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°' PROGRAMUL-DIRECTIVĂ
al Congresului al XlV-lea al Partidului Comunist Român 

cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 
1991-1995 și orientările de perspectivă pînă în anii 2000-2010

Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român — eveniment de însemnătate excepțională în viața social- politică a țării — va analiza activitatea desfășurată de partid, de întregul popor pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XlII-lea și ale Conferinței Naționale din 1987 și va adopta Progra- mul-Directivă cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1991—1995 și orientările de perspectivă pînă în anii 2000—2010.Desfășurindu-se în anul celei de-a 45-a aniversări a revoluției de e- liberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, Congresul va face bilanțul realizărilor istorice obținute de poporul nostru, sub conducerea partidului, în edificarea noii orînduiri și — pornind de la stadiul actual al societății românești, de la cerințele legilor obiective, ale aplicării consecvente a principiilor socialismului științific la condițiile concrete din România — va stabili liniile directoare ale dezvoltării economico-sociale a patriei în perioada următoare, în vederea înfăptuirii neabătute a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism.Prevederile și obiectivele înscrise în Programul-Di recti vă continuă pe o treaptă superioară orientările profund revoluționare imprimate întregii opere de construcție socialistă de hotărîrile Congresului al IX-lea al partidului, care a ales în fruntea partidului pe cel mai iubit fiu al poporului nostru, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, ctitorul de geniu al României socialiste moderne, conducătorul vizionar al întregii națiuni pe calea progresului și bunăstării, strălucită personalitate a mișcării comuniste și a vieții politice internaționale, luptător ferm și consecvent pentru cauza socialismului și comunismului, pentru triumful păcii și colaborării în lume. Este meritul nepieritor al Congresului al IX-lea, al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a fi făcut o profundă analiză critică și autocritică a în
I

Înfăptuirea prevederilor PLANULUI
CINCINAL 1986-1990în cincinalul actual au fost obținute noi și însemnate realizări în dezvoltarea economico-socială a țării, în ridicarea nivelului de trai, material și spiritual, al întregului popor. S-a asigurat dez

— în prețuri 1989 —

1985 1990
1990/1985 - %Dinamică Ritm mediu anualProdusul social — miliarde lei I 867,7 2 500 —2 520 133,9—134,9 6.0— 6,2Venitul național — miliarde lei 708,2 1 015 —1 042 143,3—147,1 7,5— 8,0Produsul național brut — miliarde lei 854,6 1 191 —1 218 139,4—142,5 6,9— 7,4Producția industrială — miliarde lei— globală 1 370.6 1 885 —1 902 137,5—138,8 6.6— 6.8— marfă 1 221.1 1 700 —1 712 139,2—140.2 6.9— 7,0— netă 375,0 612 — 620 163,2—165,3 10,3—10,6Producția agricolă — miliarde lei— globală 196.6 274 — 277 128,3—129,4 5.1— 5,3— marfă 107.8 193,5— 195.3 133,3—135,4 5.9— 6.3— netă 89,4 135,5— 136,7 148,1—149,2 8,2— 8,3Volumul investițiilor în economia națională —miliarde lei 240,7 289 — 293 111 —112 2,1- 2,3Volumul comerțului exterior — miliarde lei,prețuri de livrare 333,2 463,0 128,6 5,2— din care volumul exportului 245.0 340,0 138,8 6,8Numărul de personal muncitor — mii persoane 7 661 7 990 104,3 0,8Productivitatea muncii în industria republicană(calculată pe baza producției-marfă)— mii lei/persoană 330 450 — 452 136,4—136,9 6,4— 6,5Reducerea cheltuielilor totale la 1 000 lei pro-ducție-marfă în industria republicană — lei 104,5Desfacerile de mărfuri cu amănuntul —miliarde lei 288 317 — 318 110 —110,4 1,9— 2,0Prestările de servicii pentru populație —miliarde lei 35,7 60 168 11Retribuția medie reală — lei/persoană 2 980 3 300 110,7 2,1Veniturile totale ale țărănimii cooperatiste —miliarde lei 54,7 61,6 112,6 2,4Construcții de locuințe din fondurile statului —mii apartamente in cincinalul 1986—1990 673Cheltuieli social-culturale finanțate de la buge-tul de stat pe o familie — lei 12 436 14 900 119,8 3,7NOTĂ : La producția agricolă, investiții ți comerț exterior, dinamicile și ritmurile medii sînt calculate pe perioade de 5 ani.

tregii activități desfășurate în prima etapă a construcției socialiste și de a fi stabilit, pe această bază, orientări noi, de importanță fundamentală pentru întregul proces de transformare revoluționară a societății românești.Pornind de la dreptul inalienabil al partidului . nostru de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară, pe baza aplicării creatoare a adevărurilor general-vala- bile, a principiilor socialismului științific la condițiile concrete din România — Congresul al IX-lea a luat atitudine hotărîtă și a pus capăt teoriilor și practicilor anacronice, depășite, ce nu mai corespundeau realității românești, a combătut conceptul greșit al „modelului unic" în construcția noii orînduiri, atitudinile dogmatice, conservatoare, de ploconire față de unele idei străine, care împiedicau manifestarea forței revoluționare a partidului, a capacității creatoare a poporului. Prin hotărîrile sale istorice — magistral validate de practică — Congresul al IX-lea s-a înscris ca un adevărat moment de cotitură în activitatea partidului și a poporului nostru, care a inaugurat o nouă epocă în construcția socialistă, a deschis cîmp larg de afirmare a spiritului revoluționar în viața socială, a determinat creșterea puternică a rolului partidului în organizarea și conducerea întregii opere de edificare a noii orînduiri în România.înfăptuind neabătut orientările Congresului al IX-lea — continuate și dezvoltate, corespunzător cerințelor fiecărei etape, de congresele și conferințele naționale care au urmat — clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul popor, acționînd. în strînsă unitate, sub conducerea partidului, au obținut succese istorice în dezvoltarea economico-socială, în toate domeniile de activitate, au asigurat înaintarea fermă a patriei noastre pe calea socialismului, a progresului și civilizației.România s-a transformat dintr-o țară slab dezvoltată într-o țară industrial- agrară în plină dezvoltare, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei ș’î tehnicii, ale cunoașterii umane în general, 

voltarea și modernizarea continuă a forțelor de producție, perfecționarea relațiilor sociale, adîncirea democrației mu ncitorești -revol uți onare, întărirea 

cu un nivel de bunăstare tot mai ridicat pentru întregul popor. Producția industrială este in acest an de 135 de ori mai mare decît în 1945, creșterea obținută după 1965 fiind de 120 de ori. Producția agricolă s-a mărit de circa 10 ori, din care de peste 6 ori după 1965. Volumul comerțului exterior a crescut de 45 de ori față de anul 1950. Venitul național depășește de 40 de ori nivelul din 1945. un spor de 33 de ori revenind perioadei de după Congresul al IX-lea. Fondul de consum a sporit, comparativ cu anul 1950, de peste 18 ori. A fost realizat un larg sistem democratic de participare nemijlocită a întregului popor Ia conducerea societății, la făurirea conștientă a propriului viitor, socialist și comunist.întreaga dezvoltare economico-socială s-a înfăptuit în condițiile afirmării tot mai puternice — ca factori hotărîtori ai progresului multilateral al patriei — a științei, învățămîntului și culturii, cu contribuția remarcabilă și de înaltă competență a tovarășei academician doctor inginer ELENA CEAUȘESCU, eminent om politic și savant de renume mondial, militant de frunte al partidului și statului nostru.Marile înfăptuiri obținute de România în toate domehiile de activitate atestă, cu puterea faptelor, superioritatea noii orînduiri. a proprietății socialiste — a întregului popor și cooperatiste —, justețea politicii de dezvoltare susținută a forțelor de producție pe baza unei rate înalte a acumulării, rolul conducerii unitare a vieții economico- sociale, al afirmării democrației munci- torești-revoluționare, însemnătatea ho- tărîtoare a aplicării ferme, creatoare, a legităților generale la condițiile concrete ale țării noastre.Congresul al XlV-lea al partidului — Congresul marilor victorii socialiste, al triumfului principiilor socialismului științific în transformarea revoluționară a patriei, al independenței depline, economice și politice, a României — deschide poporului nostru perspectivele mărețe ale făuririi cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării ferme spre înaltele culmi ale orînduirii fără clase, spre comunism.

independenței șî suveranității naționale.Principalii indicatori ai dezvoltării e- conomico-sociale a României în cincinalul 1986—1990 se prezintă astfel:

Pe ansamblul cincinalului actual se asigură creșterea cu circa 40 Ia sută a producției-marfă industriale. în această perioadă s-a acționat neabățut ■ pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții a- grare, obținîpdu-se anual peste 30 milioane tone cereale. S-au dezvoltat construcțiile, transporturile, celelalte sectoare de activitate. Pe întregul cincinal se realizează un volum total de investiții de circa 1 300 miliarde lei.România a participat activ la diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale și spirituale cu alte state ale lumii, fără deosebire de orîn- duire socială. Un loc important a revenit relațiilor comerciale și de cooperare cu țările socialiste, care reprezintă circa 50 la sută în volumul comerțului nostru exterior. A crescut continuu colaborarea economică cu statele în curs de dezvoltare, a căror pondere este de circa 25 la sută. S-au extins, de asemenea, relațiile cu țările capitaliste dezvoltate, care dețin 25 la sută din volumul comerțului exterior al României.Dezvoltarea economico-socială a țării a creat condițiile pentru plata, an de an, a datoriei externe și lichidarea acesteia in luna martie 1989. Expresie elocventă a potențialului.și vitalității economiei noastre. această mare victorie a poporului român a asigurat adevărata independență și suveranitate a patriei. Rambursarea completă a datoriei externe s-a realizat concomitent cu alocarea, în cursul acestui deceniu, a peste 2 000 miliarde lei pentru dezvoltarea economico-socială a țării.
II

CERINȚELE NOII ETAPE DE DEZVOLTARE 
ECONOMICO-SOCIALĂ A ROMÂNIEI

în stabilirea obiectivelor Programu- lui-Directivă pentru cincinalul 1991— 1995 și în perspectiva anilor 2000—2010, partidul nostru pornește de la necesitatea aplicării ferme a legilor obiective, a principiilor socialismului științific la realitățile României, pe baza promovării neabătute a orientărilor fundamentate în opera economică și social-politică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu.în centrul strategiei partidului se vor situa continuarea politicii de dezvoltare a forțelor de producție, perfecționarea relațiilor de producție, ă tuturor raporturilor sociale, realizarea unei noi calități a muncii și vieții, întărirea democrației muncitorești-revoluțipnare, participarea tuturor cetățenilor la conducerea societății, manifestarea deplină a personalității umane, asigurîndu-se- înfăptuirea consecventă a Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a patriei noastre spre comunism.în definirea liniilor directoare pentru perioada următoare este necesar să se țină seama de stadiul atins de România pe plan economico-social, de faptul că gradul general de dezvoltare a industriei și agriculturii, a economiei naționale in ansamblu asigură consumul intern și un export corespunzător.Totodată, trebuie să se aibă în vedere că resursele de materii prime și energie, atît pe plan național, cit și internațional, nu sînt inepuizabile, că — după cum arată prognozele elaborate în diferite țări, precum și în cadrul unor organizații internaționale — pentru unele din aceste resurse apare obiectiv necesară limitarea consumului chiar în deceniile viitoare. De altfel, exploatarea judicioasă a bogățiilor naturale reprezintă și o condiție primordială a menținerii echilibrului ecologic al planetei, a conservării și protecției mediului înconjurător.Se impune, de asemenea, ca — în cadrul soluționării problemelor majore ale lumii contemporane și de care depinde soarta însăși a umanității — să se realizeze o nouă diviziune internațională a muncii, mai echilibrată, relații noi, întemeiate pe egalitate și echitate, care să asigure lichidarea subdezvoltării, industrializarea a noi și noi state, ridicarea economico-socială a țărilor în curs de dezvoltare.

Pe baza creșterii producției materiale și a venitului național, in acest cincinal au fost luate măsuri pentru ridicarea nivelului de trai al întregului popor. în anul 1988, retribuția minimă s-a mărit de la11500 lei la 2 000 lei lunar. Prin încheierea, pînă la 1 iulie 1989, pe întreaga economie națională, a noii acțiuni de majorare a retribuției personalului muncitor se asigură crește- reg: față de anul. 1985 cu peste 10 la sută a retribuției reale. Pensiile au sporit în medie cu 8 la sută, din care pensiile mici cu peste 40 la sută. A fost ferm promovată politica stabilității prețurilor și tarifelor, al căror indice s-a situat sub cel planificat. în condițiile dezvoltării economico-sociale a tuturor județelor țării, s-a continuat programul construcției de locuințe, de amenajare a centrelor civice, de sistematizare și modernizare a localităților. A fost extinsă baza materială a științei. învățămîntului și culturii. S-au îmbunătățit permanent a- sistența medicală, ocrotirea sănătății populației. Toate acestea demonstrează în mod grăitor că ridicarea nivelului de trai, material și spiritual, al întregului popor reprezintă țelul suprem al politicii partidului, rațiunea însăși a societății socialiste multilateral dezvoltate Care se edifică cu'deplitt succes im România.Rezultatele de pînă acum și prevederile pentru anul 1990 asigură înfăptuirea, in linii generale, a hotărîrilor Congresului al XlII-lea al partidului privind dezvoltarea' economico-socială a țării în această perioadă, realizarea obiectivului strategic al celui de-al 8-lea cincinal — trecerea României la stadiul de țară socialistă

în aceste condiții, creșterea economică — în mod necesar accelerată în perioadele cînd se recuperează rămînerea în urmă, așa cum a fost și cazul României în cincinalele precedente — înregistrează, de la un anumit nivel al dezvoltării, ritmuri mai moderate. Această tendință, confirmată și de experiența mondială, provine atît din faptul că fiecare procent înseamnă un volum absolut tot mai mare, cît și din inevitabila încetinire a dinamicii consumului pe măsura apropierii sale de nivelul optim, precum și dift' caracterul limitat al resurselor naturale.în prezent, România se află tocmai în etapa cînd este imperios necesar ca dezvoltarea economică să se bazeze pe o politică fermă de utilizare judicioasă a resurselor materiale și energetice, a capacităților de producție și forței de muncă, a mijloacelor financiare, în condițiile eliminării hotărîte a oricărei forme de risipă a avuției naționale.JjȚn obiectiv esențial îl constituie men- țiijprea și consolidarea consumului realizat, creșterea lui rațională, în limitele satisfacerii nevoilor științific fundamentate ale întregului popor. După cum este cunoscut, în ce privește alimentația, cu nivelul atins — de circa 3 200 calorii ziltițc pe locuitor — România se numără printre țările cu un consum bun din punctul de vedere al cerințelor fiziolo- gice^'De asemenea, s-au asigurat consu- murr*cdrespunzătoare și la produsele textile, încălțăminte, alte bunuri indus- > triale.în dimensionarea atît a producției, cit și a consumului, trebuie să se țină seama, totodată, de necesitatea creării unor rezerve adecvate de materii prime, materiale, combustibili și alte produse, precum și de mijloace financiare, valutare, care să permită dezvoltarea stabilă, pe termen lung, a societății noastre socialiste.în noile condiții, creșterea economică va trebui să se înfăptuiască, de asemenea, pe baza extinderii în tot mai mare măsură a schimburilor comerciale, a cooperării și specializării în producție cu alte state.O cerință legică, inexorabilă, a progresului contemporan, a dezvoltării omenirii o reprezintă lichidarea divizării societății în bogați și săraci, a gravelor disparități în consum — generate de relațiile capitaliste de producție, de meca

mediu dezvoltată. Deosebit de semnificativ este faptul că rezultatele din acest cincinal și din întregul deceniu actual au fost obținute in condițiile grele ale crizei economice mondiale, care a afectat, din 1980, într-o măsură sau alta, toate țările lumii, și îndeosebi pe cele în curs de dezvoltare.Remarcabilele înfăptuiri dobîndite în dezvoltarea patriei sînt rodul activității pline de abnegație a clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor, care, într-o deplină unitate, asigură transpunerea neabătută în viață a politicii interne și externe a țării noastre, ridicarea României pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație. Ele demonstrează cu forța faptelor de netăgăduit justețea politicii partidului nostru comunist de aplicare creatoare a legilor obiective, a principiilor socialismului științific la realitățile din România. Aceste mari realizări evidențiază cu putere superioritatea socialismului, faptul că numai în condițiile cînd poporul a devenit cu adevărat stăpîn pe destinele sale se pot asigura lichidarea într-un timp relativ scurt a înapoierii, progresul economico- social, bunăstarea, independența și suveranitatea națională.îndeplinirea in cele mai bune condiții a prevederilor de plan pe 1989 și 1990 creează o temelie trainică pentru trecerea Ia înfăptuirea celui de-al 9-lea cincinal și a orientărilor strategice pe termen lung, la realizarea unui nou stadiu al dezvoltării societății noastre socialiste.

nismele imperialiste și neocolonialiste de spoliere. a bogățiilor naționale și a muncii altor popoare. Realitățile lumii de azi pun cu tot mai multă stringență problema înlăturării vechilor relații de dominație și asuprire, a instaurării unor raporturi noi, de egalitate între state, a creării condițiilor pentru folosirea echitabilă a resurselor planetei, care să permită progresul multilateral al tuturor națiunilor, iar în cadrul fiecărei țări satisfacerea corespunzătoare a necesităților de viață ale tuturor cetățenilor. Acestui imperativ istoric îi răspunde pe deplin socialismul, ca orînduire care — eliminînd exploatarea socială și națională —■ situează în centrul dezvoltării economice omul, înflorirea personalității umane, ridicarea gradului de civilizație, materială și spirituală, a întregii societăți.Partidul nostru ține seama și pornește de la toate aceste cerințe obiective, de la legitățile generale ale progresului în epoca actuală, de la principiile socialismului științific în stabilirea orientărilor viitorului cincinal, în organizarea și conducerea întregii activități de dezvoltare economico-socială a României în deceniul următor și în perspectiva anilor 2000—2010.Se impune, astfel, să se asigure creșterea în continuare a forțelor de producție, accentuîndu-se în toate domeniile dezvoltarea intensivă, ca o cerință esențială pentru realizarea obiectivului strategic al partidului și poporului nostru. Avînd în vedere că, în multe sectoare, actuala producție fizică a României se situează la nivelul țărilor celor mai dezvoltate, este necesar ca, în perioada următoare, să se realizeze o asemenea perfecționare și modernizare a activității economice încît să se obțină o creștere însemnată a nivelului tehnic și calitativ al produselor, valorificarea tot mai înaltă a materiilor prime, a forței productive a poporului nostru.Va fi promovată în mod consecvent politica de întărire continuă a proprietății socialiste —-a întregului popor și cooperatiste — care constituie o necesitate obiectivă a construirii și dezvoltării noii orînduiri, a progresului continuu al forțelor de producție, a creșterii nivelului de trai, a asigurării independenței și suveranității naționale, a mersului as-
(Continuare în pag. a II-al
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PROGRAMUL-DIRECTIVĂ
al Congresului al XlV-lea al Partidului Comunist Român 

cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 
1991-1995 și orientările de perspectivă pînă în anii 2000-2010

(Urmare din pa?. I)cendent al patriei noastre pe calea civilizației și prosperității.Prin îmbinarea organică a proprietă- , ții de stat cu cea cooperatistă în toate domeniile, dezvoltarea conlucrării dintre aceste forme în agricultură — inclusiv cooperarea largă cu țărănimea din zonele de deal și munte —, se vor afirma tot mai puternic principiile socialismului în economie, în întreaga viață socială.Se va acționa permanent pentru creșterea răspunderii oamenilor muncii, în calitatea lor de proprietari și producători, în buna gospodărire a fondurilor încredințate.Va fi întărit și perfecționat sistemul de proprietate comună, urmărindu-se legarea tot mai strînsă a cointeresării oamenilor muncii, prin aplicarea acordului global în retribuire, de aportul la creșterea generală a proprietății socialiste, precum și de participarea personală la fondul de dezvoltare a întreprinderilor de stat și cooperatiste.Se va urmări asigurarea locurilor de muncă necesare pentru folosirea rațională a populației active, avîndu-se în vedere ca toți cetățenii să poată desfă- . șura o activitate socialmente utilă, corespunzător capacităților și pregătirii profesionale. în societatea noastră, munca — factor hotărîtor al formării omu
III

OBIECTIVUL Șl DIRECȚIILE PRIORITARE ALE 
DEZVOLTĂRII ROMÂNIEI ÎN CINCINALUL 1991-1995Obiectivul fundamental al celui de-al 9-lea cincinal îl constituie dezvoltarea intensivă a economiei naționale, aplicarea programelor de organizare și modernizare a producției pe baza celor mai avansate cuceriri ale științei și tehnicii, realizarea unei noi calități a muncii în toate domeniile de activitate, asigurîn- du-se trecerea la cea de-a doua fază, superioară, a construirii societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, a înfăptuirii Programului partidului.Corespunzător acestui obiectiv, viitorul plan cincinal are ca sarcini de bază :— Perfecționarea organizării, modernizarea și dezvoltarea producției, în concordanță cu tendințele revoluției teh- nico-științifice contemporane.— Folosirea deplină, cu eficiență maximă, a capacităților productive, creșterea substanțială a producției și venitului național pe unitatea de fonduri fixe.— Intensificarea eforturilor pentru dezvoltarea bazei proprii de materii prime și resurse energetice, în condițiile exploatării raționale, cu randament ridicat a acestora.— Continuarea fermă a politicii de dezvoltare a industriei prelucrătoare, acordîndu-se prioritate sectoarelor tehnicii de vîrf, astfel încît România să devină o țară a produselor de înaltă calitate, la nivelul celor mai bune realizări pe plan mondial.— înfăptuirea neabătută a obiectivelor noii revoluții agrare, a programelor de asigurare a unor producții agricole înalte și stabile.— Dezvoltarea mai activă a schimburilor economice cu alte state, a cooperării în producție, știință și tehnică, intensificarea participării României la diviziunea internațională a muncii, la circuitul mondial de valori.— Continuarea procesului de dezvoltare economico-socială a tuturor județelor, orașelor și comunelor, de organizare teritorială și sistematizare a localităților.— Amplificarea acțiunii factorilor calitativi ai dezvoltării economice, prin creșterea mai rapidă a productivității muncii, reducerea consumurilor materiale și energetice, realizarea unui grad superior de valorificare a resurselor, diminuarea cheltuielilor de producție și ridicarea rentabilității.— Creșterea venitului național atît prin dezvoltarea producției de bunuri, cît și prin reducerea ponderii cheltuielilor materiale în produsul social; repartizarea optimă a venitului național pentru consum și acumulare.— Ridicarea în continuare a nivelului de trai al întregului popor, satisfacerea in tot mai bune condiții a consumului oamenilor muncii de produse agroali- mentare și industriale, rezolvarea completă a problemei serviciilor pentru populație.— Dezvoltarea proprietății socialiste, perfecționarea întregului ansamblu al relațiilor sociale, a conducerii, organizării și planificării activității economico- sociale.în concordanță cu obiectivele și sarci

lui însuși ca ființă socială — devine tot mai mult o cerință vitală, un atribut esențial al afirmării și înfloririi personalității umane. Pornind de la adevărul fundamental că nu poate fi cu adevărat liber acela care nu depune o muncă utilă, partidul nostru va acționa permanent pentru dezvoltarea, la toți cetățenii, a sentimentului de dragoste și datorie față de muncă, față de patrie și viitorul fericit al întregului popor.Va fi aplicat în mod ferm principiul „la muncă egală, retribuție egală", criteriul repartiției socialiste după cantitatea, calitatea și însemnătatea socială a muncii depuse. Partidul nostru va veghea, cu exigență revoluționară, ca nimeni să nu realizeze venituri fără muncă sau pe seama muncii altora, ca exploatarea omului de către om să nu se manifeste sub nici o formă și în nici un fel de împrejurări în România. Sistemul de retribuire trebuie să preîntîmpine atît formarea unor disproporții inechitabile în scara veniturilor, cît și tendințele de nivelare.Un rol tot mai important în ridicarea nivelului de trai al întregului popor îl vor avea fondurile sociale de consum. Societatea noastră va asigura satisfacerea tot mai bună — pentru toți cetățenii — 
a nevoilor de învățămînt, ocrotire a sănătății, locuință, odihnă, cultură, asu*- mîndu-și într-o măsură sporită sarcina

nile stabilite pentru perioada următoare, niei în cinținalul 1991—1995 se pre-principalii indicatori ai dezvoltării Româ- zintă astfel: - -

Produsul social — miliarde leiVenitul național — miliarde leiProdusul național brut — miliarde lei Producția industrială — miliarde lei— globală— marfă— netăProducția agricolă — miliarde lei— globală— marfă— netăVolumul investițiilor în economia națională (pe perioadă de 5 ani) — miliarde leiVolumul comerțului exterior — miliarde lei, prețuri de livrare— volumul exportuluiNumărul de personal muncitor — mii persoaneProductivitatea muncii în industria republicană (calculată pe baza producției-marfă) — mii lei/persoană Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei pro- ducție-marfă în industria republicană — leiDesfacerile de mărfuri cu amănuntul— miliarde leiPrestările de servicii pentru populație— miliarde leiRetribuția medie reală — lei lunarVeniturile totale ale țărănimii cooperatiste — miliarde leiConstrucții de locuințe din fondurile statului pe cincinal — mii apartamente Cheltuielile social-culturale de la bugetul de stat pe o familie — leiNOTĂ : La producția agricolă, investiții ți comerț exterior, dinamicile și ritmu
rile medii sint calculate pe perioade de 5 ani.

■ ■'■‘■țiîi ” ■ • ’>■

1. Dezvoltarea principalelor 
ramuri ale economiei naționale 

pe baza cuceririlor științei 
și tehnologiei moderne

A. INDUSTRIAȚinînd seama de puternicele capacități productive de care dispune în prezent România, de nivelul atins la producțiile fizice de bază, obiectivul principal în domeniul industriei îl constituie dezvoltarea intensivă, organizarea superioară și modernizarea proceselor de fabricație, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterea prioritară a sub- ramurilor de înaltă tehnicitate, care valorifică cu maximă eficiență materiile prime, resursele energetice și munca socială.Dezvoltarea industriei extractive trebuie să asigure valorificarea complexă a rezervelor, creșterea însemnată a gradului de recuperare a substanțelor utile din zăcăminte, inclusiv din cele cu conținuturi reduse sau situate în condiții grele de exploatare. 

creșterii și formării tinerei generații, a creării unor condiții de' viață demne pentru oamenii vîrstnici, pentru întregul popor.Este necesar să se aibă întotdeauna în vedere faptul că ridicarea nivelului personal de trai, a bunăstării fiecărui cetățean nu se poate realiza decît o dată cu dezvoltarea generală a forțelor de producție și creșterea avuției naționale, cu ridicarea niveluliji.de trai, a bunăstării întregului popor, cu asigurarea progresului multilateral al patriei noastre. Socialismul trebuie să creeze tuturor membrilor societății, fără nici o discriminare, condiții egale de muncă și viață, de manifestare a personalității umane !Partidul Comunist Român pornește de la principiul, pe deplin confirmat de experiență, că edificarea orînduirii socialiste și înaintarea spre comunism reprezintă un amplu și permanent proces revoluționar, care impune soluționarea conștientă a contradicțiilor dezvoltării sociale, lupta intransigentă împotriva vechiului șl promovarea neabătută a noului în toate sectoarele de activitate, întărirea rolului conducător al partidului clasei muncitoare, perfecționarea continuă a funcțiilor statului democrației muncitorești-revoluționare, lărgirea cadrului organizatoric al participării efective a maselor de oameni ai muncii la conducerea societății.

1995/1990 — % Dinamică Rit"* ,™diu
3 110—3 2451 395—1 4501 635—1 695 125—130135—140135—140 4,5—5,56,0—7,06,0—7,02 375—2 470 125—130 4,5—5,52 225—2 310 130—135 5,5—6,0870— 900 140—145 7,0—7,5284— 302 120—125 4,0—4,5210— 223 125—130 4,5—5,5154— 162 130—135 5,5—6,0
1 600—1 700 120—129 4,0—5,0680— 700 154—158 9,0— 9,5505— 525 158—162 9,5—10,08 180— 8 240 102,4—103 0,5— 0,6

565— 585 125—130 4,5— 5,5140334— 342 105—108 1,0— 1,596— 105 160—175 10,0—12,03 500— 3 600 105—108 1,0— 1,564,7— 66,5 105—108 1,0— 1,570015 500—16 000 105—108 1,0— 1,5

Producția de lignit și cărbune brun va ajunge în 1995 la circa 80 milioane tone ; huila extrasă, în volum de 20 milioane tone, va fi destinată 'fabricării cocsului metalurgic.Este necesar să se intensifice eforturile pentru creșterea rezervelor și producției de petrol, în vederea acoperirii în proporție cît mai mare, din resurse interne, a cerințelor economiei naționale ; se vor utiliza pe scară largă tehnologiile moderne pentru creșterea factorului final de recuperare'a țițeiului. Extracția de gaze naturale Va fi limitată în scopul menținerii unui grad corespunzător de asigurare cu rezerve.Se va extinde producția de metale neferoase în concentrate, precum și de substanțe nemetalifere, urmărîhdu-se perfecționarea tehnologiilor șt creșterea ran

damentelor de extracție, eliminarea pierderilor în fazele de preparare.în domeniul energetic se vor asigura extinderea amenajărilor hidroenergetice, încheierea realizării și punerea în funcțiune a centralelor nuclearo-electrice, funcționarea la parametrii proiectați a termocentralelor pe cărbune. O deosebită atenție va fi acordată valorificării resurselor energetice recuperabile și a surselor neconvenționale de energie — solară, geotermală, a vîntului, biogazului și biomasei.Un obiectiv esențial îl constituie creșterea randamentelor energetice, scăderea accentuată a consumurilor specifice de combustibili în producția de energie electrică și termică. Vor fi aplicate măsuri pentru raționalizarea rețelelor și optimizarea transportului de energie, reducerea pierderilor în rețelele de distribuție.în cadrul metalurgiei feroase se prevede realizarea în 1995 a unei producții de oțel de 20—21 milioane tone, în condițiile creșterii ponderii oțelului elaborat în convertizoare și cuptoare electrice, asigurîndu-se valorificarea mai largă a fierului vechi, reducerea consumurilor de cocs, de alți combustibili și energie. Un accent deosebit se va pune pe sporirea coeficientului de scoatere in producția de semifabricate pentru relaminare și de laminate finite, prin extinderea turnării continue și altor tehnologii moderne. Se va îmbunătăți în continuare structura metalurgiei românești, creșteri însemnate urmînd să se realizeze la oțelurile de calitate și produsele de prelucrare a- vansată.Industria construcțiilor de mașini va fi orientată în direcția asigurării necesarului de utilaje pentru înfăptuirea programelor de organizare și modernizare a tuturor ramurilor economiei, precum și a sporirii substanțiale a livrărilor Ia export. Se prevede realizarea de echipamente și mașini cu fiabilitate și performanțe superioare : motoare termice cu randamente ridicate, noi tipuri de utilaje petroliere și miniere pentru adincimi mari și condiții greie de exploatare; utilaje de prelucrare metalurgică și chimică avansată, instalații pentru industria lemnului, ușoară și alimentară, mijloace de transport specializate, autoturisme cu consumuri reduse de carburanți. în toate sectoarele industriei construcțiilor de mașini trebuie să se asigure — prin re- proiectarea produselor și promovarea tehnologiilor moderne — o creștere importantă a indicelui de utilizare a metalului, reducerea consumurilor materiale și energetice.în domeniul mașiniior-unelte se va extinde producția mașinilor-agregat, a sistemelor flexibile de înaltă productivitate, precum și a utilajelor de prelucrare a metalelor prin deformare plastică și procedee neconvenționale. în industria electrotehnică se va tipiza fabricația de motoare electrice, transformatoare și a- parataj electric, acționîndu-se pentru creșterea competitivității produselor, reducerea accentuată a consumurilor de metale neferoase și înlocuirea materialelor scumpe. Industria electronică va urmări dezvoltarea prioritară a producției de componente perfecționate și echipamente de electronică industrială.în industria chimică și petrochimică vor fi elaborate și promovate noi tehnologii, care asigură integrarea fluxurilor de fabricație și creșterea accentuată a randamentelor de prelucrare, reducerea consumurilor materiale și energetice, ridicarea nivelului calitativ al producției.Se va adînci procesul de valorificare superioară, prin chimizare avansată, a țițeiului, gazelor naturale, lemnului, sării, plantelor tehnice și medicinale, altor materii prime naturale și minerale, precum și a subproduselor tehnologice.Va fi diversificată fabricația de polimeri — mase plastice, fibre și cauciucuri sintetice — urmărindu-se majorarea duratei de întrebuințare, precum și a rezistenței în condiții grele de exploatare. Creșteri importante se vor realiza în chimia de sinteză fină și de mic tonaj. Vor fi asimilate sortimente superioare de celuloză și hîrtie.O atenție deosebită se va acorda valorificării complexe a resurselor indigene de cupru, plumb, zinc, titan și zirconiu, precum și intensificării acțiunilor de reintroducere în circuitul economic a metalelor neferoase și metalelor greu fuzibile. La aluminiu, producția se va menține la nivelul capacităților existente, urmărindu-se obținerea de noi aliaje speciale.în industria materialelor de construcții și a prelucrării lemnului se va urmări extinderea fabricației de produse de valoare ridicată : mobilier de calitate superioară, plăci înnobilate din lemn, furnire estetice, prefabricate mai ușoare și finisate, produse din porțelan, cristal și sticlă tehnică. în industria cimentului va trebui să sporească ponderea sortimentelor speciale, precum și a celor cu adaosuri de zgură și cenuși.Industria ușoară va fi orientată spre valorificarea superioară a materiilor prime, inclusiv a materialelor refolosibile. Creșterea producției de confecții și tricotaje va trebui asigurată în condițiile diversificării gamei sortimentale și realizării de articole ușoare, cu grad ridicat 

de finisaj. în domeniul încălțămintei, blănăriei și maroehinăriei se va urmări extinderea utilizării de înlocuitori, asimilarea de noi produse, corespunzător cerințelor pieței interne și externe.în industria alimentară se va pune accentul pe valorificarea integrală, cu eficiență superioară, a materiilor prime vegetale și animale, obținerea unor produse de calitate și valoare nutritivă ridicată, cu durată prelungită de păstrare în stare proaspătă. Se va dezvolta mai in
B. AGRICULTURA, SILVICULTURA 

Șl GOSPODĂRIREA APELORa) Cincinalul 1991—1995 va asigura înfăptuirea, în continuare, a obiectivelor noii revoluții agrare, dezvoltarea intensivă și modernizarea întregii agriculturi.Se va acționa cu toată fermitatea pentru conservarea și ridicarea potențialului productiv al fondului funciar, pămîn- tul reprezentînd un bun național de însemnătate hotărîtoare pentru dezvoltarea întregii societăți. Vor fi realizate noi acțiuni din programul național de amenajări funciare ; suprafața irigată se va mări în 1995 la 6 milioane hectare, iar suprafețele pe care s-au efectuat lucrări de prevenire și combatere a eroziunii solului și excesului de umiditate vor ajunge la 3,7 milioane hectare. Se va folosi un sortiment diversificat de îngrășăminte organice și minerale, aplicate în doze optime, urmărindu-se creșterea fertilității solului și a calității produselor agricole. Vor fi utilizate pe scară tot mai largă procedeele moderne, îndeosebi biologice și agrotehnice, de combatere a bolilor și dăunătorilor.în domeniul producției vegetale se prevede ca — prin perfecționarea mecanizării lucrărilor, folosirea de semințe de calitate superioară, realizarea densităților optime — să se generalizeze recoltele mari la hectar, la toate culturile. Cerealele, in primul rînd griul și porumbul, vor continua să ocupe locul principal, urmărindu-se crearea condițiilor ca pînă în 1995 să se obțină o producție de 35—40 milioane tone anual. O direcție importantă va fi dezvoltarea culturii plantelor tehnice de mare randament — îndeosebi floarea-soarelui, sfecla de zahăr, inul, cînepa —, creșterea producției în legumicultura, viticultură și pomicultură, pentru a se asigura pe deplin buna aprovizionare a populației și industriei, celelalte necesități ale economiei naționale.
C. TRANSPORTURILE 

Șl TELECOMUNICAȚIILEObiectivele de bază în domeniul transporturilor sînt folosirea intensivă a mijloacelor din dotare, optimizarea fluxurilor și accelerarea operațiunilor de încărcare-descărcare, economisirea carburanților și energiei electrice.în sectorul feroviar — care va reprezenta în continuare principalul mijloc de transport intern — se va pune accentul pe creșterea vitezei de circulație și îmbunătățirea indicilor de utilizare a capacităților de transport. Va trebui redus la minimum transportul cu mijloace auto, atît pentru diminuarea consumului de combustibili superiori, cît și ca o măsură importantă de împiedicare a poluării și de protejare a mediului înconjurător. în condițiile dezvoltării căilor
D. ACTIVITATEA

DE INVESTIȚII-CONSTRUCȚIIîn cincinalul 1991—1995 se va realiza un volum de investiții de 1 600—1 700 miliarde lei. în cadrul fondurilor alocate industriei, o pondere importantă va reveni realizării programelor de modernizare a utilajelor și instalațiilor. Pentru agricultură se prevăd circa 250 miliarde lei, îndeosebi pentru finalizarea programului național de îmbunătățiri funciare. Investițiile destinate construcției de locuințe și altor edificii
E. APROVIZIONAREA TEHNICO-MATERIALĂînfăptuirea obiectivelor de dezvoltare a economiei naționale impune să se acționeze cu hotărîre pentru realizarea integrală a sarcinilor privind lărgirea și gospodărirea judicioasă a bazei proprii de materii prime și resurse energetice.O importanță deosebită are valorificarea mai intensă a materialelor refolosibile, care vor trebui să contribuie într-o proporție mult sporită, în unele sectoare cu peste 50 la sută, la acoperirea necesarului economiei naționale. Prin extinderea activității de recondiționare urmează să se asigure circa 75 Ia sută din consumul intern de piese de schimb și subansamble. în toate unitățile econo- mico-sociale, precum șl în rîndUl populației trebuie dezvoltat cel mai înalt simț gospodăresc în utilizarea materiilor prime, combustibilului și energiei, inclusiv a materialelor recuperabile rezultate din procesele de producție și consum, combătîndu-se cu toată hotărîrea orice manifestare de risipă. 

tens fabricația de preparate și semipre- parate culinare.Va crește în ritm susținut industria mică atît la orașe, cît și în mediul rural — în unitățile consiliilor populare și ale cooperației — urmărindu-se valorificarea largă a unor materii prime locale, a resurselor refolosibile și a forței de muncă, în vederea extinderii fabricației de bunuri de consum, materiale de construcții și alte produse necesare populației.

în zootehnie se prevede ca, la sfîrșl- tul cincinalului, efectivele să ajungă la 11,5 milioane bovine, 15,6 milioane porcine, 35 milioane ovine și caprine, 97 milioane păsări ouătoare. Prin extinderea raselor de animale cu productivitate superioară, valorificarea pășunilor și fîne- țelor, utilizarea mai rațională a întregii baze furajere, se va asigura creșterea producției de carne, lapte, lînă, ouă. Va fi realizată punerea în valoare a tuturor apelor interioare pentru piscicultura. Se va intensifica dezvoltarea sericiculturii și apiculturii.b) Vor fi înfăptuite, în continuare, prevederile „Programului național pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier", în concordanță cu cerințele economiei naționale, ale asigurării protecției mediului înconjurător. Se vor realiza lucrări de reîmpădurire și de extindere a vegetației forestiere cu specii valoroase, utilizîndu-se terenurile degradate, inapte pentru agricultură. Exploatarea masei lemnoase pentru prelucrare industrială va f j limitată la potențialul real al pădurilor.c) O deosebită atenție se va acorda bunei gospodăriri a apelor, în vederea satisfacerii atît a nevoilor consumului public, cît și a necesarului rațional al industriei și’c^Iorlâife râtnuri ’ale economiei naționale. Vor fi realizate noi iațuri de acumulare cu folosință complexă și lucrări de regularizare a cursurilor de apă. Prin îndiguiri și supraînăl- țări de diguri se vor scoate de sub efectul inundațiilor circa 150 mii hectare. Vor fi aplicate măsuri complexe pentru reducerea consumurilor specifice de apă și creșterea gradului de recircu- lare a acesteia în procesele de producție.

navigabile interioare, va spori în măsură însemnată volumul transportului fluvial. Transportul maritim cu navele românești va asigura, practic integral, preluarea mărfurilor care se derulează pe această cale, extinzîndu-se, totodată, serviciile de transport pentru partenerii externi. O mai mare atenție trebuie acordată folosirii raționale a mijloacelor din dotarea transportului aerian, creșterii eficienței economice a acestei activități.în domeniul poștei și telecomunicațiilor se va pune accentul pe creșterea calității și diversificarea prestațiilor, extinderea utilizării radioreleelor de medie și mare capacitate, încheierea acțiunii de raționalizare a rețelei.

social-culturale vor însuma aproape 250 miliarde lei.în activitatea de investiții se vor urmări reducerea la strictul necesar a cheltuielilor pentru construcții, sporirea gradului de tipizare și industrializare a lucrărilor, promovarea tehnologiilor de execuție de mare randament, reducerea accentuată a consumurilor de materiale energointensive, asigurarea condițiilor pentru intrarea mai rapidă în funcțiune a noilor obiective.
Se impune, de asemenea, o preocupare mai sistematică pentru asimilarea de noi materiale, cu parametri calitativi superiori, in vederea satisfacerii -cerințelor economiei, îndeosebi de produse metalurgice și chimice.Pe primul plan al activității economice trebuie să se situeze îmbunătățirea randamentelor și reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibili și energie electrică. în anul 1995, consumul energetic pe unitatea de venit național urmează să scadă cu circa 20 la sută față de anul 1990. Vor fi reduse cu circa 20 la sută consumurile de metale feroase, aluminiu și cupru ; importante economii trebuie realizate în utilizarea materialului lemnos, a materiilor prime din industria ușoară, a hîrtiei și celorlalte resurse.Este necesar să se asigure diminuarea(Continuare in pag. a III-a)
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PROGRAMUL-DIRECT/VĂ
al Congresului al XlV-lea al Partidului Comunist Român 

cu privire la dezvoltarea economico-socială a României in cincinalii 
1991-1995 și orientările de perspectivă pînă in anii 2000-2010

(Urmare din pag. a IT-a)și încadrarea strictă în normativele de stocuri pentru materii prime, materiale,
combustibili, produse finite și in curs de fabricație, acționîndu-se mai ferm pentru creșterea vitezei de rotație a mijloacelor circulante.

2. Cercetarea științifică 
și introducerea tehnicii noi, 
dezvoltarea învățămîntului

Programele de dezvoltare a municipiilor și orașelor trebuie să asigure utilizarea deplină a capacităților de producție din industria republicană, industria mică și celelalte ramuri, realizarea unei densități optime a construcțiilor, organizarea cît mai rațională a lucrărilor edilitare și transportului, funcționarea în bune condiții a rețelei unităților de învățămînt, sănătate și cultură.Programele de dezvoltare a comunelor vor urmări crearea condițiilor pentru obținerea unor producții agricole de 35—40 mii lei la hectarul agricol. Pe baza valorificării resurselor locale, în

anul 1995 producția industriei mici, în mediul rural, va ajunge la cel'puțin 6 mii lei pe un locuitor. Se va forma, astfel, muncitorul agricol de tip nou, capabil să îndeplinească nu numai lucrările necesare în agricultură, ci și o serie de activități industriale și de servicii, care urmează să contribuie cu cel puțin 20—25 la sută la formarea veniturilor țărănimii. în comune se vor dezvolta unitățile de învățămînt, asistență sanitară, cultură și creație, asigurîndu-se condiții de muncă și viață tot mai apropiate de cele din orașe.

financiare, menținerea în limitele stabilite a indicelui prețurilor de producție, de livrare și cu amănuntul, accelerarea vitezei de rotație a banilor și realizarea unei circulații monetare sănătoase, întărirea continuă a finanțelor țării — factori. de bază ai progresului multilateral al societății noastre socialiste.

Pentru cincinalul 1SK1—1995 se ț vede o creștere a venitului național tr-un ritm mediu anual de 6—7 la st Corespunzător obiectivelor și direcți prioritare ale dezvoltării economico- ciale a țării, 70—72 la sută din veni național se repartizează pentru fon de consum și 28—30 la sută dul de acumulare. pentru fi
6. Creșterea nivelului de

Cercetarea și învățămîntul — pe baza programelor elaborate sub conducerea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului
Național al Științei și învățămîntului — urmează să-și sporească aportul la dezvoltarea intensivă ă economiei naționale și pregătirea cadrelor necesare, la progresul multilateral al patriei. 4. Comerțul exterior

și indicatorii sociali

A. Cercetarea științifică și introducerea tehnicii noi
și cooperarea economica

Activitatea de cercetare științifică și introducere a tehnicii noi va fi orientală in direcția înfăptuirii programelor de organizare, modernizare și dezvoltare a economiei.Se va acționa pentru extinderea bazei proprii de materii prime și resurse energetice, pentru descoperirea de noi rezerve prin amplificarea prospecțiunilor geologice, promovarea tehnologiilor de extracție care asigură randamente ridicate de valorificare a substanțelor utile din zăcăminte.Vor fi intensificate cercetările privind sursele noi de energie, folosirea mai eficientă a tuturor resurselor energetice și diminuarea consumului de hidrocarburi, utilizarea energiei nucleare, funcționarea optimă a sistemului electro-energetic național.Un obiectiv esențial îl constituie promovarea unor tehnologii noi, care să asigure, în toate ramurile economiei, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie electrică, încadrarea în normele aprobate.Se vor elabora — prin metode fizice, chimice și de bioinginerie — materiale noi, cu proprietăți superioare — metalurgice, polimeri, substanțe chimice pure și ultrapure, materiale ceramice și compozite.Vor fi intensificate cercetările privind chimizarea superioară a țițeiului, gâzelor naturale, sării, biomasei, creșterea gradului de valorificare a tuturor resurselor. Se vor perfecționa tehnologiile, asigurindu-se reducerea pierderilor de substanțe în mediul înconjurător, recuperarea și reintroducerea acestora în circuitul economic, prevenirea poluării aerului, apei și solului.Vor fi asimilate în fabricație noi tipuri de mașini, utilaje și instalații tehnologice, bazate pe un grad avansat de tipi

zare a componentelor, cu parametri constructivi și funcționali la nivelul realizărilor de virf pe plan mondial.Promovind mai larg cuceririle biologiei moderne și ingineriei genetice, cercetarea agricolă va elabora soluții pentru ridicarea fertilității fondului funciar, crearea de soiuri și hibrizi de plante cu producții mari și rezistență superioară, de rase de animale de înaltă productivitate, în vederea realizării integrale a obiectivelor noii revoluții agrare. în silvicultură se vor elabora tehnologii pen- ttu promovarea speciilor de mare valoare economică și ecologică, pențru amenajarea silvică a terenurilor degradate.Conbomitent cu intensificarea cercetărilor aplicative, vor fi dezvoltate cercetările fundamentale din domeniul științelor naturii și tehnice, urmînd să se asigure astfel rezerva de soluții pentru dezvoltarea în perspectivă a economiei și întregii societăți, participarea mai activă a României la progresul cunoașterii universale. O deosebită atenție va fi acordată matematicii, fizicii, chimiei și biologiei, ca discipline de bază in condițiile revoluției tehnico-științifice ‘'Contemporane. Se va pune accentul pe dezvoltarea cercetărilor interdisciplinare, corespunzător complexității deosebite a fenomenelor și proceselor abordate de știința modernă.Cercetarea economică și social-politică va trebui să aprofundeze studiul acțiunii legilor obiective, să contribuie la perfecționarea conducerii vieții economico- sociale, la fundamentarea științifică a direcțiilor noi de dezvoltare a societății, in raport cu schimbările care intervin în cadrul forțelor de producție și in structura socială, cu cerințele creșterii rolului politic conducător al Partidului Comunist Român, ale adîncirii democrației muncitorești-revoluționare.

internațională

B. Învățămîntulîn viitorul cincinal, întregul tineret va urma școala de 12 ani. Peste 90 la sută din elevi vor fi cuprinși în liceele industriale, agroindustriale, silvice și economice. Se va perfecționa și moderniza învățămîntul superior în raport cu cerințele economiei naționale, urmărin- du-se integrarea organică a acestuia cu producția și cercetarea.în perioada 1991—1995 învățămîntul va asigura pregătirea profesională a unui număr de aproape 2 milioane persoane, dindu-se prioritate formării cadrelor necesare pentru activitatea minieră și petrolieră, industria constructoare de mașini, metalurgie, chimie, industria materialelor de construcții, agricultură.învățămîntul trebuie să formeze cadre cu o temeinică pregătire profesională, teoretică și practică, în concordanță cu cerințele progresului tehnico-științific, cu prevederile programelor de organizare,

modernizare și dezvoltare a economiei. Se impune ca întregul învățămînt să se desfășoare pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane în general, a concepției revoluționare despre lume și viață — materialismul dialectic și istoric. Este necesar să se acorde o mai mare atenție însușirii științelor sociale, economice și de conducere, pentru ca tinerii absolvenți, îndeosebi specialiștii, săjși poată desfășura în bune condiții activitatea, pe baza principiilor și cerințelor mecanismului nostru economico-financiar.în vederea perfecționării continue a cunoștințelor profesionale ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii, inclusiv ale cadrelor tehnice și de conducere, se va pune un accent deosebit pe realizarea programelor de reciclare, care vor cuprinde1 peste 3,2 milioane persoane anual.

Avînd în vedere nivelul actual al schimburilor internaționale, precum și programul de dezvoltare economico-socială a țării noastre, vor fi extinse schimburile economice și cooperarea în producție cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială.Un obiectiv principal al viitorului cincinal îl constituie dezvoltarea accentuată a exporturilor, pentru a se asigura necesarul de importuri al economiei și echilibrul balanței de plăți externe, participarea mai activă a României la diviziunea internațională a muncii. în a- cest scop se va acționa pentru perfecționarea activității de prospectare a piețelor, încheierea de acorduri și contracte de lungă durată, care conferă stabilitate relațiilor economice, pentru promovarea produselor de nivel tehnic și calitativ ri-. dicat, competitive pe plan internațional.Activitatea de cooperare economică și tehnico-științifică va ocupa un loc tot mai important in relațiile cu alte state, urmînd să-și sporească aportul la acoperirea necesarului de materii prime și resurse energetice, la specializarea reciproc avantajoasă a producției.Vor fi amplificate relațiile economice cu toate țările socialiste, prin dezvoltarea schimburilor comerciale. promovarea specializării și cooperării în producție și in domeniul tehnico-științific. Românii va participa activ la realizarea acordurilor de lungă durată din cadrul C.A.E.R., în scopul dezvoltării mai puternice a tuturor statelor membre, al asigurării unei egalizări relative a nivelului economic al acestora, al întăririi independenței lor economice și tehnico-științifice.Tara noastră va intensifica, totodată, colaborarea cu statele in curs de dezvoltare, prin lărgirea cooperării și realizarea în comun a unor obiective care să contribuie la progresul economico-social al țărilor noastre.Vor fi extinse relațiile economice șî tehnico-științifice cu țările capitaliste

dezvoltate, in spiritul principiilor coexistenței pașnice și avantajului reciproc. La baza tuturor relațiilor sale cu celelalte state, România va situa, în continuare, cu toată fermitatea, principiile deplinei egalități in drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Ținînd seama de manifestările puternice ale crizei economice mondiale și de înrăutățirea considerabilă a situației țărilor în curs de dezvoltare, este necesar să se asigure înlăturarea vechilor practici de inegalitate și de asuprire a acestora, promovarea unor principii noi de relații, care să contribuie la progresul și dezvoltarea economico-socială independentă a fiecărei națiuni, în condițiile stabilității economiei mondiale. Se impun, astfel, o îmbunătățire radicală a sistemului financiar internațional, renunțarea cu desăvîrșire la condiționarea raporturilor economice de considerente politice sau de altă natură.România este gata' să participe activ, împreună cu alte state, la elaborarea in comun a noilor principii de relații nomice internaționale, a- măsurilor vi nd datoriile externe ale țărilor in de dezvoltare și soluționarea altor bleme complexe ale economiei contemporane.România va milita, în mod consecvent, pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale, care să permită lărgirea schimburilor pe baze echitabile, accesul fără restricții la știința și tehnologiile moderne, participarea activă și în condiții de avantaj reciproc a tuturor țărilor Ia circuitul economic, eliminarea oricăror bariere și discriminări în raporturile dintre state, stimularea cursului spre colaborare, destindere și securitate, spre realizarea unei lumi mai bune și mai drepte, în care fiecare națiune să se poată dezvolta liber și independent, corespunzător năzuințelor sale, fără nici un amestec din afară !

eco- pri- curs pro-

5. Creșterea mai accentuată

a productivității muncii,
a eficienței economice

Se estimează că populația totală a țării, în anul 1995, va depăși 24 milioane locuitori, in condițiile menținerii unei structuri demografice echilibrate.Vor fi create noi locuri de muncă, urmînd ca populația activă să ajungă la circa 12 milioane persoane. Se prevede ca numărul reprezinte, 8 180—8 240 la sută din ționa pentru realizarea optime între principalele personal, prin mărului celor în producție.Dezvoltarea asigura condiții pentru creșterea în continuare a veniturilor populației. Retribuția medie reală va spori în 1995, comparativ cu anul 1990, cu 5—8 la sută, iar veniturile totale ale țărănimii cooperatiste cu 5—8 la sută. Se va urmări ca raportul dintre retribuțiile mici și mari să fie de circa 1 la 4,5. Va fi aplicat mai ferm acordul global, acționîndu-se pentru realizarea unei strînse legături între venitul fiecăruia și rezultatele activității sale personale, precum și cele ale întregului colectiv. Este necesar să se asigure creșterea mai rapidă a productivității muncii în raport cu retribuția medie .— condiție .hbtăritnâre ă sporirii veniturilor reale ale populației, a dezvoltării pe baze sănătoase a ecbWdfriil'i rrâțtbnale.Desfacerile de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist vor crește cu 5—3 la sută în 1995 față de 1990. urmărin- du-se aprovizionarea corespunzătoare a populației cu produse agroalimentare și industriale, intr-o structură sortimentală diversificată și de un nivel calitativ tot mai bun.

personalului muncitor să la sfîrșitul cincinalului, mii persoane, adică circa 68 populația activă. Se va ac- unor proporții categorii de sporirea îndeosebi a nu- care lucrează nemijlociteconomiei naționale va

servicii60—75Volumul prestărilor de spori în cincinalul viitor cu sută, aCordîndu-se prioritate celor s licitate mai intens de populație. Pi extinderea în continuare a turismul vor fi asigurate condiții prielnice odihnă și recreare pentru masele lai de oameni ai muncii.Se va dezvolta construcția de locui țe, în perioada 1991—1995 urmînd să realizeze 700 mii apartamente din fo durile statului în municipii, orașe viitoare centre agroindustriale, în co fermitate cu prevederile de dezvolta economico-socială și modernizare a 1 calităților. Va fi rezolvată, astfel, pr blema locuințelor, asigurîndu-se orașe o suprafață locuibilă de 10—12 rr pe locuitor. Se prevede, totodată, real zarea de către locuitorii satelor a uni număr important de case noi, care v< contribui la îmbunătățirea condițiilor c viață ale țărănimii.Se va îmbunătăți în continuare ocroti rea sănătății, asigurîndu-se folosirea jc dicioasă a bazei va fi perfecționată unităților sanitare,tate acțiunilor profilactice, de prevenir a cauzelor care pot influența negați- sănătatea publică.O deosebită atenție va fi acordată act.)' ■ vjtății pdlitîedifedudative, lărgirii oriWn tultli cUltural-științific aîîntregului’popor formării omului nou. cu o înaltă' 'Conșfî ință revoluționară, socialistă. Desfășurarea în tot mai bune condiții a Festiva lului național „Cîntarea României" și e competiției sportive de masă „Daciada" va. contribui la afirmarea largă telor și energiilor creatoare ale Iui popor în opera de edificare orînduiri.

materiale existente activitatea tuturo acordîndu-se priori

a talen- întregu- a noii
7. Apărarea mediului

înconjurător

3. Dezvoltarea 
economico-socială a județelor, 

municipiilor, orașelor 
și comunelor, înfăptuirea 

în continuare a programelor 
de organizare și sistematizare 

a teritoriului, a localitățilorîn elaborarea programelor de dezvoltare economico-socială a județelor, municipiilor, orașelor și comunelor — ca părți integrante ale planului național unic — este necesar să se asigure înfăptuirea neabătută a politicii de repartizare echilibrată a forțelor de producție pe teritoriul țării, continuarea procesului de organizare și modernizare a localităților.

Programele pe județe — care vor cuprinde toate activitățile economice și sociale de pe teritoriul respectiv — trebuie să orienteze ferm eforturile în direcția valorificării superioare a resurselor materiale și umane, a folosirii cu eficiență maximă a potențialului productiv. în anul 1995, în fiecare județ se va realiza un volum de activitate economică pe locuitor de cel puțin 100 mii lei :
Volumul de activitate economică — lei pe locuitor — Număr județe f1985 1990 1995Pînă la 80 000 10 —« —80 001— 90 000 10 2 —90 001—100 000 7 10 —100 001—150 000 14 21 18Peste 150 000 — 8 23

Potrivit sarcinilor dezvoltării intensive a economiei românești, se va acționa pentru asigurarea unei înalte eficiențe in toate sectoarele de activitate, prin introducerea mai rapidă a tehnicii noi, aplicarea fermă a măsurilor din programele de organizare, științifică și modernizare a producției.Un obiectiv prioritar este creșterea susținută a productivității muncii in industrie, agricultură, construcții, transporturi și celelalte ramuri ale economiei. Pe seama ridicării productivității muncii sociale urmează să se realizeze circa 90 la sută din sporul venitului național pe întregul cincinal.Reducerea consumurilor materiale și energetice, adîncirea proceselor de prelucrare industrială a resurselor vor determina creșterea gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei electrice cu 20—25 la sută, în anul 1995 comparativ cu 1990. în acest scop vor fi luate măsuri pentru introducerea și generalizarea tehnologiilor moderne cu performanțe ridicate, pentru asimilarea de produse cu consumuri reduse de materii prime și energie.O deosebită atenție trebuie acordată creșterii producției și venitului național pe unitatea de fonduri fixe, prin exploatarea cu randament maxim a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, efectuarea in bune condiții a reparațiilor capitale și reviziilor tehnice.Se va acționa cu fermitate pentru ridicarea nivelului tehnic al produselor, aplicîndu-se măsuri de modernizare a acestora în scopul creșterii duratei și fiabilității in funcționare, reducerii greutății, diminuării cheltuielilor de exploatare și întreținere. în scopul îmbunătățirii radicale a calității producției, este necesar să se ia măsuri hotărîte pentru perfecționarea activității de concepție și proiectare, respectarea strictă a disciplinei tehnologice, asigurarea execuției ireproșabile a produselor, întărirea controlului de calitate pe toate fazele procesului de fabricație.O sarcină primordială a actualei etape este creșterea rentabilității economice. Sporirea acesteia va trebui obținută exclusiv prin reducerea costurilor și realizarea de produse cu grad superior de

prelucrare. Ponderea' cheltuielilor materiale.în produsul social va ajunge în 1995 la circa 55 la șută.Este imperios necesar să i se asigure Încadrarea in normativele economico-

Se va urmări în continuare înfăptuirea fermă a politicii partidului și statului cu privire la apărarea și păstrarea mediului înconjurător.Vor fi luate măsuri pentru înlocuirea tehnologiilor caracterizate prin pierderi mari de substanțe în mediul ambiant, cu soluții care valorifică cu înalt randament materiile prime și energia, pentru captarea și reciclarea productivă a gazelor evacuate, apelor reziduale, a tuturor subproduselor tehnologice. în toate unitățile trebuie întărită ordinea și dis- ■ ciplina. asigurîndu-se exploatarea optimă, in deplină siguranță, a utilajelor și instalațiilor. Se va acționa în direcția realizării și utilizării de substanțe chimice cu nocivitate și remanență cît mai

reduse, a unor mijloace de transport nepoluante.Vor fi îndeplinite cu consecvență prevederile privind combaterea eroziunii solului, programele de împădurire, de prevenire a poluării apelor, de conservare nealterată- a mediului înconjurător in general.Se va intensifica activitatea de instruire și educare a tuturor cetățenilor țării în vederea aplicării neabătute a prevederilor legale privind protecția și ameliorarea mediului înconjurător — factor primordial al dezvoltării patriei noastre, al. asigurării unor condiții de viață și de muncă tot mai bune pentru generațiile actuale și viitoare.
/

PERFECTIONAREA CONDUCERII, ORGANIZĂRII
Șl PLANIFICĂRII ACTIVITĂȚII ECONOMICO-SOCIALEComplexitatea sarcinilor fazei superioare a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate impune perfecționarea continuă a sistemului de conducere, organizate și planificare a activității economico-sociale, in raport cu progresul forțelor' de producție și evoluția relațiilor sociale, cit noile cuceriri ale revoluției tehnico-științifice, ale cunoașterii umane.în acest cadru, este obiectiv necesară creșterea tot mai puternică a rolului politic conducător al Partidului Comunist Român — centrul vital al națiunii noastre — care poartă răspunderea directă pentru elaborarea și transpunerea cu succes în viață a planurilor și programelor de dezvoltare a societății românești. Partidul nostru își va consolida necontenit unitatea politică, ideologică și organizatorică, va acționa cu fermitate pentru perfecționarea democrației de partid și întărirea combativității, a spiritului revoluționar, de răspundere, al tuturor comuniștilor, va dezvolta continuu legăturile sale cu clasa muncitoare, cu masele largi de oameni ai muncii, cu întregul popor, se va preocupa permanent de analiza științifică a cerințelor legilor social-economice obiective — atît universal valabile, cît și proprii noii orînduiri —, de aplicarea creatoare a principiilor socialismului științific, a teoriei revoluționare la realitățile și condițiile României.

Se va asigura perfecționarea continuă a rolului și funcțiilor statului în raport cu schimbările care au loc în societatea românească, afirmîndu-se tot mai puternic caracterul său de stat al oamenilor muncii, al democrației muncitorești- revoluționare.Aplicînd cu fermitate principiul înfăptuirii socialismului cu poporul și pentru popor, partidul nostru va acționa in mod consecvent pentru dezvoltarea largă a formelor democratice de conducere, pentru asigurarea participării clasei muncitoare — clasa cea mai înaintată a societății noastre —, a țărănimii și intelectualității, a întregii națiuni, la elaborarea și transpunerea în viață a politicii de dezvoltare economico-socială a țării.în toate sectoarele se va urmări ridicarea pe un plan calitativ superior a autoconducerii muncitorești, sporind rolul adunărilor generale și consiliilor oamenilor muncii în asigurarea bunului mers al activității economico-sociale. Se vor lua măsuri pentru continua perfecționare a structurilor organizatorice, prin dimensionarea și profilarea judicioasă a unităților, adaptarea lor operativă Ia schimbările care se produc în economia noastră și pe piața externă, intensificarea specializării și cooperării între întreprinderi, potrivit cerințelor progresului tehnic și creșterii eficienței economice.

Va fi promovat cu fermitate principiul conducerii unitare, pe baza planului național unic, a dezvoltării economico- sociale a patriei. întărirea autoconducerii și sporirea rolului diferitelor organisme de stat, al centralelor și întreprinderilor trebuie să ducă nu la slăbirea conducerii unitare a activității economico-sociale, ci la creșterea răspunderii lor in înfăptuirea neabătută a legilor, a prevederilor de plan, în buna gestionare a proprietății socialiste. Este necesar ca planurile și programele întocmite în profil de ramură, departamental și teritorial, cu participarea directă a întreprinderilor, centralelor, județelor și localităților — să asigure echilibrul material și financiar al economiei naționale, dezvoltarea ei proporțională, armonioasă, folosirea eficientă a întregului potențial productiv al țării. Șe impune ca activitatea de planificare și prognoză să se realizeze într-o măsuță tot mai mare cu aportul nemijlocit al organismelor și institutelor din domeniul științei și învățămîntului.în concordanță cu cerințele autoges- tiunii, ale mecanismului economico- financiar, trebuie să se acționeze cu hotărîre pentru maximizarea eficienței economice în toate ramurile și în toate unitățile, pentru acoperirea cheltuielilor de producție și circulație din veniturile(Continuare in pag. a IV-a)
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'ROGRAMUL-DIRECTIVĂ
al Congresului al XlV-lea al Partidului 

Comunist Roman
cu privire la dezvoltarea economico-socială 

României in cincinalul 1991 - 1995 și orientările 

de perspectivă pină in anii 2000 - 2010
mare din pag. a Ilî-a)lizate, creșterea contribuției fiecărei •eprinderi la sporirea venitului narai și la constituirea resurselor cen- lizate ale statului. Sistemul de pre- i, ansamblul pîrghiilor financiar-

valutare vor exercita un rol tot mai important în dezvoltarea eficientă a economiei noastre.Va fi perfecționat controlul activității economico-sociale — în condițiile creșterii rolului organelor de partid și de stat, al tuturor organismelor democra
ției muncitorești-revoluționare și comisiilor de control ale maselor populare — urmărindu-se îndeplinirea exemplară a prevederilor de plan, gospodărirea judicioasă a fondurilor materiale și bănești, întărirea ordinii legale, a disciplinei financiare.

V
RIENTÂRILE DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE
romăniei In perspectiva anilor 2000-2010n perioada de perspectivă pînă îni 2000—2010 — pe baza principiilor .■ialismului științific, a concepției ■atoare, revoluționare a tovarășului colae Ceaușescu, secretarul general al rtidului, președintele Republicii — se r asigura înfăptuirea deplină a socie-ii socialiste multilateral dezvoltate, lintarea fermă a României spre munism.Linia strategică a politicii partidului fi creșterea puternică, în continuare, forțelor de producție, prin aplicarea lor mai noi cuceriri ale revoluției inico-științifice contemporane, Româ- a ridicîndu-se la stadiul de țară dez- ■ltată, cu o economie intensivă și ar- onios structurată, ca bază pentru rea- tarea unei noi calități a muncii și vieții tregului popor.Producția industrială — care, față de i90, se va dubla pînă în anii 2000— '05 — va deține și în viitor rolul de- rminant în asigurarea dezvoltării eco- imico-sociale a țării. în următorul de- •niii să va închdiâ" ffi lirtiî' ■generale', vestigarea complexă a potențialului ițional de rezerve, inclusiv â structu- lor geologice situate la mare adîncime în platforma maritimă. O deosebită ;enție se va acorda utilizării judicioase potențialului hidroenergetic, funcțio- ării la parametri optimi a centralelor uclearo-electrice, punerii tot mai largi î valoare a surselor noi și recuperabile e energie, realizării de sisteme pentru ocarea pe durate mari a acesteia. In- ustria prelucrătoare se va dezvolta, în rincipal, pe seama valorificării superi- are a resurselor materiale și de muncă, unîndu-se în continuare accentul pe xtinderea sectoarelor de vîrf, cu un onținut ridicat de creativitate științifică i manoperă de calificare superioară. In- iustria bunurilor de consum va fi.orien- ată spre creșterea calității și diversifi- :area largă a producției.Va fi continuată, în mod consecvent, lolitica noii revoluții agrare, a realizării mei agriculturi moderne, în vederea ob- inerii unor producții înalte, care să asi- jure pe deplin necesitățile de consum tie populației, aprovizionarea industriei ?u materii prime, celelalte nevoi ale țarii. Pină în anii 2000—2005 va trebui să se ajungă la o recoltă stabilă de 40—45 milioane tone de cereale anual. Se va intensifica acțiunea de organizare complexă a teritoriului, încheindu-se amenajarea întregii suprafețe posibile de irigat, precum și lucrările de prevenire și combatere a eroziunii solului și a excesului de umiditate. Producția agricolă .se va baza, în tot mai largă măsură, pe cuceririle biologiei moderne și ingineriei genetice.Vor fi integral realizate prevederile programelor naționale de dezvoltare a fondului forestier și de amenajare a bazinelor hidrologice, în vederea îmbinării armonioase a funcțiilor economice și ecologice ale pădurii și apelor.Se va crea sistemul unitar și optimizat al transporturilor, în condițiile asigurării preponderenței căilor ferate, creșterii rolului transportului fluvial și maritim, limitării la strictul necesar a celui rutier.Caracterul intensiv al dezvoltării economiei noastre se va materializa în sporirea însemnată a productivității muncii sociale și reducerea' consumului de materii prime și energie, România situîn- du-se și la acești parametri la nivelul statelor avansate.Ridicarea eficienței activității economice va determina, în continuare, creșterea mai rapidă a venitului național comparativ cu dinamica produsului social. Se estimează că, față de 1990, pînă în anii 2000—2005 se va asigura o dublare a venitului național. La baza progresului neîntrerupt al patriei noastre se va afla înfăptuirea, și în perioada de perspectivă, a unei rate judicioase a acumulării, de 28—30 la sută.Știința românească se va afirma pe deplin ca forță de producție nemijlocită, sporindu-și contribuția la promovarea unor tehnologii și echipamente care asigură cele mai înalte randamente în utilizarea resurselor materiale și energetice, o productivitate superioară a muncii sociale. Activitatea de cercetare din țara noastră își va intensifica aportul la studierea structurii materiei, a proceselor fizico-chimice, biochimice și de inginerie genetică, a biosferei, oceanului mondial, scoarței terestre și spațiului cosmic. Transformarea patriei noastre într-o puternică forță a progresului tehnico-știin- țific reprezintă o cerință legică a înfăptuirii Programului partidului, a edificării cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism.România va participa tot mai larg și cu eficiență sporită la diviziunea inter

națională a muncii, la cooperarea în producție, știință și tehnică cu statele membre ale C.A.E.R. și celelalte țări socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orîn- duire socială. Se vor îmbunătăți structura și eficiența exportului — care va deține o pondere tot mai însemnată, de cel puțin 30 la sută, în volumul producției-marfă —, urmînd sâ se asigure în continuare balanțe de plăți echilibrate.Partidul nostru va acționa neabătut pentru perfecționarea — pe baza dezvoltării proprietății socialiste, a întregului popor și cooperatiste — a sistemului relațiilor de producție, pentru asigurarea concordanței necesare dintre acestea și evoluția forțelor de producție. Structura organizatorică va fi permanent adaptată la noile exigențe ale desfășurării activității economico-sociale. Se va întări, în continuare, rolul planului național ca instrument esențial de conducere unitară a economiei, asigurîndu-se fundamentarea riguroasă — cu participarea directă a tuturor unităților și localităților — a prevederilor de dezvoltare economico- socială a țării.Afirmarea deplină, în toate sectoarele, a principiilor autoconducerii și autoges- tiunii va determina gospodărirea cu e- ficiență mereu sporită a potențialului nostru material și uman, implicarea tot mai profundă a maselor largi de oameni ai muncii, a întregului popor în conducerea societății.Funcționarea mecanismului economic se va întemeia pe continua perfecționare a sistemului de prețuri, a pîrghiilor fi- nanciar-monetare ; prin întărirea monedei naționale vor fi create premisele pentru trecerea la convertibilitatea internațională a leului.Manifestînd cea mai înaltă responsabilitate față de destinele națiunii noastre, partidul va promova, în mod consecvent, politica de asigurare a unui spor natural normal al populației și a unei structuri demografice echilibrate.Generalizarea pregătirii liceale, extinderea în continuare a învățămîntului superior, instituirea efectivă a instruirii permanente prin sistemul reciclării profesionale, promovarea formelor avansate de organizare, mecanizare complexă și automatizare â producției vor accelera procesul de reducere a deosebirilor esențiale dintre munca fizică și intelectuală.Pe măsura introducerii tehnicii noi și creșterii productivității muncii se vor crea condiții pentru reducerea, în limite raționale, a săptămînii de lucru, concomitent cu asigurarea locurilor de muncă pentru noile generații de tineri, pentru întreaga populație activă. Ca re-
★Realizarea obiectivelor prevăzute în Programul-Directivă al Congresului al XlV-lea al Partidului Comunist Român depinde intr-o măsură hotărî- toare de asigurarea unor condiții internaționale de pace și liniște, de largă colaborare între state și națiuni, care să permită poporului nostru — ca, de altfel, tuturor popoarelor lumii — să-și consacre plenar activitatea, forțele sale creatoare asigurării progresului econo- mico-social, făuririi unei vieți demne și fericite. Realitățile de astăzi arată că nici o țară, nici un popor nu poate avea certitudinea că-și va înfăptui aspirațiile de bunăstare și prosperitate atîta vreme cît în lume continuă să se acumuleze uriașe arsenale de arme — în primul rînd de arme nucleare, chimice și alte mijloace de distrugere în masă —, cît în diferite regiuni ale planetei se mențin și chiar se accentuează stările de încordare și conflict, se manifestă cu tot mai multă pregnanță fenomene de criză și instabilitate economică, se adîncesc decalajele între țările sărace și bogate, iar numeroase alte probleme de importanță esențială pentru pacea și progresul omenirii rămîn nesoluționate.Tocmai pornind de la aceste realități, de la interesele fundamentale ale națiunii noastre, ale tuturor popoarelor, România socialistă, făcînd totul pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a propriilor planuri și programe de dezvoltare economico-socială, este hotărîtă să participe și în viitor, în modul cel mai activ, la viața internațională, să-și aducă întreaga contribuție la rezolvarea constructivă a marilor probleme ce confruntă omenirea, Ia statornicirea trainică a unui climat mondial de încredere, securitate, colaborare și pace. în acest spirit, țara noastră va conlucra tot mai strîns cu celelalte state și națiuni, cu forțele înaintate și iubitoare de pace din întreaga lume, pentru promovarea fermă a politicii de dezarmare, securitate și

zultat al schimbărilor tehnologice ce vor interveni în producție, precum și al afirmării plenare a valorilor socialismului în conștiința maselor, munca se va manifesta tot mai mult ca o necesitate vitală a omului.Prin înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială, de sistematizare și modernizare a județelor și localităților, toate orașele și comunele vor deveni centre puternice, capabile să asigure condiții corespunzătoare de muncă și viață locuitorilor, participarea intensă a acestora la rezolvarea problemelor de interes general.în vederea satisfacerii, nevoilor, științific fundamentate, ale întregului popor, se vor urmări realizarea în continuare a unui consum alimentar într-o structură adecvată cerințelor fiziologice ale organismului uman, acoperirea necesarului de bunuri industriale și servicii, crearea unor condiții optime de odihnă și recre- ere, de îngrijire a sănătății, apcesul larg la cultură al tuturor oamenilor muncii.Menținîndu-se un raport echitabil între veniturile mici și mari —- care va fi de 1 la 4,5 pînă în anul 2000 —, se va urmări ca nivelul minim al retribuției să asigure condiții de viață corespunzătoare, demne, pentru toți membrii societății. Va crește în continuare rolul fondurilor sociale de consum, acestea reprezentînd un factor esențial al ridicării nivelului de trai al întregului popor. Repartiția socialistă se va împleti, astfel, tot mai strîns cu criteriul repartiției comuniste privind satisfacerea deplină a necesităților raționale de viață ale tuturor membrilor societății.în condițiile dezvoltării și modernizării activității economico-sociale, va avea loc o continuă apropiere între toate clasele și categoriile sociale, pe calea ridicării nivelului general de cultură și civilizație al întregului popor, a reducerii deosebirilor esențiale dintre munca fizică și intelectuală, dintre oraș și sat. Se va ajunge astfel la întărirea unității și omogenizarea societății noastre socialiste, Ia realizarea poporului unic muncitor, animat de aceleași năzuințe și interese comune de a-și făuri în mod conștient viitorul liber și independent, de bunăstare și fericire.Prin înfăptuirea orientărilor pentru perioada de perspectivă, România va deveni o țară socialistă multilateral dezvoltată, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane în general, cu un înalt nivel de civilizație materială și spirituală, creîn- du-se astfel premisele pentru afirmarea tot mai viguroasă a principiilor comuniste de muncă și viață.
★pace, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea noii ordini economice mondiale, a unor relații noi, întemeiate pe principii de deplină egalitate și echitate, care să asigure progresul mai rapid al tuturor popoarelor, o largă și fructuoasă colaborare internațională.Deși problemele situației mondiale actuale sînt deosebit de complexe și grave, România își exprimă convingerea că, acționînd unite, popoarele, forțele progresiste de pretutindeni pot imprima un curs nou în viața internațională, pot asigura afirmarea politicii de pace, de dezarmare, înțelegere și colaborare, făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.în același timp, Partidul Comunist Român iși exprimă încrederea neclintită în perspectiva dezvoltării omenirii pe calea socialismului, în posibilitățile poporului nostru de a asigura triumful deplin și definitiv al principiilor socialismului științific în România, edificarea societății socialiste și comuniste pe pămîntul patriei străbune. Garanția mersului neabătut înainte pe această luminoasă cale o constituie puternica bază tehnico-materială făurită în țara noastră, înaltul nivel de dezvoltare economico-socială și spirituală realizat în anii construcției socialiste și, mai presus de toate, o constituie unitatea clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, voința nestrămutată a întregii națiuni de a înfăptui politica revoluționară, profund științifică și realistă a partidului — politică a cărei justețe a fost confirmată în mod strălucit de viață și care corespunde pe deplin intereselor de dezvoltare liberă, independentă a patriei, cauzei socialismului și comunismului, asigurării unei vieți de bunăstare și fericire pentru întregul nostru popor.

IN TELEGRAME ADRESATE

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează încheierea 
recoltării orzului și obținerea unor producții mari la hectar

Județul Botoșani -1025 kg 
la hectar

In telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Comitetul Județean 
Botoșani al P.C.R. raportează încheierea re
coltării orzului pe întreaga suprafață culti
vată, realizînd o producție medie de 7 025 
kg la hectar, cea mai mare producție din is
toria județului. Un însemnat număr de uni
tăți agricole de stat și cooperatiste au obți
nut producții medii de peste 8 000 kg la 
hectar.

COMUNIȘTII, TOȚI OAMENII MUNCII DIN AGRICUL
TURA JUDEȚULUI BOTOȘANI AU ÎNCHEIAT RECOLTA
TUL ORZULUI DE PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚA CULTIVA
TA, REALIZÎND O PRODUCȚIE MEDIE DE 7 025 KG LA 
HECTAR. CEA MAI MARE PRODUCȚIE DIN ISTORIA 
JUDEȚULUI. UN ÎNSEMNAT NUMĂR DE UNITĂȚI AGRI
COLE. DE STAT ȘI COOPERATISTE AU OBȚINUT PRO
DUCȚII DE PESTE 8 000 KG LA HECTAR.

în prezent, sintem angajați cu toate forțele pentru eli
berarea terenului, pregătirea și însămințarea întregii su
prafețe cu legume și plante de nutreț și sintem pregătiți 
să trecem Ia recoltarea griului, cultură Ia care estimăm 
să obținem o recoltă ridicată. De asemenea, acționăm pen
tru întreținerea culturilor, recoltarea și depozitarea fu
rajelor, stringerea și livrarea legumelor și fructelor Ia 
fondul de stat.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu toată hotărirea și 
răspunderea pentru ca anul 1989 să fie anul cu cele mai 
bune rezultate în toate domeniile de activitate.

luM Iasi—7005 kg 
la hectar

In telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Comitetul Județean 
Iași al P.C.R. raportează încheierea recoltă
rii orzului de pe cele 15 238 hectare cultiva
te, realizînd o producție medie la hectar de 
7 005 kg, întreaga recoltă fiind depozitată la 
bazele de recepție. Un număr de 10 unități 
agricole au obținut o producție medie de 
peste 8 000 kg la hectar.

COMUNIȘTII, TOȚI OAMENII MUNCII DIN AGRICUL
TURA JUDEȚULUI IAȘI AU REUȘIT SA ÎNCHEIE RECOL
TATUL ORZULUI DE PE CELE 15 238 HECTARE CULTIVA
TE. REALIZÎND O PRODUCȚIE MEDIE LA HECTAR DE
7 005 KG, ÎNTREAGA RECOLTA FIIND DEPOZITATA LA 
BAZELE DE RECEPȚIE. UN NUMĂR DE 10 UNITĂȚI 
AGRICOLE AU OBȚINUT O PRODUCȚIE MEDIE DE PESTE
8 000 KG LA HECTAR.

în același timp, vă raportăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că în prezent acționăm cu toate 
forțele pentru realizarea cu operativitate a eliberării te
renului. executarea arăturilor, pregătirea patului germi
nativ și insâmînțarea culturilor duble și succesive pe în
treaga suprafață planificată. Totodată, am pregătit con
dițiile necesare trecerii la secerișul griului, fiind hotăriți 
să ne încadrăm, așa cum ați indicat dumneavoastră, in 
maximum opt zile bune de lucru și să punem la adăpost 
întreaga producție.

Vă asigurăm că vom 'munci cu dăruire și abnegație, 
pentru a pune pe deplin m valoare-posibilitățile și rezer
vele de care dispune județul nostru, astfel incit să facem 
din anul 1989 anul celor mai mari producții agricole în 
toate domeniile, aducîndu-ne o tot mai însemnată con
tribuție la ridicarea patriei noastre socialiste .pe moi cutai i 
de civilizație și progres.

IN JUDEȚUL 
PRAHOVA:

• Cooperativa Agricolă tie 
Producție Puchenîi Mari 
•— 10 053 kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Ruda Palanca 
— 9 900 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Gherghița — 
9 630 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Rîfov —• 
8 661 kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Albești — 
— Paleolqgu — 8 600 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Balta Doam
nei — 8 571 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Ceptura — 
8 500 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Băltești
8 340 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Gorgota — 
8 270 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Tinosu — 
8 200 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Roldești-Gră- ' 
diște — 8 150 kg «la 
hectar

• întreprinderea Agricrilă 
de Stat Ploiești — 8 'TOI 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție „Progresul" 
Urlați — 8 000 kg ,1a 
hectar

IN JUDEȚUL 
BOTOȘANI :

• Cooperativa Agricola de > 
Producție Nieșeni —
8 782 kg la hectar

★

în telegrame adresate tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia. oameni ai muncii din alte 
unități agricole raportează că 
au realizat producții mari de 
orz, depășind nivelul planifi
cat. Se relevă că aoest suc
ces se datorează, în principal, 
respectării cu strictețe a teh
nologiilor culturii, cu deose
bire densitatea optimă, orga
nizării mai bune a muncii 
atît la recoltare, cit și .la 
transportul și depozitarea .re
coltei.

• -‘Cooperativa Agricolă de 
Producție Brăești — 
8 758 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de 
IPrndugție Dordhoi — 
8 302 kg la hectar

'• .Cooperativa Agricolă de 
ERrodueție tȘtdfiănești — 
8 232 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de 
flProducție .Vtifu Cîmpu- 
lui — 8 128 kg la hectar

• Întreprinderea Agricolă 
de Stat «Leoriht — -8il2O 
kg la .hectar

• 'Cooperativa Agriedlă de 
Producție -Stăuceni — 
8 097 kg la hectar

'• Cooperativa.Agrierilă de 
Producție Vorniceni — 
8 060 ikg la «hectar

ÎN JUDEȚUL 
IAȘI :

• Cooperativa 'Agrierilă de 1 
’Producție Tomești — 
8’153 kg‘la hectar

9 Cooperativa Agricolă «de 
«Producție -Schitu «Duca 
— 8 053 kg la «hectar

• ‘Cooperativa Agricolă de 
‘Producție ‘Ciurea — 
"8 050 kg 'la hectar

4* Cooperativa Agricolă-de 
-Producție «Lungani — 
8 002 kg la hectar

'IN JUDEȚUL 
ALBA: i

41 Cooperativa .Agricolă de 
îProduație Buuerdea -Vi- 
■noasă —-‘81110 kg :1a 1 
"«hectar

• 'Cooperativa Agrierilă de 
Producție Totoi — '8’080 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de « 
Producție «Lunecăm —
8 1160 tkg «la «hectar

i 
*

Se subliniază că au fost lua- ■ 
te toate măsurile pentru re- ' 
editarea griului, 'la timp și ' 
fără pierderi. în aceste zile-șe 
lucrează liittens la lintrflținerea 
■culturilor iprășitoare. ila tain- j 
gerea și -depozitarea ■furaje
lor, la recoltarea și valorifi
carea legumelor și fructelor.

Se exprimă angajamentul 
•ferm al oamenilor muncii din 
unitățile respective de a ac- 
rționa, «intr-un climat ele iinăl- 
tă responsabilitate, .pentru «ob
ținerea unor producții «cit >mai 
mari, pentr.u sporirea contri
buției .agriculturii la dezvol
tarea multilaterală a .patriei.

în prima linie, 
pe „frontul pîinii“

Mereu cu ochii pe cer. aștep- 
tind nerăbdători semnalul spe
cialiștilor care fac și iar fac 
probe de umiditate la boabele 
de grîu, gata orîcînd să între cu 
combinele în lanuri, iată-i pe 
doi dintre zecile de mii de me
canizatori care hotărăsc acum 
soarta piinii: Vasile Badea, de la 
secția de mecanizare care ser
vește cooperativa agricolă din 
Manasia (județul Ialomița) și Io
nel Pascu, de la secția coopera
tivei agricole din Călugăreni 
(județul Giurgiu). Ce au comun? 
Tinerețea și ambiția de a se 
menține printre fruntași pină la 
sfirșitul campaniei in formațiile 
de seceriș ale celor două secții, 
în zilele bune de lucru — ni se 
spune — fiecare din ei strînge 
in buncărul combinei cite 45—50 
de tone de grîu. ,,De departe. 
Badea e cel mai bun din secția 
noastră — ne spune șeful sec
ției de mecanizare de la Mana
sia — Constantin S. Constantin. 
Ce e al lui. e că știe meserie. 
A invățat-o bine. Dar nu numai 
că a învățat bine meseria de 
combiner, ci iși și iubește ma
șina. Simte... după auz cea mai 
mică defecțiune, reușind să deo

sebească cu precizie din zecile 
de angrenaje care funcționea
ză simultan pe cel care nu e in 
regulă. Să-I vedeți dimineața 
cum își îngrijește combina, cum 
o întreține, de ți-e mai mare 
dragul“. Dar cea mai mare 
bucurie a șefului secției de me
canizare, care a parcurs mai 
bine de 30 de campanii de se
ceriș, e că mai sint și alți me
canizatori care pășesc pe urmele 
fruntașilor : Ipn Neagu, Ilie 
Rusan, Tudose Tangan și alții.

Din cabina combinei, meca
nizatorul Ion Pascu privește 
întinderile nesfirșite ale lanu
rilor de griu cu încrederea pe 
care i-o dă forța mașinii 
bine puse la punct și hotărirea 
lui de a încheia. împreună cu 
ceilalți doi combineri din echi
pă, pînă la sfirșitul zilei, par
cela de grîu pe care lucra. 
Schimbăm cîteva cuvinte în 
timp ce oprise puțin să regle
ze combina. „Nu se poate alt
fel, ne obligă timpul să oprim 
din cind in cind și să reglăm 
combina. Acum string toba și 
măresc turația. Nu e ttaD 
pierdut, pentru că evităm in 
acest fel pierderile de recoltă

și eventualele defecțiuni «ah. 
combinei". Avea toate motive- 
!e să facă aceste operații «bit 
mai repede tinărul mecaniza
tor. Din urmă veneau presele 
de balotat paie, tractoarele cu 
pluguri și grapele cu discuri, 
semănătorile. Printre zecile de 
utilaje — combine, tractoare, 
semănători, pluguri, camioane 
și remorci — ce alcătuiesc -acum 
formațiile de strîngere a unei 
recolte și de pregătine a -celei 
următoare, 11 întîlnim pe di
rectorul S.M.A. Călugăreni, 
Gheorghe Ciobanu. un alt ve
teran al mecanizării, mereu 
prezent la formațiile «Se «lucru 
cu sfatul, cu priceperea si în- 
demînarea lui acumulate în 
aproape patru decenii'de mun
că. „Cresc frumos tinerii noș
tri, eroii de nfîine ai ntni re
voluții agrare. Și mă bucur din 
inimă pentru fiecare succes al 
ter“.

Este succesul holdelor de aur 
ale agriculturii socialiste ro
mânești.

lucian CIUBOTARII
Fotografii : Sandu Cristian
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OPȚIUNEA ÎNTREGULUI PARTID, 
OPȚIUNEA ÎNTREGULUI POPOR
Unanimă și entuziastă aprobare a propunerii de realegere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Argeș, se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
ARGEȘ AL P.C.R., au primit cu sa
tisfacție, cu vibrantă mindrie patrio
tică Hotărirea Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân cu privire la realegerea dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, in func
ția supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Susținem cu toată căldura inimilor 
noastre această propunere, care re
prezintă dorința și voința fierbinte 
a întregului nostru partid și popor, 
pe deplin convinși că reînvestirea 
dumneavoastră in funcția supremă 
de secretar general al Partidului 
Comunist Român constituie cea mai 
sigură garanție a înfăptuirii in con
tinuare, cu deplin succes, a Progra
mului partidului, a istoricelor hotă- 
riri pe care le va adopta viitorul 
Congres al partidului.

în aceste momente istorice, cînd 
ne pregătim să intimpinăm gloriosul 
jubileu al marii noastre revoluții de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă și Con
gresul al XIV-lea al partidului, șîn- 
tem mîndri să vă raportăm, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, că obținem succese de sea
mă în toate domeniile si că in cin
stea acestor mari evenimente poli
tice sintem puternic mobilizați să 
îndeplinim exemplar planul in in
dustrie, să obținem anul acesta cea 
mai mare producție în agricultură, 
să perfecționăm întreaga muncă de 
partid. întreaga activitate din toate 
domeniile.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din sectorul energetic, urmărind cu 
profund interes lucrările Plenarei 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român din 27—28 iunie 
a.c., au luat cunoștință, cu vie sa
tisfacție și nețărmurită bucurie de 
Hotărirea cu privire la propunerea 
de realegere a dumneavoastră, la 
Congresul al XIV-lea, in înalta func
ție de secretar general al partidului, 
față de care ne exprimăm totala a- 
deziune, se spune în telegrama 
CONSILIULUI DE CONDUCERE AL 
MINISTERULUI ENERGIEI ELEC
TRICE.

Izvorită din dorința fierbinte a 
întregului popor, Hotărirea Plenarei 
exprimă înalta apreciere,, stima și 
dragostea nețărmurită față de dum
neavoastră, cel mai înflăcărat co
munist, conducător încercat și neo
bosit, exemplu de dăruire revoluțio
nară, de slujire comunistă a inte
reselor oamenilor muncii, care v-ați 
afirmat în mod strălucit în opera de 
construire a României socialiste și 
v-ați dedicat viața luptei pentru li
bertatea, demnitatea și fericirea po
porului, pentru triumful revoluției 
socialiste, al cauzei colaborării, în
țelegerii și păcii in lume.

Sintem ferm convinși că realege
rea dumneavoastră în funcția de se
cretar general al partidului repre
zintă garanția sigură a înfăptuirii 
neabătute a politicii partidului, pen
tru împlinirea visului de aur al 
poporului, edificarea socialismului șl 
comunismului in România.

Puternic mobilizați de înaltul e- 
xemplu de muncă și viață pe care 
ni-1 oferiți, ne angajăm să muncim 
cu toată priceperea și abnegația 
pentru a ridica eficiența întregii 
noastre activități și a intimpina cu 
rezultate deosebite Congresul al 
XIV-lea al partidului și cea de-a 
45-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă.

în aceste momente inălțătoare, de 
puternică vibrație patriotică și legiti
mă mindrie, cînd întregul nostru 
popor își manifestă nemărginita 
bucurie și deplina adeziune față de 
Hotărirea Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
cu privire la realegerea dumnea
voastră, la Congresul al XIV-lea al 
partidului, în suprema funcție de 
secretar general al partidului, in nu
mele comuniștilor, al întregului per
sonal muncitor de la CURTEA SU
PERIOARA DE CONTROL FINAN
CIAR. vă exprimăm cele mai alese 
sentimente de recunoștință, de sti
mă și înaltă prețuire față de calitățile 
dumneavoastră de strălucit revoluțio
nar și patriot înflăcărat, față de tot 
ce ați făcut și faceți, din cei mai 
tineri ani ai vieții, pentru fericirea 
poporului român, pentru prosperita
tea. demnitatea și independența pa
triei noastre, pentru cauza socialis
mului. păcii și înțelegerii interna
ționale.

Cu deosebită considerație, aducem 
un respectuos omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu, eminent om politic, savant 
de largă recunoaștere internațională, 
pentru contribuția sa deosebită la 
elaborarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și statu
lui, a programelor de dezvoltare eco
nomică și socială a țării, la dezvol
tarea științei. învățămîntului și cul
turii românești.

Urmind insuflețitorul dumneavoas
tră exemplu de muncă șl viață, în
chinate slujirii cu nețărmurit devota
ment și abnegație a intereselor patriei 
și partidului, ne angajăm, și cu acest 
prilej, în fața dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, de a nu precupeți nici un 
efort, de a munci cu dăruire patrio
tică și răspundere revoluționară pen
tru înfăptuirea neabătută a sarcini
lor ce ne revin din orientările și in
dicațiile dumneavoastră de inesti
mabilă valoare, pentru creșterea con
tribuției noastre la îndeplinirea pla
nului de dezvoltare economico-socială 
pe anul 1989. la înfăptuirea mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al 
XIII-Iea și Conferința Națională ale 
partidului, consacrate înfloririi mul
tilaterale a patriei noastre socialiste, 
ridicării ei pe noi culmi de civilizație 
socialistă și comunistă.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R. 
se spune : Comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Constanța au 
luat cunoștință cu deplină satisfac
ție și înaltă mindrie patriotică de 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
privind realegerea dumneavoastră, 

mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, marele nostru 
conducător, ctitor de țară nouă, gin- 
ditor de excepție și strateg vizionar 
al devenirii noastre socialiste, in cea 
mai înaltă învestitură politică — de 
secretar general al partidului — Ia 
Congresul al XIV-lea al P.C.R., act 
ce reprezintă garanția ascensiunii 
noastre in acest glorios timp istoric 
și ne dă siguranța continuării dru
mului de muncă, de noi și mărețe 
împliniri care va fi deschis de apro
piatul forum suprem al partidului, 
al întregului popor.

Și în acest moment de viabilă în
cărcătură istorică omagiem cu ve
nerație exemplara dumneavoastră 
viață dedicată zi de zi cauzei drepte 
a eliberării naționale, înfăptuirii no
bilelor idealuri de progres, prosperi
tate și pace ale poporului român și 
dăm o înaltă apreciere excepționa
lei activități teoretice, politice și or
ganizatorice pe care o desfășurați 
pentru edificarea cu succes a socie
tății socialiste în patria noastră.

Noi, comuniștii, dînd glas vo
inței tuturor oamenilor muncii din 
județul Constanța, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa 
cu fermitate și răspundere pentru 
transpunerea în viață a politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, pentru a cinsti marile 
evenimente ce marchează viața po
litică și socială a țării — a 45-a ani
versare a revoluției de eliberare na
țională și socială, antifascistă șl 
antiimperialistă și Congresul al XIV- 
lea al Partidului Comunist Român 
— cu realizarea și depășirea sarcini
lor.

în telegrama INSTITUTULUI DE 
ECONOMIE MONDIALA se spune : 
Oamenii muncii din institutul nos
tru au urmărit cu deosebită atenție 
lucrările recentei Plenare a Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român. Comuniștii, oamenii muncii 
au luat cunoștință cu bucurie de 
Hotărirea plenarei de a propune re
alegerea dumneavoastră, la Congre
sul al XIV-lea al partidului, in 
funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Realegerea dumneavoastră în a- 
ceastă funcție, unanim dorită de în
tregul popor, este o confirmare a 
calităților dumneavoastră de emi
nent conducător de partid și de stat 
și constituie garanția deplină a în
făptuirii cu succes a vastului pro-, 
gram de dezvoltare economică și so
cială a României ce va fi adoptat 
de Congresul al XIV-lea al parti
dului.

Ne angajăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să nu precupe
țim nici un efort pentru a ne în
deplini în cele mai bune condiții 
sarcinile ce ne revin, pentru a 
sprijini ridicarea pe o treaptă supe
rioară a activității de comerț ex
terior. Vă încredințăm în același 
timp că. alături de întregul popor, 
vom contribui la măreața operă de 
realizare in practică a sarcinilor ce 
vor fi adoptate de Congresul al 
XIV-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

Animați de cele mai profunde 
sentimente față de eroica dum
neavoastră activitate, exprimăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. deplina noastră 
satisfacție față de recenta Hotă- 
rire a Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân de a propune realegerea 
dumneavoastră la Congresul al 
XIV-lea în suprema funcție de 
secretar general al partidului — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN TULCEA AL P.C.R. A- 
ceastă hotărîre reprezintă pentru 
fiecare comunist, pentru fiecare om 
al muncii, pentru fiecare cetățean 
al patriei noastre chezășia sigură a 
înfăptuirii marilor obiective pe care 
ni le-am propus, garanția .progresu
lui neîntrerupt al României pe ca
lea socialismului și comunismului.

Susținînd cu toată puterea fi
inței noastre această hotărire, trăim 
convingerea- fermă că ea va contri
bui la sporirea continuă a presti
giului României în lume. aportul 
dumneavoastră hotărîtor la instau
rarea în viața internațională a unei 
noi politici, a unor noi principii în 
relațiile dintre state constituind un 
factor important de destindere, de 
pace, de progres.

Ne angajăm ca, strîns uniți în 
jurul partidului și urmind exemplul 
dumneavoastră personal de muncă 
și viață, de dăruire revoluționară, 
puse în slujba intereselor supreme 
ale poporului român, să hcționăm 
cu și mai multă abnegație și fer
mitate pentru a ne realiza exemplar 
sarcinile ce ne revin pe acest an și 
pe întregul cincinal, a transpune în 
viață istoricele hotărîri adoptate de 
actuala Plenară a Comitetului Cen
tral, pentru a înfăptui în practică 
mărețele obiective ale Congresului 
al XIV-lea al Partidului Comunist 
Român.

Dăm glas sentimentelor de cea 
mai înaltă prețuire, profundă recu
noștință și admirație a celor peste 
420 000 de oameni ai muncii din coo
perația meșteșugărească față de 
clarviziunea revoluționară și fier
bintele patriotism cu care conduceți 
destinele tării și ale poporului ro
mân și ne exprimăm profunda sa
tisfacție și adeziunea totală și entu
ziastă față de Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. cu privire la reale
gerea dumneavoastră, cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre, patriot în
flăcărat, conducător încercat al par
tidului și poporului român, persona
litate proeminentă a lumii contem
porane, în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Co
munist Român, se arată în telegra
ma UNIUNII CENTRALE A COO
PERATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI.

Noi privim această reînvestire la 
marele forum al comuniștilor, al 
XIV-lea Congres al P.C.R., drept 
cea mai sigură garanție de înfăptuire 
neabătută a politicii interne și ex
terne a partidului și statului nbstru 
dedicată înfăptuirii Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 

pămîntul României, de ridicare a 
scumpei noastre patrii pe cele mai 
înalte culmi ale progresului și civi
lizației.

Alături de întregul popor, vă 
asigurăm că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a îndeplini sarcinile 
trasate de partid, de dumneavoastră 
personal, mult stimate tovarășe 
secretar general, sectorului nostru 
de activitate, adueîndu-ne astfel o 
contribuție mereu sporită la continua 
dezvoltare economico-socială a pa
triei, întimpinind cu noi și impor
tante realizări marile evenimente 
politice ale acestui an jubiliar — cea 
de-a 45-a aniversare a victoriei re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă și cel de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Milioanele de femei de pe întreg 
cuprinsul patriei au primit cu cea 
mai deplină satisfacție, cu unanimă 
aprobare Hotărirea Plenarei Comi
tetului Central privind realegerea 
dumneavoastră la Congresul al 
XIV-lea în înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, se arată în telegrama CONSI
LIULUI NATIONAL AL FEMEILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA. Această hotărîre istori
că, exprimînd voința, gindurile și 
sentimentele întregului popor, repre
zintă angajamentul nostru unanim, 
al națiunii române libere și inde
pendente, de a acționa în continuare 

• Stimă și prețuire unanimă față de conducătorul
Încercat al partidului, luptător ferm pentru cauza 
socialismului și comunismului, pentru triumful 
păcii și colaborării in lume

• Angajament înflăcărat de a acționa cu abnegație 
și răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, 
de a intimpina cu succese remarcabile Congresul 
alXIV-lea al partidului și cea de-a 45-a aniversare 
a revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă

neabătut, sub conducerea dumnea
voastră ințeleaptă, cu inalt spirit re
voluționar, pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comunism, 
pentru ridicarea patriei străbune pe 
cele mai înalte culmi ale civilizației 
și progresului.

Exprimăm șl cu acest prilej oma
giul nostru profund, sentimentele 
noastre de dragoste fierbinte, înaltă 
stimă și deosebită admirație față de 
tovarășa Elena Ceaușescu pentru 
contribuția sa de cea mai mare va
loare la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și internaționale a 
partidului, la fundamentarea și apli
carea planurilor și programelor de 
dezvoltare economică și socială a ță
rii. la înflorirea științei, invățămîn- 
tului și culturii, la făurirea omului 
nou, la afirmarea mîndră a Româ
niei în lume.

însuflețite de cel mai fierbinte pa
triotism, răspunzind vibrantelor che
mări șl îndemnuri adresate de dum
neavoastră întregului popor, femeile 
României socialiste, profund recu
noscătoare pentru minunatele con
diții pe care vi le datorează, vă 
asigură, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de hotărirea lor 
de a-și aduce, in întimpinarea glo
rioasei aniversări a 45 de ani de la 
victoria revoluției de la 23 August și 
a celui de-al XIV-lea Congres al 
partidului, intreaga contribuție la 
înfăptuirea obiectivelor actualului 
cincinal, a tuturor programelor is
torice adoptate de partid.

Comuniștii și toți oamenii muncii 
din județul Satu Mare, cu mindrie 
patriotică și totală adeziune față de 
politica Partidului Comunist Român, 
au luat cunoștință cu înaltă satis
facție de Hotărîrea Plenarei Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român privind propunerea de reale
gere a dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
genial conducător al partidului și po
porului, în funcția supremă de 
secretar general al partidului — ga
ranție sigură a înfăptuirii pe pămin- 
tul patriei noastre scumpe a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te. se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN SATU-MARE 
AL P.C.R.

Pentru noi, cei care trăim și mun
cim pe aceste plaiuri minunate ale 
României socialiste, este un adevăr 
incontestabil că marile infăptuiri 
din cei 24 de ani de cînd vă aflați 
în fruntea partidului și poporului 
nu ar fi fost posibile fără grija și 
sprijinul pe care l-ați acordat jude
țului nostru, asemenea întregii patrii, 
iar prezența dumneavoastră, împreu
nă cu mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu. cele 10 vizite de lucru au 
însemnat tot atitea trepte revoluțio
nare in dezvoltarea economiei, agri
culturii. a învățămîntului. științei, 
culturii, a vieții noastre spirituale.

Angajați plenar în obținerea de 
noi rezultate în cinstea marilor eve
nimente ale anului, vă asigurăm so
lemn, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că toți fiii ju
dețului Satu Mare, in strinsă unitate 
de gînd și voință în jurul partidu
lui, al dumneavoastră, vom depune 
o muncă stăruitoare pentru realiza
rea sarcinilor in profil teritorial, în 

obținerea de producții superioare în 
agricultură, fiind convinși că numai 
astfel ne aducem contribuția la în
florirea patriei noastre.

Animați de cele mai nobile senti
mente de aleasă mindrie patriotică 
și de profund respect, asemenea în
tregului nostru popor, ne expri
măm adeziunea la Hotărirea Ple
narei C.C. al P.C.R. cu privire la 
realegerea dumneavoastră, cel mai 
iubit și stimat fiu al națiunii noas
tre, la Congresul al XIV-lea, în 
funcția supremă de secretar general 
al partidului, se arată în telegrama 
CONSILIULUI DE CONDUCERE ȘI 
A COMITETULUI DE PARTID ALE 
MINISTERULUI MUNCII.

Realizările poporului român con
firmă meritul dumneavoastră nepie
ritor de a fi aplicat principiile și 
adevărurile generale ale socialismu
lui științific la condițiile concrete 
ale țării, punind în fața poporului 
nostru obiective care dau expresie 
intereselor vitale ale națiunii, ce
rințe ale asigurării unui viitor lu
minos și prosper. Toate marile iz- 
bînzi din anii de glorie ai patriei, de 
cind, din voința unanimă a comu
niștilor, a întregului popor, con
duceți cu clarviziune și înțelepciune 
destinele României socialiste, poartă 
amprenta gîndirii dumneavoastră 
strălucite, profund novatoare, de 
largă cuprindere și sînt legate nemij
locit de munca pe care o consacrați 
zi de zi edificării multilaterale a 

țării. Toți lucrătorii Ministerului 
Muncii, asemenea tuturor cetățenilor 
României socialiste, strîns uniți in 
jurul partidului, al dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă exprimă sen
timente de adîncă recunoștință, 
aleasă prețuire și dragoste dumnea
voastră, tovarășei Elena Ceaușescu 
— activist de seamă al partidului, 
om de știință și savant de renume 
mondial —, spre binele, fericirea și 
prosperitatea patriei noastre.

Alături de întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
MINISTERUL CONTRACTĂRII SI 
ACHIZIȚIONĂRII PRODUSELOR 
AGRICOLE, se arată in tele
grama trimisă secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, trăiesc senti
mente de nețărmurită bucurie, de 
vibrantă și legitimă mindrie pa
triotică prilejuite de Hotărirea Ple
narei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român cu privire la 
realegerea dumneavoastră la Con
gresul al XIV-lea al partidului in 
înalta funcție de secretar general.

Pentru tot ceea ce ați făcut și 
faceți spre binele și fericirea în
tregii națiuni, spre măreția patriei 
noastre libere și suverane, spre 
gloria nepieritoare a partidului co
munist, alături de întregul popor, 
nutrim față de dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde 
sentimente de stimă, dragoste, pre
țuire și recunoștință. Vedem in Ho
tărirea Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român garanția 
sigură a înfăptuirii marilor idealuri 
și năzuinți ale întregului popor, de 
progres și bunăstare, de ridicare a 
României pe culmile cele mai înalte 
ale civilizației socialiste și co
muniste.

Ne exprimăm, de asemenea, cu 
profundă stimă și deosebit respect, 
întreaga noastră gratitudine fată de 
tovarășa Elena Ceaușescu, militant 
de frunte al partidului și statului, 
om de știință de largă recunoaștere 
internațională. pentru contribuția 
esențială adusă la promovarea cer
cetării științifice, a procesului de 
modernizare și perfecționare a pro
ducției, la dezvoltarea puternică a 
învățămintului. științei și culturii, a 
progresului multilateral al patriei 
noastre.

Cu sentimente de nețărmurită dra
goste, inaltă prețuire și deosebită 
stimă, comuniștii, toți cei ce trăim 
și muncim in județul Ialomița ne 
exprimăm deplina adeziune, mindrie 
patriotică, nemărginită bucurie și 
satisfacție față de Hotărîrea Plenarei 
Comitetului Central al partidului cu 
privire la realegerea dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Ia cel de-al 
XIV-lea Congres, în funcția supremă 
de secretar general al Partidului 
Comunist Român — act istoric dorit 
de toți fiii României socialiste, cea 
mai trainică garanție că vom în
făptui neabătut cutezătoarele pro
grame de dezvoltare economico-so
cială multilaterală a țării, de înain
tare continuă a patriei pe calea 
luminoasă a socialismului și comu
nismului și afirmarea puternică a 
României socialiste liberă, demnă 

și independentă în rîndul țărilor 
lumii, se spune în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN IALOMI
ȚA AL P.C.R.

Exprimăm hotărirea noastră fermă 
de a munci cu abnegație revolu
ționară pentru îndeplinirea exem
plară, la un înalt nivel de calita
te și eficientă, a importantelor sar
cini ce ne revin în acest an și pe 
întregul cincinal, cinstind cu pres
tigioase fapte de muncă glorioasa 
aniversare de la 23 August și Con
gresul al XIV-lea al partidului — 
congresul victoriei socialiste, al in
dependentei depline, economice și 
politice, a României.

Cetățenii români de naționalitate 
maghiară, asemenea întregului popor, 
cu cele mai alese ginduri și sim
țăminte, își exprimă totala lor ade
ziune și acordul deplin față de 
Hotărirea Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
din 28 iunie a.c. privind pro
punerea ca dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să fiți re
ales la Congresul al XIV-lea al 
partidului în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, convinși fiind că aceasta 
constituie chezășia sigură a întăririi 
unității și coeziunii partidului, ga
ranția împlinirii celor mai îndrăzne
țe programe și aspirații ale întregu
lui popor, a afirmării României in 
rîndul țărilor libere și demne ale 

lumii, se arată în telegrama CON
SILIULUI OAMENILOR MUNCII 
ROMANI DE NAȚIONALITATE 
MAGHIARA DIN REPUBLICA 
SOCIALISTA ROMANIA.

Printre marile izbinzi ale Partidu
lui Comunist Român, ale socialismu
lui, cu care, pe bună dreptate, ne 
mîndrim, se află și rezolvarea justă, 
pe baza principiilor socialismului ști
ințific, a problemei naționale în 
România. Tocmai pentru că avem în 
față aceste rezultate și minunatele 
perspective ale comunismului, 
respingem categoric orice încercare 
din afară de a ni se da lecții privind 
modul în care să ne rezolvăm pro
blemele la noi acasă.

Alături de toți fiii României so
cialiste, fără deosebire de naționa
litate, egali in drepturi și animați 
de aceleași nobile idealuri, toți oa
menii muncii români de naționalitate 
maghiară susțin și aprobă strategia 
partidului pentru construirea socia
lismului și comunismului pe pămin- 
tul României, politica Internă și ex
ternă a partidului și statului nostru 
menită să asigure libertatea, inde
pendența, suveranitatea și integrita
tea teritorială a României socialiste.

însuflețiți de cele mai alese sen
timente de nemărginită dragoste și 
recunoștință, cu inimile vibrînd în- 
tr-o deplină comuniune de gînduri 
și aspirații cu ale întregii națiuni, 
comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe înfloritoarele plaiuri străbune ale 
Bihorului au primit cu deplină 
aprobare și inaltă mindrie patriotică 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu 
privire la propunerea de realegere a 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de că
tre Congresul al XIV-lea al partidu
lui in funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, se afirmă in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN BIHOR 
AL P.C.R.

Urmindu-vă permanent exemplul 
de muncă și viață revoluționară, co
muniștii, toți locuitorii Bihorului, 
strîns uniți în jurul partidului, ai 
dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe secretar general, sint 
mindri de a fi contemporani ai celei 
mai fertile și rodnice epoci din is
toria multimilenară a patriei, pe 
care cu legitimă și indreptățită min
drie patriotică o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu1*.

Ne angajăm în fața dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a acționa 
cu răspundere sporită, cu întreaga 
capacitate în vederea îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor de plan în 
industrie și agricultură, pentru a 
Intimpina Congresul al XIV-lea al 
partidului cu cele mai bune rezul
tate în toate domeniile, aducindu-ne 
astfel contribuția la înflorirea con
tinuă a scumoei noastre patrii. 
Republica Socialistă România.

împreună cu întregul nostru po
por, comuniștii. întregul personal 
muncitor din PROCURATURA RE
PUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, 
se arată în telegrama trimisă secre
tarului general al partidului, au luat 
cunoștință cu profundă satisfacție, 
legitimă mîndrie patriotică și ne

țărmurită bucurie de Hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. privind reale
gerea dumneavoastră la Congresul 
al XIV-lea al partidului în înalta 
funcție de secretar general a! Parti
dului Comunist Român, reflectare 
fidelă a voinței unanime a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, a întregului nostru 
popor.

Realegerea dumneavoastră în 
funcția supremă de secretar gene
ral al partidului constituie cea mai 
sigură garanție pentru realizarea tu
turor obiectivelor mărețe ale con
strucției socialiste și ridicarea 
României pe noi culmi de progres 
și civilizație, chezășia apărării fer
me a independentei și suveranității 
scumpei noastre patrii, a înaintării 
rapide spre societatea comunistă, 
certitudinea unui viitor măreț și 
luminos pentru întreaga noastră 
națiune.

Urmind din toată inima însufle- 
țitorul dumneavoastră exemplu de 
muncă și viață, profunda omenie și 
spiritul de dreptate ce vă caracte
rizează întreaga activitate, ne an
gajăm în modul cel mai solemn 
să milităm neabătut pentru întări
rea continuă a legalității, pentru 
promovarea adevărului și dreptății, 
să fim apărători fermi ai principii
lor socialiste de umanism, dreptate 
și echitate, care își găsesc o străluci
tă întruchipare in întreaga politică 
a Partidului Comunist Român.

Oamenii muncii români de naționa
litate germană din țara noastră, 
alături de întregul popor, au primit 
cu nețărmurită bucurie și satisfacție, 
cu profundă și legitimă mindrie 
știrea despre Hotărîrea recentei Ple
nare a Comitetului Central al parti
dului privind realegerea dumnea
voastră la Congresul al XIV-lea al 
partidului în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român. Această hotărîre cores
punde întru totul dorinței arzătoare 
a întregului nostru popor ca cel mai 
iubit și înțelept fiu al său să-și con
tinue minunata operă de conducător 
încercat al partidului, se arată în 
telegrama CONSILIULUI OAMENI
LOR MUNCII ROMANI DE NA
ȚIONALITATE GERMANA DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMA
NIA

Activitatea dumneavoastră patrio
tică și revoluționară, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
dă tuturor fiilor acestei țări, fără 
deosebire de naționalitate, chezășia 
înfăptuirii neabătute a sarcinilor im
portante ce stau in fața noastră in 
această perioadă de intensă activi
tate și bogate realizări care se leagă 
nemijlocit de munca și personalita
tea dumneavoastră de eminent re
voluționar, patriot, om politic și 
conducător.

Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de adeziunea deplină a oamenilor 
muncii români de naționalitate ger
mană față de intreaga politică inter
nă și externă a partidului și statului 
nostru, de hotărirea lor fermă de a 
intimpina, împreună cu întregul po
por, cea de-a 45-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și Con
gresul al XIV-lea al partidului cu 
noi și importante fapte de muncă, 
pentru ridicarea pe culmi tot mai 
înalte de progres și civilizație a 
scumpei noastre patrii, Republica 
Socialistă România.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R. se 
spune : împreună cu întregul nos
tru popor, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Vilcea au primit 
cu aleasă trăire patriotică și nemăr
ginită bucurie Hotărirea Plenarei 
Comitetului Central al partidului 
privind realegerea dumneavoastră 
la cel de-al XIV-lea Congres in 
funcția supremă de secretar general 
al partidului, nouă și strălucită op
țiune de adîncă semnificație istorică, 
ce dă continuitate și vigoare mă
reței opere a națiunii române de ri
dicare pe noi culmi de bunăstare, 
progres și civilizație a scumpei noas
tre patrii.

Marile izbinzi revoluționare dobin- 
dite in etapa inaugurată de Congre
sul al IX-lea al partidului, cînd în 
fruntea comuniștilor români, prin 
voința de nestrămutat a întregului 
partid și popor, ați fost ales dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de
monstrează cu forța vie a faptelor 
clarviziunea, Cutezanța, înalta rigoa
re științifică, umanismul și patrio
tismul fierbinte cu care ați elaborat 
și înfăptuit noua linie politică, tac
tică și strategică a partidului.

Fiind pe deplin convinși că gîn- 
direa și acțiunea dumneavoastră re
voluționară, puse și pe mai departe 
in sîujba partidului, a intereselor 
vitale ale națiunii noastre socialis
te, reprezintă chezășia sigură a mer
sului impetuos al României pe calea 
edificării socialismului și comunis
mului, vă asigurăm solemn, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, că oamenii muncii de pe 
meleagurile noastre, ca întreaga 
tară, in frunte cu comuniștii, vor 
face permanent dovada atașamen
tului fierbinte față de politica 
noastră internă și internațională, 
adueîndu-ne cu abnegație, pasiune și 
totală dăruire, contribuția la trans
punerea în viață a obiectivelor pre
figurate de proiectele de documente 
ale Congresului al XIV-lea al parti
dului.

COMITETUL NAȚIONAL PEN
TRU APARAREA PĂCII DIN RE
PUBLICA SOCIALISTA ROMANIA, 
împreună cu întregul nostru popor, 
își exprimă adeziunea față de Hotă
rirea Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român privind 
realegerea dumneavoastră la Congre
sul al XIV-lea al partidului in func
ția supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Dăm o înaltă prețuire rolului e- 
sențial pe care l-ați avut și-1 aveți 
în edificarea societății socialiste in 
patria noastră, în epoca revoluționa
ră deschisă de istoricul Congres al 

IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

întregul nostru popor, strîns unit 
în jurul dumneavoastră, vede in dez
baterea Tezelor pentru forumul su
prem al partidului și proiectului 
Programului-Directivă al Congre
sului al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român cu privire la dez
voltarea economico-socială in cinci
nalul 1991—1995 și orientările de 
perspectivă pină în anii 2000—2010, 
documente ce ilustrează gindirea 
dumneavoastră politică, științifică, 
revoluționară, un mobilizator pro
gram de muncă pentru întregul po
por, o garanție a înaintării ferme a 
României socialiste spre noi culmi 
de progres și civilizație.

Amplul răsunet internațional al 
strălucitelor dumneavoastră inițiati
ve pe tărimul destinderii, prieteniei 
și colaborării între popoare v-a a- 
dus binemeritatul titlu de Erou al 
Păcii, ceea ce a făcut ca numele 
României să fie prețuit pretutindeni 
în lume. 1

într-un singur glas cu întregul 
partid și popor, comuniștii, toți cei 
ce trăiesc și muncesc pe străvechile 
meleaguri sucevene susțin, din adîn- 
cul inimilor, cu înaltă mindrie și în
suflețire patriotică, Hotărirea Plena
rei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român de a pro
pune realegerea dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la cel de-al 
XIV-lea Congres în suprema func
ție de secretar general al partidului, 
avind ferma convingere că prin a- 
ceasta dăm expresie unei opțiuni 
istorice de adîncă semnificație poli
tică, chezășie trainică a înfăptuirii 
neabătute a mărețelor obiective ce 
prefigurează modelul dinamic și 
luminos al societății românești în 
această epocă de glorioase împliniri 
socialiste, se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN SUCEAVA 
AL P.C.R. Această nouă expresie a 
voinței partidului, a clasei noastre 
muncitoare, a întregului popor dove
dește, incă o dată, nețărmurita în
credere și prețuire pe care o acordă 
toată suflarea românească uriașei 
dumneavoastră capacități de a con
duce destinele poporului, de a elabo
ra strategia și tactica construcției 
socialiste și comuniste în țara noas
tră, de a milita și acționa neobosit 
pentru înfăptuirea intereselor și as
pirațiilor fundamentale ale întregii 
noastre națiuni, pentru întărirea 
păcii, colaborării și prieteniei intre 
toate popoarele lumii.

Cu inimile și conștiința vibrînd de 
cel mai înalt patriotism, vă asigu
răm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa 
cu toată fermitatea pentru aplicarea 
în viață a orientărilor și indicațiilor 
pe care le-ați dat la Plenara Comi
tetului Central al partidului, pentru 
a determina o și mai puternică mo
bilizare a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin 
pe acest an și pe întregul cincinal.

Toți oamenii muncii de la ÎNTRE
PRINDEREA DE MAȘINI-UNELTE 
ȘI AGREGATE BUCUREȘTI, alături 
de întregul nostru popor, într-o entu
ziastă și fermă unanimitate, iși mani
festă deplina aprobare față de Hotă
rirea Plenarei C.C. al P.C.R. privind 
realegerea, de către cel de-al XIV- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Român, a dumneavoastră, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel 
mai stimat fiu al națiunii noastre 
socialiste, conducătorul încercat și 
clarvăzător al partidului și statului, 
in înalta funcție de secretar general 
ai Partidului Comunist Român.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, în
suflețiți de chemările și îndemnu
rile pe care dumneavoastră le-ați 
adresat întregului partid si popor, 
noi, oameni; muncii de la întreprin
derea de Mașini-Unelte și Agregate 
București, vom acționa cu hotărîre 
și întreaga energie pentru a înfăptui 
exemplar sarcinile ce ne revin în 
cincinalul 1986—1990, intimpinind 
cea de-a 45-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și cei 
de-al XIV-lea Congres al Partidului 
Comunist Român cu noi și impor
tante realizări in toate domeniile de 
activitate, aducindu-ne o contribuție 
cit mai mare la dezvoltarea și pro
gresul scumpei noastre patrii, Repu
blica Socialistă România.

Alături de întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
unitățile MINISTERULUI INDUS
TRIALIZĂRII LEMNULUI ȘI MA
TERIALELOR DE CONSTRUCȚII 
au luat cunoștință cu adîncă emo
ție, profundă satisfacție și înaltă 
mindrie patriotică de Hotărîrea Ple
narei Comitetului Central al P.C.R. 
privind propunerea ca dumnea
voastră, cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre socialiste, să fiți reales la 
Congresul al XIV-lea al partidului 
în înalta funcție de secretar genera} 
al Partidului Comunist Român. Fo
losim acest minunat prilej pentru a 
ne exprima deplina aprobare față de 
această propunere, care răspunde 
întru totul gindurilor de aleasă sti
mă și sentimentelor de dragoste și 
înaltă prețuire pe care le nutrim 
față de dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
strălucit militant revoluționar și 
patriot înflăcărat, văzînd în aceasta 
garanția sigură a realizării obiecti
velor înscrise în Programul partidu
lui, a ridicării scumpei noastre pa
trii pe cele mai înalte trepte de ci
vilizație și progres.

Animați de stima față de neobosi
ta activitate ce o desfășurați în 
slujba intereselor vitale ale națiunii 
noastre socialiste, pentru promo
varea idealurilor de pace, colabo
rare și cooperare cu toate statele 
lumii, pentru afirmarea principiilor 
independenței și suveranității, nea
mestecului în treburile interne, dez
voltării libere a fiecărei națiuni, 
vă aducem un cald omagiu și vă 
exprimăm intreaga noastră gratitu
dine și recunoștință.
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TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Roman,

Domnului GEORGE BUSH
Președintele Statelor Unite ale America

Casa Albă

TELEGRAME EXTERNE

președintele Republicii Socialiste România,

de membrii corului „Glasul Chioaruluiu
și locuitorii comunei Șomcuta Mare, județul Maramureș

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Noi, membrii corului „Glasul Chioarului" al Centrului de cultură și crea

ție „Cintarea României" din comuna Șomcuta Mare, județul Maramureș, îm
preună cu toți locuitorii comunei, întruniți pentru a marca 100 de ani de,la 
Înființare, ne îndreptăm gindurile cele mai alese și sentimentele de profundă 
recunoștință către dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mulțumindu-vă din adincul inimilor noastre pentru marile 
înfăptuiri ale Epocii de aur pe care o trăim, epocă ce a deschis noi ori
zonturi ale dezvoltării pe plan economico-social și in comuna noastră.

Inmănunchind in marele buchet simbolic al recunoștinței sentimentele de 
aleasă stimă și prețuire pe care vi 16 închină toți comuniștii. întreaga țară, 
ți pe cele ale comuniștilor, ale tuturor locuitorilor înfloritoarei comune Șom
cuta Mare, ne exprimăm, totodată, bucuria și adeziunea la Hotărirea istorică 
a recentei Plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ca 
la Congresul al XIV-lea să fiți din nou învestit în suprema funcție de 
secretar general al Partidului Comunist Român, opțiune politică de impor
tanță fundamentală pentru prezentul și viitorul națiunii române, garanție 
sigură a înfăptuirii mărețului program al partidului de dezvoltare econo
mică și socială a patriei, de creștere continuă a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor, de înălțare a României pe noi culmi de progres 
și civilizație.

Strins uniți și Înfrățiți în muncă, sub conducerea nemijlocită a comi
tetului comunal de partid, aproape 100 din cei mai destoinici fii ai comunei 
— țărani, muncitori, intelectuali, vîrstnici și tineri — continuăm o tradiție 
mult îndrăgită pe aceste locuri : cîntecul coral, patriotic, revoluționar.

Corul nostru. „Glasul Chioarului", de la înființare și pînă in prezent a 
desfășurat o bogată și neîntreruptă activitate, însuflețind inimile și gindu
rile maselor in lupta pentru dreptate și libertate socială și națională, pentru 
realizarea marelui ideal de unire a tuturor românilor intr-un singur stat, 
avind un rol deosebit in propagarea și afirmarea valorilor perene ale cul
turii și artei românești, in educarea generațiilor in cultul muncii, hărniciei, 
omeniei și dragostei supreme — dragostea de patrie și neamul românesc.

Corul a cunoscut o bogată și puternică afirmare in anii socialismului, cu 
deosebire in Epoca de aur a României, ce cu indreptâțită mindrie o numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", in cadrul deosebit de generos oferit de Festi
valul național „Cîntarea României", manifestare a muncii libere și creatoare 
a poporului nostru, declanșată din inițiativa strălucită a dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Sintem mindri și cu inimile pline de bucurie că, valorificind bogatul 
tezaur folcloric maramureșean și național, îmbogățindu-ne mereu repertoriul, 
avem posibilitatea să slăvim, prin cintec sublim, patria, partidul și poporul, 
marile , realizări obținute în anii construcției socialiste, cu deosebire în peri
oada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, de cind in fruntea 
destinelor patriei și poporului sinteți dumneavoastră far călăuzitor.

în acest moment festiv aducem un călduros omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu, omul politic și savantul de renume mondial, exprimîndu-ne din 
adincul inimii recunoștința pentru contribuția inestimabilă ce o aduce în 
dezvoltarea științei, învățămîntului și culturii românești, in dezvoltarea ar
monioasă a patriei noastre, spre binele și fericirea intregii națiuni.

In numele tuturor locuitorilor comunei, vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom duce mai departe frumoasa 
tradiție a cintecului coral românesc, în scopul educării comuniste a maselor, 
că vom acționa cu întreaga noastră capacitate creatoare, cu elan revoluțio
nar pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin, intimpinind cu 
rezultate deosebite în muncă marea noastră sărbătoare națională de la 23 
August și Congresul al XIV-lea al partidului.

MEMBRII CORULUI „GLASUL CHIOARULUI” 
Șl LOCUITORII COMUNEI ȘOMCUTA MARE, 

JUDEȚUL MARAMUREȘ

Încheierea cursurilor Școlii centrale 
pentru pregătirea 
întruniți in adunarea festivă pri

lejuită de inchidefeă’cursurilor, "ab
solvenții Scolii centrale pentru pre
gătirea cadrelor sindicale din cadrul 
Academiei de Studii Social-Politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R. au 
adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, prin care se expri
mă cele mai calde și respectuoase 
mulțumiri pentru grija statornică pe 
care o acordă formării și pregătirii 
multilaterale a cadrelor la cea mai 
înaltă și prestigioasă instituție de in- 
vățămint a partidului nostru.

în telegramă se relevă sentimen
tele de fierbinte dragoste și adincă 
admirație față de secretarul general 
al partidului pentru modul eroic în 
care, de aproape 60 de ani, servește 
cauza partidului și poporului, pentru 
strălucita sa activitate revoluționară

cadrelor sindicale
desfășurată în fruntea partidului și 
Statului nostru, pentru" clarviziunea 
cu care conduce națiunea noastră, so
cialistă ce-și făurește noul destin 
comunist, afirmindu-se liberă în rîn- 
■dul popoarelor lumii prin muncă și 
demnitate, prin efort creator. în te
legramă se dă expresie entuzismului, 
bucuriei 
cipanții 
Hotărîrea 
privind 
Nicolae Ceaușescu
Congresul al XIV-lea al partidului 
în funcția supremă de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
aceasta constituind cea mai sigură 
garanție a înfăptuirii mărețului pro
gram al partidului de dezvoltare 
economică și socială a patriei, de 
creștere continuă a bunăstării mate
riale și spirituale a întregului po
por, de înălțare a României pe noi 
culmi de progres și civilizație.

nespuse 
au luat

Plenarei C.C. al P.C.R.
propunerea

cu care parti- 
cunoștință de

ca tovarășul 
să fie reales la

DOLJ : Energie electrică peste prevederi
Ferm hotăriți să intimpine marea 

sărbătoare națională de la 23 Au
gust și Congresul al XIV-lea al 
partidului cu noi și ilustrative fap
te de muncă, oamenii muncii de 
la întreprinderea „Electrocentrale" 
Craiova, unitate fruntașă in intre
cerea socialistă, au îndeplinit 
în avans planul pe primul 
semestru al anului, furnizind

sistemuluî energetic național, 
peste prevederi, 40 milioane kWh 
energie electrică. Prin reducerea 
perioadei reparațiilor și creșterea 
siguranței în exploatarea instala
țiilor, energeticienii doljeni s-au 
angajat să realizeze, în cinstea 
Congresului al XIV-lea al parti
dului, o producție suplimentară de 
energie electrică de aproape 75 mi
lioane kWh. (Nicolae Băbălău).

URICANI : înnoiri urbanistice
La Uricani, în Valea Jiului, a fost 

dat în folosință un nou și modern 
magazin universal. El dispune de 
spații cu încălțăminte și confecții 
pentru femei, bărbați și copii, ar
ticole de menaj, produse alimen
tare. cofetărie și altele. In anii de 
după Congresul al IX-lea al parti
dului. și acest important centru mun
citoresc al Văii Jiului a cunoscut o 
dezvoltare impetuoasă. Cu puțin timp 
in urmă aici au fost date in folo
sință, în cel mai nou cartier.

„Bucura", o policlinică și un stațio
nar prevăzute cu 
moderne necesare, 
cartier al minerilor 
din Uricani numără 
te 2 000 apartamente 
numeroase spații comerciale, un ci
nematograf și alte edificii 
edilitare. Tot aici, in 
„Bucura", se construiește 
centrală telefonică automată și 
va ridica o școală cu 24 săli de cla
să. (Sabin Cerbu).

toate dotările
Acest frumos 

și familiilor lor 
în prezent pes- 

confortabile,
social- 

cartierul 
o nouă 

se

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul cuprins între 4 Iulie (ora 20) — 
7 Iulie (ora 20). In țară : Vremea se 
va menține caldă cu cer variabil. Spre 
sfîrșitul intervalului sînt posibile averse 
însoțite de descărcări electrice, cu ca

racter local tn vestul șl nordul țării 
șl izolat tn rest. Temperatura aerului 
va fi cuprinsă ziua între 24 șl 34 de 
grade, ușor mai ridicată In sud. Iar 
noaptea Intre 14 și 22 de grade. La 
București : Vremea va fl caldă, cu cer 
degajat. Șansele de ploaie sînt reduse 
și numai în ultima zi a intervalului. 
Temperatura aerului va fi cuprinsă 
ziua Intre 30 și 34 de grade, Iar noap
tea între 18 și 20 de grade.

cinema
• Secretul... armei secrete : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9: 11 ; 13; 15; 17,15; 
19,30. EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 
13; 15: 17: 19, CULTURAL (83 50 13) 
— 9: 11: 13: 15; 17; 19
9 Noiembrie, ultimul bal : VICTO
RIA (16 2879) — 9; 11; 13; 15: 17: 19, 
GLORIA (47 46 75) — 9: 11,15; 13,30:
15.45; 18: 20. STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,15: 14.30: 17: 19.15
9 Marla și Mirabela in Tranzistoria:
BUZEȘTT (50 43 58) — 15: 17: 19
e» Francois Villon : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 18,45
9 Viața ca o poveste (filmul româ
nesc, ieri șl azi) — 19, în fiecare zi 
mi-e dor de tine — 15; 17 : POPULAR 
(35 15 17)

• O vară cu Mara : ARTA (21 31 86)
— 15: 17; 19
• Maria și marea — 17; 19, Loma — 
9; 11; 13; 15 : DOINA (16 35 38)
• Actrița : SCALA (11 03 72) — 9; 11; 
13; 15: 17,15: 19.30
• Colonelul Redl : SALA MICA A PA
LATULUI (15 73 72) — 16.45: 19.30
• Locuri în inimă : UNION (13 49 04)
— 9: 11: 13: 15: 17; 19
• Caz cu caz nu se potrivește : 
CEA (71 30 85) — 9; 11; 13,15; 17
9 Jandarmul si jandarmerițele 
LODTA (11 13 49) — 9: 11 ; 13;
17.30: 19.30. AURORA (35 04 66) 
11; 13,15; 15,30; ------ " '
— 21, MODERN 
nă — 21
• Oricare fată 
  (21 50 97) — 15; 17; 19

literatură la film ; PATRTA. 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

PA- 
; 19
ME-

15.15; 
— 9;

17.45: 20; la grădină 
(85 77 12) — la grădl-

MUNCA
• De la 
(11 86 25) 
20.15

Iubește un băiat :

Cu prilejul aniversării Zilei Independenței Statelor Unite ale Amerlcîi, 
doresc să vă adresez felicitări și Isincere urări de- fericire personală, de 
prosperitate și pace pentru poporul american.

îmi exprim convingerea că raporturile dintre țările noastre vor con
tinua să se dezvolte, in interesul celor două națiuni, al păcii și colaborării 
internaționale.

Pentru eliminarea
armelor nucleare

li
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

a

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Amabilul mesaj pe care mi l-ați adresat cu ocazia sărbătoririi oficiale 
zilei de naștere m-a mișcat profund.

Vă mulțumesc călduros și vă transmit cele mai bune urări pentru feri
cirea dumneavoastră personală și pentru viitorul fericit al poporului român.

JEAN
Marele Duce al Luxemburgului

Premiile Concursului „Fondul Păcii" —1989, 
organizat de Comitetul Național pentru Apărarea Păcii

Duminică, 2 iulie, a avut loc la 
București tragerea la sorți a premii
lor oferite participanților la con
cursul pe bază de buletine „Fondul 
Păcii" — 1989, cu tema : „România — 
Ceaușescu ; un nou mod de gindire 
și de rezolvare a problemelor 
dezarmării și păcii", organizat ■ de 
Comitetul Național pentru Apărarea 
Păcii.

Cele două premii I au 
nute de Filip Ana-Maria, 
riștea, județul Vrancea, 
Carmen, elevă, Galați.

Cele trei premii II au 
nute de Soare loan, tehnician. Foc
șani, județul Vrancea ; Dobra Tra
ian, profesor, Girda de Sus. jude
țul Alba, și Ciopraga Margareta-Va- 
leria, statistician, Pașcani, județul 
Iași.

fost obți- 
elevă, Ja- 
și Maftei

fost obți-

Cele cinci premii III au fost ob
ținute de Stanciu Mihai, elev, Dro- 
beta-Turnu Severin, județul Me
hedinți ; Sandu Vasilică, elev, Moi- 
nești, județul Bacău ; Mortu Nicolae, 
maistru, Rușețu, județul Buzău ; 
Constantin Ștefana, casnică, Rimni-. 
celu, județul Buzău; Trandafir Ioan, 
controlor tehnic de calitate, Bîrlad, 
județul Vaslui.

Răspunsurile exacte la întrebări
le concursului și lista completă a 
ciștigătorilor celor 755 premii cu care 
a fost dotat concursul vor fi ti
părite intr-un pliant ce va putea fi 
obținut, gratuit, după data de 31 au
gust a.c., prin comitetele județene 
pentru apărarea păcii și Comitetul 
Municipal București pentru Apărarea 
Păcii.

tv
19,00 Telejurnal
19,25 Să trăim șl să muncim în spiri

tul normelor eticii și echității so
cialiste • Dăruirea in muncă — 
valoare definitorie a omului nou

19,45 Industria — programe prioritare 
20,05 Teatru TV. „Fintiria Blanduzlel" 

de Vaslle Alecsandrl. în dlstribu-

ție : Alexandru Repar», Adeta 
Mărculescu. Dan Condurache. Ca- 
t.rinel Paraschlvescu, Ion Mari
nescu, Nicolae Brancomlr, con
stantin Dinulescu, Hamdl Cerchez, 
Virgil Ogășanu, Corado Negreanu, 
Sorin Gheorghiu, Radu Panama- 
renco. Adaptarea pentru TV și re
gia artistică : Constantin Dinis- 
chiotu

21,30 Holul familiei în societatea noas
tră • Competențe educaționale 
sporite

21,50 Telejurnal

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
TENIS DE MASA. Campionatele 

balcanice de tenis de masă pentru 
juniori s-au încheiat la Sofia cu în
trecerile individuale, dominate de 
sportivii români, învingători in toa
te probele. In finala probei mascu
line, Călin Creangă l-a întrecut cu 
2—1 (21—11, 19—21, 21—15) pe co
echipierul său Z. Zoltan,. iar în cea 
a probei feminine Adriana Năstase 
a dispus cu 2—0 (21—16, 21—14) de 
Dandola (Grecia). în finalele de 
dublu : masculin : Creangă, Zoltan 
— Avradinis, Vlotinos (Grecia) 2—1 
(21—9, 18—21, 21—17) ; feminin ; Da
niela Mușețoiu, Adriana Năstase 
(România) — Mihailova, Georgieva 
(Bulgaria) 2—0 (21—16, 21—16) ;
mixt : Adriana Năstase. Creangă — 
Daniela Mușețoiu, Zoltan 
(21—16, 21—18).

ATLETISM 9 In concursul 
național de atletism de la

2-0
inter- 
Dijon 

(Franța) au fost înregistrate trei vic
torii românești : Mihaela Pogăceanu 
la 100 m garduri (12”76/100), Viorica 
Ghican la 1 500 m (4’04”65/100) și 
Alina Astafei la săritura în înălțime 
(1,95 m) 9 Cu prilejul unui concurs 
internațional desfășurat în localita
tea finlandeză Orimattila, atleta 
Astrid Kumbernuss (R.D. Germană) 
a stabilit un nou record mondial de 
junioare în proba de aruncare a 
greutății : 20,54 m.

LUPTE GRECO-ROMANE. în con
cursul de lupte greco-romane de la 
Leipzig, sportivul român Ion Gri- 
goraș a repurtat un succes remar
cabil. clasîndu-se pe locul întii la 
categoria supergrea, urmat de 
Neumiiller (Austria) și Kekesz 
(Ungaria). învingător a terminat și 
un alt luptător român, Petre Cărare 
(74 kg), urmat în clasamentul final 
al categoriei de Abriol (Franța) și 
Zamandur (R.D. Germană). în con
cursul de lupte libere, Romică Rașo- 
van (cat. 48 
al doilea.

CICLISM, 
ciclism pe 
urmărire pe . echipe, desfășurată 
Tallin, a fost cucerită de selecționata 
secundă a U.R.S.S., care, in finala 
susținută cu prima reprezentativă a 
U.R.S.S., a realizat pe 4 000 m timpul 
excelent de 4’24”309T000. 9 Prima 
etapă a Turului ciclist al Franței, 
desfășurată in circuit la Luxemburg, 
s-a încheiat cu victoria portughezu
lui Acacio da Silva, care, în urma 
unei spectaculoase evadări solitare, 
a sosit cu un avans de peste 4 mi
nute față de grosul plutonului, unde 
se aflau favoriții întrecerii. Da Silva 
a realizat pe 135,500 km timpul de 
3h 21’36” (medie orară 40,327. kpi). 
Etapa a doua, contracrondmetfu“pe 
echipe, a revenit formației „Super" 
înregistrată pe 46 km in 54’48” (me
die orară 51, 299 km). Locul al doi
lea a fost ocupat de „Panasonic", la 
32 secunde. în clasamentul general 
individual conduce Acacio da Silvă, 
urmat de danezul Lilholt (la 26 se
cunde) și francezul Fignon (la 
2’37”).

IAHTING. La Campionatele mon
diale feminine de iahting de la Pal
ma de Mallorca (Spania), intrecerea 
la „planșa cu velă" s-a încheiat cu 
victoria sportivei chineze Li Ke, ur
mată de compatrioata sa Zhang 
XiaodOng.

NATAȚIE. La Kiev s-a- desfășurat 
up concurs. internațional .de .înot rfiz 
zervat „veteranilor", in cadrul căruia 
Carmen Bunaciu (România) a cîștigat 
două probe : 100 m spate, în 1T3”3/1O 
și 50 m spate, cu 33”3/10. în proba 
masculină de 50 m spate, primul s-a 
clasat sovieticul Leonid Barbier — 
31”9/10. La concurs au putut parti
cipa sportivi care au depășit virsta 
de 26 de ani.

FOTBAL • La Phenian, în meci 
pentru preliminariile Campionatului 
mondial de fotbal, echipa R.P.D. 
Coreene a întrecut cu scorul de 4—1 
(2—1) selecționata Hong Kong • Cea 
de-a treia ediție a Campionatului 
european feminin de fotbal s-a în
cheiat in orașul vest-german Osna- 
bruck, cu victoria selecționatei R.F. 
Germania,. care a întrecut în finală 
cu scorul de 4—1 (2—0) formația 
Norvegiei.
• Pe ringul instalat la arena de 

handbal din Complexul sportiv Di
namo se vpr desfășura, incepind de 
astăzi și pînă duminică, 9 iulie, în
trecerile primei ediții a competiției 
pugilistice „Ring București", la care 
și-au anunțat participarea peste 100 
de boxeri fruhtași de Ia cluburile și 
asociațiile sportive din întreaga țară, 
inclusiv componenții lotului republi
can. Azi, miine și poimîine sint pro
gramate galele preliminare (cite 
două zilnic, de la orele 16 și 19), vi
neri vor avea loc, la aceleași ore, 
reuniunile semifinale, iar duminică, 
de la ora 10, finalele turneului.

kg) s-a situat pe locul

• „Cupa Europei" 
velodrom, în proba

teatre

la 
de 
la

9 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, ‘ * 
Secretul familiei 
Grădina Icoanei, 
pierdută — 18
9 Teatrul „C. I.

14 75 46) : 
Posket — 18 : (sala 
11 95 44) : Dimineață

9 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Stu
dio. 59 31 03) : Idloata — 18,30
9 Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda .. 
scriitorilor din Cișmigiu) : Clntăm 
România de azi (spectacol de sunet 
și lumină) — 21
9 Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30
9 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : „Hai copii la joc!" — 11

BONN 3 (Agerpres). — Amiralul 
vest-german Elmar Schmeling, ex
pert în problemele securității și 
apărării, s-a pronunțat — în cadrul 
uhor dezbateri consacrate păcii 
dezarmării, care au avut loc 
Miinchen — pentru renunțarea 
armele nucleare de pe teatrul 
operațiuni. El a subliniat că recurge
rea la astfel de~-arme nu va putea 
limita conflictul nuclear, ci va duce, 
inevitabil, la extinderea acestuia la 
scară globală.

Declarațiile lui Schmeling intervin 
în contextul sporirii preocupării opi
niei publice vest-germane în legă
tură cu planurile de modernizare a 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune și, in general, față 
sporirea arsenalelor nucleare.

Tovarășului MIHAIL GORBACIOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Sovietului Suprem 

al Uniunii .Republicilor Sovietice Socialiste

MOSCOVA

și 
la 
la 
de

de

Transformarea
t

Asiei de sud-est
într-o zonă a păcii

in dezbaterea reuniunii 
ministeriale a A.S.E.A.N.

3BANDAR SERI BEGAWAN _ 
(Agerpres). — în capitala statului 
Brunei au început lucrările reuniu
nii anuale a miniștrilor de externe 
din țările Asociației Națiunilor din 
Asia de Sud-Est (A.S.E.A.N.). Pe or-’ 
dinea de zi a reuniunii se află ana
liza situației din regiune, căile de 
transformare a Asiei de sud-est in
tr-o zonă a păcii și neutralității, 
liberă de arme nucleare, precum și 
alte probleme regionale și interna
ționale, între care o atenție deose
bită este acordată instaurării unei 
noi ordini economice ■ internaționale.

La încheierea reuniunii — re
levă agenția T.A.S.S. — miniștrii 
de externe ai țărilor din A.S.E.A.N. 
(Brunei, Filipine, Indonezia, Mala- 
yezia, Singapore și Thailanda) se 
vor intilnf cu reprezentanți ai Aus
traliei, Canadei, Noii 
Pieței comune, Statelor 
Japoniei, cu care vor

Zeelande, 
Unite și 
examina 

o serie de probleme legate de schim
burile comerciale, inclusiv cele pri
vitoare la protecționismul practicat 
de țările capitaliste dezvoltate și 
datoria externă.

I

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ăl Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, vă ex
prim profunde condoleanțe in legătură cu încetarea din viață a tovarășului 
Andrei Andreevici Gromiko, militant de seamă al partidului comunist și al 
statului sovietic.

Vă rugăm să transmiteți familiei îndoliate întreaga compasiune,
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Dialog în problema abolirii 
politicii de apartheid din R.S.A.

Comu-LUSAKA 3 (Agerpres). — 
nicatul comun publicat la Lusaka la 
încheierea convorbirilor dintre o de
legație a Congresului Național Afri
can și 115 reprezentanți ai minori
tății albe din Republica Sud-Africa- 
nă relevă dorința participanților de 
a acționa prin tratative și dialog 
pentru realizarea în R.S.A. a unui 
stat democratic, fără discriminare 
rasială — transmit agențiile A.D.N. 
și Z.A.N.A.

In cadrul convorbirilor, delegația 
A.N.C. a arătat că apreciază drept 
condiții indispensabile pentru înce
perea unui dialog destinat soluțio
nării situației politice interne abo
lirea apartheidului. înlăturarea stă
rii de urgență, , eliberarea tuturor 
deținuților politici. De asemenea, 
reprezentanții comunității albe au 
subliniat dorința lor de a continua 
dialogul cu A.N.C. și alte organiza
ții politice ale populației de culoare 
majoritare.

namibia: Programul electoral al S.W.A.P.O.
WINDHOEK 3 (Agerpres). — tn 

cadrul unui miting de masă desfă
șurat Ia Windhoek. Organizația Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) a prezentat programul 
electoral în vederea scrutinului din 
noiembrie acest an, prin care nami- 
bienii sint chemați să „voteze pen
tru acei candidați care vor asigura 
independența politică și economică 
a țării".

în document se arată că programul

sială sau alte criterii. Viitoarea Na- 
mibie independentă va cere să facă 
parte din Organizația Unității Afri
cane și din grupul țărilor din pri
ma linie, se arată, de asemenea, in 
program.

în document se arată că programul 
politic al organizației este același ca 
și al luptei purtate timp de 23 de 
ani, și anume abolirea dominației 
coloniale și a discriminării rasiale, 
asigurarea drepturilor populației 
majoritare și eliminarea oricăror 
forme de opresiune.

în cazul în care va obține victoria 
în alegeri, se spune in document, 
S.W.A.P.O. va acționa pentru a asi
gura libertatea, democrația, drepta
tea socială pentru toți cetățenii Na
mibiei, indiferent de apartenența ra-

HARARE 3 (Agerpres). — Repre
zentantul special al secretarului ge
neral al O.N.U. în Namibia, Martti 
Ahtisaari, a declarat că populația 
civilă din nordul teritoriului nami- 
bian este expusă brutalității din 
partea poliției locale, în rindul că
reia acționează numeroase elemente 
rasiste, interesate în amin area inde
pendenței Namibiei. De altfel, atit 
U.N.T.A.G. (Grupul de asistență al 
O.N.U. pentru perioada de tranzi
ție), cit și Organizația Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) și 
țările din „prima linie" au atras 
atenția asupra necesității de a pu
rifica rîndurile poliției locale de 
elementele antinaționale.

1

sistemului multipartit

pe aeroportul din Windhoek 
de lideri ai S.W.A.P.O. care

SOMALIA

MOGADISCIO 2 (Agerpres). — La 
Mogadiscio s-au încheiat lucrările 
Sesiunii ’congresului Partidului So
cialist Revoluționar Somalez, de 
guvemămint. Participanții s-au pro
nunțat împotriva introducerii sis
temului multipartit în Somalia și au 
hotărit prelungirea mandatului Adu
nării legislative, care urma să ex
pire în decembrie, pentru o nouă pe
rioadă de un an.

Concomitent s-a desfășurat la Mo
gadiscio și o reuniune a Adunării 
Poporului — parlamentul — care a 
dezbătut probleme privind viața so- 
cial-economică a țării.

Situația din Afganistan
KABUL 3 (Agerpres). — In Afga

nistan, formațiunile opoziției armate 
au continuat să bombardeze cu ar
me grele, rachete și tunuri diferite 
localități, provocînd moartea mai 
multor civili, inclusiv femei și copii.

Agenția Bakhtar — citată de 
T.A.S.S. — semnalează că, in pofida 
continuării de către opoziția intran
sigentă a operațiunilor militare îm
potriva armatei guvernamentale, nu
meroși refugiați s-au reintors in a- 
ceste zile în Afganistan, manifes- 
tindu-și dorința de a participa la ac
tivitatea de reconstrucție a țării.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

PRIMIRE. Kim Ir Sen. secretar 
general al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele R.P.D. 
Coreene, a primit delegația de 
partid și de stat din Republica 
Zambia, condusă de Grey Zulu, se
cretar general al Partidului Unit 
al Independenței Naționale, aflată 
în vizită oficială în R.P.D. Co- 

■ reeană. A avut loc o convorbire 
privind relațiile dintre cele două 
țări, unele probleme regionale și 
internaționale de interes reciproc.

REAFIRMARE. Președintele R.P. 
Chineze, Yang Shangkun, a confe
rit cu delegația parlamentară din 
Guyana, condusă de președintele 
Adunării Naționale, Sase Narain. 
Președintele R.P. Chineze a reafir
mat că țara sa va promova în con
tinuare o politică independentă, de 
pace, in afara blocurilor militare. 
Au fost, de asemenea, analizate as
pecte ale relațiilor bilaterale.

ÎNTREVEDERE. Wojciech Ja
ruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a avut, la Varșovia, o în
trevedere cu Alvaro Cunhal, secre
tar general al P.C. Portughez, care 
se află in vizită in Polonia. Au 
fost abordate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două partide și țări.

VIZITA. La Vientiane au avut 
loc convorbiri intre Kaysone 
Phomvihane, secretar general al 
C.C. al Partidului Popular Revo
luționar Laoțian, președintele Con
siliului de Miniștri al R.D.P. Laos, 
și Nguyen Van Linh, secretar ge-

neral al C.C. al P.C. Vietnamez, 
care întreprinde o vizită oficială 
in Laos. Au fost evocate relații
le de prietenie și solidaritate din
tre cele două partide, țări și po
poare, exprimîndu-se, in același 
timp, hotărîrea extinderii lor în 
continuare.

PLAN DE PACE. Șefii de stat ai 
Angolei, R.P. Congo și Gabonului 
— respectiv Jose Eduardo dos San
tos, Denis Sassou Nguesso și Omar 
Bongo — s-au intilnit în localita
tea Ponta Negra (Congo) pentru 
a continua eforturile in vederea 
transpunerii in viață a acordurilor 
privind planul de pace internă din 
Angola.

MASURI ECONOMICE. Pre
ședintele Zambiei, Kenneth Kaun- 
da, a anunțat un plan de măsuri 
în vederea îmbunătățirii situației 
economice a țării. Un obiectiv de 
prim ordin al noilor eforturi este 
extinderea exporturilor și reduce
rea importurilor.

CONVORBIRI IRANIANO-PA- 
KISTANEZE. Președintele Adună
rii Islamice Consultative a Iranu
lui. Akbar Hashemi Rafsanjani, l-a 
primit pe ministrul afacerilor ex
terne al Pakistanului, Yakub Khan, 
aflat la Teheran. în centrul con
vorbirilor s-au aflat probleme rela
tive la situația din regiune și la 
cooperarea dintre Iran și Pakistan. 
Ministrul pakistanez a fost primit 
și de primul-ministru al Iranului, 
Mir Hussein Moussavi.

Zilele trecute, mii de namibieni adunați 
făcut o primire entuziastă primului grup 
reintors în patrie, venind din Angola. Așa cum se știe, revenirea acestora 
a devenit posibilă datorită amnistiei generale proclamate în cadrul planu
lui O.N.U. cu privire la proclamarea independenței Namibiei. Noii sosiți 
vor participa la campania electorală a S.W.A.P.O. în vederea alegerilor pen
tru Adunarea Constituantă, campanie care a debutat la 2 iulie printr-un 
mare miting la Katutura, suburbie a orașului Windhoek. In fotografie : as
pect din timpul primirii rezervate liderilor S.W.A.P.O. la reîntoarcerea in 

patrie

A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ, la 
2 iulie, în vîrstă de 79 de ani, 
Andrei Gromiko. fost președinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., care a îndeplinit o lun
gă perioadă funcția de ministru 
al afacerilor externe.

O CONFERINȚA INTERNAȚIO
NALA A ECOLOGIȘTILOR, des
fășurată sub deviza „Baltica, 
marea noastră comună", la care 
au participat delegați din 11 țări 
europene, a avut loc in orașul 
Kotka (Finlanda). în rezoluția a- 
doptată, participanții au cerut 
proclamarea Mării Baltice zonă 
denuclearizată și au evidențiat ne
cesitatea adoptării unui program 
care să permită reducerea poluării 
Mării Baltice cu reziduuri indus
triale.

PROTECȚIA MEDIULUI AM
BIANT. După cum transmite agen
ția PAP, între R. P. Polonă, R. D. 
Germană și R. S. Cehoslovacă a 
fost încheiat un acord privind pro
tecția mediului ambiant. Documen
tul a fost semnat, la Wroclaw, de 
șefii de guvern din cele trei țări.

SCRUTIN. în alegerile desfășu
rate duminică pentru Adunarea 
metropolitană a orașului Tokio, 
Partidul Liberal Democrat (de gu- 
vernămînt) a obținut 43 de manda
te din cele 63 deținute 
Partidului 
formațiune 
venit 29 de 
a obținut
Partidul Comunist — 14.

anterior. 
Socialist — principala 
de opoziție — i-au re- 
locuri. Partidul Komei 

26 de mandate, iar

SIMPOZION INTERNAȚIONAL, 
în capitala R. P. Mongole — Ulan 
Bator — s-au deschis lucrările 
simpozionului internațional al zia
riștilor cu tema „întărirea încre-

derii și a Înțelegerii dintre po
poarele din zona Asiei și Pacificu
lui". Participă reprezentanți ai mij
loacelor de informare in masă din 
Afganistan, Bangladesh, R.P.D. Co
reeană, Filipine. India, Japonia, 
Laos, R. P. Mongolă. Singapore, 
Uniunea Sovietică și Vietnam.

PROGRAM DE ACȚIUNE. In ca
drul unei întîlniri cu oficialități ale 
ministerelor și departamentelor gu
vernamentale din Sudan, generalul 
Omar Hassan Ahmed Al Bashir a 
prezentat principalele direcții ale 
programului de acțiune al Consi
liului Comandamentului Revoluției 
de Salvare Națională (C.C.R.S.N.), 
noul organ de conducere al statului 
sudanez. Precizind că un obiectiv 
prioritar il va constitui menținerea 
unității naționale. Al Bashir a ară
tat că, în acest scop, vor fi inițiate 
contacte cu „Armata Populară de 
Eliberare a Sudanului", care acțio
nează în sudul țării, in vederea sta
bilirii păcii.

TNTÎLNIRE. Președintele Tuni
siei, Zine El Abidine Ben Aii, s-a 
lntilnit cu secretarul general al Or
ganizației Conferinței Islamice, Ha
mid Al Ghabid, aflat in vizită la 
Tunis. într-o declarație făcută după 
convorbiri, Hamid Al Ghabid a 
arătat că l-a informat pe șeful 
statului tunisian asupra unor as
pecte ale activității O.C.I.

ARESTĂRI, 
a arestat. în 
2'757 studenți, 
ciparea lor la
cereau să se acorde tineretului din 

a 
al 
la

Poliția sud-coreeană 
ultimele trei zile, 
in legătură cu parti- 
demonstrații în care

Coreea de Sud posibilitatea de 
lua parte la Festivalul Mondial 
Tineretului și Studenților de 
Phenian.
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