaușescu. organele și
și-au îmbunătățit stilul și me
de clasa muncitoare rolul de
In încheiere vorbitoare^ a
organizațiile de partid și consi
todele de muncă, au pus în
conducător politic, de centru
spus : Exprimindu-mi deplinul
liile oamenilor muncii din cen
centrul activității muncii de
vital al națiunii și ne îndrumă
acord cu conținutul proiectelor
trală și întreprinderi au acțio
partid sarcinile de producție.
permanent calea spre viitorul
nat pentru mai buna organizare
de
documente
pentru
Congresul
în primele 6 luni ale acestui
comuluminos al omenirii
a. muncii, modernizarea proce
al XIV-lea și hotărîrea de a
an. colectivele de oameni ai
nismul.
selor de producție, utilizarea de
acționa cu fermitate pentru în
muncii din industria județului
Tezaurul de idei, concepte
noi tehnologii, ridicarea nive
au acționat cu dăruire pentru a
strategice ale tovarășului secre
făptuirea lor. vă rog să-mi per
lului tehnic și calitativ al propune mai bine în valoare baza
tar
general Nicolae Ceaușescu,
miteți să dau glas angajamen
duselor, folosirea mai bună a
tehnico-materială de care discare au îmbogățit patrimoniul
tului
solemn
al
comuniștilor,
al
capacităților de producție si a
punem, pentru realizarea progindirii revoluționare, și-a pus
forței de muncă.
tuturor oamenilor muncii din
gramelor de modernizare a proamprenta asupra Tezelor, Projudețul
Ialomița,
de
a
înfăptui
Raportez plenarei că pe priducției și creștere a productivi
gramului-Directivă ale Congre
mele cinci luni ale anului plaexemplar
obiectivele
si
sarci

tății muncii, reducerea con
sului al XIV-lea al partidului,
nul la producția industrială a
sumurilor specifice și aplicarea
proiecte menite să condică la
nile ce ne revin in acest an și
fost depășit cu 174 milioane lei.
fermă a noului mecanism ecoperfecționarea intregii activități
pe întregul cincinal, de a întimam onorat pină la finele lunii
nomico-financiar. Ca urmare,
economico-sociale.
pina cu noi și remarcabile suc
mai toate contractele de ex
un număr de 50 de întreprinderi
Realizarea acestor imperative
cese
cea
de-a
45-a
aniversare
a
port. productivitatea muncii ob
si-au îndeplinit in totalitate
de ordin calitativ, de valorifi
victoriei
revoluției
de
eliberare
ținută a fost superioară preve
planul pe primul semestru.
care la cote superioare a între
derilor cu 3 700 Ici pe persoană,
socială și națională, antifascis
gului potențial creator al inte
Cu toate acestea, realizările
iar cu aportul cercetării știin
tă
si
antiimperialistă
și
cel
de-al
ligenței
românești, este indisolunoastre
nu
sint
la
nivelul
poțifice. .gradul de. înnoire a pro
bil legată de prodigîdâs.a acti-.,,
xiv-ieg:
Gowg.re«f-'ai
.«partț-duiui.
tontialvhu
materiei
șj.,timș
n
de
ducției. s-a .situat ■ cu mult peste
care dispunem. Unele nerealifaptefe hoastre 'de'TffUHeă con 5 yițate științifică-, prin ludrări
ce! stabilit -prin plan.
de mare valoare.tepre-,
zări
la
producția
fizică,
depăși

stituind 'orpagiul' .s'yprfem’ j.' pe n. brpprii.
Trășind toate învățămintele
• -a și ap.lj.țatWȘ,.'. precum și.
rea consumurilor de materii
ca‘rd ’ il ' dcjuclfn gloriosului’’ ’ prin
sprijinul acdrdăt cu . gene
din lipsurile' manifestate in pe
prime, materiale și energie, a
nostru partid comunist,, mare
rioada trecută, vă raportăm că,
rozitate in coordonarea și. incosturilor unor produse și altele
în vederea încheierii in cit mai
lui nostru conducător, tovarășul
. drumarea muncii noastre de că
bune condiții a planului pe se
tre personalitatea proeminentă
atestă faptul că nu peste tot
Nicolae Ceaușescu.
mestrul I și intregul an. a rea
a vieții noastre politice, savant
lizării indicatorilor de plan pe
de inalt prestigiu mondial, tova
actualul cincinal, am adoptat
rășa academician doctor inginer
programe concrete de măsuri
Elena Ceaușescu.
pe întreprinderi și capacități de
In această rodnică perioadă,
producție. Au fost stabilite răs
industria chimică și petrochi
punderi precise pe membrii or
mică a înregistrat an de an
ganelor și organizațiilor ■ de
creșteri intr-un ritm mediu de
partid, ai consiliilor oamenilor
Mult
stimate
și
iubite
cercetarea, în promovarea unor
10,5 la sută, s-au pus in func
muncii din centrală și între
tovarășe Nicolae Ceaușescu.
soiuri intensive, am obținut pe
țiune peste 1 250 capacități de
prinderi. in scopul creării din
terenuri
neirigate
8
075
kg
orz
pe
producție, care au făcut ca
Mult stimată tovarășă
timp a condițiilor tehnice și or
fiecare din cele 1 000 hectare
astăzi să se realizeze producțiaElena Ceaușescu.
ganizatorice care să conducă la
cultivate.
Sintem
ferm
hotăriți
■
marfă a anului 1965 intr-o lună
Stimați
tovarăși,
îndeplinirea producției fizice, la
să ne menținem pe un loc frun
și jumătate, producția de amo
utilizarea eficientă a capacități
taș la griu, unde, am încheiat
niac in 20 zile, de fibre chimice
Plenara noastră se înscrie ca
lor de producție, in raport cu
toate pregătirile pentru a, exe
un moment de referință in viața
in 6 zile, de cauciuc sintetic și
gradul de asigurare a materiilor
cuta
la
timp
și
fără
pierderi
anvelope in 60 zile.
social-politică a țării, eviden
prime de bază — lina 'și fibrele
secerișul, evaluînd al patrulea
Organizațiile de partid, orga
țiind prin întregul conținut al
chimice — pentru diminuarea în
an consecutiv producții medii
proiectului Programului-Direcnele de conducere colectivă din
cit mai mare măsură a restan
de peste 8 000 kg/ha;
tivă și al proiectului Tezelor
unități, toți oamenii muncii din
țelor înregistrate.
pentru Congresul al XIV-lea al
Dezvoltarea prioritară a zoo. industria chimică și petrochimi
Exprimindu-mi acordul de
tehniei,
așa cum ați indicat
că sint pe deplin conștienți de
partidului preocuparea
dum
plin față de documentele pro
dumneavoastră, tovarășe seîndatorirea lor revoluționară de
neavoastră statornică, mult sti
gramatice, de mare însemnăta
mate tovarășe secretar general,
cretar general, a avut drept.ur
a realiza in cele mai bune condi
ții sarcinile de plan pe. acest an,
te, supuse dezbaterii plenarei,
pentru stabilirea, într-o concep
mare
schimbarea
profilului
ție profund științifică, a obiec
cooperativei intr-unui zooagroîn numele comuniștilor, al tu
creind premisele pentru buna
tivelor calitativ superioare ale
turor oamenilor muncii din
industrial, zestrea acestui sec
desfășurare a viitorului cincinal.
Centrala Industriei Linii și în
dezvoltării economice si sociale
tor definind astăzi 70 la sută
în acest an hotărî tor pentru
a patriei in deplin consens cu
din averea obștească.
treprinderile subordonate, mă
actualul cincinal, prin eforturile
cerințele ridicării bunăstării în
angajez, mult stimate tovarășe
depuse de oamenii muncii, în
Sintem conștienți că dispu
Nicolae Ceaușescu, Erou între
tregului popor.
nem încă de rezerve insuficient • luna iunie și pe primul semes
eroii neamului, personalitate de
tru s-au înregistrat. în compara
îmi este deosebit de plăcut șă
valorificate. Ne revine datoria
excepție a lumii politice con
exprim și in acest cadru, din
să îmbogățim și mai mult pă- .- ție cu anul precedent, sporuri la
temporane. genialul ctitor al
producția-marfă de peste. 7 mi
adîncul inimii, nemărginita re
mintul prin folosirea unor can
României socialiste moderne,
liarde lei, iar la exportul pe de
cunoștință și cele mai vii mul
tități cit mai mari de îngrășă
că vom face totul pentru reali
vize convertibile de 10. la sută.
țumiri ale tuturor cooperatori
minte organice, să exploa
zarea in cele mai bune condiții
S-au obținut creșteri la produc
lor din Salonta pentru prețioa
tăm la capacitatea maximă zes
a sarcinilor complexe ce ne re
ția
fizică la etilenă. propilenă,
sele indicații si orientări pe
trea tehnică de care dispunem,
vin, că ne vom consacra
toluen. polietilene, alumină, me
care ni le-ați dat cu prilejul
să promovăm mai hotărit in
întreaga energie și vom acționa
tale neferoase.
vizitelor de lucru cu care ne-ați
producție
cuceririle
științei
cu toate forțele pentru a intimAu fost puse în funcțiune 43
onorat, expresie *ie a con
agricole. Apreciem insă că re
pina aniversarea a 45 de ani de
obiective de investiții, s-au asi
struirii socialismului cu
Po
sursa cea mai mare pentru noi
milat 183 noi sortimente desti
la revoluția de eliberare socială
porul și pentru popor, pentru
o constituie folosirea eficientă
și națională, antifascistă și
nate industriei nucleare, electro
sprijinul statornic acordat dez
a capacității creatoare a coope
antiimperialistă din August 1914
nice. construcțiilor de mașini,
voltării unității noastre.
ratorilor și a specialiștilor noș
industriei ușoare și agriculturii.
și Congresul al XIV-lea al
tri.
Vă
asigurăm
că
am
înlătu

Cu deosebit respect dăm glas
partidului cu noi și semnifica
Cu toate rezultatele obținute,
rat pentru totdeauna din acti
sentimentelor de aleasă pre
tive succese in intreaga noastră
a spus în continuare vorbitorul,
vitatea noastră justificările pen
țuire
față
de
tovarășa
Elena
activitate.
trebuie să subliniez că nu s-au
tru nerealizarea sarcinilor, culCeaușescu. eminent om politic,
realizat integral indicatorii de
tivind convingerea că rezulta
savant de prestigiu internațio
plan
la producția-marfă si. la extele muncii se măsoară în tone,
nal. sub a cărei Îndrumare
pbrtul
pe devize convertibile, ca
hectolitri
și
milioane
Iei.
știința românească cunoaște o
urmare a rămînerilor în urmă la
puternică dezvoltare, aducinSintem convinși că numai
producția fizică a unor sortimenprin muncă bine făcută, prin
du-și o contribuție de mare în
semnătate la progresul intregii
rezultate tot mai bune putem
exprima adeziunea deplină față
societăți.
de politica internă. și externă
Exprim voința fermă a comu
binelui și fericirii poporului,
a României socialiste, dorința
niștilor. a tuturor locuitorilor
măreției Românei socialiste. De
de a uni mai mult rindurile in
străbunelor plaiuri românești
aceea, in numele comuniștilor,
jurul partidului.
al dumnea
ale Bihorului de a susține cu
al tuturor locuitorilor județului
voastră, mult stimate tovarășe
toată căldura propunerea pri
Ialomița, susțin cu nețărmurit
Nicolae
Ceaușescu.
vind realegerea la cel de-al
respect, emoție și imensă bucu
Mult iubite și stimate tovarășe
în calitatea mea de cetățean
XIV-lea Congres al partidului
rie propunerea ca in funcția
Nicolae Ceaușescu,
român
de
naționalitate
maghia

a
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
supremă in partid să fie reales.
Mult stimată tovarășă Elena
ră. cu aceleași drepturi și obli
genial strateg al devenirii co
Ia Congresul
al
XIV-lea.
Ceaușescu,
gații ca toți_ ceilalți cetățeni ai
muniste a României, in suprema
eminentul nostru conducător,
Stimați tovarăși,
patriei,
mă alătur întregului
funcție de conducere în partid,
omul care întruchipează tot ce
popor in a respinge cu fermi
garanție sigură a înfăptuirii ne
are mai bun poporul român,
Vă rog să-mi îngăduiți ca de
tate
orice
încercare
din
afară
abătute a celor mai înalte as
suflet din sufletul său. speranța
la această înaltă tribună, în nu
de amestec în treburile interne
pirații de progres și prosperi
și mindria națiunii noastre,
mele comuniștilor. al tuturor
ale României socialiste, indife
tate, de libertate, independență
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
oamenilor muncii din județul
rent de forma lor de manifes
și
pace
ale
poporului
român.
Călărași, să exprim deplina ade
Prevederile acestor importan
tare. Tuturor acelora care se
Puternic mobilizați de cerin
ziune față de documentele de
te documente se întemeiază pe
fac. nepoftiți de nimeni, apără
țele
și
vibrantele
dumneavoas

importanță istorică supuse dez
realizările actualului cincinal,
torii noștri, semănind de fapt
tră îndemnuri, mult stimate to
baterii
și aprobării plenarei
care se adaugă mărețelor infăovrajbă
și
dezbinare,
așa
cum
au
varășe secretar general, a spus
Comitetului Central al partituiri obținute de poporul rofăcut-o
și
in
trecut,
le
spunem
în continuare vorbitorul, oame
dului.
mân în construcția socialismulimpede și hotărit că naționali
nii muncii din Bihor au realizat
lui,
îndeosebi
in
..Epoca
Proiectele Tezelor și Protatea
maghiară
din
România
nu
în avans planul producției in
Nicolae Ceaușescu", epocă de
gramuiui-Directivă ale Congre
are nevoie de astfel de sfaturi,
dustriale
și
la
alți
indicatori
de
glorie și măreție in care s-a
sului al XIV-lea al partidului,
pentru că adevăratul apărător
bază pe primii trei ani ai cinciconstructivă
realizat o -operă
i
toate celelalte documente elabo
al drepturilor noastre este Par
de o amploare și cutezanță . naiului, in timp ce in agricul
rate in spiritul exigențelor for
tidul Comunist Român, statul
tură s-au obținut cele mai mari
cum n-a cunoscut niciodată
mulate de secretarul general al
socialist român.
producții de cereale, plante teh
România în multimilenara sa
partidului poartă amprenta di
Angajîndu-ne să depunem enice. legume si fructe din istoria
istorie.
namismului și exigenței pe care
forturi
sporite
în
înfăptuirea
agriculturii județului.
tovarășul Nicolae Ceaușescu
Ca urmare a sprijinului per
neabătută a orientărilor și obi
le-a imprimat continuu în dez
manent primit din partea parti
Și noi. cooperatorii din Saectivelor cuprinse în documen
lonta. respectînd cu
strictețe
dului. personal a tovarășului
voltarea vieții economicp-sotele programatice supuse dez
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei
verigile tehnologice. . îndeosebi
ciale, asigurînd înaintarea fer
baterii plenarei, minunat pro
densitatea, conlucrînd fructuos cu
Elena Ceaușescu, județul Ialogram de muncă și luptă al înmă a patriei noastre.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
a
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, - rt

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
IULIANA BUCUR
Mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tovarășă
Elena Ceaușescu,
Mîndri de uriașele înfăptuiri
ale poporului nostru, obținute
in epoca de aur inaugurată de
Congresul al IX-lea al partidu
lui. comuniștii, toți oamenii
muncii din Centrala Industriei
Linii și întreprinderile subordo
nate, asemenea întregului nos
tru popor, și cu acest prilej, al
acestei istorice
plenare.
vă
aduc, mult stimate tovarășe
secretar general, cel mai vi
brant și înălțător omagiu. îm
preună cu sentimentele lor de
aleasă gratitudine, profundă
admirație față de neobosita
dumneavoastră activitate revo
luționară și genială contribuție
la îndeplinirea idealurilor de
libertate, independentă și pace
ale națiunii noastre, la triumful
socialismului și comunismului
pe pămîntul scump al patriei
noastre. Sintem pe deplin conștienți că intreaga politică inteTnă și externă a partidului
și statului nostru, rezultatele
____________
fără precedent obținute in dez
voltarea impetuoasă a econo
miei naționale.
dezvoltare al
cărei bilanț de istorice înfăp
tuiri a înscris la finele lunii
martie încă o realizare de uriaș
prestigiu. lichidarea datoriei
externe (grea povară și frînă
in calea dezvoltării economicosociale, cu consecințe imprevi
zibile pentru multe ' state’ care
n-au găsjt. pină acum calea so
luționării ei). afirmarea ■puțerriică -fșT' prestigioasă a Romă- '
niei pe arena
internațională, le datorăm dumneavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, patriot
____
în
flăcărat. care ca nimeni _____
altul
slujiți de aproape șase decenii
cauza partidului și poporului
nostru, a socialismului și păcii.
Iată de ce, ingăduiți-mi să sus
țin cu toată puterea propunerea
ca ilustrul conducător al parti
dului și al țării. tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Marele Erou
între eroii neamului, să fie re
ales la Congresul al XIV-lea
in funcția supremă de secretar
general al Partidului Comunist
Român, avind garanția că. ast
fel, poporul nostru, sub con
ducerea sa încercată și cuteză
toare, va obține noi și înseni
nate succese pe calea edificării
socialismului și comunismului,
că România se va inălța. liberă
si demnă, pe noi trepte de pro
gres și civilizație.
Vă rog să-mi permiteți să fo
losesc și acest prilej pentru a.
omagia cu toată căldura inimi
lor noastre luminosul exemplu
al tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, mili
tant de frunte al partidului,
nostru, personalitate științifică
de înalt prestigiu mondial, care
acționează cu consecvență și
dăruire pentru edificarea socia
lismului în patria noastră, a
unei lumi în care să triumfe
pacea, iar știinta, invățămintul
și cultura să slujească progre
sului, apărării valorilor civili
zației umane.
în continuare, vorbitoarea a
subliniat că proiectul Programului-Directivă și proiectul Te
zelor pentru Congresul al XIVlea ăl Partidului Comunist Ro
mân'.' documente programatice
de excepțională valoare teoretică și practică. au fost elaborate
și fundamentate cu contribuția

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
ALEXANDRINA GĂINUȘE
Mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu,
Mult
iubită
și
stimată
tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Elaborate din inițiativa Si
cu contribuția hotăritoare a
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
proiectul Programului-Directivă și proiectul Tezelor Congre
sului al XIV-lea al Partidului
Comunist Român stabilesc in
mod , științific și realist orien
tările de bază și direcțiile fun
damentale
ale
dezvoltării
României în următorul cincinal
și in perspectiva anilor 2000—
2010. Ele pun cu putere în evi
dență superioritatea și viabili
tatea economiei noastre socia
liste.
Garanția sigură a îndeplinirii
de către poporul nostru a mă
rețelor obiective ale făuririi
societății socialiste multilateral
dezvoltate și înaintării Româ
niei spre comunism o constituie
conducerea de către Partidul
Comunist Român, in frunte cu
secretarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. cel mai
iubit și stimat fiu al națiunii,
omul care și-a consacrat și își
consacră
intreaga
activitate

fășurațî împreună cu mult sti
mata tovarășă Elena Ceaușescu
în folosul progresului neîntre
rupt al societății românești,
pentru o lume' a păcii și înțe
legerii intre popoare.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

ALEXANDRU CZEGE

te de bază. Totodată, au fost de
pășite consumurile specifice Ta
unele materii prime.’Nu. au fost
puse in funcțiune toate, obiecti
vele de investiții programate și
la unele instalații nu s-au atins
.parametrii proiectați.
Principala cauză a acestor
neajunsuri a fost insuficienta
preocupare a conducerii unor în
treprinderi și centrale, cum sint
cele de îngrășăminte, prelucrare
a cauciucului, lacuri și vop
sele, care nu au acționat ferm,
cu perseverență pentru elimina
rea greutăților intimpinațe. Nici
specialiștii din mipistpr, îndeo
sebi conducerea ministerului. nu
au 'exercitat in suficientă măsură
un control al activității centrale
lor și întreprinderilor și nu.. au
acționat- cu exigență împotriva
celor ce nu înțeleg' să-și facă
pe deplin datoria.
Am desprins prețioase Învă
țăminte din criticile formulate
de tovarășul secretar general la
ședințele Comitetului Politie Executiv. Ne-am concentrat eforturile spre realizarea cu prioritate a programelpr de perfecționare și modernizare a proceselor de producție.
Ansamblul de. m-ășuri. prevă .
zut in detaliu pe fiecâre între
prindere și
centrală asigură
realizarea in cele mai burie
condiții a sarcinilor ce ne
revin pe semestrul ÎI și întregul
an, precum și pregătirea .in
bune condiții a planului
pe
1990.
Proiectul Tezelor și Frogramul-Directivă pentru Con
gresul al XIV-lea privind dez
voltarea societății românești
constituie un exemplu de con
secvență revoluționară in asigu
rarea mersului înainte al scum
pei noastre patrii pe calâa so
cialismului. a comunismului,
■pentru binele națiunii române,
pentru triumful păcii și demo
crației.
In următorul cincinal, chimia
și petrochimia prezintă an de
an creșteri importante, asignrind în anul 1995 un nivel de
producție mai mare cu peste
40 Ia sută față de anul 1990,
Sporul de producție are la bază
în principal creșterea producti
vității muncii, numărul de
personal prevăzut in anul 1995
fiind practic egal cu cel din
1990.
Caracteristica principală a
dezvoltării o constituie latura
intensivă, prin utilizarea optimă
a mijloacelor fixe,, valorificarea
superioară a materiilor prime,
cu costuri, minime de producție
ca rezultat al'‘.aplicării ..celor
mai llul
noi uuucllrl
cuceriri ale slnnte
științei, «,
și
tehnicii
"
“ SI
Avem'in vedere intensificarea
.acțiunilor pentru“'S™
funcționării tuturor inflații
lor în condiții de Siguranță., in
troducerea unei riguroase dis
cipline tehnologice- și de muncă.
Promovarea în toate întreprin
derile a spiritului de ■ ordine și
bună gospodărire.
Pe fondul acestor preocupări
și.-strădanii pe care le au chimistii și petrochimiștii. între
gul nostru popor, a arătat in
continuare vorbitorul! ne-au
uimit și ne-au provocăt- o pro
fundă indignare manifestările
cu caracter revizionist, antiromânesc și- anticomunist ce au
avut loc la Budapesta la 16
iunie, față de .care - întregul
npsțru popor, intr-o unitate
vibrantă de gind și simțire, și-a
manifestat dezaprobarea.
Exprimindu-mi acordul fată
de
documentele
prezentate
dezbaterii plenarei, doresc să
arăt că. in întimpinarea Con
gresului al XIV-lea. al . Parti
dului Comunist Român, eveni
ment epocal in viața tării noas
tre. chimiștii și petrochimiștii,
alături de intregul . nostru po
por. își-' sporesc . eforturile'. în
activitatea ce o depun, manifeșțîndursi elocvent, dorința de
progres și. prosperitate., devota
mentul pentru cauza socialis
mului și comunismului, dragos
tea și atașamentul . față de
partid, față de tovarășuîsecretar
general
Nicolae
Ceaușescu,
personalitate.. înzestrată cu ine
galabile virtuți revoluționare,
care întruchipează' î'n modul
cel măi strălucit
demnitatea
poporului și patriei, expresie a
unității. națiunii noastre, sjtpbol
viu al aspirațiilor de pace șf.
democrație ale popoarelor de
pe întreaga noastră planetă.
Realizarea năzuinței întregu
lui nostru, popor, ca dumneadumnea
voastră. să fiți reales în iftălta
funcție de secretar general al
partidului, îmi., dă posibilitatea
să exprim urarea,
urarea izvorîtă din
inimile" tuturor ' 'chimiștilor și
p.etrpchimiștilbr : „Să ne trăiti
întru 'mtilți âhi' !“.. mult iubi
te . și - stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, '

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
IOAN FORIȘ
Trăind alături,-de .toți comur
niștii, de intregul nostru popor
momente de înălțătoare mindrie
patriotică. îngăduiți-mi să ex
prim deplina aprobare la hotărîrea Plenarei Comitetului nos
tru Central privind propunerea
de realegere, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu- in înalta
funcție de secțețar general al
partidului, hotărire ce reprezin
tă voința unanimă a națiunii
noastre și care constituie,, ga
ranția sigpră a mersului ferm
al României pe drumul edifi
cării socialismului și comunis
mului.
Aducem și cu acest prilej
orpagiul nostru fierbinte,.,celui
care și-a dediegt . intreaga(jviață
și activitate cauzei part ici® ui și
poporului, asigurării indepen
denței și suveranității pa
triei, marele conducător al
partidului și țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Constituie, totodată, pentru
noi o mare bucurie să expri-

(Cohtinuare in pag. a IV-a)
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măm sentimentele noastre de
aleasă
stimă
și
profundă
gratitudine
tovarășei
Elena
Ceaușescu, militant de frunte al
partidului și statului, savant de
largă recunoaștere internaționa
lă, pentru activitatea revoluțio
nară consacrată cu patos revo
luționar înfăptuirii politicii in
terne și externe a partidului și
statului nostru, pentru contri
buția strălucită ce o aduce la
înflorirea științei, invățămintului, artei și culturii românești.
Proiectele Programului-Directivă și Tezelor pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului
prin conținutul lor vizează o
arie problematică foarte largă,
de la perfecționarea planifică
rii, organizării și conducerii în
tregii activități economico-sociale pină la viziunea integra
toare asupra tuturor domeniilor,
relevarea legăturilor complexe
dintre activitatea economică, or
ganizatorică și de conducere
ideologică șl politico-educativă.
Dînd o înaltă apreciere con
ținutului proiectelor Programului-Directivă și al Tezelor pen
tru Congresul al XIV-lea al
partidului, avem deplina certi
tudine că în anii cincinalului
viitor, prin munca eroică a po
porului, sub conducerea parti
dului, a marelui nostru con
ducător,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, patria noas
tră își va continua mersul ferm
înainte, va păși intr-o etapă
superioară a dezvoltării sale
socialiste. în care se va asigu
ra progresul susținut al eco
nomiei, științei și culturii, creș
terea nivelului general de via
ță și civilizație al întregii na
țiuni, întărirea prestigiului in
ternațional al României.
Tntimplnînd marile evenimen
te politice ale anului cu realizări
de seamă, vă raportăm, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral. că în primul semestru al
anului, la nivelul județului
Călărași, producția-marfă in
dustrială a crescut cu 159 mi
lioane lei față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, iar in
vestițiile au fost cu 47 la sută
mai mari. Au fost depășite pre
vederile planului la unele
produse fizice de mare im
portanță pentru economia na
țională, precum cocs metalur
gic, mașini și utilaje pentru agricultură, prefabricate din be
ton și altele, constructorii na
vali realizind peste plan 2 mo
tonave fluviale de 5 000 și res
pectiv 3 000 tdw, iar planul la
productiidtatea muncii a fost
realizat in proporție de 102 la
sută. S-au onorat integral con
tractele la export.

Au fost puse, de asemenea,
în funcțiune 26 capacități și
date în folosință 830 de apar
tamente.
In agricultură, însuflețiți de
prețioasele indicații și
în
demnuri pe care ni le-ați adresat cu prilejul vizitelor de
lucru efectuate in județul nos
tru și in alte județe ale țării,
lucrătorii ogoarelor județului
Călărași au raportat în ziua de
22 iunie încheierea recoltării or
zului de pe întreaga suprafață
de 31 550 hectare, obținînd o
producție medie de 7 590 kg la
hectar.
Sîntem puternic mobilizați și
temeinic pregătiți pentru recol
tarea griului in 7—8 zile, lu
crare care deja a început.
Acționăm cu toate forțele
pentru eliberarea terenurilor
și însămințarea culturilor du
ble pe cele 104 mii hectare,
pentru întreținerea culturilor
prășitoare. starea lor de vege
tație fiind în prezent bună și
dindu-ne garanția că în acest
an vom realiza, așa cum ați
indicat, mult stimate tovarășe
secretar general, cele mai mari
producții de pină acum.
După analiza in spirit critic și
autocritic a activității desfășu
rate in toate domeniile de acti
vitate, vorbitorul a arătat că au
fost stabilite programe speciale
de măsuri ce vor determina per
fecționarea stilului și metodelor
de muncă ale organizațiilor de
partid, ale organismelor demo
crației muncitorești-revoluționare, astfel incit să se asigure
realizarea Integrală a planului
pe acest an și pe întregul cin
cinal.
în încheiere, vorbitorul a spus:
Asigurăm plenara, pe dumnea
voastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de
legămintul solemn al comuniști
lor, al tuturor oamenilor muncii
din județul Călărași de a face
totul ca proiectele de documen
te supuse dezbaterii plenarei să
devină fapte. Nu vom precupeți
nici un efort pentru înfăptuirea
cu succes a sarcinilor ce ne re
vin în profil teritorial, întimpinind cu noi și importante succe
se sărbătoarea națională a po
porului român si Congresul al
XIV-lea al partidului.
în aceste momente înălțătoare,
de vibrantă trăire patriotică, vă
urăm din adincul inimilor noas
tre, mult iubite și. stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu,
mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
viață îndelungată,
multă sănătate și putere de
muncă pentru ca în fruntea
gloriosului nostru partid să con
duceți țara și poporul român
spre noi victorii, pe drumul lu
minos al socialismului și co
munismului.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
CORNEL PACOSTE
Mult
stimate
ți
iubite
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu.
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Actuala Plenară a Comitetului
Central, prin importanța docu
mentelor supuse dezbaterii, se
înscrie ca un moment de mare
însemnătate in activitatea comu
niștilor, a întregului nostru po
por, în lupta pentru înfăptuirea
neabătută a programului parti
dului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre co
munism.
Cu cele mal alese sentimente
de stimă și prețuire față de cel
care ne călăuzește pe drumul de
lumină, înnoitor, inaugurat de
Congresul al IX-lea al partidu
lui. evenimenL ce va rămine în
crustat pentru totdeauna in căr
țile de aur, în milenara noastră
istorie, vă rog să-mi permiteți
să dau glas omagiului profund
pe care toți cei care își desfă
șoară activitatea in domeniul agriculturii, industriei alimentare,
silviculturii și gospodăririi apelor
ii aduc marelui conducător al
partidului și poporului, secre
tarului general al Partidului Co
Român,
președintele
munist
Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Erou între eroii neamului, sim
bolul României de azi și de mii
ne, al independenței și suverani
tății sale, al unității de granit
a națiunii, înflăcărat patriot și
luptător revoluționar,
genial
ginditor, promotor și apărător
dirz al cauzei construcției socia
lismului și comunismului, per
sonalitate de excepție a lumii
contemporane, a mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale, luptător neobosit pentru
pace și colaborare între popoare,
tovarășul Nicolae Ceaușescu re;
prezintă tot ceea ce a avut și
are mai de preț neamul româ
nesc.
Un cald și respectuos omagiu
exprimăm
tovarășei
Elena
Ceaușescu pentru inestimabila
contribuție pe care a adus-o și
o aduce ca eminentă personali
tate politică și de stat, ca stră
lucit om de știință de largă îe"
cunoaștere internațională, la ela
borarea și înfăptuirea P9"ll,c,
interne și externe a partidului
și statului, la continua înflorire
a științei, a invățămintulul și
culturii românești, la afirmarea
lor puternică în lume.
Proiectul Programului-Directivă și proiectul Tezelor pentru
Congresul al XIV-lea al parti
dului, pornind de la stadiul ac
tual de dezvoltare a societății
românești, de la condițiile și rea
litățile concrete din patria noas
tră. stabilesc orientările de bază
și liniile directoare ale dezvol
tării României în următorul
cincinal și în perspectiva anilor
2000. Drumul patriei spre viitor,
imaginea impresionantă a Româ
niei anilor 2000 sint prefigurate
în aceste documente cu clarvi
ziune științifică, cu realism poli
tic și reflectă concepția creatoa
re a secretarului general al par
tidului, exemplara sa pasiune și
dăruire pentru progresul con
tinuu economic șl social al țării.
Independentei sale depline, eco
nomice și politice.

în anii grandiosului
proces
de construcție materială și spiri
tuală. de făurire a junei economii
socialiste moderne, agricultura
se înscrie cu o creștere a pro
ducției de circa 10 ori fată de
1945, din care de peste 6 ori,
după Congresul al IX-lea al
partidului.
Dacă în urmă cu cîțiva ani
3 500—4 000 kg de cereale la hec
tar păreau producții bune, în acest cincinal s-au obținut pro
ducții medii anuale de peste 30
milioane tone de cereale, cele
mai mari din istoria țării. Sute
de unități realizează constant
producții de peste 8 000 kg griu
și orz ia hectar și peste 20 tone
porumb știuleți. în acest an
toate județele au obținut produc
ții de excepție la orz și se esti
mează că vor realiza și la griu
producții asemănătoare. Multe
județe raportează la orz produc
ții de peste 7 000—7 500 kg la
hectar pe întreaga suprafață.
Starea de vegetație pină acum,
la toate culturile, in toate zo
nele, ne permite să apreciem,
fără să greșim, că in acest an
vom obține cea mai mare pro
ducție agricolă de pină acum.
Consiliul Național al Agricul
turii, organele sale componențe
au datoria de a lua toate măsu
rile ce se impun pentru între
ținerea culturilor și recoltarea
lor fără pierderi, realizind
exemplar fondul de stat pe
acest an.
, Realizările dobindite in dez
voltarea și modernizarea agri
culturii reprezintă o strălucită
confirmare a legitimității și via
bilității socialismului ca mod de
organizare a acestei ramuri de
bază a economiei naționale. Ca
racterul științific, creator și ori
ginal al politicii agrare a parti
dului nostru este întemeiat pe
cele mai noi cuceriri științifice,
pe marea proprietate socialistă.
In cincinalul viitor producția agricolă vegetală și animalieră se
prevede să crească intr-un ritm
mediu inalt. Țin să subliniez cu
claritate că pentru realizarea in
anii ce vin a tuturor prevederilor
Programul ui-Directivă
trebuie
să imbunătățim radical întreaga
noastră activitate, să ne realizăm
exemplar sarcinile de plan pe
acest an și pe Întregul cincinal.
Sintem conștienți că mai avem
multe de făcut în toate domenii
le, în toate județele pentru ob
ținerea unor producții vegetale
și animaliere superioare. Tre
buie să luăm măsuri hotărite
pentru folosirea integrală a în
tregului fond funciar, pentru ri
dicarea potențialului său pro
ductiv, utilizarea eficientă a în
grășămintelor, a amendamente
lor calcaroase, pentru reducerea
consumurilor de apă, de ener
gie, mai ales de pesticide, pen
tru reducerea costurilor la care
se realizează producțiile vege
tale și mai ales animaliere. Țin
să subliniez că trebuie să luăm
măsuri deosebite pentru respec
tarea tehnologiilor de cultură, in
special pentru respectarea den
sităților plantelor la hectar.
Serioase neajunsuri se mai
mențin încă în zootehnie, unde
se manifestă lipsuri în respec
tarea tehnologiei de creștere, în
grijire și adăpostire, neglijență,
acte de indisciplină, risipă de
furaje datorită cărora producții
le sînt sub nivelul condițiilor
create șl sînt realizate la costuri

ridicate. Măsuri hotărîte trebuie
luate în continuare pentru reali
zarea programului de creștere a
efectivului de bovine și ovine,
realizarea integrală a furajelor
necesare în acest an cu condi
ții atit de generoase pentru cul
turile de plante furajere.
Consiliul Național al Agri
culturii, Ministerul Agriculturii
vor acorda o atenție deosebită
lichidării lipsurilor ce se mani
festă în întreprinderile agricole
de stat, care vor trebui să de
vină în scurt timp unități de
producție moderne, un model de
organizare științifică a produc
ției și a muncii, de ordine și dis
ciplină, cu producții mari și
înaltă eficiență economică, ca
pabile să exercite o puternică
influență asupra întregii agri
culturi. Vom acorda atenție spo
rită unităților cooperatiste pen
tru ca toate să se autofinanțeze, să ajungă la nivelul unități
lor fruntașe, cu producții mari,
cu rentabilitate economică.
în această, direcție am întoc
mit programe speciale pentru
fiecare unitate în parte. Acțio
năm cu toată hotărîrea pentru
întărirea ordinii și disciplinei,
pentru înțelegerea faptului Că
munca în agricultură se măsoa
ră nu după vorbe, ci în produc
țiile mari la hectar.
în încheiere, vă rog să-mi
permiteți să exprim din toată
inima acordul meu la documen
tele supuse dezbaterii și să
mă angajez în fața mult
iubitului și stimatului nos
tru secretar general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a mult sti
matei tovarășe Elena Ceaușescu,
că voi munci cu întreaga pu
tere și dăruire, fiind convins că
activitatea depusă de fiecare
pentru înfăptuirea prevederilor
acestor documente exprimă în
cel mai înalt grad atașamentul
profund pentru cauza partidu
lui nostru.

în același timp, îndeplinindu-mi o datorie de conștiință
mă alătur și susțin din tot
adincul
inimii
propunerea
de realegere la cel de-al
XIV-lea Congres a tovarășului
Nicolae Ceaușescu în suprema
funcție de secretar general al
partidului.
Consider că este o datorie de
Onoare și în același timp de
mindrie de a da glas sentimen
telor mele de adincă stimă și
aleasă prețuire ce le nutresc
față de ilustrul nostru condu
cător, de a mă alătura tuturor
acelora care au rostit și rostesc
aici cuvinte atît de emoționan
te, pornite din inimă, la adresa
omului care întruchipează tot
ce are mai bun națiunea ro
mână, revoluționarului de ex
cepție, ctitorului de țară nouă,
independentă și suverană, stra
tegului încercat al construirii
socialismului și comunismului in
patria noastră, proeminentă
personalitate a lumii contem
porane, strălucit vizionar, care
de aproape un sfert de veac
militează pentru a se înțelege
că lichidarea subdezvoltării, in
staurarea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționa
le, realizarea dezarmării gene
rale și depășirea blocurilor mi
litare opuse reprezintă singura
alternativă pentru progresul ge
neral, pentru pace și colaborare
între popoarele planetei.
Realegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu în suprema
funcție de partid
constituie
chezășie pentru partid, pentru
întregul popor că tot ceea ce ne
propunem astăzi se va înfăptui
miine exemplar, că România va
înainta sigur, cu demnitate și
mindrie, pe drumul socialismu
lui, spre realizarea visului de
aur al României — comunismul.
Să ne trăiți multi ani,
iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu!

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
DUMITRU CONSTANTIN
Mult
iubite
și
stimate
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Dînd glas celor mai alese sen
timente de dragoste, stimă și
recunoștință față de dum
neavoastră, mult iubite tova
rășe
secretar
general.
de
nemărginită admirație față de
neobosita activitate pe care o
consacrați cu pilduitoare abne
gație revoluționară libertății și
fericirii poporului, independen
ței și propășirii patriei, in
numele comuniștilor, al tuturor
oamenilor muncii din întreprin
derile Centralei Industriale de
Utilaj Energetic susțin cu toa
tă puterea propunerea ca to
varășul
Nicolae
Ceaușescu,
marele eroii intre eroii nea
mului, ' ■' preeminentă personali
tate a lumii politice contem
porane, să Ițe reales la Con
gresul al XIV-lea al partidu
lui in suprema funcție de se
cretar general al Partidului
Comunist Român,
împreună cu întregul popor,
avem garanția sigură că. fiind
in fruntea partidului și a
țării.
dumneavoastră.
mult
stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. cel mai iu
bit fiu al națiunii, care de aproape 6 decenii militați cu
inalt devotament și patos revo
luționar pentru împlinirea idea
lurilor poporului român, de
pace și progres social, mărețele
programe ale devenirii comu
niste a patriei se vor înfăptui
cu succes, iar națiunea noastră,
deplin stăpină pe destinele sale,
își va consacra un loc de înalt
prestigiu între națiunile lumii.
Totodată, doresc să exprim și
cu acest prilej aleasa stimă,
profunda noastră recunoștință
tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu. ilus
tru om politic și savant de lar
gă recunoaștere internațională,
pentru contribuția de mare în
semnătate adusă la fundamen
tarea și înfăptuirea politicii
partidului, pentru rolul deter
minant pe care îl are în pro
movarea celor mai noi cuceriri
ale revoluției tehnico-științifice
moderne, în întreaga operă de
edificare socialistă a patriei
noastre.
Vă raportăm, mult stimate to
varășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu, că. pornind
de la indicațiile pe care ni
le-ați dat cu ocazia vizitelor de
lucru în unitățile centralei noas
tre, de la sarcinile stabilite de
Comitetul Politic Executiv, sub
îndrumarea organelor și organi
zațiilor de partid ne-am pre
ocupat cu mai multă răspundere
de utilizarea cu eficientă spo
rită a capacităților de produc
ție. de creșterea gradului de
înnoire a producției și reali
zarea produselor cu consumuri
scăzute de materii prime și
energie, de ridicarea nivelului
calitativ și a eficienței întregii
activități.
în primul semestru al acestui
an realizăm o producție-marfă
cu 7,4 la sută mai mare față de
aceeași perioadă a anului tre
cut, iar producția de export va
fi superioară cu 28 la sută.
Creșteri mai importante am în
registrat la producția de oțel, la
piese de schimb pentru utilaj
energetic, la unitățile de pom
pare, precum și la echipamen
te pentru centralele nuclearoelectrice, toate acestea în con
dițiile in care 80 la sută din
producția realizată o reprezintă
produse proiectate sau reproiectate în actualul cincinal.
Pregătindu-ne să întîmpinăm
cu noi realizări marea noastră
sărbătoare de la 23 August și
Congresul al XIV-lea al Parti
dului Comunist Român, colecti
vele de oameni ai muncii și-au
respectat angajamentele luate
în livrarea de echipamente energetice, ceea ce a permis pu
nerea în funcțiune a obiective
lor de la Suceava, Craiova, Oradea și „Progresul** din Capi
tală, de la obiectivele hidro
energetice de la Frunzaru și

Drăgănești. în același timp, am
finalizat livrarea echipamente
lor pentru alte obiective aflate
în stadiu avansat de montaj, lu
cru ce va permite punerea in
funcțiune a acestor obiective în
acest an.
Analizindu-ne însă rezultate
le cu exigența și răspunderea
pe care ni le cere conduce
rea partidului,
dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, trebuie să
recunoaștem că în activitatea
noastră au persistat o serie de
neajunsuri care s-au soldat cu
restanțe față de. plan la sorti
mentele fizice pentru industria
chimică și extractivă. Am întîrzlat livrarea de echipamente energetice pentru centralele electrice de la Bacău, Arad și
Pitești. De asemenea, nu am
realizat planul integral la ex
port pe relația .tjevize, convertii...
bile și nu am reușit șă lichi
dăm integral stocurile SuprânormatiVe,’ îh mod' deosebit lă
producția neterminată. lucru
care a avut o influență negati
vă asupra indicatorilor de efi
ciență.
Vă asigurăm, mult stimate
tovarășe secretar general,
că
am desprins învățămintele ne
cesare, că acționăm hotârît pen
tru lichidarea grabnică a aces
tor neajunsuri, pentru a ne si
tua la nivelul sarcinilor impuse
de cerințele dezvoltării intensi
ve a economiei naționale.
Vă rog să-mi permiteți să
exprim declina adeziune față de
documentele supuse dezbaterii
plenarei — proiectul Programului-Directivă și proiectul Te
zelor pentru Congresul al
XIV-lea al Partidului Comunist
Român — documente care jalo
nează cu claritate căile înaintă
rii viguroase a natriel noastre
pe cele mai înalte culmi ale
progresului si civilizației socia
liste și comuniste.
Documentele programatice aflate pe ordinea de zi prevăd
sarcini deosebite pentru reali
zarea programului
energetic:
extinderea amenajărilor hidro
tehnice, încheierea realizărilor
centralelor
nuclearo-electrice,
punerea in funcțiune a noi obiective pe cărbune, precum și
asigurarea necesarului de utila
je pentru programele de per
fecționare a organizării și mo
dernizare a tuturor ramurilor
economiei naționale. Pentru în
făptuirea acestor obiective vom
aplica cele mai eficiente solu
ții tehnice și organizatorice de
natură să ^asigure
rezolvarea
problemelor cu care ne confrun
tăm. Vom pune un accent tot
mai mare pe introducerea rapi
dă a noilor cuceriri ale revolu
ției tehnico-științifice, prin aplicareâ tehnologiilor noi și mo
dernizarea celor existente, in
strinsă concordanță cu cerințe
le impuse de creșterea gradului
de innoire a produselor, care
se ridică la 95 la sută.
Sintem pe deplin conștienți că
pentru realizarea integrală a
sarcinilor ce ne revin trebuie
să promovăm un stil de muncă
mai ferm, mai dinamic, revolu
ționar, să îmbinăm judicios
munca colectivă cu răspunderea
personală, astfel ca deciziile să
fie rodul gîndirii colective, să
fie adoptate cele mai adecvate
soluții de ridicare a gradului de
eficiență în utilizarea potenția
lului tehnic, a resurselor mate
riale și umane de care dispu
nem.
Exprimind încă o dată depli
nul acord cu documentele su
puse aprobării plenarei, în nu
mele comuniștilor, al tuturor
oamenilor muncii din Centrala
Industrială de Utilaj Energetic,
vă asigurăm, mult iubite și
stimate tovarășe secretar ge
neral, că nu vom precupeți nici
un efort pentru a fi la înălți
mea exigențelor formulate de
dumneavoastră, pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de
plan și ă angajamentelor asu
mate, întîmpinind marea sărbă
toare națională de la 23 August
și Congresul al XIV-lea al
partidului nostru cu cele mai
bune rezultate din activitatea
noastră de pină acum.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
MARIN ION
Mult
iubite
și
stimate
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și distinsă
tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Animați de cele mai alese
sentimente de dragoste și sti
mă, de nemărginită admirație
față de dumneavoastră, marele
și înțeleptul nostru conducător,
comuniștii, toți oamenii muncii
de la întreprinderea Agricolă
de Stat Insula Mare a Brăilei,
asemenea tuturor locuitorilor
județului Brăila, vă adresează
respectuos rugămintea, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu, să
primiți profundul nostru oma
giu, împreună cu cele mai dis
tinse sentimente de prețuire,
recunoștință și înaltă considera
ție, pentru strălucita activitate
revoluționară, consacrată feri
cirii poporului. înfloririi necon
tenite a României socialiste,
pentru cauza socialismului și a
păcii.
Totodată, cu nemărginită și
aleasă admirație, exprimăm
sentimentele noastre de înaltă
prețuire față de dumneavoastră,
mult stimată tovarășă academi
cian doctor inginer Elena
Ceaușescu, eminent activist al
partidului și statului nostru, om
de știință și cultură de presti
giu mondial, pentru strălucita
contribuție adusă la elaborarea
și înfăptuirea grandiosului pro
gram de dezvoltare multilate
rală a patriei, pentru pacea și
progresul omenirii.
Vă rog să-mi permiteți că,
în numele comuniștilor, al tu
turor
locuitorilor
județului
Brăila, să exprim deplina noas
tră satisfacție față de propunerea
adoptată
ca dumneavoastră,
mult iubite șl stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, luptător ne
înfricat pentru cauza socialismu
lui și păcii, inegalabil revolu
ționar, teoretician și ctitor de
țară nouă, să fiți reales în
înalta funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist
Român, garanție sigură a îm
plinirilor prezente și de viitor
ale patriei, a făuririi pe pămintul României a celei mai
drepte și umane orînduiri —
comunismul.
însuflețiți de minunatul dum
neavoastră exemplu de activi
tate revoluționară, acționind in
spiritul cerințelor, orientărilor
și indicațiilor formulate de
dumneavoastră pentru realiza
rea unei agriculturi moder
ne, de înalt randament, vă
raportăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, că oamenii
muncii de la întreprinderea Agricolă de Stat Insula Mare a

Brăilei, puternic angajați în
realizarea la timp și de cea mai
înaltă calitate a producției agricole. au încheiat recoltatul
orzului pe întreaga suprafață de
10 590 ha, ceea ce reprezintă 35
la sută din suprafața totală
cultivată cu această cultură în
cadrul județului, obținînd o
producție medie la hectar de
8 026 kg, livrind la fondul de
stat aproape 85 de mii de tone,
cu 2 845 de tone mai mult decît
nivelul planificat.
Cu sentimente de profundă
recunoștință față de sprijinul
permanent pe care l-ați acor
dat unității noastre, vă asigu
răm, mult iubite și stimate
tovarășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu, că între
prinderea Agricolă de Stat
Insula Mare a Brăilei, gran
dioasă ctitorie a epocii de glo
rii ce vă poartă numele, va
produce in acest an aproape o
jumătate de milion de tone de
cereale, expresie elocventă a
concepției profund științifice a
partidului și statului nostru pri
vind locul și rolul agriculturii
socialiste in economia națională.
în acest climat de deplină și
responsabilă angajare pentru
realizarea planului și a pro
gramelor ce ne revin, vă ra
portăm, mult stimate tovarășe
secretar general, că acordăm o
atenție deosebită și dezvoltării
zootehniei, pe primele 5 luni
din acest an am realizat spo
rurile medii de creștere în
greutate la tineretul ovin și
taurin la îngrășat, reușind să
îndeplinim planul de carne la
fondul de stat.
Sîntem mobilizați și vă asi
gurăm, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, că oamenii
muncii, în frunte cu comuniștii,
toți cei ce muncim și trăim în
această citadelă a agriculturii
socialiste românești nu vom
precupeți nici un efort pentru
îndeplinirea și depășirea planu
lui pe acest an și pe întregul
cincinal, pentru a întîmpina cu
rezultate de seamă in toate sec
toarele aniversarea a 45 de ani
de la victoria mărețului act de
demnitate națională de la 23
August 1944 și Congresul al
XIV-lea al partidului.
Exprimind
deplinul acord
al comuniștilor din județul
Brăila față de documentele
supuse
dezbaterii
plenarei,
vă adresăm respectuos rugă
mintea să primiți, mult iu
bite tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, dumnea
voastră, mult stimată și prețuită
tovarășă Elena Ceaușescu, căl
duroasele noastre urări de feri
cire, sănătate și deplină putere
de muncă, spre gloria și feri
cirea poporului, a cauzei socia
lismului și păcii în lume.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ILIE MATEI
Mult
stimate
și
Iubite
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Documentele de excepțională
importanță supuse dezbaterii și
aprobării Plenarei Comitetului
Central, in pregătirea Congre
sului al XIV-lea al Partidului
Comunist Român — eveniment
de însemnătate istorică în viața
social-politică a țării — evi
dențiază cu
deplină claritate
grija statornică a conducerii
partidului nostru, personal
a
mult iubitului și stimatului se
cretar general al
partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru asigurarea mersului ferm,
neabătut al patriei pe drumul
edificării societății socialiste
multilateral dezvoltate și înain
tării spre comunism, moderni
zării economiei naționale, dez
voltării si consolidării proprie
tății socialiste, creșterii, pe această bază, a nivelului de trai,
material și spiritual al întregu
lui popor, afirmării. în conti
nuare, a partidului ca forță po
litică organizatoare și dinami
zatoare a întregii activități economico-sociale, ca centru vi
tal al națiunii.
Dînd glas voinței unanime a
celor aproape >120 000 de comu
niști din județul Timiș, vă rog
să-mi permiteți să exprim de
plinul acord cu propunerea fă
cută in cadrul plenarei ca, în
consens cu voința
întregului
partid și popor, strălucitul con
ducător al destinelor noastre
socialiste, genial ctitor de țară
și viață nouă, mult
sti
matul
și
iubitul
tovarăș
Nicolae Ceaușescu să fie reales
la Congresul al XIV-lea in
funcția supremă de secretar ge
neral al Partidului Comunist
Român.
Pentru tot ceea ce ați făcut
și faceți cu pilduitoare dăruire
patriotică, revoluționară,
spre
binele și fericirea poporului ro
man, vă rog să-mi ingăduiti,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. ca in nu
mele comuniștilor, al tuturor
oamenilor muncii din județul
Timiș să vă adresez cele mai
respectuoase sentimente de aleasă stimă, nețărmurită dra
goste și profundă recunoștință
pe care le nutrim față de dum
neavoastră, cel mai iubit fiu al
națiunii noastre, marele Erou
între eroii neamului, strălucit
conducător al partidului și sta
tului, eminent ginditor și om
politic, personalitate
proemi
nentă a lumii contemporane,
care v-ați
consacrat întreaga
muncă și viață înfăptuirii idea
lurilor supreme ale clasei mun
citoare, ale poporului român, de
dreptate socială, unitate, inde
pendentă. libertate și progres,
de pace și colaborare interna
țională.
Aducem, totodată, un respec
tuos omagiu mult stimatei to
varășe Elena Ceaușescu, emi
nent militant al partidului și
statului nostru, savant de largă
recunoaștere
internațională,
pentru Îndelungata activitate
revoluționară și contribuția de
seamă la elaborarea șl înfăptui-

rea planurilor și programelor
de edificare socialistă a patriei,
la înflorirea științei, invățămintului și culturii românești.
Proiectul Programului-Directivă și proiectul Tezelor Con
gresului, elaborate și fundamen
tate cu contribuția determinan
tă, hotăritoare a mult stimatului
secretar general ai partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
prefigurează
noile
obiective
strategice de dezvoltare economico-socială a țării în următo
rul cincinal și în perspectiva
anilor 2000—2010, în vederea
trecerii României într-o etapă
nouă, superioară, de țară socia
listă multilateral dezvoltată.
în numele organizației jude
țene de partid Timiș exprim acordul deplin față de conținutul,
orientările de bază și liniile
directoare ale acestor documen
te programatice, care vor asi
gura și județului nostru o dez
voltare economico-socială
in
concordantă cu ritmurile stabi
lite pentru noua etapă, o valo
rificare superioară a puternicu
lui potențial material, tehnicoștiințific și uman de care dis
punem.
în anii glorioși care au trecut
de la Congresul al IX-lea al
partidului, județul Timiș, ase
menea întregii țări, a înregistrat
profunde transformări economico-sociale. Datorită uriașelor
fonduri de investiții, însumînd
peste 100 miliarde lei. industria
a cunoscut o creștere de 7 ori,
agricultura de 4 ori; a fost crea
tă aproape in totalitate baza
tehnico-materială a științei. învățămîntului, artei și culturii.
S-au asigurat peste 150 000 noi
locuri de muncă, iar 80 la sută
din populație locuiește în apartamente și case noi.
Vă raportez, mult stimate to
varășe secretar general, că și in
județul nostru ideile, tezele și
orientările cuprinse in magis
tralele dumneavoastră expuneri
și cuvintări programatice s-au
constituit intr-un viguros și mo
bilizator program de muncă și
luptă revoluționară, care a de
clanșat noi energii și inițiative
creatoare, o atitudine mult mai
exigentă și responsabilă in în
deplinirea sarcinilor de produc
ție, în îmbunătățirea radicală a
activității
politico-organizatorice și economico-sociale. Drept
urmare, in primele cinci luni din
acest an, am obținut rezultate
superioare in toate domeniile.
In industrie, planul la producția
marfă a fost realizat integral.
Am pus un accent prioritar pe
realizarea producției fizice, cu
deosebire a celei destinate ex
portului, iar printr-o mai bună
conlucrare cu centralele indus
triale și întreprinderile specia
lizate de comerț exterior am asigurat o ritmicitate superioară
livrării șl vămuirii produselor
destinate partenerilor externi,
față de care ne-am onorat toate
contractele.
Am luat toate măsurile nece
sare pentru realizarea în cele
mai bune condiții a planului
pe luna iulie, pe semestrul II și
pe întregul an. Apreciez că
sarcinile de plan ce revin ju
dețului Timiș în 1990 și în cin
cinalul viitor reflectă pe deplin
posibilitățile noastre și ne an

gajăm să acționăm cu toată
răspunderea pentru moderni
zarea și utilizarea cu maximă
eficiență a potențialului pro
ductiv, introducerea pe scară
largă a tehnicii avansate, redu
cerea consumurilor și valorifi
carea cu randamente superioa
re a resurselor materiale si
energetice in vederea realizării
unei creșteri economice de tip
intensiv,
ridicării
eficienței
in toate domeniile de activitate.
Analizele efectuate au scos în
evidență și o seamă de neajun
suri privind folosirea capacită
ților de producție, creșterea vi
tezei de rotație a mijloacelor
circulante, lichidarea stocuri
lor supranormative, înregistra
rea unui volum încă ridicat de
cheltuieli neeconomicoase, care
au influențat negativ activita
tea economico-financiară a unor
întreprinderi.
în agricultură, vă raportez,
mult stimate tovarășe secretar
general, că, în spiritul mobili
zatoarelor dumneavoastră che
mări și îndemnuri de a realiza
producții mari la toate cultu
rile, am acordat cea mai mare
atenție recoltării și depozitării
in bazele de recepție a întregii
producții de orz. în prezent,
toate forțele mecanice și umane
din unitățile agricole sînt con
centrate la strînsul griului, în
treținerea culturilor prăsitoare,
stringerea furajelor, realizarea
producțiilor planificate in zoo
tehnie.

Asigurăm plenara, pe dum
neavoastră. mult stimate tova
rășe secretar general, că vom
acționa cu toată răspunderea
pentru ca dezbaterea in orga
nizațiile de partid, de masă și
obștești a proiectelor documen
telor programatice ale forumu
lui suprem al comuniștilor ro
mâni din toamna acestui an să
contribuie la instaurarea unui
suflu nou, a unui climat șl mai
exigent de muncă, la o șl mai
pronunțată angajare revoluțio
nară și responsabilă a tuturor
comuniștilor și oamenilor mun
cii din județul Timiș față de
sarcinile încredințate, față de
modul cum se înfăptuiesc obi
ectivele de plan în profil teri
torial pe acest an și pe întregul
cincinal.
Exprimîndu-mi încă o dată
deplinul acord cu propunerea
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu
să fie reales la Congresul al
XIV-lea în funcția supremă de
secretar general, asigur plenara,
pe dumneavoastră, mult sti
mate
și
iubite
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că organiza
ția județeană de partid Timiș,
toți locuitorii județului, strins
uniți în jurul partidului, al se
cretarului său generai, sînt
ferm hotărîți să intimpine ju
bileul actului istoric revoluțio
nar de la 23 August și Congre
sul al XIV-lea al Partidului
Comunist Român cu cel mai bo
gat bilanț de realizări în toate
domeniile activității economicosociale.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
EUGENIU RĂDULESCU
Mult stimate și iubite
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe șl tovarăși,
Cu mare emoție și cu nemăr
ginită mindrie doresc șă dau
expresie sentimentelor de fier
binte adeziune și unanimă bucu
rie pe care, cu deplină certitu
dine. alături de cei prezent! in
această sală, le vor trăi sutele
de mii de muncitori, ingineri și
tehnicieni care lucrează în in
dustria constructoare de mașini
in momentul in care vor lua
cunoștință de propunerea pri
vind
realegerea la cel de-al
XIV-lea Congres al partidului
în suprema funcție de secretar
general al Partidului Comunist
Român a celui mai iubit și sti
mat fiu al națiunii
noastre,
conducător clarvăzător și cu
tezător al partidului și statu
lui, proeminentă personalitate
a vieții politice contemporane,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Modele de analiză profund
științifică a procesului făuririi
societății socialiste multilateral
dezvoltate
și de înaintare a
țării spre visul de aur — co1munismul ---, proiectul Programului-Directivă și Tezele
Congresului al XIV-lea, Ia ela
borarea. cărora.. dumneavoastră,
mult stlmrite tovarășe secretar
general, v-ați adus contribuția
determinantă, reprezintă prin
ele însele, pentru întregul nos
tru partid și popor, cel mai
bun argument că Partidul Co
munist Român vă va avea, și
de aici înainte, în fruntea sa
pe dumneavoastră, erou între
eroii neamului, simbol al slu
jirii neabătute a idealurilor so
cialismului științific, ctitor de
eră nouă pe pămint românesc,
garanția cea mai sigură a în
făptuirii tuturor perspectivelor
spre care năzuiește Întreaga
noastră națiune.
Mulțumindu-vă din inimă,
odată cu întregul popor, pen
tru tot ce ați făcut și faceți
pentru înflorirea patriei stră
bune, prin înfăptuirile magis
trale
obținute cu
deosebire
după cel de-al IX-lea Congres
al partidului — care a deschis
o epocă de inegalabilă înnoire
în toate domeniile — vă rugăm,
mult stimate tovarășe secretar
general, să primiți cea mai
fierbinte expresie a gratitudinii
constructorilor de mașini pen
tru rolul deosebit pe care ni
l-ați încredințat în ansamblul
economiei naționale. Dorim să
vă mulțumim pentru viziunea
modernă, de largă perspectivă
economică și socială în care ați
conceput și stabilit obiectivele
domeniului nostru de activita
te, în strinsă legătură cu toate
celelalte ramuri din industrie,
agricultură, știință și cultură,
atit pină in prezent, cît și pen
tru anii și deceniile care ur
mează. Sintem mobilizați să vă
putem raporta, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că,
urmare a conducerii dumnea
voastră înțelepte, a dinamismu
lui și energiei cu care ne-ați
chemat permanent să ne des
fășurăm activitatea, a măsuri
lor complexe pe care le-ați
stabilit in această direcție, în
industria constructoare de ma
șini producția-marfă va crește
la finele acestui cincinal cu 37,4
la sută față de 1985. pe baza
unui spor al productivității
muncii cu aproape 29 la sută,
care va face ca volumul expor
tului să sporească cu 87,6 la
sută pe relația cliring țări so
cialiste și cu 157,9 la sută pe
devize convertibile.
Prezentînd acest raport sin
tetic, dorim, totodată, să adre
săm cele mai calde mulțumiri
mult stimatei tovarășe aca
demician doctor inginer Elena
Ceaușescu, eminent om politic
și de stat, personalitate ști
ințifică de largă recunoaște
re internațională, sub a cărei
directă conducere știința noas
tră. invățămintul, cercetarea au
adus și își aduc o contribuție
hotăritoare Ia soluționarea pro
blemelor complexe ale progre
sului tehnic, la introducerea în
producție a noilor cuceriri ale
geniului uman, la asigurarea
necesarului de cadre cu temei
nice cunoștințe profesionale și
o înaltă conștiință revoluționa
ră. socialistă.
Dezbaterea in această plena
ră a modului de îndeplinire a
sarcinilor de plan pe primul se
mestru al anului în curs, ne de
termină să raportăm că, urmare
a măsurilor întreprinse, am ob
ținut unele creșteri față de aceeași perioadă a anului prece

dent. Producția-marfă a sporit
cu 5,5 la sută, exportul cu 6,3
la sută pe cliring țări socialiste
și cu 32 la sută pe devize con
vertibile. Sînt creșteri care nu
ne pot mulțumi, avînd în ve
dere că nu am realizat produc
ția fizică, îngreunind, prin aceasta, desfășurarea activității
in unele sectoare producătoare
de materii prime și energie.
Aceste nerealizări reflectă de
ficiențele care se mai mani
festă încă in stilul de muncă
al cadrelor de conducere, al
specialiștilor din minister, din
centrale industriale.
Raportăm plenarei că am analizat cu simț de răspundere
și exigentă comunistă aceste
deficiențe, am stabilit progra
me care să antreneze in mai
mare măsură întreprinderile în
soluționarea tuturor proble
melor. Am acordat și vom
acorda, în continuare, o atenție deosebită acțiunii de
organizare și modernizare ști
ințifică, cu accentul pe uti
lizarea la maximum a capa
cităților de producție, creșterea
calității, reducerea consumuri
lor materiale și energetice.
Avem, astfel, convingerea că,
prin aplicarea riguroasă a pro
gramelor elaborate, ne vom
realiza sarcinile . cp. „ne revin
pentru 1989 și vom pregăti in
condiții Corespunzătoare
anul
1990, creind premisele ca Indus
tria construcțiilor de mașini să
încheie actualul cincinal cu re
zultate la nivelul sarcinilor
stabilite.
Proiectul Programului-Directivă al celui de-al XIV-lea Con
gres al partidului, -situează in
dustria constructoare de ma
șini in cincinalul 1991—1995 pi
in perspectiva anilor 2000—2010
printre ramurile prioritare ale
economiei naționale, incredfnțîndu-i sarcini deosebit de mo
bilizatoare. Arătind că indus
tria constructoare de mașini
dispune de dotările necesare
și de potențialul uman pen
tru a realiza sarcinile sta
bilite, vorbitorul a spus : Do
resc să subliniez că am trăit
clipe de înaltă mindrie patrioti
că și revoluționară pentru mo
dul strălucit în care secretarul
nostru general orientează întrea
ga activitate a partidului și sta
tului, punînd ferm la baza în
tregii noastre politici interne și
externe principiile fundamen
tale ale socialismului științific
Sublinierea pregnantă a rolu
lui partidului și statului în con
ducerea întregii activități ecbnomico-sociale, așezarea fermă
la baza prosperității poporului
român a dezvoltării proprietății
socialiste, de stat și cooperatiste
conducerea întregii economii pe
baza planului național unic,
menținerea unei rate înalte de
acumulare, crearea unui origi
nal sistem al democrației muncitorești-revoluționare, care asi
gură aplicarea principiului con
struirii socialismului cu poporul
și pentru popor reprezintă, in
tr-adevăr, garanția că țâra
noastră, chiar și în această pe
rioadă complexă a epocii con
temporane, va reuși să realizeze
indicatorii de bază ai creșterii
nivelului de trai, material șt
spiritual al poporului, sporirea
în cincinalul următor a venitu
lui național.
Nu putem, de asemenea, să nu
fim mîndri de modul in care
partidul, pe baza orientărilor
secretarului nostru general gindește cu deosebită originalitate
și profund spirit științific, fizio
nomia viitoarei societăți socia
liste dezvoltate, care — așa cum
se înscrie in documentele dezbă
tute în cadrul plenarei — se va
deosebi net de imaginea socie
tății capitaliste dezvoltate, bu
năstarea materială rațională a
oamenilor fiind însoțită de asi
gurarea echității sociale, de un
inalt nivel de cultură și civiliza
ție, care să asigure o viață dem
nă, superioară tuturor cetățeni
lor.
Iată de ce, comuniștii, între
gul popor, în rindul cărora se
înscriu și constructorii de ma
șini, își exprimă și în aceste
momente importante ale pregăti
rii viitorului congres al parti
dului nostru profunda lor stimă
și fierbintea admirație față de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel
mai revoluționar și înflăcărat
patriot, hotărîrea de a-i urma
neabătut îndemnurile șl orientă
rile, văzînd în realegerea sa S
suprema funcție de secretar ge
neral al partidului garanția uni
tății întregului popor în marea
operă a progresului și prosperi
tății națiunii noastre.

(Continuare in pag. a V-a)
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(Urmare din pag. a IV-a)
Să ne trăiți mulți ani, mult
iubite și stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu,

—
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pentru ca sub geniala dumnea
voastră conducere poporul ro
mân sâ-și poată îndeplini visul
său de aur — făurirea comunis
mului pe pămintul României I

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE CATANA
Mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimafi tovarăși,

Plenara la care participăm se
înscrie ca un moment politic
de cea mai mare însemnătate
în cadrul pregătirii pentru cel
de-al XIV-lea Congres al parti
dului, intimpinat de întregul
popor cu deplina convingere că
acest mare și reprezentativ fo
rum comunist va determina
dezvoltarea și mai puternică a
economiei, va marca trecerea
patriei noastre intr-o etapă
nouă, superioară a societății so
cialiste.
Certitudinea noastră izvorăș
te din încrederea nemărginită
a poporului in politica Parti
dului Comunist Român, din
mărețele înfăptuiri obținute în
anii socialismului, și in mod
deosebit in anii de glorie ai
Epocii Nicolae Ceaușescu, și
este puternic întărită de pre
vederile cuprinse in proiectul
de Directive și proiectul Tezelor
pentru congres, care prefigu
rează cu strălucire tabloul im
presionant al României de mli
ne. un program revoluționar de
muncă pentru cincinalul viitor
și în perspectivă pină in anii
2000—2010.
Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Argeș, în strînSă
unitate cu întregul partid și
pooor, aduc un vibrant omagiu
celui mai iubit fiu al națiunii
noastre, erou intre marii noștri
eroi naționali, ctitorul Româ
niei socialiste moderne, făuri
torul celei mai înălțătoare epoci din istoria multimilenară
a patriei noastre, și susțin din
toată inima șt cu toată căldura
prODUnerea ca la cel
de-al
XIV-lea Congres al partidului
în funcția supremă de secretar
general să fie reales tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Această opțiune istorică din
Inimă și conștiință reorezintă
dorința și voința fierbinte a în
tregului partid și a întregului
popor, constituie garanția că is
toricele hotărîri ce vor fi adop
tate de către Congresul al XIVlea vor fi exemplar îndeplini
te, că prin strălucita prezentă a.
tovarășului Nicolae Ceausescu
în fruntea partidului țara noas
tră va înainta liberă, indepen
dentă și suverană sore viitorul
comunist, va continua să-si
făurească în demnitate lumi
nosul său destin socialist, pro
iectat de Congresul al IX-lea
al Partidului Comunist Român.
Documentele programatice su
puse dezbaterii plenarei elaborate sub conducerea, cu
participarea directă și con
tribuția hotărîtoare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a spus în
continuare vorbitorul, se con
stituie într-o strălucită strate
gie a înaintării ferme a patriei
spre comunism, pun din nou,
cu deosebită tărie, in evidență
excepționalele calități de con
ducător revoluționar ale secre
tarului general al partidului
nostru, uriașa sa capacitate de
a analiza profund și cuprinză
tor realitatea și de a canaliza
energiile creatoare ale poporu

lui in direcția progresului ne
întrerupt. profundul său patrio
tism și responsabilitate istori
că față de generațiile de azi
și de miine, preocuparea și grija
statornică pentru fericirea țării
și pacea întregii omeniri.
Cu deosebită stimă și respect
folosim și acest prilej pentru a
aduce un cald și vibrant oma
giu tovarășei Elena Ceaușescu,
militant de frunte al partidu
lui și statului nostru, savant de
amplă recunoaștere internațio
nală, pentru contribuția de ines
timabilă valoare la elaborarea
și înfăptuirea întregii noastre
politici interne și externe, la
puternica dezvoltare a patriei
noastre.
Pe deplin convinși că fun
damentarea unor teluri cuteză
toare cum sînt cele din- Pro
iectul de Directivă se bazează
pe îndeplinirea în condiții bune
a planului pe acest an și pe
întregul cincinal, ferm hotărițl
să intimpinăm congresul parti
dului cu rezultate dintre cele
mai bune, a spus vorbitorul,
acționăm pentru realizarea pla
nului în industrie, agricultură,
în toate domeniile și sectoarele
de activitate. Pe primii trei ani
ai cincinalului actual planul
producției marfă industriale a
fost îndeplinit, iar pe cinci luni
din acest an un număr de 59
de întreprinderi au realizat su
plimentar o producție de 237
milioane lei. De asemenea, pină
in prezent au fost îndeplinite
sarcinile pe cinci luni la un
număr de 29 de produse, prin
tre care cărbune, gaze natura
le, motoare electrice, compo
nente electronice, motoare cu
ardere internă, cauciuc sinte
tic, plăci fibrolemnoase. mobilă,
ceramică de menaj și altele.
Față de aceeași perioadă a
anului trecut, producția pe pri
mele cinci luni este mai mare
cu 6 Ia sută, respectiv cu 1,4
miliarde lei.
în domeniul investițiilor, pla
nul a fost îndeplinit pe cinci
luni în procent de 102,8 la sută
la total, cu o depășire de 63 mi-
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lioane, iar la construcții-montaj
cu un plus de 49 milioane.
Producția de export pe re
lația C.T.S. a fost realizată în
procent de 101,2 la sută.
Față de aceeași perioadă a
anului trecut producția la ex
port a fost mai mare pe relația
cliring țări socialiste cu 13 la
sută, iar pe devize convertibi
le cu 16,9 la sută.
în agricultură, așa cum ne-ați
cerut dumneavoastră, ne-am
organizat mai bine și vă ra
portăm că acționăm
intens
pentru înfăptuirea sarcinilor pe
care ni le-ați trasat de a rea
liza anul acesta cea mai mare
producție agricolă.
Mulțumindu-vă și in acest
cadru pentru recenta vizită care
ați făcut-o in județul nostru,
pentru îndemnurile și prețioa
sele indicații date de dumnea
voastră, vă raportăm, mult
iubite și stimate tovarășe secre
tar general, că am încheiat re
coltatul orzului în condiții
bune, realizînd cea mai mare
producție de pină acum in
județ, 31 de unități au obținut
7 500 kg la hectar, iar 11 unități
peste 8 000 kg orz la hectar.
Avem condiții favorabile pen
tru a obține producții ridicate
la griu, porumb, floarea soa
relui, cartofi, legume șl fructe.
Deși majoritatea întreprinde
rilor s-au încadrat în cheltuie
lile planificate. înregistrînd im
portante economii, altele n-au
acționat suficient pentru folo
sirea capacităților, reducerea
consumurilor normate și econo
misirea strictă a materiilor pri
me și materiale.
Exprimind totala adeziune la
documentele supuse dezbaterii
plenarei, care dau o strălucită
expresie dorinței și voinței hotărite a comuniștilor români, a
întregului nostru popor de a-și
făuri o economie puternică, de
a înainta in libertate, demnita
te, suveranitate și independență
spre cele mai înalte culmi ale
civilizației socialiste și comu
niste, a spus in încheiere vor
bitorul, organizația județeană
de partid Argeș va acționa
energic, cu tot
devotamentul
pentru a face din dezbaterea
acestor documente programatice
un prilej de perfecționare și
impulsionare a întregii noastre
activități politico-organizatorice,
de educare patriotică, revolu
ționară a comuniștilor, a tuturor
oamenilor muncii, in vederea În
deplinirii la un înalt nivel de
calitate și eficientă a marilor
sarcini ce ne revin în toate do
meniile și sectoarele de activi
tate.

TOVARĂȘEI
DIAMANTA LAUDONIU

CUVlNTUL

Mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu,
Mult
stimată
și
iubită
tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși.

Vă rog să-mi permiteți să
dau expresie inaltei aprecieri și
importanței pe care toți cei ce
muncesc pe tărîmul cercetării
științifice și introducerii tehni
cii noi le nutresc față de lu
crările acestei istorice Plenare
a Comitetului Central al parti
dului, chemată să dezbată do
cumente de o covîrșitoare în
semnătate pentru
destinul
României socialiste pină în
prima decadă a celui de-al
treilea mileniu. Tezele, ca și
Programul-Directivă pentru cel
de-al XIV-lea Congres, consti
tuie expresia concentrată a
gindirii revoluționare a condu
cătorului iubit al partidului și

statului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ctitor al
României moderne, al celei mai
rodnice Epoci din istoria mul
timilenară a patriei, epoca fău
ririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate și a înaintă
rii ferme a patriei noastre spre
comunism. Prin caracterul ști
ințific și profundul lor realism,
prin temeinica lor angajare față
de nevoile concrete și năzuin
țele poporului, prin fidelitatea
față de legile generale ale so
cialismului științific — dezvol
tate creator de partidul nostru,
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
în condițiile țării noastre —
prin înalta grijă față de des
tinele socialismului și comunis
mului în lume, prin ținuta lor
consecvent revoluționară. Teze
le și Programul-Directivă vor
constitui, in anii ce vin. docu
mente politice de însemnătate
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cardinală, acte de referință
pentru poziția și drumul ales
de România in lumea complexă
în care trăim, expresii exem
plare ale gindirii marelui Erou
al României socialiste, perso
nalitate proeminentă a mișcării
comuniste și a vieții poli
tice mondiale, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Exprimîndu-ne adeziunea de
plină față de Tezele și Pro
gramul-Directivă, noi, cei ce
muncim pe tărîmul științei și
introducerii tehnicii noi, sintem,
totodată, conștienți de amploa
rea răspunderilor pe care măre
țele documente ni le încredin
țează. Sub conducerea tovarășei
academician
doctor
inginer
Elena Ceaușescu, activist de
seamă al partidului,
om de
știință de cea mai înaltă recu
noaștere și prețuire mondială,
cercetarea științifică — domeniu
care s-a afirmat în anii epocii
noastre, drept o autentică și
esențială forță de producție —
va acționa într-o tot mal strînsă
unitate cu învățămintul și pro
ducția pentru înfăptuirea pro
gramelor de organizare și mo
dernizare a proceselor de pro
ducție, programe care — așa
cum a subliniat în repetate
rînduri secretarul general al
partidului — constituie o adevă
rată coloană vertebrală a stra
tegiei de dezvoltare economicosocială a țării în anii și deceni
ile viitoare, condiția și chezășia
creșterii intensive a economiei
naționale, a progresului accele
rat al României, de la nivelul
unei țări cu o dezvoltare econo
mică medie la nivelul țărilor
dezvoltate.
Locul și rolul de principală
forță motrice a progresului
multilateral al patriei, pe care
Tezele și Programul-Directivă
le rezervă științei și tehnologiei,
ne obligă să reanâlizâm . in
profunzime și să perfecționăm
organizarea, structurile și func
tionarea cercetării științifice,
concepția și stilul nostru de
muncă, relațiile dintre cercetare,
învățămint și producție, gradul
de conștiință și de mobilizare a
tuturor celor ce muncesc in acest
domeniu de activitate. In condi
țiile deplinei afirmări și amplei
perfecționări a mecanismului
economico-flinanciar și a relații
lor de producție și sociale pre
văzute în Teze și ProgramulDirectivă, știința românească va
trebui să găsească noi căi și
mijloace de incorporare accele
rată și eficientă a celor mai noi
cuceriri ale revoluției tehnicoștiințifice in economia noastră
socialistă, orientată permanent
spre organizare și modernizare,
spre deplina punere în valoare a
capacității de creație națională,
spre un larg schimb de valori pe
plan internațional.
Vom accentua eforturile eu
deosebire pentru perfecționarea
tehnologiilor privind creșterea
bazei de materii prime, energe
tice și de combustibili, precum
și pentru creșterea randamente
lor de extracție și. preparare a
substanțelor utile din materiile
prime. Se va intensifica activi
tatea de cercetare pentru reali
zarea programelor și aplicarea
mai rapidă a unui număr sporit
de noi materiale cu caracteristici
superioare, care, după cum este
știut, sînt menite să conducă la
înlocuirea și economisirea sub
stanțială a resurselor de materii
prime, materiale și energetice, la
creșterea duratei de viață a uti
lajelor și agregatelor, la scăde
rea greutății acestora, la reduce
rea consumului de metale defi
citare și scumpe, de energie și
combustibil, la creșterea produc
tivității muncii.

—
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Știința românească va găsi noi
căi și mijloace de a accelera
ritmul de îndeplinire a sarcini
lor industriei, agriculturii, a ce
lorlalte sectoare ale activității
economico-sociale, va contribui
în mod hotărîtor la elaborarea
de noi soluții pentru problemele
dezvoltării, care' să accentueze
permanent independența econo
mică și politică pe care România
și Ie-a cucerit în anii noștri, ca
pacitatea țării de a acționa pe
arena mondială ca un partener
socialist valoros, de încredere,
statornic în convingerile, atitu
dinile și acțiunile sale.
Glorioasa Epocă de la Con
gresul al IX-lea și pină in pre
zent a ridicat știința în Româ
nia la cele mai înalte demni
tăți și răspunderi sociale din
întreaga ei istorie pe aceste
meleaguri. Tezele și ProgramulDirectivă întăresc cu hotărire
«cest statut, căci prin ele știin
ței i se încredințează nu nu
mai sarcina de a Înfăptui un
progres revoluționar in toate
ramurile și domeniile activită
ților productive, economice, dar
și aceea de a-$i aduce întreaga
contribuție la o operă de per
fecționare socială fără prece
dent.
Aprobînd cu însuflețire Te
zele
și
Programul-Directivă
pentru cel de-al XIV-lea Con
gres al partidului, noi, cei ce
muncim pe tărîmul științei,
sintem hotărițl să intimpinăm
mărețul eveniment al celei de
a 45-a aniversări a victoriei
revoluției de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiimperialistă cu noi și convin
gătoare fapte de muncă. Vă
raportăm, mult stimate to
varășe secretar general, că. sub
conducerea tovarășei academi
cian doctor inginer Elena
Ceaușescu. președintele Consi
liului Național al Științei și
Invățămîntului. coordonator și
îndrumător permanent și neobo
sit al muncii noastre, prin mă
surile adoptate, cercetarea ști
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ințifică și tehnologică, gîndirea
și capacitatea științifică româ
nească au adus o contribuție în
semnată la îndeplinirea preve
derilor stabilite pentru acest
cincinal. Relevind principalele
realizări obținute în acești ani,
contribuția deosebită a cer
cetării științifice la înfăptuirea
programelor de organizare și
modernizare a proceselor de
producție și de reducere a con
sumurilor materiale și energe
tice, vorbitoarea a spus :
Sintem conștienți,
totodată,
de faptul că nu am reușit să fa
cem totul să punem in valoare
deplină potențialul existent in
economia noastră și baza tehnico-materialâ creată. Nu s-a
reușit, in totalitate, să se ge
neralizeze măsurile și soluțiile
tehnice care au dus la rezultate
bune in prima etapă de per
fecționare a organizării și de
modernizare a producției, iar
trecerea de la laborator sau
prototip la producția de serie
durează încă prea mult. Vom
acționa mai hotărit pentru o
colaborare mai eficientă intre
unitățile de cercetare, proiec
tare și întreprinderile de pro
ducție beneficiare, cit și pentru
întărirea climatului de înaltă
răspundere, de ordine și disci
plină. pentru perfecționarea
continuă a stilului și metodelor
de muncă in activitatea noastră.
Cu sentimente de fierbinte
prețuire, recunoștință și dra
goste față de cel ce a dat un
înalt sens patriotic, revoluționar,
comunist, muncii și vieții noas
tre. chezaș fără seamăn al de
plinei victorii a socialismului și
comunismului în scumpa noas
tră patrie, conducătorul parti
dului si statului. susținem
din adincul inimilor noas
tre propunerea ca la Con
gresul al XIV-lea
tovarășul
Nicolae Ceausescu să fie reales
in înalta funcție de secretar
general al Partidului Comunist
Român.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION TRAIAN ȘTEFĂNESCU
Mult
iubite
și
stimate
tovarășe Nicolae Ceausescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român.
Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimat!
tovarăși.
Resimt, ea o datorie de con
știință să exprim, dip adincul
inimii, deplinul acord privind
realegerea dumneavoastră, mult
stimate si iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, în funcția
supremă de secretar general al
Partidului Comunist Român,
la Congresul al XIV-lea, act de
însemnătate cardinală pentru
destinul poporului român, re
levind încă o dată, intr-un chip
pregnant, că politica partidului
nostru este în deplin consens
cti aspirațiile și voința poporu
lui, care vede în personalita
tea dumneavoastră întruparea
virtuților sale supreme, vede
ctitorul de țară nouă, socia
listă, liberă și independentă,
mereu înfloritoare, vede promo
torul neobosit al idealurilor
sale, geniul călăuzitor spre vii
torul luminos al comunismului,
pe care îl voiește, astfel, ne
strămutat în fruntea partidului
și a țării.
Cei peste 100 de mii de co
muniști, toți locuitorii Doljului,
intr-un glas cu întreaga țară.

susțin în mod responsabil, în
spiritul principiului făuririi so
cialismului cu poporul și pen
tru popor, realegerea dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. ca secretar
general al partidului, în con
tinuitatea firească a celor 24
de ani care au trecut de la is
toricul Congres al IX-lea — ani
de glorie și măreție, fără egal
ai României socialiste.
Asemenea tuturor documen
telor programatice elaborate în
perioada ce a trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului
și, de fapt, asemenea tuturor
mărețelor înfăptuiri din acești
ani de avint creator fără pre
cedent, Programul-Directivă și
Tezele pentru Congresul al
XIV-lea, față de care îmi ex
prim deplinul acord, poartă pe
cetea strălucitei dumneavoastră
gindiri novatoare, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu,
gîndire originală, pătrunsă de
spirit realist-științific, profund
patriotic și consecvent revolu
ționar. Se regăsesc, cu vigoa
re, forța vizionară, excepționa
la capacitate de a defini și
stabili — pornind de la stadiul
actual al societății românești,
de la cerințele obiective ale vii
torului — orientările de bază
și liniile directoare ale dezvol
tării României în deceniile de
la cumpăna mileniilor. în ve

derea trecerii într-o etapă nouă,
superioară, de țară socialistă
multilateral dezvoltată.
Partidul și poporul se află
din nou in fața unui program
ce pune strălucit in valoare
inestimabilul tezaur de gîndire
social-politlcâ șl experiență re
voluționară acumulat de aproape 6 decenii de revoluțio
narul de excepție, care, ridicat
de istorie, prin vrerea comu
niștilor, In fruntea națiunii
noastre, unește exemplar, prin
gînd și faptă eroică, lupta pen
tru prosperitatea patriei cu cea
pentru socialism, progres so
cial și pace in întreaga lume,
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Folosesc acest prilej pentru a
adresa cele mai alese senti
mente de stimă și profundă
tovarășei
Elena
prețuire
Ceaușescu, eminent militant al
partidului și statului, persona
litate remarcabilă a vieții noas
tre social-politice, strălucit om
de știință, care aduce, cu înal
tă competență, răspundere și exigență revoluționară, o contri
buție de cea mai mare im
portanță la înfăptuirea aspira
țiilor de mai bine ale poporu
lui român, la afirmarea demnă
a României in rîndul națiuni
lor lumii.
în continuare vorbitorul a
spus : La fel ca în întreaga țară,
răspunzînd sarcinilor și indica
țiilor formulate de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe se
cretar general, comitetul iudețean, celelalte organe șl organi
zații de partid, comuniștii, toți
oamenii muncii din Dolj acțio
nează cu energie sporită pentru
realizarea prevederilor planului
și programelor de dezvoltare
economfco-socială in profil teri
torial.
Vă raportez că. In perioada
parcursă din acest an, județul
nostru s-a inserts cu rezultate
superioare anului trecut, Înregis
trând o creștere de 8,1 la sută
la producția-marfă industrială și
de 41,1 Ia sută la producția pen
tru export. Am realizat integral
planul la investiții și reparații
capitale, inclusiv la construcția
de locuințe. Sint anumite plusuri
și la indicatorii de eficiență. Ca
urmare a măsurilor luate, a
crescut productivitatea muncii și
a scăzut nivelul cheltuielilor to
tale și materiale.
Recenta dumneavoastră pre
zență. mult stimate tovarășe
secretar general, în mijlocul lu
crătorilor din agricultura jude
țului nostru, pentru care vă adresăm cele mal călduroase și
respectuoase mulțumiri, indica
țiile și orientările adresate in
dialog viu cu lucrătorii ogoare
lor au determinat o puternică
mobilizare a acestora Ia reali
zarea sarcinilor ce ne revin.
Vă raportez că Ia cultura or
zului am obținut cea mai mare
producție realizată vreodată in
Dolj. Am început recoltatul la
griu și sînt condiții să obținem o
producție bună. în mod cert mai
mare decît in 1988.
Fără Îndoială că ProgramulDirectivă și Tezele, prin cerin
țele și exigențele deosebite pe
care le cuprind, ne pun obiectiv
în situația nu numai de a scruta
viitorul, dar și de a analiza, de
pe platforma răspunderii comu
niste, munca noastră actuală și
rezultatele ei. Deși, pe ansamblu,
rezultatele obținute sînt superi
oare față de anul trecut, jude
țul nostru se prezintă cu unele
nereaiizări.
Sintem conștienți că toate acestea evidențiază o serie de

deficiențe in activitatea noas
tră, a comitetului județean, solicitînd concentrarea atenției in
perioada următoare — pentru
creșterea rolului conducător al
tuturor organizațiilor de partid,
perfecționarea stilului și meto
delor de lucru, îmbunătățirea ■“
activității
politico-educative, •
•
promovarea fermă a spiritului
revoluționar, spre a fructifica
la un nivel superior resursele
materiale și umane de care dis
pune județul nostru.
Tn contextul unor idei așazis novatoare sau chiar al unor
soluții și căutări imprecise, pre
zente in lumea de azi, Progra......
mul-Directivă și Tezele consti
tuie o sinteză elocventă pe care
o datorăm secretarului general
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceausescu, privind aplicarea legităților general va
labile, a principiilor socialismu
lui la tradițiile revoluționare,
condițiile și cerințele proprii
României. Nu mă refer numai' ■ ■
Ia Utura princinială. ci și la so
luțiile concrete care vizează
sublinieri esențiale orivted creș
terea rolului conducător al
partidului, in toate domeniile,
întărirea proprietății socialiste’, ' '
dezvoltarea, în forme viatele sî
....
efictente — nu prin c-earea de "
condici pentru manifestări a'
leâtorii — a democrației socia
liste. perfecționarea activității
statului nost-n în mersul ferm
înainte al societății românești
pe ca’ea propășirii economicosociale.
Strlns uniți în jurul partidu
lui. a’ dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceausescu,
nrfn muncă fonare. urm*nd cu
fermitate stră’utetul
exemplu
,
de aotivițwțe e—oîoă ne care—I
oferit| zilnic, ră-4 nstepire. narțîdubii. intreeu’uf nonor. răspun- ,"f
zînd nrih fante indicațiilor date
recent, la fata locului, in jude
țul nostru, vom face ca Doliul să .
obțină cele mai bune rezultate
de pină acum in cinstea celei
de-a 45-a aniversări a Revoluției
din August st a Congresului al
XIV-lea al Partidului Comunist
Român.
Ați luat cuvîntul, in acest ca
dru. după ce Comitetul Central M'VLm
a aprobat entuziast și unanim
propunerea legitimă ca dumnea
voastră să fiți reales la Congre
sul al XIV-lea in suprema func
ție de secretar general al Parti
dului Comunist Român.
.
A fost, în fond, un sincer,
emoționant și elocvent crez de-o 1
viață al unui comunist exem
plar, erou național, erou al păcii,
legat indisolubil, prin toate fi
brele, de poporul său. de istoria
sa milenară, dar și de aspirați
ile de azi ale românilor, de cau
za socialismului, păcii și progre
sului social in întreaga lume.
Cu o astfel de personalitate,
■ evident.jimipă, în fruntea, parti»lul"
dului, avem ^certitudinea că’ tfi-» r •• citorul tării va fi acela pe care
visează, îl hotărăsc
și îl
făuresc toți fiii săi, viitorul co
munist.
In încheiere, vorbitorul a sub
liniat : Cu deplină încredere în
acest viitor de aur. vă adresăm
urarea sinceră dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, tovarășei
Elena Ceaușescu, de a vă fi si
anii ce vin plini de sănătate, de
împliniri și satisfacții cit mai
mari, spre bunăstarea și ferici-, .
’
rea poporului nostru, pentru în
tărirea continuă a suveranității
și independenței României so
cialiste.

unitAji agricole de STAT Șl COOPERATISTE CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
ÎN JUDEȚUL TIMIȘ:

ÎN JUDEȚUL ARAD:

• Cooperativa Agricolă de Producție
Topolovățu Mare — 11120 kg la hectar
• Unitatea Agroindustrială Timișoara —
9 103 kg la hectar
• Întreprinderea Agricolă de Stat Variaș
— 9 035 kg la hectar
• întreprinderea Agricolă de Stat Becicherecu Mic — 8 840 kg Ia hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Comloșu Mare — 8 700 kg Ia hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție
Sinnicolau Mare — 8 610 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Cenad — 8 576 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție
Sinpetru Mare — 8 500 kg la hectar
• întreprinderea Agricolă de Stat Șag —
8 410 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție
Sîntana — 9 459 kg Ia hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Iratoșu — 9 370 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție
Turnu — 9 216 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție
„Ogorul" Pecica — 8 600 kg Ia hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție
„Avîntul" Pecica — 8 590 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Pod
goria — 8 570 kg la hectar
• Unitatea Agroindustrială Arad — 8 560
kg la hectar
• întreprinderea Agricolă de Stat Pecica
— 8 560 kg la hectar
• întreprinderea Agricolă de Stat „Scînteia" — 8 540 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție „Șiriana" Șiria — 8 520 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție
Sînmartin — 8 430 kg la hectar
• Stațiunea de Cercetare și Producție Po
micolă Lipova — 8 420 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție CoinIăuș — 8 420 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție
Nădlac — 8 340 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Șimand — 8 260 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Vladimirescu — 8 210 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Păuliș — 8 145 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Vinga — 8 130 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Macea — 8 125 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție
Sinleani — 8 120 kg Ia hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție
Siclău — 8 090 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție
Sofronea — 8 060 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Zimand — 8 050 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Gră
niceri — 8 038 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL DOLJ:
• Cooperativa Agricolă de Producție Măceșu de Jos — 9 872 kg Ia hectar
• Asociația Economică de Stat și Coope
ratistă Urzicuța — 9 600 kg Ia hectar
• Stațiunea de Cercetări Agricole Șimnic
— 8 374 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Zănoaga — 8 191 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Segarcea — 8 180 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție
Dioști — 8 131 kg Ia hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Giubega — 8 127 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Siliș
tea Crucii — 8 125 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Ca, lopăr — 8 080 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Gighera — 8 080 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Teslui — 8 052 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Drănic — 8 031 kg Ia hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Ape
le Vii — 8 023 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Iz
voare — 8 020 kg Ia hectar
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• Cooperativa Agricolă de Producție Zerind — 8 015 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL PRAHOVA:
• Cooperativa Agricolă de Producție Mă
gurele — 9 200 kg la hectar
• întreprinderea Agricolă de Stat Tohani
— 8 875 kg Ia hectar

ÎN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI :
• întreprinderea Agricolă de Stat Roseți
— 8 671 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Sohatu — 8 610 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Mînăstirea — 8 550 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Jegălia — 8 540 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Cuza
Vodă — 8 530 kg la hectar
• Asociația Economică de Stat și Coopera
tistă Cuza Vodă — 8 410 kg la hectar
• întreprinderea Agricolă de Stat Jegălia
— 8 400 kg la hectar
• Asociația Economică de Stat și Coopera
tistă Chiselet — 8 350 kg la hectar
• Asociația Economică de Stat și Coopera
tistă Legumicolă Jegălia — 8 300 kg la
hectar
• Stațiunea de Cercetări pentru Culturi
Irigate Mărculești — 8 300 kg la hectar
• Herghelia Jegălia — 8 300 kg Ia hectar
• Herghelia Dor Mărunt — 8 300 kg la
hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Dorobanțu — 8 000 kg la hectar

IN JUDEȚUL GALAȚI :
• întreprinderea Agricolă de Stat Nicorești — 8 615 kg la hectar
• întreprinderea Agricolă de Stat Galați
— 8 217 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL GORJ:
• Cooperativa Agricolă de Producție
Scoarța — 8 565 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție
Turceni — 8 515 kg Ia hectar

ÎN JUDEȚUL BIHOR:

• Cooperativa Agricolă de Producție Tarcea — 8 014 kg Ia hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție
din comuna Avram Iancu — 8 011 kg
Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție
Tămășeu — 8 550 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție „CriÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI :
șana“ Sintandrei — 8 408 kg Ia hectar
• întreprinderea Agricolă de Stat Gîrla
• Cooperativa Agricolă de Producție
Mare — 8 308 kg Ia hectar
Tăuteu — 8 330 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție
Biharia — 8 203 kg la hectar
ÎN JUDEȚUL VÎLCEA:
• Unitatea Agroindustrială Oradea —
• Cooperativa Agricolă de Producție Li
8 200 kg Ia hectar
vezi — 8 268 kg la hectar
• întreprinderea Agricolă de Stat Biharia
— 8180 kg Ia hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Țe• Cooperativa Agricolă de Producție
pești — 8 012 kg la hectar
Diosig — 8 150 kg la hectar
• întreprinderea Agricolă de Stat MarÎN JUDEȚUL SATU MARE :
ghita — 8120 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție
• întreprinderea Agricolă de Stat Odoreu
Salonta — 8 075 kg la hectar
— 8 215 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție
• Cooperativa Agricolă de Producție
Nojorid — 8 049 kg la hectar
Gelu — 8 032 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție
Mădăras — 8 020 kg la hectar
ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA:
• Cooperativa Agricolă de Producție Ro
șiori — 8 020 kg la hectar
• Asociația Economică Intercooperatistă
• Asociația Economică de Creștere și înpentru Creșterea Ovinelor din comuna
grășare a Porcinelor Călacea — 8 017
Mihail Kogălniceanu — 8 200 kg la
kg la hectar
hectar
♦
*
★
în telegrame adresate
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii
Socialiste România, oameni ai muncii din nu
meroase unități agricole — țărani, mecaniza
tori, specialiști — raportează că au terminat
recoltatul orzului de pe toate suprafețele culti
vate și au obținut producții mari, superioare
celor planificate. în telegrame se relevă că la
baza acestor succese a stat atenția deosebită
acordată realizării densităților prevăzute, res
pectării tehnologiilor specifice culturii, ca si
organizării in cele mai bune condiții a recol
tării, transportării și depozitării recoltei.
In prezent — se arată în telegrame — se ac
ționează cu forțe sporite la întreținerea cultu
rilor prășitoare, strîngerea legumelor și fruc
telor. Numeroase forțe sint antrenate la re
coltarea și depozitarea furajelor, la efectuarea
lucrărilor din zootehnie, în vederea obținerii
unor producții animaliere cit mai mari, in

conformitate cu cerințele și exigențele noii re
voluții agrare.
In telegrame se raportează câ oamenii mun
cii din agricultură, puternic mobilizați de in
dicațiile, sarcinile șl orientările secretarului ge
neral al partidului, au încheiat pregătirile pen
tru recoltarea griului, asigurînd condiții pen
tru încheierea lucrării în timp cit mai scurt.
Se relevă faptul că starea de vegetație și de
dezvoltare a lanurilor de griu oferă garanția
unor recolte mari, superioare prevederilor de
plan.
Telegramele exprimă calde sentimente de
dragoste și recunoștință față de secretarul ge
neral al partidului pentru grija permanentă
acordată dezvoltării agriculturii, precum și an
gajamentul ferm al oamenilor muncii de la
sate de a realiza producții vegetale și anima
liere cit mai mari, sporindu-și astfel contribuția
la înflorirea multilaterală a patriei noastre so
cialiste.

/
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul R. P. 0. Coreene,

Dezarmarea - necesitate vitală

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
(Urmare din pag. I)
înminînd scrisorile de acreditare,
ambasadorul Mun Biong Rok a
transmis președintelui
Nicolae Ceaușescu un salut căl
duros și cele mai bune urări din
partea tovarășului Kim Ir Sen, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, iar po
porului român urări de progres și
prosperitate.
Președintelui
Nicolae Ceaușescu i-a fost trans
mis, de asemenea, un salut cordial
din partea tovarășului Kim Giăng
II, membru al Prezidiului Biroului
Politic, secretar al C.C. al P.M.C.
In cuvintarea prezentată de amba
sador sint evocate bunele raporturi
existente între partidele, țările și
popoarele noastre, subliniindu-se ro
lul determinant al întilnirilor și con
vorbirilor
la
nivel
înalt
in
impulsionarea relațiilor româno-coreene. Sint exprimate, totodată, sen
timente de profundă recunoștință
președintelui
Nicolae
Ceaușescu,
partidului, guvernului și poporului

român pentru sprijinul și solidari
tatea activă manifestate față de
lupta poporului coreean privind
reunificarea patriei.
Primind scrisorile de acreditare,
președintele NICOLAE CEAUȘESCU
a transmis tovarășului Kim Ir Sen
un salut călduros, împreună cu cele
mai bune urări poporului coreean
prieten. Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a transmis, de asemenea, un salut
cordial tovarășului Kim Giăng II.
In cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu este
exprimată convingerea că, acționindu-se în spiritul înțelegerilor conve
nite cu prilejul dialogului la nivel
înalt, bunele raporturi dintre țările
și partidele noastre se vor întări și
amplifica în continuare, în interesul
ambelor popoare, al cauzei generale
a socialismului' și păcii. Menționindu-se că la baza relațiilor sale ex
terne România așază temeinic prin
cipiile respectării independenței și
suveranității naționale, deplinei ega
lități în drepturi, neamestecului în
treburile interne, nerecurgerii la
forță și la amenințarea cu forța și
avantajul reciproc, în cuvîntare se

evidențiază că țara noastră l-militează
activ pentru oprirea cursei înarmă
rilor și înfăptuirea dezarmării, in
primul rind a celei nucleate, pentru
soluționarea pe cale politică, prin
tratative, a tuturor stărilor de încor
dare și conflict, pentru întărirea în
țelegerii și cooperării internaționale.
Se subliniază, totodată, că România
socialistă, poporul român vor acorda
și în viitor întregul lor sprijin luptei
drepte a poporului coreean pentru
reunificarea pașnică, democratică și
independentă a țării, propunerilor
făcute de R. P. D. Coreeană, de to
varășul Kim Ir Sen pentru reali
zarea acestei aspirații legitime.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
urat noului ambasador succes in mi
siunea sa, asigurîndu-1 de ' sprijinul
Consiliului de Stat, al guvernului și
al său personal.
La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
birea care a avut 16c cu acest prilej
au luat parte loan Totu, ministrul
afacerilor externe, și Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial $i al Con
siliului de Stat.

ÎN TELEGRAME ADRESATE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

a omenim
*

unui nou război 1"
BONN. — La Bochum s-au în
cheiat lucrările conferinței cu tema
„Reducerea armamentului conventional în Europa", organizată
din inițiativa oamenilor de știință
vest-germani, la care au luat parte și personalități politice, experti
în problemele securității, specia
liști in domeniul militar. în cadrul
dezbaterilor s-a arătat că declan-

*

șarea unui război ar însemna
o catastrofă pentru civilizația eu
ropeană, chiar și în cazul unui
război in care să nu fie folosite
arme nucleare. Primele obiective
atacate ar fi centrale atomoelectrice, mari întreprinderi chimice.
Participanții au pledat pentru gă
sirea căilor reale de preîntâmpi
nare a unei asemenea situații.

Fonduri pentru dezvoltare prin reducerea
cheltuielilor militare

*

SAN JOSE. — Președintele Re
publicii Costa Rica, Oscar Arias, a
inaugurat, în capitala țării, lucră
rile unei conferințe internaționale
* pentru pace și dezvoltare, la care
iau parte personalități politice și
militanți pentru pace din diferite
* țări ale lumii. In discursul rostit,
șeful statului s-a pronunțat pentru
acțiuni comune în favoarea păcii
și dezvoltării, pentru sprijinirea

Cu cele mai alese sentimente de
dragoste și recunoștință, oamenii
muncii din agricultura județului
Satu Mare VA RAPORTEAZĂ,
CU DEPLINA SATISFACȚIE, CA
AU ÎNCHEIAT RECOLTAREA OR
ZULUI DE PE ÎNTREAGA SU
PRAFAȚA DE 14 370 HECTARE,

OBȚINÎND O PRODUCȚIE DE
7 022 KG LA HECTAR, CU 742 KG
MAI MULT DECÎT PREVEDERI
LE PLANULUI.
DE ASEMENEA, UN NUMĂR
DE 5 UNITĂȚI AGRICOLE DE
STAT ȘI COOPERATISTE AU
REALIZAT RECOLTE MEDII DE

JUDEȚUL GOBI - 7020 kg la hectar
forțe sporite Ia întreținerea cultu
rilor prăsitoare, strîngerea legume
lor și fructelor, a plantelor fu
rajere. La toate culturile de sezon,
starea de vegetație este bună, ceea
ce ne dă garanția că și la acestea
vom obține producții mari. Am
luat, totodată, măsuri pentru în4grijirea și furajarea corespunzătoa
re a animalelor. în vederea crește
rii producției din zootehnie.
Mîndri de a munci și a trăi în cea
mai glorioasă epocă din istoria mul
timilenară a patriei, ce cu măreție
poartă
numele
dumneavoastră,
LA HECTAR. CARE A FOST LI
mult iubite
și stimate tovarășe
VRATA ÎN ÎNTREGIME LA FON
Nicolae Ceaușescu, vă asigurăm că
DUL DE STAT.
organizația județeană de partid, toți
Vă raportăm că. în prezent, des- - lucrătorii ogoarelor gorjene vor
fășurăm o susținută activitate
acționa cu înaltă dăruire patriotică
pentru eliberarea operativă a tere
pentru a-și spori contribuția la
nurilor și însămințarea culturilor
duble, fiind pregătiți să trecem la
dezvoltarea agriculturii, la înflori
recoltarea griului. Acționăm cu
rea patriei noastre. '
—

în telegrama
adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste
România, Comitetul Județean Gorj al P.C.R. raportează
încheierea recoltării orzului de pe întreaga suprafață
de 4 363 hectare, obținînd o producție medie de 7 020
kg la hectar, care a fost livrată în întregime la fondul
de stat.
Cu sentimente de nețărmurită
dragoste și prețuire, cu cel mai
profund respect, OAMENII MUN
CII DE PE OGOARELE JUDEȚU
LUI VA RAPORTEAZĂ CĂ AU
ÎNCHEIAT RECOLTAREA ORZU
LUI DE PE ÎNTREAGA SUPRA
FAȚA DE 4 363 HA, OBȚINÎND O
PRODUCȚIE MEDIE DE 7 020 KG

JUDEȚUL GALATI - 7005 kg la hectar
în telegrama
adresată
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste
România, Comitetul Județean Galați al P.C.R. raportea
ză încheierea recoltării orzului de pe întreaga supra
față planificată de 14 971 ha, obținînd o producție me
die de 7 005 kg la hectar, cea mai mare de pînă acum,
întreaga recoltă de orz a fost transportată și depozita
tă în bazele de recepție.
Puternic însuflețiți de indicațiile
și' îndemnurile pe care ni le-ați
dat. COMUNIȘTII. ȚĂRANII CO
OPERATORI.
MECANIZATORII,
SPECIALIȘTII DIN AGRICUL
TURA JUDEȚULUI GALAȚI VĂ
RAPORTEAZĂ CA AU ÎNCHEIAT
RECOLTATUL ORZULUI DE PE
ÎNTREAGA SUPRAFAȚA PLANI
FICATA DE 14 971 HA. OBȚINÎND

Cronica zilei
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri
a Zilei naționale a Canadei, marți
a avut loc in Capitală o manifestare
culturală, organizată de Institutul
Român pentru Relațiile Culturale cu
Străinătatea, in cadrul căreia au
fost prezentate impresii de călătorie
din această tară și s-a vizionat un
film documentar canadian.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți al Mi
nisterului Afacerilor Externe, un
numeros public.
Au fost prezenți Saul Grey, am
basadorul Canadei la București,
membri ai ambasadei.
(Agerpres)

O PRODUCȚIE MEDIE DE 7 005
KG LA HECTAR, CEA MAI
MARE DE PÎNA ACUM. ÎN
TREAGA RECOLTA DE ORZ A
FOST TRANSPORTATA ȘI DE
POZITATA ÎN BAZELE DE RE
CEPȚIE.
In prezent, acționăm cu toate
forțele la eliberarea terenurilor,
executarea arăturilor și însămin-

tv
In jurul orei 11, posturile noastre de
radio șl televiziune vor transmite
in direct cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, la Încheierea lucrărilor
Plenarei Comitetului Central al
partidului
19,00 Telejurnal
19.25 valențele dezvoltării
19,50 Industria — programe prioritare
20.10 Trăim decenii de Împliniri mărețe.
20,40 Mîndrfa de a fl cetățean al Româ
niei socialiste
20,55 Din marea carte a patrie!
21.10 înalta răspundere patriotică, revo
luționară a tineretului pentru vii
torul României
21,30 Te cintăm, iubită țară.
21,30 Telejurnal

tarea culturilor duble. Concomitent
sîntem mobilizați pentru începerea
recoltării griului, efectuarea lu
crărilor de întreținere a culturilor
prăsitoare, care prezintă o stare
de vegetație bună, recoltarea le
gumelor și fructelor de sezon,
aplicarea întocmai a, .programelor
de activitate in zootehnie.
Ne angajăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
să acționăm cu exigență și țâspundere, cu pasiune și abnegație re
voluționară pentru a intimpina
mărețele evenimente politice din
acest an, a 45-a aniversare a vic
toriei revoluției de eliberare so
cială șl națională, antifascistă și
antiimperialistă și Congresul al
XIV-lea al partidului,. cu rezultate
importante in toate domeniile. spo
rind astfel contribuția
județului
Galati la ridicarea scumpei noas
tre patrii pe culmi tot mai înalte
de progres și civilizație.

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter
valul cuprins intre 28 iunie, ora 20 —
1 iulie, ora 20. In țară : Vremea va fi
caldă, cu cer variabil și cu innprâri mai
accentuate in regiunile nord-vestice,
nordice, centrale șl- estice. Șe-vor sem
nala ploi, care vor avea mai' ales ca
racter de aversă, însoțite de descărcări
electrice și izolat de grindină, Îndeosebi
in cursul după-amlezii in nord-vest,
nordul, centrul și estul țării. In cele
lalte regiuni, ploile vor cădea pe arii
mai restrinse în nordul și centrul țării,
precum și în zonele de deal și de mun
te. Pe alocuri, cantitățile de apă pot de
păși 25 litri pe metrul pătrat în 24 de
ore. Vintul va sufla slab' p.înâ la mo
derat, cu intensificări trecătoare în
estul țării șl la munte.

I
*

eforturilor de emancipare a țărilor
în curs de dezvoltare.
Totodată, Oscar Arias s-a pro
nunțat pentru organizarea unei
reuniuni regionale la nivel înalt,
in luna octombrie, care să anali
zeze următoarele teme : democra
ția, dezvoltarea, dezarmarea, dato
ria externă, mediul înconjurător și ;
traficul de droguri în America La- ț
tină.

*
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„Nu, înființării de noi baze străine!"
MONTEVIDEO. — La Montevi
* deo s-au încheiat lucrările unei
reuniuni a reprezentanților grupă
rilor socialiste parlamentare din
* nouă țări latino-americane. Parti
cipanții au dezbătut o serie de as
pecte in legătura cu apărarea pa
trimoniului material și cultural
regional, respingerea încercărilor de înființare a unor baze

*

militare străine pe continent,
posibilitățile de reducere a cheltuielilor militare pentru a face față
poverii datoriei externe a Americii
Latine, căile de consolidare a pro- ț
ceselor democratice in țările din ■
zonă, eliminarea focarelor de ten
siune, conflict și violentă, infor
mează agenția Prensa Latina.

*
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JUDEȚUL SATU MARE - 7022 kg la hectar
PESTE 8 000 KG LA HECTAR, ÎN
TREAGA PRODUCȚIE REALIZA
TA FIIND LIVRATĂ LA FONDUL
CENTRALIZAT AL STATULUI.
În prezent acționăm la recol
tarea griului, precum și la rea
lizarea de culturi duble și succe
sive. importante alte forțe sint
concentrate la întreținerea cultu
rilor, recoltarea și valorificarea
produselor horticole, la strîngerea
furajelor necesare bunei aprovi
zionări a sectorului zootehnic.
Vă asigurăm, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general,
că toți oamenii muncii din agri
cultura județului sint ferm hotăriți
să muncească cu devotament și
pasiune pentru realizarea prevede
rilor noii revoluții agrare, pentru
obținerea unor producții superioa
re. făcind să crească contribuția
agriculturii județului, alături de
întreaga sa economie, la Înflorirea
scumpei noastre patrii, Republica
Socialistă România.

A
ț

„Civilizația europeană să fie ferită de primejdia

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează s
încheierea recoltării orzului și obținerea
unor producții mari la hectar
în telegrama
adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co*
munist Român, președintele Republicii Socialiste
România, Comitetul Județean Satu Mare al P.C.R. ra
portează încheierea recoltării orzului de pe întreaga
suprafață cultivată de 14 370 hectare, obținînd o pro
ducție medie de 7 022 kg la hectar, cu 742 kg mai
muit decît prevederile de plan. Un număr de 5 uni
tăți agricole de stat și cooperatiste au obținut recolte
medii de peste 8 000 kg la hectar.

*
*
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Demonstrație a militanților pentru pace din Danemarca, pentru
narea armelor nucleare

\
\
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ORIENTUL MIJLOCIU
• Consultări privind reglementarea crizei libaneze • Lucrările
Comitetului comun iordaniano-palestinian • întrevederi sirianosaudite
ALGER 27 (Agerpres). — In pre
gătirea reuniunii la nivel înalt a ță
rilor membre ale Comitetului tri
partit al Ligii Arabe pentru Liban,
în orașul algerian Oran s-a desfă
șurat intîlnirea miniștrilor de exter
ne din statele respective — Algeria,
Arabia Saudită și Maroc — la care
a luat parte, de asemenea, secreta
rul general adjunct al Ligii Arabe,
Lakhdar Ibrahimi, trimis special al
Ligii Arabe in Liban. Participanții
au căzut de acord asupra unui do
cument de lucru — conținînd un
plan de reglementare a crizei liba
neze — ce va fi supus examinării
șefilor de stat ai țărilor membre
ale comitetului — informează agențiile de presă.

AMMAN 27 (Agerpres). — La
Amman au început marți lucrările
Comitetului comun iordaniano-pa
lestinian. Reuniunea este consacrată
examinării căilor de sprijinire a
populației palestiniene din teritorii
le ocupate, informează agenția I.N.A.

RABAT 27 (Agerpres). — Regele
Fahd al Arabiei Saudite, care se
află în vizită în Maroc, l-a primit
pe ministrul sirian al afacerilor ex
terne, Farouk Al-Sharaa, care a
transmis suveranului saudit un me
saj din partea președintelui Siriei,
Hafez Al-Assad. Agenția KUNA adaugă că mesajul se referă la criza
libaneză.

In sprijinul dezvoltării colaborării economice
internaționale
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, a dat publi
cității un raport cu privire Ia trans
punerea în viață a „Cartei drepturilor
și îndatoririlor economice ale state
lor", document adoptat de Adunarea
Generală a O.N.U. în anul 1974. Ra
portul subliniază că. în ceea ce pri
vește înfăptuirea prevederilor cartei,
„există temeiuri pentru un optimism
moderat", apreciindu-se că s-au creat
condiții mai favorabile în acest sens,
ca urmare a diminuării încordării in

ternaționale, care a generat o atmosfe
ră propice înregistrării de noi progre
se. De asemenea, se relevă că acest
document exprimă opinia majorității
covîrșitoare a statelor membre ale
O>N.U. cu privire la necesitatea im
perioasă a colaborării internaționale
pentru sprijinirea dezvoltării econo
mice și sociale. Principiile și obiecti
vele cartei vor stimula și pe viitor
soluționarea celor mai importante
probleme internaționale, a subliniat
secretarul general al O.N.U.

Lucrările sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA 27 (Agerpres). — La
Palatul Congreselor din Kremlin au
continuat, marți, lucrările sesiunii
comune a celor două camere ale So
vietului Suprem al U.R.S.S. — Sovie
tul Uniunii și Sovietul Naționalități
lor, informează agenția T.A.S.S.

Nikolai Rîjkov, președintele Consi
liului de Miniștri, a prezentat un ra
port în legătură cu componența gu
vernului, după dezbaterile care au
avut loc în comisiile și comitetele pe
probleme ale celor două camere ale
parlamentului sovietic.

PHENIAN

Ședință consacrată viitoarei reuniuni
la nivel înalt a mișcării de nealiniere
PHENIAN 27 (Agerpres). — Agentia A.C.T.C. informează că la
Phenian a avut loc o ședință co
mună a Biroului Politic al C.C. al
Partidului Muncii din Coreea și a
Comitetului Popular Central al
R.P.D. Coreene, sub conducerea lui
Kim Ir Sen, secretar general al C.C.
al P.M. din Coreea, președintele
R.P.D. Coreene. Cu acest prilej au
fost discutate probleme legate de
viitoarea reuniune la nivel înalt a
mișcării de nealiniere, relevîndu-se
necesitatea întăririi rolului acesteia
pe arena internațională.
Mișcarea de nealiniere trebuie să

desfășoare o luptă energică pentru
încetarea cursei Înarmărilor și rea
lizarea dezarmării generale și to
tale, in primul rind pentru elimi
narea completă a armelor nuclea
re. accelerarea procesului destinde
rii, reglementarea prin mijloace
pașnice a conflictelor regionale, în
făptuirea unei noi ordini economi
ce internaționale — s-a subliniat in
cadrul reuniunii. In context, s-a
relevat că o problemă crucială o
constituie, la ora actuală, soluțio
narea situației din Peninsula Co
reeană și reunificarea pașnică, prin
dialog și negocieri, a Coreei.

Conferința ministerială de la Haga
îngrijorare generată de persistența cazurilor de folosire a forței
și de intervenție in treburile interne ale statelor
HAGA 27 (Agerpres). — Confe
rința ministerială a țărilor nealinia
te avind ca temă „Pacea mondială
și dreptul internațional" își conti
nuă dezbaterile la Haga.
In luările lor de cuvînt, partici
panții au subliniat necesitatea ca
toate țările să contribuie la promo
varea unui curs pozitiv al relații
lor dintre ele, aplicînd cu mai mul
tă fermitate decît pînă acum prin
cipiile dreptului internațional, de

clarațiile și rezoluțiile Organizației
Națiunilor Unite și alte instru
mente legale internaționale.
Totodată, s-a relevat că, în pofida
existenței a diferite documente ir
ternaționale care consacră normt.
pentru buna conduită în raporturile
interstatale, pe arena mondială sint
încă frecvente cazurile de folosire a
forței, măsurile coercitive, precum
și acțiunile de intervenție în pro
blemele interne ale statelor.

ÎN LUMEA CAPITALULUI
„Calvarul căutării unui loc de muncă"
PARIS 27 (Agerpres). — Rata șomajului în Franța a fost în luna
mai de 9,9 la sută, a informat Ministerul Muncii din această tară. Ast
fel, la sfirșitul lunii menționate, numărul celor lipsiți de un loc de
muncă se ridica Ia 2 516 000 de persoane. Ziarul „Le Monde" consem
nează citeva opinii ale celor ce caută in zadar un loc de muncă.
Cînd ai expediat peste 200 de
scrisori pentru a solicita o slujbă,
care rămîn fără răspuns, și cînd
devii „șomer pe termen lung",
viziunea ta despre lume se schim
bă — scrie cotidianul francez. Ast
fel vorbesc cei pe care-i intilnești
la oficiile de plasare din cartiere.
După ce ai fost concediat, „timp
de șase luni de zile iți cauți un
loc de muncă, plin de convingere.
La inceput, timpul
trece foarte
repede și apoi, intr-o zi, te tre
zești că au trecut un an, doi ani,
iar oficiul de plasare te-a clasat
in categoria șomerilor pe termen
lung".
„Din punct de vedere finan
ciar este o prăbușire", declară
Isabelle B. Cînd a venit momentul
de a plăti cea de-a treia parte a
impozitului, calculată la veniturile
anului precedent, ea nu mai dis
punea de nici un fel de economii.
Bugetul trebuia reajustat, modul
de viață modificat, investești in
lucruri legate de șomaj : timbre,
fotografii, fotocopii ale unor acte,

deplasări fără să ai garanția re
zultatului.
Demersurile administrative rimin pentru mulți un calvar.
La 30 de ani, concediată din
postul ei de responsabilă cu vinzările, Isabelle B. a părăsit lumea
modei pentru a se alătura cercului
vicios al șomajului. Obsesia ei este
de a fi „scoasă din circuit". Citește
cu asiduitate intreaga presă spe
cializată și refuză să creadă că
această meserie pe care o iubește
ar putea de-acum inainte să-i fie
interzisă. Realistă, se luptă împo
triva imaginii șomerului trist. Dar
„loviturile sorții sint dure". La
sfirșitul a doi ani de inactivitate,
pierzi pină și noțiunea timpului.
„Te simți inutil". A avea nevoie
de ajutor iți produce un sentiment
de culpabilitate, de care singur nu
te poți elibera. Trebuie să ai șan
sa de a fi înconjurat,
sprijinit,
pentru a nu te lăsa copleșit. „Nu
spun la nimeni că nu am de lu
cru de atît de multă vreme", de
clară Isabelle.

AFGANISTAN

„Sint necesare acțiuni hotârite Împotriva
neonazismului și revanșismului"
— subliniază un document al P.C. German
BONN 27 (Agerpres). — Interzi
cerea și desființarea tuturor partide
lor și organizațiilor neonaziste din
R.F.G., precum și anularea manda
telor parlamentare obținute de aces
tea au fost cerute intr-o declarație
dată publicității la Diisșeldorf de
Partidul Comunist German, infor

mează agenția A.D.N. Documentul,
intitulat „Să acționăm în comun
pentru a stopa și respinge neonazismul“, relevă necesitatea desfășurării
în R.F.G. a unor acțiuni viguroase
împotriva rasismului,, neonazismului
și revanșismului.

rE DE PRESA
scurt
VIZITA ÎN U.R.S.S. La 27 iunie
a sosit într-o vizită de lucru în
U.R.S.S. Erich Honecker, secretar
general al C.C. al P.S.U.G., preșe
dintele Consiliului de Stat al R.D.
Germane.

ÎNTREVEDERE LA BEIJING.
Președintele R.P. Chineze, Yang
Shangkun, l-a primit, la Beijing,
pe președintele Senatului pakista
nez, Wasim Sajjad, aflat in vizită
oficială în capitala chineză.
Au
fost discutate cu acest prilej mo
dalitățile de extindere a relațiilor
dintre cele două țări, probleme re
gionale și internaționale.
CONFERINȚA ASOCIAȚIEI IN
TERNAȚIONALE PENTRU ECO
NOMIE ENERGETICA, desfășura
tă la Caracas, reunește reprezen
tanți ai unor țări mari producă
toare și consumatoare de energie.
În cadrul reuniunii sint discutate
probleme legate de perspectivele
asigurării surselor necesare de
energie ale omenirii în perspectiva
următorilor zece ani. Sint dezbătu

te, de asemenea, diferite proiecte
de utilizare a unor surse de ener
gie în contextul necesității de a
se asigura protecția mediului am
biant.
ÎN CAPITALA GUINEEI-BISSAU
a avut loc ceremonia depunerii
jurămîntului de către Joao Ber
nardo Vieira, in calitate de preșe
dinte al Consiliului de Stat. El a
fost ales de Consiliul de Stat la 20
iunie pentru un nou mandat de
cinci ani, informează agențiile de
presă.
CONVORBIRI
AMERICANO• PORTUGHEZE. Președintele Sta
telor Unite, George Bush, a avut
convorbiri cu președintele Portu
galiei, Mario Soares, aflat în vizită
la Washington. Cu acest prilej au
fost analizate o serie de aspecte
ale relațiilor bilaterale, rolul Por
tugaliei in cadrul Alianței nordatlantice, precum și o serie de pro
bleme de interes regional și inter
național.

Atacuri ale formațiilor extremiste antiguvernamentale
KABUL 27 (Agerpres). — In Af
ganistan continuă să acționeze for
mațiunile extremiste antiguverna
mentale înarmate. Din cauza bom
bardamentului pe care ele l-au efectuat luni asupra orașelor Jalala
bad, Host și Gerat s-au înregistrat
numeroase
victime în rîndurile
populației civile, transmite agenția
T.A.S.S.
în cadrul unei conferințe de pre

RATA MEDIE A INFLAȚIEI ÎN
ȚĂRILE MEMBRE ALE C.E.E. a
fost, in perioada aprilie 1988 —
aprilie 1989, de 5,3 la sută, se ara
tă intr-un raport dat publicității
la Bruxelles de Comisia executivă
a „celor 12". Cele mai inalte rate
inflaționiste au fost înregistrate de
Portugalia (13,2 la sută), Grecia
(13 la sută), Marea Britanie (8 la
sută), Spania (6,8 la sută) și Ita
lia (6,5 la sută).
COMPROMIS LA REUNIUNEA
C.E.E. — La .Madrid s-a încheiat,
marți, reuniunea la nivel inalt a
țărilor membre ale C.E.E. Agenția
Efe informează că — după pre
zentarea unei formule de compro
mis de către Spania — „cel 12"
au căzut de acord in ce privește
punerea in practică a uniunii mo
netare, incepind cu 1 iulie 1990.
Se precizează, totodată, că lipsa
unor progrese semnificative, in
special ca urmare a opoziției pri
mului ministru britanic, nu a per
mis adoptarea așa-numitei „Carte
sociale", care figura la rindul ei
pe agenda lucrărilor.

REZERVELE MONDIALE DE
PETROL. Potrivit unui studiu al
filialei elvețiene a societății „Esso",
rezervele mondiale de țiței se ridi
că în prezent la 134,5 miliarde
tone, cantitate ce ar asigura con
sumul mondial timp de 45 de ani.
După cum s-a anunțat, consumul

să de la Kabul, purtătorul de cuvînt
al M.A.E. al Afganistanului a anun
țat că, in ultimele cinci luni, in ca
drul operațiunilor militare și-au
pierdut viața 1 748 de militari ai ar
matei guvernamentale și 1 577 civili.
In această perioadă, formațiunile
armate ale opoziției intransigente au
lansat asupra unor localități afga
ne peste 337 000 de proiectile cu
reacție.

mondial de petrol a fost anul tre
cut de 3,021 miliarde tone.
VICTIME ALE MALARIEI. Un
document al Organizației Mondiale
a Sănătății (O.M.S.), citat de agen
ția de presă a Zairului, relevă că
malaria cauzează anual moartea a
1 milion de persoane. Se precizează
că, în pofida măsurilor profilactice,
malaria a devenit tot mai rezisten
tă la medicamente.
ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE
DROGURI. Javier Perez de Cu
ellar, secretarul general al O.N.U.,
a cerut guvernelor țărilor membre
semnarea unei convenții interna
ționale împotriva traficului ilicit
de droguri. Cu prilejul marcării
„Zilei internaționale de luptă îm
potriva drogurilor", Perez de Cu
ellar a adresat un mesaj in care
subliniază „amenințarea crescindă"
a folosirii drogurilor. Convenția
internațională de luptă împotriva
narcotraficului a fost aprobată de
către cele 157 de state membre ale
O.N.U. in decembrie 1988,
dar,
pină in prezent, a fost semnată
doar de 67 de țări.
URAGANUL „ALLISON", for
mat in Atlantic, a atins coastele
statului
nord-american
Texas,
unde ploile puternice, însoțite de
vint cu viteze de peste 80 km pe
oră, au provocat inundații și ava
rierea unor rețele de curent elec-
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