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Sub semnul unității întregului popor în jurul partidului, 

al tovarășului Nicolae Ceaușescu, al adeziunii unanime 

la politica internă și externă a partiduluj și statului, ieri a avut loc

PLENARA CONULUI NATIONAL
AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI SI UNITATII SOCIALISTE

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
președintele Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste, joi 26 octombrie, a avut 
loc Plenara Consiliului Națio
nal al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.La sosirea in sală, conducătorul partidului si statului a fost întimpinat cu deosebită căjdură. cu puternice aplauze si ovații de participantii la acest reprezentativ forum al organizării democratice, al unității de nezdruncinat a națiunii noastre socialiste.Participantii la plenară au adoptat in unanimitate următoarea ordine de zi :1. Dezbaterea documentelor pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.2. Programul privind autocondu- cerea si autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimen- tare si bunuri industriale de consum pe anul 1990.3. Convocarea Congresului al IV-lea al Frontului Democrației Si Unității Socialiste.în cadrul dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi au luat cuvîntul tovarășii : Ion Deaconu. prim-secretar al Comitetului Județean Teleorman al P.C.R., Constantin Pîntea. miner la întreprinderea Minieră Lonea, județul Hunedoara. Radu Voinea. președintele Academiei Republicii Socialiste România. Ion Logofătu, presedin-
(Continuare în pag. a V-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși și prieteni,Adoptarea în unanimitate de către Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste a problemelor înscrise la ordinea de zi exprimă adeziunea deplină a organizațiilor, a tuturor participanților la Frontul Democrației și Unității Socialiste, s-ar putea spune a întregii noastre națiuni, la programele care se dezbat astăzi cu întregul popor, privind dezvoltarea patriei noastre socialiste, la întreaga politică internă și externă, la măsurile de ridicare continuă a nivelului de trai material și spiritual al națiunii noastre, de întărire a forței economice și spirituale a patriei, a independenței și suveranității României. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Faptul că problemele care urmează să fie discutate la Congresul al XIV-lea al partidului sînt dezbătute cu întregul popor, de către toate organismele democrației noastre muncitoreștl-revo- luționare, de organizațiile de masă și obștești, cu toate categoriile sociale, cu toți cetățenii patriei noastre, exprimă în mod pregnant

caracterul larg democratic al orîn- duirii noastre socialiste, unitatea deplină a întregului popor în edificarea celei mai drepte orînduiri sociale din lume și din patria noastră — orînduirea socialistă, care asigură poporului adevărata libertate, bunăstarea, fericirea, participarea deplină la înfăptuirea întregii politici interne și externe. 
(Aplauze puternice, prelungite).Sînt cunoscute prevederile documentelor pentru Congresul al XIV-lea. Din dezbaterea lor de pînă acum reiese unanimitatea întregului nostru popor în susținerea pe deplin a prevederilor acestor documente, unanimitatea și în ce privește aprecierea drumului parcurs de’ națiunea noastră de la răsturnarea orânduirii burghezo- moșierești și pînă astăzi, în înfăptuirea orînduirii socialiste, a marilor cuceriri revoluționare care au avut loc și care au transformat România dintr-o țară agrar-industrială slab dezvoltată într-o țară industrial-agrară, cu o industrie puternică, modernă, cu o agricultură socialistă înfloritoare, cu o puternică știință, cu un puternic învățămînt, cu o puternică 

cultură. (Aplauze puternice, pre
lungite).Toate acestea demonstrează, fără nici o îndoială, justețea politicii generale a partidului nostru comunist, care își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de a conduce întregul popor pe calea luminoasă a socialismului, a bunăstării, a întăririi independenței și suveranității patriei noastre ! (A-
plauze puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“).Am străbătut un drum lung. Numai faptul că industria noastră produce astăzi de 135 de ori mai mult decît în 1945, din care de 120 de ori după Congresul al IX-lea, demonstrează ce drum uriaș am parcurs și cît a trebuit să suim spre aceste înalte piscuri — și aceasta am realizat-o sub conducerea partidului nostru comuniSt, împreună cu poporul, și am făcut totul pentru întregul popor. De fapt este drumul parcurs de întreaga noastră națiune, de întregul nostru popor, care — devenit stăpîn pe destinele sale, hotărît de a-și făuri viața așa cum o dorește — a acționat și acționează pentru a ridica pe pămîn- tul României nu numai socialismul, 

ci și comunismul — viitorul de aur al națiunii noastre, al întregii o- meniri ! (Urale și aplauze prelun
gite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — eroism. România — 
comunism !“).Recent am vorbit mult despre rolul partidului nostru comunist, al clasei muncitoare. Acum doresc să subliniez. îndeosebi rolul Frontului Democrației și Unității Socialiste, în care partidul comunist are un rol important, recunoscut prin statut ■— de forță politică conducătoare a tuturor domeniilor de activitate. Trebuie să spunem că Frontul Democrației și Unității Socialiste, toate organismele sale, organizațiile de masă și obștești, cooperatiste, Organizația Democrației și Unității Socialiste, toate categoriile sociale, inclusiv cultele religioase, și-au adus contribuția activă la mărețele realizări din patria noastră. Tocmai datorită acestei Unități și contribuției tuturor, în domeniile unde-și desfășoară activitatea, am putut să obținem aceste mari înfăptuiri în ridicarea patriei noastre la nivelul actual de dezvoltare. Unitatea întregului po-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Secretarul general al partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a efectuat, joi 26 octombrie, 
o vizită de lucru in Capitală, continuînd analiza și stabi
lirea operativă de măsuri menite să asigure îmbunătățirea 
continuă a aprovizionării populației, perfecționarea sis
temului de desfacere a mărfurilor, și îndeosebi a produ
selor alimentare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a oprit în mai multe unități de alimentație publică și piețe de pe Calea Dorobanți, Bd. 1 Mai și Calea Griviței, precum și din zona Gării de Nord.împreună cu factori de răspundere din ministere și ai Consiliului Popular al municipiului București, secretarul general al partidului a examinat modul în care sînt aduse la îndeplinire sarcinile și indicațiile date cu prilejul analizelor și vizitelor desfășurate în ultima vreme, în vederea înfăptuirii întocmai a programului de autoaprovizionare a populației cu produse agroalimentare, îmbunătățirii continue a aprovizionării cetățenilor Capitalei. Au fost stabilite, de asemenea, măsuri menite să asigure mai buna organizare a rețelei comerciale și a activității din comerț, a modului de desfacere a produselor de larg consum, în special a celor alimentare.De la bun început, s-a desprins cu claritate faptul că, acționîn- du-se în spiritul orientărilor stabilite, activitatea din unitățile comerciale i s-a' îmbunătățit, în magazine și piețe remareîndu-se o mai bună aprovizionare cu produse alimentare, legume și fructe. Desfacerea cărnii și produselor din carne decurge în condiții de mai bună organizare, iar în centrele specializate s-a asigurat o diversitate mai mare de preparate culinare, de pește și conserve din pește. în magazinele alimentare, în unitățile de desfacere a meze

lurilor și brînzeturilor s-a constatat, de asemenea, existența unui fond de marfă sporit, de mai bună calitate, precum și un sortiment variat de pîine și specialități.în cursul analizei, o preocupare de prim ordin a constituit-o reorganizarea unor spații comerciale, amenajarea de complexe alimentare, funcționale și bine dotate, care să înlesneastă desfacerea mărfurilor către populație.Pe baza constaturilor făcute direct, în unitățile comerciale — in spațiile destinate desfacerii și în depozite —, secretarul-general al partidului a cerut factorilor de răspundere eă revadă și să pună, în cel (Bțțai scurt timp, la punct întregul -sistem de desfacere -a fondului de marfă, buna organizare a activității în comerț, ținînd seama de afluența cumpărătorilor șl cerințele acestora. întreaga activitate din magazine — a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie astfel organizată îneît să se realizeze un comerț modern, civilizat. Astfel, în Piața Dorobanți și zona Gării de Nord, în magazinele de pe Calea Griviței s-a indicat că, prin măsuri raționale, gospodărești, să se asigure în scurtă vreme, o bună redistribuire a spațiilor comerciale, creîndu-se mari complexe, cu un flux al desfacerii cît mai funcțional, corespunzător cerințelor actuale și de perspectivă. S-a cerut, de asemenea, ca în vederea descongestionării magazinelor suprasolicitate,
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pe baza cunoașterii temeinice a a- fluenței cumpărătorilor, să fie create noi centre de desfacere, îndeosebi a cărnii și a produselor din carne.în timpul vizitei, secretarul general al partidului a stat de vorbă cu- un mare număr de cetățeni, s-a sfătuit cu aceștia în legătură cu ceea ce trebuie făcut pentru a se asigura organizarea și funcționarea în bune condiții a comerțului bucureștean.Tovarășului Nicolae Ceaușescu î-au fost exprimate, în emoționante cuvinte, calde mulțumiri pentru grija permanentă ce o acordă rezolvării problemelor de zi cu zi ale locuitorilor Capitalei, împreu- > nă cu urări de multă sănătate și putere de muncă. jLa încheierea acestui nou dia- V log de lucru, factorii de răspun-! dere prezenți au dat asigurări’ secretarului general al partidului’ că vor acționa cu energie și răs- , pundere pentru realizarea indica-, B țiilor primite, pentru continua îm-j . bunătățire a activității din comerț și aprovizionarea corespunzătoare a populației, pentru îndeplinirea prevederilor programului de autoaprovizionare. |Pretutindeni, pe parcursul vizitei în unități de alimentație publică, ca și de-a lungul traseului străbătut, secretarul general al partidului a fost salutat cu multă bucurie de numeroși bucu- reșteni, care, prin însuflețite a- plauze, au exprimat sentimentele de dragoste și respect pe care locuitorii Capitalei le nutresc față de conducătorul iubit și stimat al partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru activitatea neobosită ce o consacră, cu totală dăruire și abnegație revoluționară, binelui și fericirii poporului, progresului multilateral al țării.
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PLENARA CONSILIULUI NATIONAL Al FRONTULUI DEMOCRAȚIEI $1 UNITATII SOCIALISTE
Din cuvintul participanților la dezbateri

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
ION DEACONU

Mult iubito și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Doresc să exprim totala adeziune față de magistrala Expunere prezentată la Plenara lărgită a Comitetului Central al Partidului Comunist Român de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cane reprezintă o strălucită sinteză a aplicării creatoare, profund științifice, a legităților și adevărurilor general valabile ale socialismului științific la condițiile concrete din țara noastră. Prin ideile, tezele și orientările fundamentale, prin clarificările teoretice și practice aduse problemelor majore ale lumii contemporane, ale socialismului în general, prin analiza profund științifică efectuată cu privire la stadiul construcției socialiste în țara noastră, a activității ideologice, politico-educative, de dezvoltare a conștiinței revoluționare și formare a omului nou, expunerea se constituie intr-un nou și însuflețitor program de muncă și acțiune revoluționară pentru întregul partid și popor.Plenara noastră are o Însemnătate deosebită, punînd încă o dată în evidență rolul important ce revine Frontului Democrației și Unității Socialiste în sistemul democratic al conducerii societății noastre, care unește toate forțele și categoriile sociale ale poporului în vederea participării, în deplină unitate, sub conducerea partidului, la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a țării, a politicii generale a partidului și statului nostru.Cu înaltă șatisfacție și aleasă recunoștință, comuniștii, oamenii muncii au regăsit în documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului același spirit revoluționar care caracterizează luminosul arc de timp deschis de Congresul al IX-lea, clarviziunea și realismul, consecvența și fermitatea cu care apărați, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, cuceririle clasei muncitoare, ale socialismului, exemplarul patriotism care străbate atît opera, cit și întreaga dumneavoastră activitate dedicată celor mai Înalte idealuri de bunăstare, libertate și pace ale poporului nostru. Pe deplin con- știenți de rolul dumneavoastră decisiv în făurirea Românieiprospere, libere și independente de astăzi, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Teleorman susțin din "toată inima hotarîrea ca la cel de-al XIV-lea Congres
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

CONSTANTIN PINTEA
Mult Iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși, într-o unanimă voință de gindire și acțiune politică, revoluționară, puternicul detașament al minerilor din Valea Jiului își exprimă, cu adine respect, sentimentele de Înaltă stimă și prețuire, de nețărmurită dragoste și profundă recunoștință față de dumneavoastră. mult dubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — cel mai iubit fiu al națiunii, revoluționar și patriot Înflăcărat, Minerul de Onoare al țării —> față de neobosita și eroica dumneavoastră activitate, consacrată înfăptuirii țelurilor supreme ale clasei muncitoare, binelui și fericirii națiunii române, cauzei independenței și suveranității, socialismului șl păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.Conștienți de rolul dumneavoastră determinant în făurirea României socialiste. în înflorirea pe mai departe a țării, dind glas gîndurilor și sentimentelor de adincă prețuire și aleasă recunoștință ce izvorăsc din inimile fierbinți ale întregului popor, minerii țării își exprimă !ntr-o vibrantă unanimitate a- deziunea la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al P.C.R. din iunie a.c. privind realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. la Congresul al XIV-lea, în suprema funcție de secretar general al partidului.Opțiunea noastră se întemeiază pe convingerea fermă că în frunte cu dumneavoastră. Erou între eroii neamului românesc. eminent conducător de partid și țară. România nu se va abate niciodată de la calea revoluționară a construcției socialismului și comunismului — orinduirea socială cea mai dreaptă și mai umană din cite 
a cunoscut omenirea pină acum, singura care poate asigura progresul continuu al patriei, un nivel tot mai înalt de bunăstare și civilizație. Este credința noastră nestrămutată că, in frunte cu dumneavoastră, genial strateg și revoluționar încercat. Partidul Comunist Român va aplica neabătut, in condițiile concrete ale țării noastre, principiile fundamentale ale socialismului științific, vasta experiență acumulată în procesul construcției noii orînduiri.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
RADU VOINEA

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși și prieteni,In aceste zile de intensă efervescență creatoare și vibrantă angajare patriotică a întregii noastre națiuni in pragul evenimentului istoric al acestui an, Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, membrii Academiei Republicii Socialiste România, cel mai înalt for științific și de cultură al țării, în unitate de gind și faptă cu întregul popor, vă aduc un fierbinte omagiu, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitor de țară nouă, eminent strateg al 

să fiți reales în funcția supremă de secretar general al partidului.Dezbaterea in organizațiile de partid, de masă și obștești a proiectului Programului-Directi- vă și Tezelor pentru apropiatul Congres — înălțător program al devenirii noastre comuniste — a pus în evidență atașamentul profund al comuniștilor, al oamenilor muncii față de politica internă și externă a partidului, capacitatea lor de a contribui în cadrul unui sistem profund democratic, unic în felul său. la bunul mers al treburilor țării, hotărîrea fermă de a face totul pentru a da dimensiuni concrete obiectivelor care vor fi adoptate de Congresul victoriei depline a socialismului. Așa cum se apreciază în documentele Congresului, dezvoltarea economico-socială a patriei se întemeiază pe introducerea pe scară largă a cuceririlor științei și tehnicii, pe ample programe de modernizare, pentru crearea unei economii de tip intensiv, obiective pe care le-a subliniat, cu excepțională claritate la recenta plenară a Consiliului Național al Științei și învățămintului, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, căreia îi aducem, și cu acest prilej, gîndul nostru de aleasă prețuire și recunoștință.După ce s-a referit la rezultatele obținute de oamenii muncii din industria și agricultura județului Teleorman, vorbitorul a spus sPe baza experienței noastre concrete, validată de rezultatele construcției socialiste, respingem cu toată tăria așa-zisele teze despre necesitatea „diminuării rolului conducător al partidului", despre preluarea atribuțiilor sale de către stat, care nu au alt scop decît să slăbească capacitatea partidelor comuniste în opera de făurire a noii orînduiri. să dezorienteze și să creeze confuzii în rîndul comuniștilor, al maselor populare.Pe deplin conștienți de înalta răspundere a sarcinilor încredințate, mîndri de grandioasa imagine a României înfățișată de documentele apropiatului forum comunist, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. de hotărîrea noastră de a face totul pentru a întimpina Congresul al XIV-lea al partidului cu rezultate dintre cele mai bune în toate domeniile de activitate, pentru a ne spori contribuția la înflorirea patriei, la întărirea independenței și suveranității ei, la creșterea prestigiului României între țările libere și demne ale lumii.
Practic, In anii construcției socialiste a patriei și mai cu seamă după istoricul Congres al IX-lea al partidului — care a deschis o nouă etapă în dezvoltarea socialistă a României, dinamizând forțele creatoare, lichidînd dogmatismul, conservatorismul șl ploconirea față de tot ce este străin, redînd națiunii noastre încrederea în forțele proprii — poporul român a obținut — sub conducerea partidului nostru comunist — realizări remarcabile in toate domeniile de activitate.Minerii din Lonea depun e- forturi susținute pentru creșterea producției de cărbune, pentru modernizarea activității de extracție și perfecționarea întregii munci in abataje și la suprafață. In spiritul - sarcinilor și orientărilor prețioase formulate la fața locului, am acționat pentru exploatarea intensivă a liniei de front, creșterea productivității muncii și punerea în valoare a unor noi cîm- purl miniere, pentru așezarea întregii producții pe baza celor mai noi cuceriri ale științei șl tehnicii.Conștienți de Înaltele răspunderi ce ne revin in calitate da producători, proprietari și beneficiari, de stăpîni adevărat! ai Întreprinderii în care ne desfășurăm activitatea, de necesitatea asigurării și dezvoltării continue a marii proprietăți socialiste, am căutat să perfecționăm formele de organizare și conducere a muncii, să ne ridicăm continuu nivelul de pregătire, să ne îmbogățim cunoștințele, a spus vorbitorul, arătînd că proiectul Pro- gramului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea deschid perspective luminoase de dezvoltare a patriei noastre pe calea socialismului si comunismului, Exprimind deplina adeziune față de aceste documente de inestimabilă valoare, minerii Văii Jiului au dezbătut, cu responsabilitate, sarcinile ce le revin și au stabilit programele de pregătire a producției anului viitor, pentru a încheia cu bune rezultate cincinalul actual.în încheiere, vorbitorul a exprimat angajamentul minerilor de a acționa pentru realizarea planului pe acest an și pe întregul cincinal, a programului energetic, pentru a da tării cit mai mult cărbune.

renașterii noastre naționale. Contribuția dumneavoastră da o inestimabilă valoare la teoria socialismului științific — renunțarea la modelul unic al construirii socialismului, afirmarea caracterului revoluționar și muncitoresc al partidului, centrul vital al întregii națiuni, care nu se limitează să elaboreze programe de dezvoltare social-economică a țării, ci își asumă și răspunderea traducerii lor în practică, precizarea rolului statului, al planificării economiei naționale, ca o necesitate obiectivă fără de care pot ană- rea fenomene stihinioe, fundamentarea științifică a superiorității proprietății socialiste, alo

carea unei părți importante din venitul național pentru fondul de dezvoltare, repartizarea rațională a forțelor de producție pe teritoriul patriei, construirea socialismului cu poporul și pentru popor, cu un cuvînt considerarea drept țel suprem al politicii partidului omul și nevoile lui materiale și spirituale — toate acestea au reușit să polarizeze imensele energii ale neamului si să imprime. în mai puțin de un sfert de veac, ascensiunii noastre naționale un ritm și o amplitudine fără precedent în istoria noastră multimilenară.Toate aceste merite excepționale sînt temeiuri pentru membrii forului academic al țării noastre de a susține cu căldură Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din luna iunie cu privire la realegerea dumneavoastră, mult iubite șî stimate t o va r ă ș e Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres al partidului, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, văzind în aceasta chezășia făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.Doresc, în același timp, să-mi exprim adeziunea deplină la Tezele Congresului al XIV-lea al partidului, precum și la proiectul Programului-Directivă de dezvoltare a României în cincinalul 1991—1993 și în perspectiva anilor 2000—2010. De asemenea, sint de acord cu documentele aflate pe ordinea de zi a Plenarei Consiliului Frontului Democrației și Unității Socialiste.Exprimind prin fapte. împreună cu întregul nostru popor, unitatea de nezdruncinat în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, membrii Academie! Republicii Socialiste România își aduc la locurile lor de muncă din cercetarea științifică șl din învățămlntul superior, prin experiența lor bogată, prin munca lor neobosită, prin efortul lor comun, o contribuție deosebită la realizarea obiectivelor politicii partidului nostru în domeniul științei și tehnicii, ca și al pregătirii de specialiști de cel
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

ION LOGOFĂTU
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși.Dînd glas sentimentelor de dragoste profundă, de cea mai aleasă prețuire și. înaltă considerație pe care le nutresc comuniștii, tot! oamenii muncii din județul Giurgiu fată da dumneavoastră, mult Iubite si stimate tovarășa secretar general, marele Erou intre eroii, neamului, exprimăm, asemenea întregului popor, deplina satis-i facție și adeziune unanimă, față do Hotărîrea Plenarei C.C. el P.C.R. din iunie ca la al XIV-lea Congres să fiți reales In funcția supremă de secretar general al partidului, simbol al unității de granit a Întregului nostru partid si popor, al voinței nestrămutate de a făuri socialismul- și comunismul pe pămîntul scump al patriei, al vocației de pace și colaborare cu toate popoarele lumii.Ne aflăm cu toții sub impresia magistralei dumneavoastră Expuneri la Plenara lărgită a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prețios tezaur de idei cu privire la problemele socialismului. ale activității ideologice, politico-educative, de dezvoltare a conștiinței revoluționare, de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului în România. Așa cum ați subliniat dumneavoastră. mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. în rj- dicarea țări! pe aceste culmi de progres și civilizație rolul determinant l-a avut și îl va avea și în viitor proprietatea socialistă, de stat si cooperatistă.Refertndu-se la 'rezultatele obținute în producție si la marile prefaceri edilitare pe care le-a cunoscut comuna Că- lueăreni. unde își. desfășoară activitatea, vorbitorul a arătat că la baza lor se află marea agricultură socialistă, proprietatea cooperatistă asupra mijloacelor de producție, ce asigu-

CUViNTUL
FLORENȚA ȘEICA

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși.Mă aflu sub puternica impresie a magistralei Expuneri prezentate in deschiderea Plenarei Comitetului Central al partidului pe probleme ideologice, strălucită expresie a concepției profund științifice, de amplă deschidere umanist-revoluționară, pe care partidul nostru, dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o promovați cu fermitate prin Întreaga operă ideologică și activitate revoluționară de aproape șase decenii, consacrate edificării noii orînduiri — a socialismului și comunismului — pe pămîntul patriei noastre.Dînd glas dorinței fierbinți a tuturor membrilor organizației noastre, a tuturor locuitorilor județului Bacău, susțin din toată inima Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c. cu privire la propunerea de realegere, la cel de-al XIV-lea Congres, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție de secretar general al partidului, chezășie sigură a traducerii în viață a ho- tărîrilor pe care le va adopta apropiatul forum comunist, garanția înfloririi și propășirii patriei noastre pe calea socialismului și comunismului.Exprim, totodată, cele mai a- lese sentimente de Înaltă considerație, stimă și respect, caldele noastre mulțumiri tovarășei 

mal înalt nivel, necesari economiei și culturii noastre naționale. Membrii Academiei Republicii Socialiste România militează activ pentru ca, potrivit documentelor Congresului al XIV- lea al partidului, România să devină în perioada următoare o puternică forță a progresului tehnico-științific, o puternică forță a științei, învățămintului și culturii, cercetarea fiind orientată în direcția dezvoltării tuturor domeniilor vieții economice și sociale.Beneficiind permanent de orientările și îndrumările de o Înaltă competență ale tovarășei academician doctor inginer Eiena Ceaușescu, savant de largă recunoaștere internațională, cel mai prestigios reprezentant al științei românești, ne angajăm să muncim mai mult și mal bine pentru ca sarcinile de mare profunzime pentru dezvoltarea în viitor a patriei noastre, cuprinse în documentele ce vor fi adoptate de forumul comuniștilor români din luna noiembrie, să încorporeze în îndeplinirea lor mai mult decît pînă acum aportul membrilor Academiei, al cercetării științifice în ansamblul ei.Am înțeles în toată profunzimea îndemnul pe care ni l-ați adresat, de la tribuna recentei Plenare lărgite a C.C. al P.C.R., că „oamenii de știință, arheologii nu trebuie să caute urmele înaintașilor noștri prin săpături pe alte continente, deoarece înaintașii noștri cu mult, cu mult înaintea primului stat centralizat au locuit, s-au dezvoltat ,pe aceste meleaguri — șl trebuie să subliniem cu putere aceasta și să respingem cu toată fermitatea tezele unor pretinși Istorici care, in activitatea lor șovinistă, reacționară, falsifică adevărul si realitatea". Vă încredințăm, mult iubite șî stimate tovarășe secretar general. că -vom face totul ca pe viitor unitățile științifice ale Academiei Republicii Socialiste România să-și aducă o contribuție— pe măsura acestei prețioase orientări — la prezentarea și apărarea istoriei îndelungate a poporului nostru.
ră o forță șl eficientă înzecite muncii.Celor de pe alte meleaguri care propovăduiesc reîntoarcerea la acele forme de proprietate înrobitoare — a spus vorbitorul — noi, țăranii cooperatori români, le opunem cu hotă- rîre de neclintit realitățile satului înfloritor românesc, iz- binzile agriculturii noastre socialiste.Promovînd principiile agriculturii socialiste modeme șl intensive — a arătat vorbitorul — am obținut următoarele producții medii la hectar: 9 500 kg la orz. 10150 kg griu, 5 090 kg floarea-soarelui. 5 030 kg fasole boabe, 21 200 kg la porumbul știuleți în teren ne- Irigat.în lumina proiectului Programului-Directivă și Tezelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului, satul românesc va fi tot mal puternic, prosper si înfloritor. Programul de dezvoltare economico-socială a localității noastre a fost dezbătut în conferința de dara de seamă și alegeri. în adunările cetățenești, participanțiî exprimind profunda lor recunoștință secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru uriașa activitate ce o desfășoară marele nostru conducător, pentru asigurarea unor condiții tot mai înalte de muncă și viață. locuitorilor de la sate, pentru ridicarea nivelului general de progres și civilizație al întregului popor.Exprimind totalul acord față de documentele supuse dezbaterii. ne angajăm solemn ca, strins uniți in jurul partidului nostru, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, să acționăm cu înaltă răspundere. în spirit revoluționar, pentru Înfăptuirea hotărîrilor ce vor fi adoptate de marele forum al comuniștilor din luna noiembrie, a planurilor și programelor de dezvoltare a localităților, pentru înaintarea patriei noastre, libere șl independente, pe calea luminoasă a socialismului și comunismului.

TOVARĂȘEI

Elena Ceaușiescu pentru vasta sa activitate politică în conducerea partidului, pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea științei, învățămintului și culturii românești, la progresul multilateral al țării.în continuare, vorbitoarea s-a referit pe larg la preocupările Consiliului Județean Bacău al F.D.U.S.. ale organelor si organizațiilor sale de a lega întreaga activitate politico-ideologică de problematica vieții economico- sociale, de a se implica în toate domeniile construcției socialiste. la modul în care acționează pentru Înfăptuirea prevederilor programului de autocon- ducere și autoaprovizionare. pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroaiimentare și bunuri industriale de larg consum.Puternic mobilizați de hotă- ririle recentei Plenare a Comitetului Central al P.C.R. — a spus vorbitoarea — ne angajăm, mult stimate tovarășe președinte Nicolae Ceaușescu, să facem totul pentru traducerea grabnică în viață a indicațiilor, orientărilor și îndemnurilor pe care le-ați formulat, pentru înfăptuirea principiului fundamental al partidului nostru de făurire a socialismului cu poporul și pentru popor, conferind în acest scop un rol tot mai activ organizațiilor democrației și unității socialiste prin pregătirea cit mai temeinică a adunărilor cetățenești, care în această perioadă de intensă activitate politică 

premergătoare marelui forum al comuniștilor din noiembrie dezbat și adoptă programele de dezvoltare economico-socială a localităților.In încheiere, vă rog să-mi permiteți să-ml exprim acordul deplin față de documentele de deosebită însemnătate dezbătute In plenara noastră, față de în
CUVINTUL TOVARĂȘULUI

IULIU FEJES
Mult iubite si stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Stimate tovarășe si stimat! 

tovarăși.Ne aflăm sub puternica Impresie a magistralei Expuneri a tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară lărgită a Comitetului Central al partidului, document de excepțională însemnătate teoretică și practică, in care, pornind de la atașamentul poporului român fată de ideile socialismului șl comunismului, de la experiența partidului nostru în conducerea revoluției construcției socialiste. se prezintă poziția si concepția noastră in problemele fundamentale ale edificării noii orinduiri. aie activități! ideologice și politico-educative.Expunerea secretarului general al partidului îi mobilizează pe toti fiii patriei la glorioase fapte de muncă și credință. pentru îndeplinirea. în mod exemplar. în aceste zile premergătoare Congresului al XIV-lea al partidului, a sarcinilor ce le revin.Succesele noastre, realizările oamenilor muncii din județul Harghita dorim să exprime si să fie o mărturie in plus a adeziunii depline la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central din Iunie privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. la Congresul al XIV-lea. în funcția supremă de secretar general al partidului.Intr-o impresionantă unanimitate. cu bucurie si entuziasm. Consiliul Oamenilor Muncii Români de Naționalitate Maghiară a adoptat astăzi o hotârire prin care a exprimat voința nestrămutată a cetățenilor români de naționalitate maghiară ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reinvestit în funcția supremă de secretar general al partidului. Această opțiune a întregului popor, opțiune de importantă istorică, constituia un măreț act politic si. totodată. cea mai sigură garanție a înfăptuirii neabătute a politicii interne șl externe a partidului nostru, a programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Permiteți-mi să exprim, totodată, sentimentele noastre de profundă stimă și gratitudine față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția importantă adusă la elaborarea și îndeplinirea programelor de dezvoltare economico-socială, la înflorirea fără precedent a în- vățămintului, științei și culturii românești.
CUVINTUL TOVARĂȘULUI

VIOREL PESCAR
stimate și iubite tovarășe

Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși.Vă rog să-m! permiteți ca, de la tribuna acestui forum reprezentativ al democrației noastre muncitorești-revoluționare, să exprim. în numele comuniștilor. al tuturor oamenilor muncii din județul Sibiu, adeziunea noastră deplină, rostită ca un suprem legămînt de inimă și conștiință, la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului privind realegerea dumneavoastră. mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. Ia Congresul al XIV-lea. în Înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, chezășia Înfăptuirii cu succes a mărețelor obiective de dezvoltare economico-socială a patriei. a înaintării sale neabătute pe calea socialismului și comunismului,în aceste momente politice de o excepțională Însemnătate pentru prezentul și viitorul României. sub puternica impresie a tezaurului de teze si idei din excepționala Expunere prezentată la Plenara lărgită a Comitetu-® lui Central al partidului, încrezători în perspectivele minunate de dezvoltare a tării prefigurate strălucit de proiectul Pro- gramului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea, aducem un vibrant omagiu vieții si activității dumneavoastră eroice, contribuției hotărîtoare la marile și cutezătoarele împliniri care conturează cea mai glorioasă epocă din istoria noastră multimilenară, epocă inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R., ce a demonstrat cu tăria de neclintit a faptelor și realităților că edificarea socialismului cu poporul și pentru popor, sub conducerea încercată si clarvăzătoare a partidului comunist, pe temelia sigură a progresului neîntrerupt al zintă cu adevărat singura cale a progresului neîntrerupt al patriei, a făuririi celei mai drepte orinduiri — comunismul.Exprim, totodată, cu profund respect și vibrantă recunoștință. tovarășei Elena Ceausescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională. sentimentele de aleasă prețuire pentru contribuția remarcabilă pe care o aduce la fundamentarea și transpunerea In viată a politicii partidului și statului nostru, la înflorirea științei. învățămintului și culturii românești.Referindu-se la dezvoltarea

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
VALENTIN LAUB

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși.Lucrările Plenarei Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste au loc 

treaga politică Internă și externă promovată de România socialistă. al cărei promotor strălucit sîntețt dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, genial conducător al poporului nostru, Erou al păcii, înțelegerii șl colaborării intre națiuni.
In continuare, vorbitorul a prezentat o serie de rezultate obținute de oamenii muncii din județul Harghita în îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an și întregul cincinal, subliniind că in perioada 1991—1995 se prevăd noi dimensiuni ale dezvoltării : o producție industrială care în ultimul an al cincinalului va a- tinge 28 miliarde lei, o producție agricolă de 5 miliarde lei, investiții în valoare de 18 miliarde Iei, construirea a mii de apartamente și a numeroase obiective social-culturale.Toate înfăptuirile mărețe de pînă acum, precum și planurile îndrăznețe de viitor v demonstrează cu putere superioritatea orînduirii noastre socialiste, bazată pe proprietatea socialistă de staf și cooperatistă, justețea politicii partidului și statului nostru de a asigura dezvoltarea puternică a forțelor de producție.Realitățile de azi ale țării noastre — a subliniat vorbitorul — ilustrează pregnant faptul că socialismul este singura orîn- duire a dreptății sociale, a realei egalități, a bunăstării, a afirmării depline a personalității fiecăruia dintre membrii societății. Socialismul a devenit astfel crezul nostru, al tuturor, unica alternativă, șl sîntem hotărîți să mergem neabătut Pe această cale, spre comunism.Orice încercare de fărimițare a proprietății socialiste, abolirea planificării și promovarea așa- zisei economii „de piață" nu fac decît să ducă la dezordine în economie, la anarhie, la negarea legilor obiective de dezvoltare a societății socialiste, la renunțarea la cuceririle revoluționare ale clasei muncitoare, aie poporului. la socialism. Viata, practica construcției socialismului la noi în țară ne-au convins pe deplin că edificarea noii noastre orînduiri se poate realiza numai în condițiile exercitării plenare, neștirbite, a rolului conducător al partidului, că acționînd strins uniți în jurul Partidului Comunist Român. centrul vital al întregii națiuni, vom Înainta pe drumul progresului și bunăstării.In încheiere, vorbitorul a spus : Cu încrederea deplină în viitorul socialist și comunist al patriei, cu mîndria de a participa la marea operă de construcție socialistă in patria noastră, ne exprimăm angajamentul de a acționa cu dăruire, revoluționară, CU înaltă răspundere patriotică pentru a da Viață hotărîrilor ce vor fi adoptate de marele forum al comuniștilor români, sporin- du-ne contribuția la progresul șî prosperitatea patriei noastre socialiste, la înaintarea sa fermă spre comunism.

județului Sibiu, vorbitorul a spus : Prin Înfăptuirea unul program - de investiții în valoare de peste 57 miliarde lei, în ultimul pătrar de veac fondurile fixe au crescut de 5.4 ori, producția industrială de 5,7 ori. producția globală agricolă de_ circa 2 ori. iar volumul mărfurilor desfăcute prin comerțul socialist de 3,2 ori. S-au ridicat mari și moderne platforme industriale și numeroase complexe agrozootehnice : s-a construit Transfăgărășanui, s-au dat in folosință circa 60 000 de apartamente și un număr însemnat de locuri in cămine pentru tineret, noi unități școlare, de cultură și asistentă sanitară.Pe aceste plaiuri ale hărniciei. oamenii muncii au răspuns grijii statornice a partidului și statului nostru cu fapte. cu dăruirea și abnegația de fiecare zi a muncii lor creatoare. Sub conducerea organelor si organizațiilor de partid, de Ia începutul actualului cincinal pînă în prezent am obținut o producție-marfă industrială suplimentară de aproape 4,4 miliarde lei. am realizat prevederile planului în proporție de 109.8 la sută la productivitatea muncii și 101,2 la sută la construcții-montaj.Si în anul 1989. în întîmpi- narea marelui forum al comuniștilor români, printr-o amplă mobilizare a tuturor energiilor creatoare, am obținut realizări importante in îndeplinirea principalilor indicatori economici. In agricultură am obținut în acest an cele mai mari producții din istoria județului.Exprimîndu-mi acordul deplin față de documentele a- flate pe ordinea de zi a plenarei noastre, vă rog să-mi permiteți să vă asigur, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că organizațiile componente ale Consiliului Județean al Frontului Democrației și Unității Socialiste, toate colectivele de oameni ai muncii din județul Sibiu nu vor precupeți nici un efort pentru a transpune exemplar in viată tezele, ideile si orientările cuprinse în magistrala dumneavoastră Expunere.Im) exprim, totodată, deplina adeziune față de politica externă a României socialiste, al cărei promotor strălucit sinteți dumneavoastră, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. luptător neobosit pentru triumful cauzei păcii, independentei, colaborării și progresului in lume.
într-un moment cu puternice semnificații istorice, cind comuniștii, întregul nostru popor, animați de cele mai alese sentimente de stimă și înaltă prețuire. susțin, din adincul inimii lor, realegerea dumneavoastră. 

mult stimate ș! iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la apropiatul forum al comuniștilor, în suprema funcție de secretar general al partidului. In semn de profundă recunoștință față de strălucita activitate revoluționară pe care o consacrați de aproape șase decenii slujirii intereselor fundamentale ale partidului și poporului, ale clasei muncitoare, garanție sigură a continuării amplului proces de ridicare a României socialiste pe noi culmi de civilizație și progres.Ascultind cu cea mal mare atenția magistrala dumneavoastră Expunere la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R.. am înțeles, o dată mai mult, importanta excepțională a contribuției pe care o aduceți la fundamentarea concepției științifice a construirii socialismului in tara noastră și în lume, ca singura cale de lichidare definitivă a exploatării și de instaurare a noii orinduiri bazate pe egalitate între toți membrii societății, singura capabilă să asigure bunăstarea poporului. Manifestăm — a spus vorbitorul — o atitudine combativă. intransigentă față da orice Încercări ale cercurilor imperialiste, reacționare de denigrare a socialismului, de diminuare a forței sale de atracție, de semănare a vrajbei în rindul națiunii noastre.Beneficiind permanent de sprijinul dumneavoastră. de prețioasele indicații pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru, pe plaiurile arădene și în județul nostru s-au produs profunde mutații economico- sociale : s-au dezvoltat. în ritm susținut, industria și agricultura, s-au modernizat întreprinderile, s-au înființat altele noi, au apărut ramuri cum sînt industria chimică, extracția petrolului. exploatările de minereuri complexe. Toate acestea au dus la întărirea și înflorirea proprietății socialiste. Ca pretutindeni în tară, înflorirea puternică a economiei a contribuit la
CUVINTUL 

LUCIA
Mult stimate tovarășe secretar 

general Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice, vă rog să-ml permiteți să dau glas adeziunii noastre unanime față de Hotă- rirea Plenarei Comitetului Central din iunie a.c. cu privire la propunerea de realegere, la Congresul al XIV-lea, în funcția supremă de secretar general al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, eminentul nostru conducător, ctitorul de geniu al României socialiste moderne, cel mai iubit și stimat fiu el poporului nostru.Elaborate cu contribuția decisivă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea cuprind orientări fundamentale, idei de excepțională valoare teoretică și practică, deschid noi orizonturi dezvoltării economico- sociale a patriei, impulsionînd șl redimensionind cadrul de participare a tuturor oamenilor muncii la realizarea exemplară a sarcinilor de plan, și aduc o contribuție strălucită la îmbogățirea patrimoniului teoriei și practicii revoluționare.Conștienți de sarcinile de mare răspundere ce ne revin din aceste documente programatice șl beneficiind de sprijinul și conducerea de înaltă competență a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, personalitate științifică de largă recunoaștere inter-

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
ION FOTACHE

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu

Stimați tovarășiVă rog să-mi permiteți ca. !n numele siderurgiștilor gălăteni, să exprim, de la înalta tribună a acestui larg forum democratic. profunda admirație, sentimentele de aleasă prețuire șl respect pentru contribuția inestimabilă ne care o aduceți, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. Ia edificarea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate în tara noastră, la îmbogățirea teoriei și practicii revoluționare. In magistrala Expunere la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. ati înfățișat. în mod strălucit, necesitatea obiectivă a cunoașterii drumului parcurs si a stadiului actual al socialismului în tara noastră, a înțelegerii juste a legilor obiective, a principiilor fundamentale ale socialismului științific, a concepției revoluționare privind căile de dezvoltare a patriei noastre, a întregii omeniri spre o orindu- ire dreaptă, fără clase, fără asupritori — socialismul si comunismul. Chipul înfloritor al României de astăzi, perspectiva luminoasă pe care o deschid Programul-Directivă si Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului ne determină pe noi, puternicul detașament al clasei muncitoare din Galati, să ne exprimăm totala adeziune, satisfacția deplină fată de Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind realegerea dumneavoastră. mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. la Congresul al XIV-lea. în suprema funcție de secretar general al partidului. Această opțiune istorică este expresia voinței întregului partid si popor, a stimei si încrederii nemărginite cu care sinteti înconjurat dumneavoastră, marele Erou între erou neamului, făuritor de istorie, patriot înflăcărat, fiul cel mai devotat al poporului român. luptător neînfricat Uen- tru victoria socialismului pe pămîntul scump al patriei.Mărețul drum de victorii pe care l-am străbătut sub puternicul impuls de energie si creativitate generat de gîndirea cutezătoare si activitatea revoluționară ale tovarășului 

ridicarea nivelului de trai al oamenilor. S-au construit 65 OOj de apartamente, numeroase edi« ficii social-culturale.Aceste strălucite izbinzi !ntă« • resc necontenit voința noastră de a consolida unitatea de ginej și faptă a poporului in jurul partidului, exprimată în cadrul larg al Frontului Democrației și Unității Socialiste. organism profund democratic, care reunește toate organizațiile politice de masă și obștești. Pornind de la convingerea că activitatea Frontului Democrației și Unității Socialiste va fi cu atît mal fructuoasă cu cit flecare organizație componentă va acționa mai bine, Consiliul Județean Arad al F.D.U.S. este hotărî) să dea un nou impuls activității sale, pentru a contribui, prin mijloacele muncii educative, la creșterea conștiinței politice. a responsabilității oamenilor muncii, a tuturor locuitorilor județului la traducerea >n viață a cutezătoarelor obiective pe care documentele programatice ale Congresului al XIV-lea ni le pun în față. Va trebui să ne îndeplinim, cu O ți mai mare exigență, atribuțiile ce ne revin prin lege, In cel privește activitatea de control al oamenilor muncii, vizint) îmbunătățirea servirii populației în unitățile comerciale, prestatoare de servicii, sanitare, în celelalte sectoare ce ne sini) încredințate.Ca om al muncii la întreprinderea de Mașini-Unelte din Arad, am mandatul de g asigura plenara, pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceausescu, că sintem hotăriți să intîmpi-năm Congresul al XIV-lea respectin- du-ne angajamentul de a realiza exemplar sarcinile anuale la producția fizică si planul la export, punînd astfel baze trainice traducerii exemplare în viată a istoricelor ho tăriei ce sa vor adopta la apropiatul forum comunist. *
TOVARĂȘEI 
ROȘCAnațională, acționăm cu mal multă hotărîre, în strînsă legătură cu producția, pentru realizarea obiectivelor prioritare ala energeticii românești.Sîntem hotăriți să situăm !n continuare in centrul atenției preocuparea pentru întărirea ordinii și disciplinei, pentru creșterea responsabilității tuturor oamenilor muncii, in calitate da proprietari, producători și beneficiari, față de calitatea și eficiența activității desfășurate.Puternic mobilizați de indicațiile și orientările formulate da secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in magistrala Expunere, prezentată la Plenara lărgită a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, autentic , program da muncă și acțiune revoluționară pentru Întregul partid și pepor, toți oamenii muncii din institutul nostru sint ferm hotăriți să-și îndeplinească exemplar sarcinile ce le revin și ne angajăm în fața plenarei să realizăm planul pe primii patru ani ai actualului cincinal pină la 20 noiembrie.în acest mod înțeleg comuniștii, toți oamenii muncii din Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice să susțină prin fapte, prin rezultate cît mal bune în îndeplinirea sarcinilor economice, propunerea ca, la înaltul forum comunist din luna noiembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reinvests în funcția supremă de secretar general al partidului — garanție sigură a înfăptuirii neabătute a documentelor programatice ce vor fi adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului.

Nicolae Ceaușescu este reflectat de impunătoarele ctitorii înălțate In anii care au trecut de la istoricul Congres al IX-lea. de minunatele realizări pe care poporul nostru le-a obținut în toate domeniile de activitate.Ne-am Insusit în mod temeinic si susținem cu înaltă răspundere revoluționară concepția dumneavoastră atît de strălucit si convingător înfățișată în Expunerea la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R.. potrivit căreia în etapa actuală a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate creste tot mai puternic rolul partidului comunist. partid al clasei muncitoare. ca forță conducătoare a societății, centru vital al națiunii. înarmat cu o concepție științifică, bazată ne materialismul dialectic si istoric, al cărui program profund ancorat In realitățile tării noastre reflectă interesele, aspirațiile si voința poporului.Ca om al muncii din Combinatul Siderurgic Galati, in numele tuturor muncitorilor gălăteni. exprim deplinul acord cu teza, magistral expusă de dumneavoastră. cu privire la rolul fundamental al proprietății socialiste in dezvoltarea continuă a patriei noastre, in făurirea socialismului si comunismului pe pămîntul României. în spiritul acestui adevăr, acționăm, cu toate forțele, pentru continua dezvoltare si întărire a proprietății socialiste a întregului popor, prin înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce ne revin din planul unic de dezvoltare economico-socială a României.După ce s-a referit ia rezultatele obținute de Combinatul Siderurgic Galați îp actualal cincinal, vorbitorul a arătat că pină Ia deschiderea lucrărilor Congresului al XIV-lea al partidului se va realiza, in plus, o nroductie-marfă industrială în valoare de peste 175 milioane lei si aproximativ 150 000 MWh energie electrică. De asemenea, vor fi realizate toate contractele cu partenerii străini, in condiții de eficientă economică sporită.Vă rog să-mi îngăduiți să exprim, a spus în încheiere
(Continuare în pag. a III-a)
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)por, în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, participarea activă a tuturor organizațiilor și categoriilor sociale, și — repet — inclusiv a cultelor religioase la înfăptuirea programelor de dezvoltare a patriei noastre, reprezintă garanția mersului ferm înainte și ridicării României pe noi culmi de progres și civilizație ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite).Fără nici o îndoială că în această diversitate pe care o reprezintă Frontul Democrației și Unității Socialiste există și interese diverse și concepții diferite despre lume și viață. Dar toate acestea nu trebuie, în nici un fel, să afecteze unitatea și participarea activă a tuturor la înfăptuirea năzuințelor poporului român. Numai aceia care nu înțeleg, sau nu vor să înțeleagă, interesele poporului român pot să a- dopte o altă atitudine ! Toți cei care-și iubesc poporul, patria, indiferent de naționalitate, care se simt cetățeni ai României socialiste, trebuie, în deplină unitate, să acționeze pentru a crea, pe pămîntul României, cea mai dreaptă societate, pentru a asigura poporului nostru un înalt nivel de civilizație, de viață materială și spirituală, de bunăstare și fericire și — repet din nou — pentru a asigura întotdeauna integritatea, independența și suveranitatea României ! (Urale 
și aplauze puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“).în acest spirit înțeleg și Hotă- rîrea, adoptată de Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, de aprobare deplină a Programului- Directivă cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul al 9-lea și în perspectivă, pînă în anii 2000—2010, precum și adeziunea la Hotărîrea privind alegerea secretarului general al Partidului Comunist Român. (Aplauze și urale puternice, 
prelungite; se scandează îndelung 
„Ceaușescu reales la al XIV-lea 
Congres!“).Aceasta reprezintă o urmare logică a rolului pe care partidul nostru comunist îl are în viața întregii societăți și în Frontul De- tnocrației și Unității Socialiste. Deși e o problemă care trebuie s-o hotărască Congresul partidului, dar, avînd In vedere unitatea deplină între partid și popor, este normal ca poporul, toți partici- panții la Frontul Democrației și Unității Socialiste să-și exprime părerea cine este bine să fie în conducerea partidului, în fruntea Comitetului Central, ceea ce înseamnă și în conducerea poporului nostru spre socialism și comunism. (Aplauze și urale puter
nice, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu, reales Ia al XIV-lea 
Congres!"). ,

Desigur, nu doresc să anticipez asupra hotărîrilor Congresului al XIV-lea al partidului. însă doresc să exprim mulțumiri Plenarei Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, să vă mulțumesc tuturor și cu a- cest prilej, tuturor organizațiilor și tuturor categoriilor sociale, întregului nostru popor pentru a- deastă adeziune. Și vă asigur că, în conformitate cu hotărîrile Congresului al XIV-lea, voi sluji întotdeauna interesele socialismului, ale întregii noastre națiuni. Poporul nostru este compus din oameni cu diferite convingeri — și politice, și filozofice, și religioase — toți însă reprezentăm o unitate deplină și voi sluji întregul popor pentru a trăi în libertate, în condiții de bunăstare, independență și deplină suveranitate ! (Aplauze puternice, 
prelungite; se scandează îndelung: 
„Ceaușescu și poporul!").Am hotărît convocarea Congresului al IV-lea al Frontului Democrației și Unității Socialiste anul viitor, la începutul lunii februarie. Aceasta va trebui să prilejuiască o largă dezbatere în toate organizațiile și în toate sectoarele, cu întregul popor a problemelor dezvoltării patriei noastre.E adevărat, documentele adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului vor da o perspectivă clară, dar ele trebuie dezbătute și trebuie să discutăm în continuare cum vom acționa pentru îndeplinirea lor, ce trebuie să facem, fiecare în domeniul său de activitate, pentru a asigura înaintarea cît mai rapidă și în deplină unitate a poporului nostru pe drumul unei vieți de bunăstare și fericire. Va trebui să pregătim, de asemenea, alegerile pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare, care vor avea loc în primăvara anului viitor. Toate acestea impun și cer din partea Consiliului Național, a tuturor organismelor Frontului Democrației și Unității Socialiste, a tuturor organizațiilor o activitate multilaterală și intensă.Am convingerea că însăși pregătirea Congresului și în desfășurarea lui vom intensifica activitatea noastră în toate domeniile și vom face ca al IV-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste să reprezinte un eveniment de importanță deosebită în viața națiunii noastre, în lupta pentru a asigura mersul ferm al poporului nostru pe calea bunăstării, fericirii, ridicării lui la un nivel tot mai înalt de civilizație și bunăstare. (Aplauze puternice, pre
lungite).Am adoptat în deplină unanimitate programul autoconducerii și autoaprovizionării pe anul viitor. Ați reținut că sînt prevederi importante care asigură o bună 

aprovizionare a întregii populații, cu toate produsele. Com- parînd cu normele organismelor internaționale, în România ar trebui să se consume pe locuitor circa 2 650 de calorii. Cunoașteți normele elaborate de instituțiile noastre de specialitate împreună cu Ministerul Sănătății și care au fost publicate încă mai de mult și care conțin prevederi științifice privind consumul — în proteine, în glucide, lipide și așa mai departe. Ceea ce prevedem acum în program depășește și prevederile internaționale, și prevederile planului național de alimentare, pentru că sînt stabilite consumuri cu mult, cu mult mai mari.Noi, actualmente, consumăm circa 3 300—3 350 de calorii pe locuitor. Realizarea prevederilor din program va ridica cu multe sute de calorii aceste consumuri.Prevedem, în general, un consum de carne de circa 90 de kg pe locuitor, pe an — desigur, puțin diferențiat pentru Capitală, unde și circulația este mai mare și unde dăm ceva mai mult. în centrele muncitorești dăm, de regulă, 100 kg pe an, pentru că și eforturile în muncă sînt altele, iar populația din orașele mari și centrele muncitorești nu dispune de prea multe posibilități suplimentare. în general, asigurăm o bună, aș putea spune o foarte bună aprovizionare cu carne, cu proteine, cu lipide, cu glucide, cu celelalte substanțe nutritive care se cer pentru o bună alimentație.Față de cele prevăzute în program, am menționat și ieri, — dar repet și acum — populația va mai tăia 4,5 milioane—5 milioane de porcine. împreună cu cele 8,5 milioane de porcine cuprinse în programul pe care l-am aprobat, înseamnă numai pentru consumul intern să sacrificăm 13 sau peste 13 milioane de porcine, ceea ce reprezintă "mai mult de o jumătate de porc pe locuitor.Prevedem, prin plan, pentru aprovizionarea populației — din fondul central — circa 300 de milioane de păsări, ceea ce înseamnă în medie aproape 20 de păsări pe locuitor, la care se adaugă zeci de milioane de păsări din gospodăriile populației, care nu intră în fondul centralizat. De asemenea, și alte produse. Practic, probabil ați reținut că la unele sînt creșteri față de a- cest an de două și, în unele cazuri, chiar de trei ori.Arq prevăzut aceasta pentru a asigura pe deplin satisfacerea nu numai a necesităților, dar și a cerințelor în toate domeniile și a asigura o bună aprovizionare. Deci programul pe care l-am adoptat creează condiții ca să asigurăm poporului nostru — așa cum am declarat și ieri — un. nivel de viață dintre cele mai bune din Europa și din întreaga lume. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Dispunem de tot ce'este necesar pentru a realiza aceste programe.în ce privește animalele, deși trebuie să depunem încă eforturi ca să mărim efectivele la bovine și ovine, pe ansamblu prevederile pentru sacrificare asigură această aprovizionare. Și dispunem la toate celelalte produse de rezerve suficiente, mai mult decît necesare, pentru buna aprovizionare. Desigur, la acestea, în primăvara și vara anului viitor, trebuie să a- dăugăm producțiile pe care le vom obține ; dar, pentru perioada de iarnă, pînă la recolta nouă, avem în întregime asigurat tot ceea ce este prevăzut în program, și chiar rezerve.Nu mă refer deloc la cereale, pentru că am realizat în acest an o producție foarte bună — de peste 60 de milioane de tone de cereale. Numai membrii cooperatori primesc în acest an circa 2 milioane 800 de mii de tone de grîu, iar cu recolta obținută de populația din zonele de deal și munte, 3 milioane și 300 mii de tone, ceea ce, practic, membrilor cooperatori, cu familii cu tot, care sînt circa 6 milioane — mă refer numai la cooperatori — le revin vreo 450—460 de kg pe an. Or, în general, consumul pe plan mondial nu depășește 100—120 de kg grîu pe locuitor. Aceasta demonstrează ce a însemnat pentru țărănimea noastră cooperatistă obținerea, în acest an, a unor recolte de peste 8 000 kg grîu la hectar.La porumb, cooperatorii vor primi 5,5 sau 5,6 milioane de tone porumb știuleți. Practic, aproape o tonă pe locuitor, la care se adaugă, desigur, porumbul obținut pe lotul personal. Avînd în vedere recoltele obținute în sistemul cooperatist, aprecierile generale sînt că membrii cooperatori și populația din zonele de deal și munte vor obține o producție, de asemenea, de circa 15 milioane de tone de porumb știuleți, mai mult decît întreaga producție pe care am obținut-o în 1965, cînd a fost de circa 12 milioane tone grîu, porumb și toate celelalte.Toate acestea arată că realizarea unor recolte foarte bune asigură și posibilitatea, în conformitate cu prevederile Statutului și a legilor țării, ca cooperatorii să primească în natură mari cantități de grîu, de porumb, de alte produse agricole. Aceasta demonstrează cît de juste sînt prevederile Statutului cooperatorilor, ale legilor țării, în condițiile obținerii unor produse corespunzătoare. Numai pe calea unor producții bune putem asigura cooperatorilor și venituri mari — atît în bani, cît și în natură —, dar și mijloacele necesare pentru ridicarea generală a nivelului de trai, precum și pentru satisfacerea altor necesități ale dezvoltării țării.,Iată de ce, într-adevăr, recoltele din acest an reprezintă o demonstrație a ceea ce înseamnă noua
i 

revoluție agrară, a forței proprietății socialiste în agricultură, a muncii unite a țărănimii pentru obținerea celor mai bune recolte, în toate domeniile ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).Avem rezultate bune și în industrie, dar mi-am propus acum să mă refer la agricultură. Și în industrie am obținut rezultate bune. Insă, și în industrie, și în agricultură, avem încă multe de făcut în ce privește modernizarea, aplicarea cuceririlor științei, folosirea în cele mai bune condiții a mijloacelor de producție, pentru a ridica în general nivelul de, dezvoltare, a spori venitul național, singura cale pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare și de creștere a bunăstării materiale și spirituale.Mă refer Ia toate acestea pentru a sublinia că, și în ce privește produsele alimentare și industriale dispunem de tot ce este necesar pentru a asigura realizarea în bune condiții a prevederilor din program. Stă în puterea noastră să facem în așa fel îneît — repet — poporul nostru să aibă asigurate cele mai bune condiții de viață, de muncă, de locuit, să-șl ridice continuu nivelul de bunăstare și fericire ! (Aplauze puter
nice, prelungite).

Stimați tovarăși,Desigur, problemele internaționale sînt grave și complexe. Nu doresc acum însă să insist asupra acestora. Am vorbit despre ele Ia Plenara Comitetului nostru Central.Străbatem o perioadă cînd se pun multe întrebări, sînt multe șovăiri, dar sînt, în același timp, și încercări de a folosi această situație pentru a abate popoarele care au pășit pe calea socialismului, sau care vor să treacă pe călea socialismului și, dacă ei posibil, să mai consolideze o- rînduirea, șubredă, a capitalis-ț mului și imperialismului. Am spus la Plenara Comitetului Central al partidului, dar vreau să repet și aici, că toate aceste dorințe nu au nici un temei, că ele se vor spulbera așa cum spulberă furtuna și vîntul zăpada — și cerul se va lumina. Popoarele vor merge înainte pe calea eliberării, a socialismului, și orînduirea capitalistă — mai devreme sau mai tîrziu — va dispărea. Aceasta reprezintă necesitatea istorică, nu a dorinței u- nora sau altora, ci a înseși legilor de dezvoltare a societății omenești ! Lumea dorește o viață liberă, fără asupritori, fără bogați, fără săraci, o viață a belșugului pentru toți cetățenii — și socialismul realizează această viață! 
(Aplauze și urale puternice, pre- 
lungițe; șe scandează îndelung 
„Ceaușescu șl 'poporul!“).Noi considerăm că aceasta este 
o problemă a fiecărui popor, și 

trebuie să fie respectat neabătut dreptul fiecărei națiuni de a-și alege calea dezvoltării pe care o dorește.în ce ne privește, am ales calea socialismului și vom respinge orice încercări de amestec în treburile interne. Totuși, indiferent de convingerile ■ politice, filozofice, de credință sau de alte concepții, trebuie, în orice împrejurări, să apărăm dreptul poporului nostru de a-și făuri socialismul, viața, așa cum o dorește !Avem ferma convingere că popoarele vor impune și vor respinge orice amestec și vor determina cercurile imperialiste să-și' revizuiască politica actuală și să respecte neabătut acordurile internaționale, Carta Națiunilor Unite, să acționeze în spiritul principiilor coexistenței pașnice, de soluționare împreună a problemelor complexe, fiecare fău- rindu-și orînduirea pe care o consideră mai bună. Stă în puterea noastră să asigurăm dezarmarea, în primul rînd dezarmarea nucleară, să asigurăm pacea pe planeta noastră! (Urale și aplauze 
prelungite; se scandează Îndelung 
„Ceaușescu — pace!").Sîntem fermi în a face totul pentru pace. Cunoașteți activitatea și politica României socialiste în direcția aceasta! Dar trebuie să se înțeleagă bine că, pro- nunțîndu-ne pentru pace, pentru eliminarea armelor nucleare, nu înseamnă că vom ceda șantajului nuclear sau de alt fel, de teama distrugerii. In primul rînd, pentru că arma nucleară ar însemna distrugerea întregii omeniri, inclusiv a celor care ar îndrăzni să o folosească. Dar vom fi permanent în spiritul înaintașilor noștri și nu vom ceda șantajului de nici un fel. Nu considerăm că este justă concepția că mai bine să ne împăcăm, să cedăm noi, ca să nu se ajungă la vreo confruntare. Nu! în 1940 s-a demonstrat că cedarea în fața lui Hitler n-a salvat omenirea ; dimpotrivă, a dus la marile distrugeri. Numai lupta hotărîtă împotriva războiului, unitatea tuturor forțelor și popoarelor pentru pace vor asigura înlăturarea pericolului nuclear. Orice capitulare, orice cedare înseamnă instaurarea dominației mondiale a imperialismului, dominația străină. Și poporul nostru a spus întotdeauna că moare mal bine în luptă, decît să fie sclav — și trebuie să acționăm, întotdeauna, pentru libertate, pentru egalitate între toate națiunile! (Urale și a- 
plauze puternice; se scandează în
delung „Ceaușescu — România, 
pacea și prietenia!").România a cunoscut și ea starea de înapoiere. Am făcut progrese însemnate, încă și acum ne aflăm în tîndul țărilor în curs de dezvoltare. Și, indiferent de niye- lul de dezvoltare, așa cum am 

mai declarat, vom rămîne împreună și vom acționa în deplină solidaritate cu țările în curs de dezvoltare, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru a pune capăt politicii de jaf și asuprire a majorității omenirii de către țările imperialiste dezvoltate, pentru a asigura lichidarea acestei prăpăstii dintre săraci și bogați și creșterea continuă a bogăției în mîna unui grup restrîns de state, iar din aceasta în mîinile unor cercuri financiare și monopoliste.Dorim să se lichideze subdezvoltarea și șă se realizeze o nouă ordine economică mondială, să se asigure popoarelor posibilitatea de progres economic și social independent, să se pună capăt politicii de asuprire și inegalitate, în acest spirit, vom acționa și în viitor și vom face totul ca la rezolvarea complexelor probleme din lumea contemporană, pentru a- sigurarea viitorului — de progres și pace — al popoarelor, să participe toate statele, mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare, țările nealiniate, care sînt direct interesate în soluționarea, în interesul fiecărei națiuni, a acestor probleme.Dorim să crească rolul Organizației Națiunilor Unite, al celorlalte organisme în viața internațională.Repet, dorim o colaborare egală cu toate națiunile lumii, fără deosebire de orînduire socială. Considerăm că aceasta reprezintă astăzi singura alternativă, singura cale pentru a asigura progresul, independența și pacea întregii o- meniri, dreptul la dezvoltare liberă și independentă a tuturor națiunilor lumii ! (Aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Vom munci și vom lupta — pacea 
o vom apăra !“)în încheiere, doresc încă o dată să subliniez că hotărîrile adoptate în unanimitate de plenara noastră, trebuie să ducă la unirea și mai puternică a eforturilor noastre, ale tuturor, în realizarea obiectivelor de dezvoltare a patriei, de ridicare a bunăstării poporului, de asigurare a independenței și suveranității României ! (Aplauze puterni
ce, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Vă urez tuturor succese în întrea
ga activitate. Multă sănătate șl 
fericire ! (Aplauze și urale puterni
ce, prelungite ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“, 
„Stima noastră și mîndria — 
Ceaușescu, România !", „Ceaușescu, 
reales la al XIV-lea Con
gres !“. Toți cei prezenți în sală 
se ridică in picioare și, intr-o at
mosferă însuflețită, de puternică u- 
nitate, aclamă și ovaționează, mi
nute în șir, pentru Partidul Comu
nist Român — forța politică con
ducătoare a întregii națiuni —, pen
tru secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU).

(Urmare din pag. a Il-a)vorbitorul, deplinul acord cu documentele supuse dezbaterii plenarei, care reprezintă o nouă
CUViNTUL TOVARĂȘULUI 

FLOREA VOINEA
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,Vă rog să-mi îngăduiți să folosesc și acest prilej, ca, de la tribuna Plenarei Frontului Democrației și Unității Socialiste, să dau glas, asemenea întregului popor, adeziunii unanime a tinerei generații a României socialiste la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului privind propunerea de realegere. la cel de-al XIV-lea Congres. în fruntea partidului nostru comunist, a celui mai iubit și respectat fiu al națiunii, Erou între eroii neamului. luptător neobosit pentru pacea lumii, Conducătorul de geniu al patriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Tinăra generație susține cu toată căldura inimii această opțiune istorică și vede în ea chezășia înaintării ferme, neabătute a tării noastre pe noi trepte de civilizație socialistă și comunistă. în deplin consens cu aspirațiile vitale de libertate și progres ale întregului popor român.După ce s-a referit pe larg la modul în care organele si organizațiile U.T.C. au acționat pentru sporirea contribuției tinerilor la realizarea integrală si la timp a sarcinilor de plan în acest an hotăritor al cincinalului. la amplele activități politico-educative desfășurate în unități din industrie, agricultură, învătămînt si cercetare. pe șantierele de muncă patriotică. menite să asigure creș- terea responsabilității întregului tineret fată de înfăptuita o- biectivelor actualei etape de dezvoltare a tării, intensificarea întregii munci de formare si dezvoltare a conștiinței revoluționare. comuniste și patriotice a tinerei generații, vorbitorul a spus : Am regăsit în magistrala dumneavoastră Expunere prezentată la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. a- ceeașl generoasă și fundamentală preocupare, ca în toate documentele partidului nostru din perioada de după Congre-
CUVINTUL

DOBRIȚA
Mult stimate tovarășe secretar 

general Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși.Am deosebita cinste de a exprima adeziunea fierbinte, una-

DIN CUViNTUL PARTICIPANT III) It IA PLENARA FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂțlI SOCIALISTEdovadă a grijii partidului, a ilustrului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceausescu, fată de ridicarea permanentă a nivelului de viată al poporului.

sul al IX-lea. pentru formarea și educarea tinerei generații.In aceste momente de adîncă emulație creatoare. de vibrantă mîndrie patriotică, vă rugăm să primiți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. gîndurile noastre de aleasă si profundă recunoștință, vii mulțumiri si vă dorim, din adincul inimilor, multă sănătate și putere de muncă, spre binele și fericirea întregii noastre națiuni.Cu profundă stimă și considerație aducem un ales omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, personalitate proeminentă a vieții politice și științifice din țara noastră, împreună cu respectuoasele noastre mulțumiri pentru grija permanentă pe care o manifestă și activitatea susținută desfășurată, cu înaltă competentă si dăruire, pentru dezvoltarea si afirmarea viguroasă a științei. învățămîntului și culturii românești, pentru formarea multilaterală pentru muncă și viată a tinerei generații.Acum. în preajma celui de-al XIV-lea Congres al partidului, tinerii patriei fac solemnul le- gămînt de a răspunde. prin semnificative fapte de muncă și pregătire, pe măsura tinereții, lor, înaltului mandat de încredere, de investiție socială pe care partidul și statul nostru. dumneavoastră le manifestați fată de generația care, practic. reprezintă generația formată în anii luminoși ai E- pocii de glorie și eroism, de monumentale realizări socialiste —. „Epoca Nicolae Ceaușescu".Ne angajăm solemn — si a- cesta este obiectivul prioritar al organizației noastre revoluționare — ca în anul Congresului partidului să ne a- ducem prinosul de acțiune în eforturile colective ale întregului popor, consacrate .înfăptuirii neabătute a politicii interne și externe a partidului nostru — politică consacrată binelui omului și aspirațiilor sale, echității și dreptății sociale, păcii și colaborării intre popoare.
TOVARĂȘEI 
ȚIGĂRANnimă, a celor peste șapte milioane de membri ai sindicatelor din patria noastră la Hotărirea Plenarei Comitetului Central din iunie a.c. privind realegerea la cel de-al XIV-lea Congres in 

funcția supremă de secretar general al partidului a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului, apărător neînfricat al ideologiei clasei muncitoare, al principiilor fundamentale ale socialismului, al demnității. libertății și independenței patriei.Această opțiune politică istorică. izvorită din voința și conștiința de sine a clasei muncitoare, a întregului popor, își are sorgintea în vastul proces revoluționar, unitar și neîntrerupt pe care l-a parcurs patria noastră în epoca de împliniri fără egal deschisă de istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român, proces care l-ați condus în mod strălucit cu abnegație și eroism, conferind României socialiste un binemeritat prestigiu în rîndul națiunilor lumii, oferind, totodată, întregii națiuni garanția fermă că patria noastră va urca pe noi trepte de progres și' civilizație, așa cum se prefigurează strălucit în documentele pentru cel de-al XIV- lea Congres al partidului.Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste îmi oferă fericitul prilej de a exprima, în numele sindicatelor din România, sentimentele de profundă stimă și gratitudine ce. le păstrăm tovarășei Elena Ceaușescu, eminent savant de renume mondial și patriot înflăcărat, care cu energie și dăruire revoluționară contribuie la propășirea și progresul patriei, la înflorirea necontenită a științei, învăță- mintului și culturii, la creșterea prestigiului științei românești pe toate meridianele globului..Magistrala dumneavoastră Expunere la Plenara lărgită a Comitetului Central al partidului evidențiază cu pregnanță importanța sistemului democrației noastre muncitorești-re- voluționare. rolul Frontului Democrației și Unității Socialiste, care unește toate forțele și categoriile sociale și asigură ca întregul popor, in deplină unitate, să participe la elaborarea programelor de dezvoltare economico-socială și să acționeze pentru realizarea lor.Raportăm plenarei că, mili- tind pentru transpunerea neabătută în viată a teze
CUVINTUL MITROPOLITULUI 

NICOLAE CORNEANU
Mult stimate domnule pre

ședinte Nicolae Ceaușescu,
Onorată asistență,Pentru reprezentanții chitelor religioase care ne aflăm aici, pentru toți credincioșii din România, indiferent cărei confesiuni sau religii aparținem, este o mare cinste să ne știm părtași la momentele importante ale evoluției noastre ca țară și popor — și, incontestabil, ne 

lor, orientărilor șl cerințelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la necesitatea îmbunătățirii radicale a întregii lor activități, sindicatele, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, folosind o multitudine de forme și metode specifice, au contribuit la unirea și mai puternică a eforturilor oamenilor muncii pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, cu prioritate a exportului.Așa cum în mod strălucit ați relevat în magistrala dumneavoastră Expunere, mult stimate tovarășe secretar general, in momentul de față, caracterizat printr-o recrudescentă în unele țări a acțiunii forțelor ostile socialismului, organele și organizațiile componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste își vor intensifica munca ideologică și politico- educativă, dind o replică hotări- tă tuturor încercărilor de destabilizare a construcției socialiste. In confruntarea de idei contemporană, ne revine sarcina, formulată expres în magistrala dumneavoastră Expunere, de a pune cu putere în- evidentă superioritatea sistemului democrației noastre muncitorești-revo- luționare — creat din inițiativa dumneavoastră — de a asigura perfecționarea continuă a cadrului democratic și creșterea participării tuturor oamenilor muncii, a întregului popor la viața economico-socială.Sinteți, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, mîndria, demnitatea și făclia revoluționară a partidului și a poporului, care vă urmează cu credință și devotament nemărginit în măreața operă de edificare a socialismului și comunismului în România. Pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre bunăstarea și fericirea poporului român, vă adresăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai vii mulțumiri. împreună cu urarea de viață îndelungată și multă putere de muncă pentru a conduce națiunea noastră cu aceeași clarviziune și cutezanță revoluționară pe calea socialismului și comunismului.

aflăm intr-un astfel de moment —. de asemenea să ne știm părtași la orice se intreprinde spre folosul obștesc.După ce s-a referit la însemnătatea unor mari evenimente din viața tării. vorbitorul a spus; dacă ar fi să caracterizăm prezentul în ansamblul său. vom spune că ne aflăm în epoca de ctitorire a vieții si omului nou în patria noastră. cînd sînt mobilizate toa

te energiile poporului, cînd aporțul fiecăruia este important și necesar. Prezenta conducătorilor cultelor religioase la actuala plenară vrea să semnifice adeziunea deplină la programele supuse dezbaterii. Adeziunea noastră e cu atît mai însuflețită cu cit știm că la elaborarea și fundamentarea lor vă aflați dumneavoastră, mult stimate domnule președinte Nicolae Ceaușescu, care, pe parcursul anilor de cînd vă aflați în fruntea țării, ați dovedit, prin fapte de profundă înțelepciune, exemplară dăruire și nețărmurită dragoste de popor, justețea politicii inițiate și înfăptuite de dumneavoastră și de aceea considerăm realegerea dumneavoastră, în funcția politică supremă, la conducerea destinelor națiunii, garanția continuării neîntreruptului mers înainte în toate domeniile.De asemenea, găsesc potrivit să subliniez și eu rolul mult stimatei doamne Elena Ceaușescu, militant de frunte al statului, savant de înalt prestigiu și recunoaștere internațională, în fundamentarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, la înflorirea științei, învățămin- tului și culturii românești, Ia progresul general al României.Mult stimate domnule președinte,Sîntem fericiți ori de cite ori ne aflăm în preajma dumneavoastră, prezența dumneavoastră ne împrumută sentimentul liniștii și siguranței. Vă sîntem recunoscători pentru condițiile de stabilitate și echilibru asigurate existenței noastre zilnice. Mai presus de toate vă mulțumim pentru încrederea ce ne-ați sădit-o în suflet în destinul luminos al patriei, mîndria de a ne ști fii ai poporului, cetățeni ai Republicii Socialiste România. în țara noastră, indiferent de naționalitatea căreia aparținem, toți ne simțim egali și împreună stăruim pentru înălțarea ei pe noi trepte de progres și civilizație. E adevărat că în ultima vreme s-au făcut încercări de a prezenta intr-o lumi
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

ALEXANDRU BĂLĂCI
Mult iubite si stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimat! to

varăși,Pentru scriitorii din România, asemenea întregului nostru popor. Plenara lărgită a Comitetului Central, apropiatul Congres al Partidului Comunist Român reprezintă evenimente politice de o eseptială semnificație. cu profunde reverberații în munca si viata noastră. Se 

nă falsă realitățile de la noi. în afara granițelor au fost reactivate tendințe revanșarde, revizioniste și șovine, au fost promovate țeluri obscure și ațițate pretenții de revenire la trecut, înțelegem bine resorturile unei astfel de politici, dacă aceasta se poate numi politică, și îi opunem iubirea necondiționată de patrie și popor, hotărîrea de a apăra integritatea, independența și suveranitatea țării.Minciunile și calomniile sint dezise de largile libertăți și drepturi de care se bucură fiecare ins, inclusiv credincioșii, posibilitățile de afirmare pe care le are fiecare om cinstit. Mă simt, dator să afirm aceasta ca unul ce locuiesc în partea de apus a țării, unde, alături de români, trăiesc maghiari, germani, sîrbi, evrei și alte naționalități, fără ca între noi să existe discriminări, și tensiuni, în numele adevărului resping orice alegații de natură să prezinte intr-altfel relațiile dintre naționalitățile conlocuitoare, cu atît mai mult dintre cultele religioase.în măsura în care ne iubim patrig, dorim să contribuim și la apărarea păcii, conștienți că nimic trainic și măreț nu se poate înfăptui decît intr-un climat de liniște, colaborare și securitate. Vă asigurăm, domnule președinte Nicolae Ceaușescu. de hotărîrea noastră nestrămutată de a contribui din toate puterile la sprijinirea acțiunilor țării noastre îndreptate spre apărarea păcii, spre dezarmare și înlăturarea primejdiilor unui nou război.în încheiere, permiteți-mi, vă rog, să reafirm sprijinul slujitorilor și credincioșilor cultelor religioase din țara noastră față de documentele dezbătute la Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, față de principiile și obiectivele profund umaniste ale politicii interne și externe a statului nostru, față de luminoasele dumneavoastră orientări, de pilduitoarea dumneavoastră activitate, mult stimate domnule președinte Nicolae Ceaușescu, dedicate binelui și fericirii patriei, păcii, liniștii și ințelegerii intre toate popoarele.

află aici. într-o superbă sinteză, spiritul creator, deschis amplu înnoirilor, inaugurat de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, iși găsesc materializarea îndemnul și luminosul exemplu de uriaș efort de gindire revoluționară ale tovarășului Nicolae Ceausescu, secretarul general al partidului, care a îndreptat cursul dezvoltării noastre pe un făgaș nou. a determinat punerea in practică. 

printr-un complex de mijloace vii. originale, confirmata de viată, a dezideratului unirii socialismului cu democrația, singura cale în măsură să asigure progresul economic și social al tării în condițiile lumii moderne în care trăim.Avem satisfacția, a continuat vorbitorul, de a nel număra printre factorii care concură la opera de edificare a României. în ceea ce are ea esențial — omul de azi. străbătut de spirit revoluționar, înarmat cu o conștiință înaintată. conștiința comunistă. Dar. în același timp, sîntem conști- enți că prezența noastră in a- cest puternic front de luptă revoluționară pentru accelerarea progresului patriei ne incumbă răspunderea de a crea opere pe măsura exigentelor deosebit de complexe și cuprinzătoare, sub semnul cărora se desfășoară creația materială și spirituală a întregului popor. Investigînd cu pasiune si înaltă conștiință artistică evenimentele fierbinți ale conștiinței socialiste, zonele cele mai profunde ale conștiinței făuritorilor noilor realități, scriitorul român de astăzi își situează propria strădanie sub luminile vastului efort de înnoire și perfecționare caracteristic întregii fizionomii a României contemporane. Partidul Comunist Român, secretarul său general. tovarășul Nicolae Ceaușescu. ne-au înarmat cu o nouă perspectivă asupra lumii și societății.De la altitudinea învestiturii acordate, a climatului de libertate a creației asigurat de către societatea noastră socialistă, ca scriitori avem datoria să ducem mai departe aceste înfăptuiri, să creăm opere durabile, care să transmită posterității chipul de azi al patriei, eroismul oamenilor de pe aceste meleaguri, să scoatem puternic în evidență datele etico-spirituale ale muncitorului, țăranului, intelectualului, angajați în cea mai vastă lucrare a- supra timpului și asupra lor iri- șile, desfășurată vreodată pe pă- mintul României.Răspunzind cu opere majore comandamentelor puse de partid în fața literaturii, nu vom face decît să participăm la îmbogățirea tezaurului de valori ale scrisului nostru, să ne situăm într-o luminoasă, continuitate a marilor oameni de litere din is
CUVINTUL TOVARĂȘEI 

MARIA GHIȚULICĂ
Mult stimate tovarășe secretar 

general Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,Magistrala Expunere prezentată în deschiderea lucrărilor Plenarei lărgite a C.C. al P.C.R. — contribuție remarcabilă la îmbogățirea patrimoniului socialismului științific, a teoriei 

toria noastră, care niciodată nu au văzut in literatură un joc al spiritului desprins de contextul vremii, ci au demonstrat prin operele lor că arta este menită să îndeplinească un rol activ, esențial în modelarea conștiinței umane.Scriitorii României contemporane își exprimă înalta prețuire față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, față de remarcabila sa contribuție la înflorirea învățămîntului. științei și culturii românești din care literatura este o luminoasă parte integrantă.Trăim cea mai măreață epocă din istoria multimilenară a poporului român. Avem șansa de a ne înscrie viața într-un timp eroic, în care s-au materializat cele mai înalte năzuințe ale înaintașilor noștri, s-a ridicat zidirea nepieritoare a unei societăți libere, operă a omului liber și destinată fericirii sale. Această ctitorie este legată de numele și faptele iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru care nu există țel mai înalt decît slujirea cauzei progresului României și prosperitatea poporului român. Scriitorii din România își exprimă atașamentul deplin față de patriotul înflăcărat, fată de excepționalul exemplu de om al creației care este secretarul general al partidului, a cărui operă vie a deschis vaste perspective creației din orice zonă a activității umane. Iată de ce scriitorii români iși exprimă și cu acest prilej adeziunea lor deplină la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 1989 referitoare la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. la cel de-al XIV-lea Congres, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, chezășie a înfăptuirii marilor programe de dezvoltare economico-socială a tării, de formare a omului nou. cu o înaltă conștiință revoluționară, patriotică, de înaintare neabătută a României pe drumul socialismului si comunismului. Adevărul și realitatea mărețelor teme ale artei șt literaturii, indicate de tovarășul Nicolae CeaușeScu. vor fi redate de creatorii valorilor spirituale în formele luminoase ale umanismului românesc contemporan. Acesta este angajamentul solemn al scriitorilor din România so- cialistă, reinnoit astăzi, pentru prezent și viitor.

și practicii revoluționare —constituie pentru activul de .partid, pentru întregul nostru partid și popor orientări de excepțională însemnătate, direcții prioritare de acțiune pentru înfăptuirea Programului partidului
(Continuare in pag. a V-a)
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din Republica Socialistă România
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din Republica Socialistă România
TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România 

de Consiliul oamenilor muncii români de naționalitate maghiară

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România 

de Consiliul oamenilor muncii români de naționalitate germană

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,Desfășurindu-șl lucrările In atmosfera de puternică efervescență politică și activitate creatoare în care comuniștii, toți oamenii muncii din patria noastră acționează cu hotărîre și dăruire revoluționară pentru transpunerea in viață a grandioaselor obiective de dezvoltare economico-socială a patriei, strălucit prefigurate în proiectul Programului-Directivă și în Tezele pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului, Plenara Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate maghiară constituie un nou și minunat prilej de a exprima, în cuvinte pornite din Inimă, într-o deplină unitate de gind și simțire cu întreaga națiune, nețărmurita prețuire, dragostea și atașamentul față de partid, față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent militant revoluționar, genial strateg al României socialiste moderne, personalitate politică proeminentă a lumii contemporane, simbol suprem al devenirii comuniste a patriei, care v-ați dedicat întreaga viață și activitate celor mai nobile idealuri de progres și prosperitate ale poporului român.Afl!ndu-se încă sub puternica impresie a magistralei dumneavoastră Expuneri prezentate In cadrul recentei Plenare lărgite a C.C. al P.C.R., participanții la plenara noastră lși reafirmă, în numele tuturor oamenilor muncii români de naționalitate maghiară, adeziunea deplină la ideile, tezele șl orientările cuprinse In acest document programatic de Importanță istorică pentru destinele României socialiste, vibranta mîndrie patriotică pentru viziunea de largă perspectivă și spiritul profund științific în care sint abordate problemele cardinale ale prezentului și viitorului construcției socialiste, ale activității Ideologice și Îtolitico-educative, de dezvoltare a conștiinței revo- uționare, de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului. Acest vast program de muncă și viață, la a cărui traducere in practică ne vom implica cu toată puterea noastră de muncă șl creație, cu toată ființa, împreună cu Întregul nostru popor, constituie o nouă șl strălucită contribuție la îmbogățirea experienței făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, a teoriei revoluționare a clasei muncitoare, a tezaurului gîndiril social-politlce contemporane.Dlnd glas angajamentului fierbinte de a acționa neabătuf, cu cea mai înaltă responsabilitate șl exigență, pentru traducerea în practică a mărețelor programe de dezvoltare economico-socială a patriei, cuprinse fn documentele pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului, oamenii muncii români de naționalitate maghiară din întreprinderi și unități industriale, din învățămînt și cultură, din institute de cercetare șl unități agricole, de pe inarîle șantiere ale construcției socialiste acționează neobosit, cu dăruire șl entuziasm, In atrinsă unitate cu Întregul popor, pentru realizarea Integrală a sarcinilor de plan pa •cest an și pe Întregul cincinal.Activitatea plină de dăruire patriotică pe eare o desfășoară toți fiii patriei In acest scop reprezintă manifestarea cea mat grăitoare a puternicei unități a națiunii In jurul partidului, a dragostei nețărmurite pe care o nutrim cu toții față de partid, față de dumneavoastră. mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a hotărîril exprimate Intr-o vibrantă unanimitate de plenara noastră, în consens cu voința întregului partid, a întregului popor, ca la cel de-al XIV-lea Congres să fiți reales în suprema funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, convinși că aceasta constituie chezășia înaintării patriei pe drumul socialismului și comunismului, ■ întăririi unității și coeziunii partidului, garanția împlinirii celor mal Îndrăznețe aspirații ale națiunii noastre socialiste, a afirmării demne, libere și independente a României în rîndul țărilor lumii.Realegerea dumneavoastră, mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. în cea mai înaltă funcție de partid constituie, totodată, certitudinea că șl în viitor partidul nostru va asigura unitatea, solidaritatea si egalitatea tuturor fiilor României socialiste.Este un adevăr de netăgăduit faptul că mărețele succese obținute de poporul nostru pe calea deschisă de Istoricul Congres al IX-lea al partidului, care a Inaugurat o nouă etapă în edificarea socialismului In România, sînt nemijlocit legate de activitatea prodigioasă pe care o desfășurat!, de rolul decisiv pe care 11 aveți în regindirea, pe o bază nouă, profund științifică. a aplicării adevărurilor generale ale socialismului științific la condițiile concrete ale țării noastre. a Întregului proces de făurire a noii societății cu poporul și pentru popor, și, în acest cadru, de definire. într-o concepție originală, a locului si rolului partidului in societate, ca nucleu și centru vital al întregii națiuni.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII ROMÂNI DE NAȚIONALITATE MAGHIARA 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Joi a avut loc, în Capitală. Plenara Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România.Plenara a analizat modul în care oamenii muncii români de naționalitate maghiară acționează, împreună cu întregul popor, pentru transpunerea în practică a grandioaselor obiective de dezvoltare economico-socială a patriei, pentru îndeplinirea sarcinilor ce decurg din planul de stat pe acest an și pe întregul cincinaLExaminarea tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi, dezbaterile care au avut loc s-au desfășurat în lumina tezelor, ideilor și orientărilor cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. la recenta Plenară a C.C. dl P.C.R.. „Cu privire la problemele socialismului, ala activității ideologice, politico-educative. de dezvoltare a conștiinței revoluționare, de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului in România".La lucrări a participat tovarășul Constantin Olteanu. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar el C.C. al P.C.R.în cadrul plenarei au luat cuvtn- tul tovarășii Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Politic E- xecutiv al C.C. al P.C.R.. președintele Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate maghiară. Ludovic Fazekas, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, vicepreședinte al Consiliului

oamenilor muncii români de naționalitate maghiară. Keresztes loan, directorul Fabricii de Piese Turnate și Forjate a întreprinderii Autome- canica-Brașov. Furd Iuliu. secretar de stat la Ministerul Educației șl învățămintului, membru al Biroului Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate maghiară. Antal A- dalbert, profesor, decanul Facultății de mecanică a Institutului Politehnic din Cluj-Napoca, Fejes Iuliu, prim-vioâpreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean Harghita, secretar al Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate maghiară. Ocskâ Ilie, secretarul comitetului de partid al întreprinderii „Electrotimiș" — Timișoara. Varga Iosif, redactor-șef al ziarului „Ifjumunkâs". Walter Iosif, prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular Municipal Tîrgu Mureș, Majai Adalbert, președintele Consiliului județean Harghita al oamenilor muncii români de naționalitate maghiară, președintele Comitetului județean de cultură șl educație socialistă. Pozzet Margareta, președintele Consiliului orășenesc al sindicatelor Sa- lonta, județul Bihor, Murvay Vasile, inginer la mina Cavnic, județul Maramureș. Szabo Alexandru, președintele Consiliului județean Alba al oamenilor muncii români de naționalitate maghiară. Szabo Iuliana, șef de fermă la C.A.P. Sinzieni. județul Covasna. Ladislau Hegeduș. secretar de stat la Consiliul Culturii și Educației Socialiste.Participanții la dezbateri au dat cea mal Înaltă apreciere tezelor.

Cu profund respect ne îndreptăm, totodată, glndu- rile noastre de nețărmurită stimă și prețuire către tovarășa Elena Ceaușescu, personalitate politică și savant de largă recunoaștere internațională, care, cu pilduitoare grijă, contribuie la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare a țării, la organizarea si modernizarea activității în toate sectoarele vieții economico-sociale. la afirmarea puternică și înflorirea continuă a științei, învățămintului și culturii românești.în numele tuturor oamenilor muncii români de naționalitate maghiară, plenara dă o inaltă apreciere proiectului Programului-Directivă și Tezelor pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului, care sintetizează in cel mai Înalt grad strategia dezvoltării economico-sociale a patriei în perioada 1991—1995 și în perspectivă pînă in anii 2000—2010. ele continuînd pa o treaptă superioară mărețele realizări obținute în perioada ce a trecut de la cel de-al IX-lea Congres al partidului, pe care cu îndreptățită mîndrie patriotică și aleasă prețuire o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".Profund conștienți că intre realizările de incontestabilă însemnătate obținute de poporul român în toate domeniile vieții economico-sociale. cu deosebire în perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului, un loc deosebit îl ocupă modul exemplar in care a fost soluționată problema națională în România. participanții la plenară își exprimă sentimentele de satisfacție și Înaltă recunoștință pentru faptul că dezvoltarea armonioasă, echilibrată a tuturor zonelor tării a făcut ca și în județele unde trăiesc și muncesc și cetățeni români de naționalitate maghiară să se înregistreze o dezvoltare fără precedent a bazei teh- nico-materiale a tuturor sectoarelor de activitate, creșterea puternică a producției industriale. înflorirea științei. învățămintului și culturii, să fie transpus în practică un vast program de modernizare a tuturor localităților urbane și rurale, asigurindu-se. pe această bază, egalitatea deplină a tuturor fiilor României socialiste. fără deosebire de naționalitate, atît în ceea ce privește dreptul la muncă, cît și accesul la cultură și educație, afirmarea plenară a personalității fiecărui cetățean tn întreaga viață politică, economică si socială a tării.Este o realitate de necontestat că toate aceste mărețe realizări au fost obținute numai după înlăturarea relațiilor de exploatare și făurirea proprietății socialiste a întregului popor asupra mijloacelor de producție. Iată de ce sîntem hotărîți să facem totul pentru întărirea și dezvoltarea continuă a proprietății socialiste, de stat și cooperatiste, sursă sigură a bunăstării noastre, a tuturor, respingînd cu toată tăria orice teorie, din orice parte ar veni, cu privire la repriva- tizarea averii poporului.Tot ce s-a înfăptuit în acești ani de glorioasă Istorie constituie o mărturie a preocupării permanente a partidului, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,- pentru sporirea necontenită a nivelului de trai, material șl spiritual, al întregii națiuni. Tocmai de aceea, «intern ferm hotărîți ca, Împreună cu întregul popor, să facem totul pentru transpunerea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, politică orientată cu consecventă principialitate spre promovarea intereselor supreme ale României, să apărăm cu orice preț independența și suveranitatea patriei, respingînd cu hotărîre și demnitate orice manifestări antisocialiste. antiromânești, șovine, naționaliste, iredentiste sau de denigrare a realizărilor poporului român, neadmițînd nimănui să se amestece în treburile interne ale patriei noastre. Hotărîți să ducem mai departe făclia luptei revoluționare, ne exprimăm și cu acest prilej adeziunea deplină la politica externă a partidului și statului nostru, de prietenie și colaborare cu toate națiunile, al cărei neobosit promotor sînteți dumneavoastră, aducîndu-vă omagiul nostru fierbinte pentru clarviziunea și consecvența cu care acționați în direcția consolidării socialismului și soluționării, în Interesul popoarelor, al păcii șl colaborării internaționale. a problemelor cardinale ale contemporaneității.Tn spiritul orientărilor cuprinse în documentele pentru cel de-al XIV-lea Congres, în magistrala Expunere prezentată de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., precum și al sarcinilor ce decurg din Programul privind autoconducerea și autoaprovi- zionarea. pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe anul 1990 — nouă și elocventă ilustrare a preocupărilor permanente ale partidului, ale dumneavoastră personal, pentru creșterea necontenită a nivelului de trai al poporului —, ne angajăm solemn ca, împreună cu întreaga națiune, să facem totul pentru ridicarea pe un plan superior a întregii activități economico-sociale, pentru a întîmpina cu rezultate cît mai bune, în toate domeniile, mărețul forum național al comuniștilor români, Congresul victoriei depline a socialismului pe pămfntul scumpei noastre patrii comune, Republica Socialistă România.
Ideilor și orientărilor de Inestimabilă valoare teoretică și practică cuprinse in magistrala Expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. rostită la Plenara lărgită a Comitetului Central al partidului, contribuție inestimabilă la progresul societății românești, la clarificarea problemelor actuale ale dezvoltării socialismului. ale vieții politice internaționale.Plenara a dat expresie sentimentelor de înaltă stimă si prețuire, de nețărmurită dragoste si recunoștință ne care oamenii muncii români de naționalitate maghiară le nutresc fată de conducătorul iubit al partidului si statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru neobosita activitate consacrată cu totală dăruire si abnegație revoluționară cauzei generale a socialismului si păcii, în consens cu voința întregului popor. plenara a dat glas adeziunii fierbinți a tuturor oamenilor muncii români de naționalitate maghiară la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. la Congresul al XIV-lea. în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român — garanție a Înfăptuirii mărețelor obiective de dezvoltare multilaterală a patriei, a înaintării neabătute a României pe calea luminoasă a comunismului.Plenara a exprimat, totodată, totala adeziune fată de proiectul Programului-Directivă si Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, apreciind că obiectivele Si liniile directoare privind dezvoltarea tării

în cincinalul viitor si în perspectivă, precum si principiile politice care le călăuzesc sînt de natură să asigure creșterea în ritmuri tot mai înalte a industriei si agriculturii, să accelereze înflorirea în continuare a științei. învățămintului si culturii, să nună în valoare pe deplin resursele materiale si umane ale tării.A fost adus un cald omagiu tovarășei Elena Ceaușescu. strălucită personalitate politică, om de Știință de înalt prestigiu internațional, pentru deosebita contribuție la elaborarea si înfăptuirea politicii interne si externe a partidului si statului, la înflorirea științei. învățămintului si culturii în tara noastră.S-a reliefat faptul că, datorită strălucitelor realizări obținute în toate domeniile în epoca revoluționară deschisă de istoricul Congres al IX-lea al partidului, în societatea românească s-a asigurat dreptul la muncă pentru toți cetățenii patriei, accesul larg la educație, învățămînt și cultură, formarea omului nou cu o Înaltă conștiință, cu o temeinică pregătire profesională, cu un nivel ridicat de bunăstare materială și spirituală, a- firmarea plenară a personalității fiecărui cetățean în întreaga viață politică, economică și socială a țării, realități care exprimă adevăratele drepturi ale omului.Dezbaterea în plenara noastră — au subliniat vorbitorii — a documentelor celui de-al XIV-lea Congres, documente dezbătute de întregul partid și popor, ilustrează cu putere și adeziunea oamenilor muncii români de naționalitate maghiară la politica de construcție socialistă, hotărîrea lor de a înfăptui neabătut a- ceastă politică, ce corespunde pe deplin intereselor fundamentale ale României socialiste, ale tuturor fiilor patriei.Participanții la dezbateri au exprimat convingerea unanimă că înfăptuirea socialismului, așa cum este concepută de partidul nostru — cu poporul și pentru popor — este singura cale de înflorire multilaterală a patriei, de afirmare a personalității umane, de asigurare a deplinei libertăți și demnități a omului, precum și hotărîrea de a acționa și In viitor pentru întărirea și dezvoltarea mal puternică a proprietății socialiste, pentru creșterea rolului conducător al partidului, ca nucleu și centru vital al întregii națiuni.Participanții la dezbateri, toți cei prezenți la plenară au Înfierat politica cercurilor reacționare de ponegrire a realizărilor socialiste, care, cu scopul vădit de a frîna mersul hotărit al poporului român pe calea construirii noii orinduiri, au acționat și acționează pentru ațîțarea vrajbei naționale, pentru slăbirea unității oamenilor muncii. Respingem cu indignare — au arătat vorbitorii — manifestările șoviriiste, revanșarde, revizioniste care, cu premeditare, denaturează realitățile din țara noastră, ignorind cu rea-credință politica profund umanistă, promovată cu atîta consecventă de partidul și statul nostru, de asigurare a unei egalități depline între toți fiii patriei.Cei care au luat cuvîntul au menționat că. prin prevederile sale. Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea, pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe anul 1990, asigură o bună aprovizionare a populației, în conformitate cu obiectivele generale ale politicii partidului și statului nostru, care situează pe prim-plan creșterea nivelului de trai, a calității vieții Întregului popor.Plenara a adoptat o hotărîre în legătură cu problemele aflate pe ordinea de zi, cu sarcinile ce revin Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate maghiară în perioada următoare. în hotărîrea adoptată sint exprimate sentimentele de înaltă stimă și prețuire, de nețărmurită dragoste și profundă recunoștință ale tuturor oamenilor muncii români de naționalitate maghiară față de strălucitul conducător al partidului și statului nostru, marele Erou al României socialiste, adeziunea fierbinte, unanimă la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres, în funcția supremă de secretar general al partidului, este adus un profund omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent militant al partidului nostru, savant de înalt prestigiu internațional, pentru contribuția sa neobosită la înfăptuirea politicii partidului, la înflorirea științei, învățămintului și culturii din țara noastră. în hotărîre sint, de asemenea, exprimate acordul deplin cu documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, cu tezele, ideile și orientările din magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., angajamentul oamenilor muncii români de na? ționalitate maghiară de a participa, cu întreaga ființă, cu toată puterea de muncă și creație, împreună cu întregul popor, la opera de înfăptuire a politicii Interne șl internaționale a partidului și statului nostru, la dezvoltarea și înflorirea continuă a României socialiste.într-o atmosferă de puternică angajare patriotică, participanții la plenară au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, in care se dă expresie hotărîrii oamenilor muncii români de naționalitate maghiară de a acționa, înfrățiți in idealuri cu întregul popor, strins uniți în jurul partidului, al secretarului său general, pentru transpunerea in viață a tuturor obiectivelor cuprinse în magistrala Expunere a conducătorului partidului și statului la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., pentru înfăptuirea grandioaselor programe de construire a socialismului și comunismului în patria noastră liberă, suverană și independentă — Republica Socialistă România.

Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,în atmosfera de puternică efervescență politică, da fermă angajare revoluționară generată de ampla dezbatere a documentelor programatice pentru Congresul al XIV-lea al partidului — ale căror orientări deschid noi și luminoase perspective pentru progresul și înflorirea întregii țări —, participanții la Plenara Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate germană își exprimă, cu vie satisfacție și inaltă mîndrie patriotică, totala adeziune față de Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului privind realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele Erou între eroii neamului, ctitorul de geniu al României socialiste moderne, eminentă personalitate a lumii contemporane. în suprema funcție de secretar general al partidului. Această istorică opțiune, care ilustrează în mod strălucit, voința fierbinte și unanimă a întregului popor, reprezintă garanția edificării cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate în România, pe baza aplicării creatoare a principiilor generale ale socialismului științific la condițiile concrete din țara noastră, chezășia viitorului comunist al patriei, a înaintării ei neabătute spre cele mai Înalte culmi de progres și civilizație.în numele tuturor oamenilor muncii români de naționalitate germană, subliniem, și cu, acest prilej, importanța excepțională a operei revoluționare desfășurate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășa Nicolae Ceaușescu, în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, cînd, printr-o strălucită activitate teoretică și practică, ați imprimat un suflu nou, un curs dinamic, impetuos șl profund novator întregii vieți politice, economice șl sociale a țării.într-un glas cu întregul popor, dăm o înaltă șl unanimă apreciere cutezătoarei viziuni revoluționare, profund științifice cuprinse tn Expunerea la Plenara Comitetului Central al partidului — autentic program de muncă și luptă al comuniștilor, al Întregului popor —, inestimabilelor teze și concepte elaborate de dumneavoastră, contribuției determinante pe care ați adus-o și o aduceți la elaborarea și fundamentarea programelor de dezvoltare Intensivă, multilaterală a patriei, la creșterea rolului conducător al partidului, centrul vital al întregii noastre națiuni, a forței sala politice șl organizatorice în Întreaga operă de construcție a socialismului și comunismului pe pămîntul României. Genial gînditor politic, strălucit promotor al noului, al deschiderilor originale, de amplă perspectivă, dumneavoastră, mult iubite și stimata tovarășe secretar general, ați acționat cu fermitate pentru a se pune capăt conservatorismului, șablonis- mului șl concepției „modelului unic" în construcția socialistă, rodind partidului și poporului încrederea în forțele proprii, în capacitatea lor de acțiune, .corespunzător fiecărei etape de dezvoltare economico-socială a țării.Dumneavoastră, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă revine meritul excepțional de a fi regindit, in virtutea a ceea ce este specific sl propriu realităților țării noastre, perfecționarea, sub toate aspectele, a organizării șl conducerii întregii noastre vieți economice și sociale, de a fi inițiat politica profund științifică și umanistă de rezolvare. în spiritul principiilor socialismului științific, a problemei naționale de asigurare a egalității depline în drepturi a tuturor cetățenilor patriei, de repartizare judicioasă și echilibrată a forțelor de producție pa întreg teritoriul țării, de a fi conceput un larg și cuprinzător sistem al democrației muncitorești-revolu- ționare, care asigură o participare reală și efectivă a poporului la elaborarea și înfăptuirea tuturor planurilor și programelor de dezvoltare a patriei. în condițiile creșterii rolului clasei muncitoare în întreaga activitate economică șl socială, au fost perfecționate funcțiile statului, prin afirmarea tot mai puternică a caracterului său de stat al oamenilor muncii, al democrației muncitorești-revoluțlonare, s-au asigurat apă

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII ROMÂNI DE NAȚIONALITATE GERMANA 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

în Capitală s-au desfășurat, joi, lucrările Plenarei Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate germană din Republica Socialistă România, care a dezbătut, intr-un spirit de înaltă responsabilitate, sarcinile ce revin populației de naționalitate germană, alături de întregul popor, din documentele programatica pentru Congresul al XIV-lea al partidului, din orientările și indicațiile cuprinse in Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 24—25 octombrie.Plenara a dezbătut, de asemenea, Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe anul 1990.La lucrările plenarei a luat parte tovarășul Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.La dezbateri, pe marginea problemelor înscrise pe ordinea de zi au luat cuvîntul tovarășii : Ioslf Andrei Roth, vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate germană, Martin Engelhardt, președintele Consiliului județean Arad al oamenilor muncii români de naționalitate germană. Francisc Sch- weller, directorul întreprinderii de Menaj și Sticlă din Bistrița, Dieter Drotleff, redactor-șef al ziarului „Karpaten Rundschau" din Brașov, Erich Bierth, lăcătuș la întreprinderea „Nicovala" din Sighișoara, județul Mureș. Martin Kârl Schuster, secretar al Comitetului Județean Sibiu al U.T.C., Erika Miiller, directoarea Liceului „Nikolaus Lenau", din Timișoara, Carol Lutsch, președintele Consiliului județean Alba al oamenilor muncii români de naționalitate germană. Ștefan Ziegler, maistru la întreprinderea de Construcții- Montaj din Bistrița, Jiirgen Gerhardt Adleff, inginer-șef la Fabrica de Scule din Rișnov, județul Brașov, și Emmerich Lern, director adjunct la întreprinderea de Autotransport din Satu Mare.într-o deplină unitate de cuget șl simțire cu întregul partid și popor, oamenii muncii români de naționalitate germană, însuflețiți de cele mai profunde sentimente de prețuire și respect, de puternic și trainic atașament la politica internă și externă a partidului și statului nostru, și-au exprimat adeziunea deplină și unanimă Ia propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales, la marele forum al comuniștilor români, in înalta funcție de secretar general al partidului, subliniind că aceasta constituie cea mai sigură garanție a edificării cu succes a so

cietății socialiste multilateral dezvoltate, a înaintării neabătute a României pe noi culmi de progres și civilizație.Plenara a dat o apreciere deosebită tezelor, ideilor și orientărilor cuprinse in magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 24—25 octombrie, strălucită analiză a drumului parcurs de poporul român in edificarea poli orinduiri, care se constituie intr-un însufleți- tor program de muncă și luptă revoluționară pentru dezvoltarea multilaterală a patriei, pentru înaintarea fermă a României pe drumul socialismului și comunismului, pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.S-a adus, totodată, un profund omagiu tovarășei Elena Ceaușescu pentru contribuția inestimabilă ia realizarea programelor de dezvoltare economico-socială a țării, la Înflorirea științei, învățămintului și culturii, la edificarea socialismului in România.Subliniind însemnătatea teoretică și practică a documentelor programatice ale celui de-al XIV-lea Congres al partidului, cei care au luat cuvîntul au exprimat, in spiritul largului democratism al societății românești, deplina adeziune a oamenilor muncii români de naționalitate germană față de proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru ,Congresul al XIV-lea al partidului, sprijinul total față de întreaga politică internă și externă a partidului ,și statului nostru.în cadrul dezbaterilor au fost reliefate mărețele realizări obținute de poporul român în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, care confirmă justețea si realismul politicii partidului nostru, capacitatea sa de a mobiliza si conduce întreaga noastră națiune in opera de edificare a noii societăți.Au fost exprimate cele mai vii mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru preocuparea sa permanentă în vederea creșterii continue a nivelului de trai, material si spiritual al poporului — esența însăsi a întregii politici a partidului și statului —, politică ce își eăseste o vie ilustrare în conținutul Programului privind autoconducerea și autoaprovizionarea, pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare si bunuri industriale de consum pe anul 1990.în dezbateri s-a apreciat, ca o cucerire de importantă istorică a partidului și statului nostru, soluționarea principială, justă, marxist- leninistă a problemei naționale prin

rarea șl întărirea continuă a proprietății socialiste, baza trainică a societății noastre, singura în măsură să asigure bunăstarea și prosperitatea tuturor oamenilor muncii.Folosim acest prilej pentru a omagia, cu sentimente de aleasă stimă și prețuire, contribuția deosebită a tovarășei Elena Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului, a programelor de dezvoltare a patriei, la înflorirea științei, învățămintului și culturii românești, la creșterea prestigiului României in lume.In numele oamenilor muncii români de naționalitate germană, plenara dă o înaltă și unanimă apreciere Programului-Directivă și Tezelor pentru Congresul al XIV-lea. văzînd în realizarea mărețelor obiective pe care acestea le pun în fața poporului expresia voinței noastre nestrămutate de a continua neabătut, sub steagul de luptă al partidului, strins uniți în jurul genialului său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. glorioasa operă de edificare pe pămintul scump al patriei a celei mai drepte și mai umane orinduiri — comunismul. Angajîndu-ne solemn să acționăm cu fermitate șl răspundere comunistă, patriotică și revoluționară pentru înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, politică al cărei tel suprem îl constituie omul, fericirea și bunăstarea lui. oamenii muncii români de naționalitate germană lși exprimă, laolaltă cu Întregul popor, profunda gratitudine pentru recentele măsuri inițiate de dumneavoastră. mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. privind înfăptuirea neabătută a programului de autoconducere și autoaprovizionare, măsuri care constituie o nouă și elocventă dovadă a grijii și preocupării consecvente pe care o acordați personal creșterii nivelului de trai, ridicării calității vieții întregului popor.Animați de hotărîrea nestrămutată de a face totul pentru înfăptuirea întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, participanții la plenară se situează ferm în apărarea și promovarea principiilor socialismului, singura orinduire capabilă să asigure deplina egalitate între oameni, dezvoltarea multilaterală a personalității umane. Plenara respinge cu hotărire încercările unor cercuri reacționare de peste hotare de a denigra si ponegri cuceririle revoluționare ale socialismului, subliniind cu tărie că marile realizări obținute de poporul nostru evidențiază forța și viabilitatea noii orinduiri. superioritatea sa față de toate orînduirile precedente. Dăm o ripostă vehementă ofensivei ideologice anticomuniste și antisocialiste. acțiunilor și încercărilor cercurilor imperialiste, reacționare de a destabiliza situația din țările socialiste, de a submina cuceririle socialismului. de a-și promova politica nefastă de dominație si asuprire, de amestec în treburile interne și încălcare a independentei si suveranității popoarelor.Ferm hotărîți să urmăm întotdeauna și în orice împrejurare luminosul dumneavoastră exemplu de patriot înflăcărat si revoluționar neînfricat, care șl-a consacrat și își consacră întreaga activitate eroică slujirii idealurilor supreme ale partidului și poporului. cauzei socialismului, progresului și păcii, ne angajăm solemn să strîngem și mal mult unitatea de nezdruncinat în jurul Partidului Comunist Român, al dumneavoastră, mult iubite și stimate * tovarășe Nicolae Ceaușescu. în uriașa activitate de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, de înaintare fermă a României pe calea progresului și civilizației.Puternic mobilizat! de tezele, ideile si orientările de inestimabilă valoare cuprinse în magistrala dumneavoastră Expunere la Plenara Comitetului Central al partidului, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. de hotărîrea noastră fermă de a ne angaja și în continuare, cu toate forțele. în amplul efort constructiv al poporului român. căruia îi aparținem cu trup și suflet, pentru a traduce în viață istoricele obiective ce vor fi stabilite de Congresul al XIV-lea al partidului, pentru ca patria noastră comună — România socialistă — să se dezvolte în deplină suveranitate, spre binela și fericirea întregii națiuni.
promovarea consecventă a deplinei egalități in drepturi si îndatoriri a tuturor fiilor tării, fără deosebire de naționalitate.Vorbitorii au condamnat cu vehementă pe toti cei care, ignorind voit realitățile din patria noastră, defăimează realizările obținute în construcția socialistă. A fost reafirmată hotărîrea fermă de a nu permite niciodată si nimănui să ați te vrajba și disprețul pe criterii de apartenență etnică si de limbă maternă, ascunzînd astfel problemele grave cu care se confruntă' in propriile țări. încălcarea flagrantă a drepturilor fundamentale ale omului — la viată, la existentă liberă și demnă, la pace.Participanții la dezbateri au dat expresie angajamentului ferm al oamenilor muncii români de naționalitate germană de a muhci si în viitor, strins uniți în jurul partidului, al secretarului său general, pentru * înfăptuirea neabătută a obiectivelor mărețe prevăzute in documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea al partidului.Plenara a adoptat. în încheiere, o hotărîre în legătură cu problemele aflate pe ordinea de zi, cu sarcinile ce revin Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate germană în activitatea viitoare. In hotărire este exprimată adeziunea unanimă la opțiunea istorică privind realegerea, la cel de-al XIV-lea Congres, a tovarășului Nicolae Ceaușescu in suprema funcție de secretar general al partidului, se dă glas sentimentelor de profund respect față de marele Erou între eroii neamului, strălucitul conducător al partidului și al țării, este adus un cald omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, pentru contribuția deosebit de importantă la elaborarea și înfăptuirea programelor de înflorire a patriei, la afirmarea științei, învățămintului și culturii românești. Sînt exprimate, de asemenea, deplinul acord cu documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea, cu ideile, tezele și orientările din magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., angajamentul oamenilor muncii români de naționalitate germană de a acționa, în strinsă frăție cu toți oamenii muncii din țara noastră, pentru înfăptuirea exemplară a programelor de dezvoltare multilaterală a patriei, a luminosului Program al partidului.în încheierea dezbaterilor, participants la plenară au adoptat. intr-o atmosferă de puternic entuziasm, o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.
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Plenara Comitetului Central al Organizației 
Democrației și Unității Socialiste

Plenara Consiliului National al
Mului Democrației si Unității Socialisteîn Capitală a avut loc, joi. plenare. Comitetului Central al Organizației Democrației și Unității Socialiste.Intr-o atmosferă entuziastă de Înaltă mlndrie patriotică, participan- ții la Plenara Comitetului Central al O.D.U.S. și-au exprimat deplina a- deziune șl satisfacție față de Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea tovarășului Nioolae Ceaușescu, la cel de-al XIV- lea Congres, în funcția supremă da secretar general al Partidului Comunist Român. Plenara a subliniat că acest act de profundă semnificație politică, patriotică și istorică constituie o garanție hotărîtoare' pentru prezentul și viitorul patriei, pentru continuarea vastului proces de construcție socialistă și de înaintare ■pre comunism.în cadrul dezbaterilor, conduse da dr. Constantin Arseni, președintele Biroului C.C. al O.D.U.S., au luat cuvintul tovarășii Veronica Săplă- can, loanisin Nistor, Petre Iordan, Otilia Hagău, Vasile Costin, Maria Oliaru, Radu Călin, Radu Iacob, Paula Butaru, Lajos Kovacs, Petrică Berbec, Ioan Luca, Nicu Braniște,Partâciipanțil la dezbateri au dat o înaltă apreciere Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, document programatic de cea mal mare importanță pentru activitatea consacrată înfăptuirii neabătute a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.în spiritul democratismului! propriu orinduirii noastre socialist*, participanții la Plenara O.D.U.S. au dezbătut cu înaltă responsabilitate documentele programatice de o excepțională Însemnătate pentru continuarea cu succes, pe o treaptă superioară, a operei de construcție socialistă în patria noastră — proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român — au subliniat contribuția hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea acestor documente, care se constituie intr-un însuflețitor program de muncă și acțiune revoluționară a Întregului popor pentru înflorirea și prosperitatea României socialiste.Evidențiind cu îndreptățită mîn- drie patriotică stadiul înalt de dezvoltare al României socialiste, care a devenit o tară industrial-agrară în plin avînt șl fără datorii externe, vorbitorii, în numele milioanelor de membri al O.D.U.S., au relevat că toate marile succese obținute lr. patria noastră în cei 45 de ani care au trecut de la victoria revoluției de eliberare socială si națională, antifascistă și antiimperialistă, șl in mod deosebit în perioada de după Congresul al IX-lea al partidului, demonstrează cu puterea de netăgăduit a faptelor justețea politicii partidului nostru comunist de aplicare creatoare a socialismului științific la realitățile din România, superioritatea orinduirii sociale bazata pe marea proprietate socialistă.Dezbaterile privind Programul de autoconducere și autoaprovlzlonara

IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

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

de plan pe acest an și din actualul cincinalîn telegrame adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, colective muncitorești din economie raportează realizarea înainte de termen a Sarcinilor din planul pe acest an șl actualul cincinal.Astfel, Comitetul Județean Brăi
la al P.C.R. raportează că un număr de 32 unități au realizat la data de 23 octombrie sarcinile de plan la producția-marfă industrială pe 3 ani și 10 luni, avind o depășire de peste 1,7 miliarde lei, iar 21 de unități au Îndeplinit prevederile de plan la acest indicator pe 4 ani, inregistrînd peste nivelul planificat 1,2 miliarde lei, ceea ce a făcut posibil ca să fie livrate suplimentar economiei naționale importante cantități de gaze asociate utilizabile, excavatoare, oțel beton, produse de mecanică fină și optică, sodă caustică, mătase artificială și alte produse. Totodată, 0 unități economice și-au îndeplinit la această dată planul la producția pentru export și exportul pe zece luni, iar 4 unități au realizat integral planul pe relația devize convertibile și CTS. Alte 21 de întreprinderi au depășit sarcinile planificate la investiții total și construcții-montaj.însuflețiți de perspectivele mărețe pe care le deschid întregii țări Congresul al XIV-lea al partidului, obiectivele dezvoltării eco- nomlco-sociale cuprinse în magistrala Expunere prezentată de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in deschiderea Plenarei lărgite a Comitetului Central al Partidului Comunist Român — se arată in telegramă — vă asigurăm că oamenii muncii din județul Brăila, în frunte cu comuniștii, vor acționa in spirit revoluționar pentru îndeplinirea planului pe acest an pină la înaltul forum al comuniștilor români din noiembrie și pentru pregătirea in cele mai bune condiții a producției anului viitor.

Comitetul Județean Arad al 
P.C.R. raportează că oamenii muncii din 19 unități economice au îndeplinit. ia 25 octombrie, sarcinile de plan la export pe 4 ani din actualul cincinal, realizînd suplimentar. pină în prezent, o producție de export in valoare de peste 300 milioane lei.Aflați sub puternica impresie generată de magistrala dumneavoastră Expunere la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. — se spune în telegramă — oamenii muncii din județul Arad vă aduc un călduros omagiu pentru rolul hotăritor pe care îl aveți în elaborarea politicii interne și externe a partidului și statului, pentru contribuția inestimabilă la dezvoltarea multilaterală a patriei.în telegramă se exprimă anga

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste
Mult stimata și iubite 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,Comitetul Central al Organizației Democrației șl Unității Socialiste. Întrunit în plen, a dezbătut cu deosebit interes și înaltă răspundere patriotică proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român ; totodată, a stabilit sarcinile ce revin membrilor organizației noastre din aceste documente hotărîtoare pentru destinele patriei. în vederea sporirii în continuare a contribuției lor la înfăptuirea politicii de ridicare a României socialiste ne culmi tot mai înalte de progres și civilizație, de Întărire continuă a Independentei și suveranității naționale, a colaborării eu toate popoarele, a păcii în lume.Dezbaterea noastră a avut loc în atmosfera de angajare politică determinată în întreaga tară de apropierea marelui forum al comuniștilor români ; cu deosebită mindrie patriotică. în cadrul plenarei s-a pus in lumină faptul că marile realizări obținute de poporul nostru în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R. sînt rodul strategiei noi. libere de dogme și șabloane, pe care ați fundamentat-o dumneavoastră, și ilustrează cu putere caracterul efectiv al democrației noastre mun- citorești-revoluționare, justețea politicii pe care ați promovat-o. de construire a socialismului cu poporul și pentru popor, superioritatea orinduirii pe care o făurim.în cadrul dezbaterii s-a dat glas satisfacției depline. entuziasmului și adeziunii care animă cele peste patru milioane de membri al organizației noastre față de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea dumneavoastră la viitorul Congres în funcția de supremă răspundere în partid ; cu toții nutrim convingerea de nestrămutat că aceasta reprezintă garanția mersului neabătut înainte al patriei către etapele superioare ale orinduirii socialiste, către împlinirea celor mai înalte aspirații de echitate, de bunăstare si fericire ale clasei muncitoare, țărănimii si intelectualității, către visul de aur al omenirii, comunismul.Plenara noastră a apreciat că obiectivele șî liniile directoare care vor jalona strategia dezvoltării României în perioada 1991—1995 și în perspectivă pină in anii 2000—2010 sînt de natură să imprime un curs si mai dinamic întregii noastre vieți econo- mico-sociale. să asigure creșterea în ritmuri tot mai înalte a industriei si agriculturii, să accelereze dezvoltarea în continuare a științei. învățămîntului și culturii si să valorifice plenar resursele materiale și umane de care dispunem. în scopul ridicării necontenite
COMITETUL

tat Hotărîrea Plenarei Comîtetului Central al Organizației Democrației și Unității Socialiste cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea al P.C.R., în funcția supremă de secretar general al partidului.Plenara O.D.U.S. a hotărit conyo- earea celei de-a treia Conferința pe țață a Organizației Democrației șl Unității Socialiste în prima jumăta- 

tuale Ia export pe 3 ani și 10 luni, creind disponibilități ca. la cererea partenerilor externi, să livreze in avans însemnate cantități de produse de înaltă calitate și competitivitate în valoare de peste 103 milioane lei pe relația CTS și de peste 35 milioane lei pe relația devize convertibile.Ne angajăm solemn, mult1 * 3 * 5 Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — se arată în telegramă — să nu precupețim nici un efort pentru a îndeplini exemplar sarcinile ce ne revin pe acest em și pe întregul cincinal, pentru a întîmpina cu succese tot mal mari în toate domeniile de activitate cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.

pentru asigurarea bunel aprovizionări a populației cu produse agro- alimentare și bunuri industriale da consum pe anul 1990 au relevat că acest program reflectă preocuparea permanentă a partidului și statului nostru pentru asigurarea bunel aprovizionări a populației, ridicarea continuă a nivelului de trăi al întregului popor.Dind glas voinței unanime a poporului nostru, participanții âu adop

jamentul tuturor oamenilor muncii din județ de a acționa cu abnegație si spirit revoluționar pentru a in- timpina Congresul al XIV-lea ai partidului cu noi și importante realizări, aducindu-și contribuția la înfăptuirea marilor obiective ale făuririi socialismului și comunismului pe pămintul scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.La rindul său, Comitetul Jude
țean Gorj al P.C.R. raportează că 9 unități economice și-au îndeplinit în avans sarcinile de plan pe3 ani și 10 luni din actualul cincinal. acestea urmînd să livreze suplimentar economiei naționale 820milioane mc gaze naturale, 640 utilaje tehnologice pentru lucrări miniere, 21 prese hidraulice,. 12 prese mecanice, 2 000 mc cherestea, mobilier in valoare de* aproape5 milioane lei și alte produse. Totodată, întreprinderile miniere Ro- vinari. Roșia. Peșteana și Lupoaia, întreprinderea de Transporturi Auto Gorj, Sistemul hidrotehnic și energetic Cerna — Motru — Tismana au îndeplinit planul la investiții pe 3 ani și 10 luni, creîndu-și astfel condiții de a încheia cel de-al patrulea an al actualului cincinal cu o depășire la acest indicator în valoare de 186 milioane lei. Pină la începerea lucrărilor înaltului forum comunist vor mai fi puse in funcțiune un excavator cu rotor de mare capacitate și linia tehnologică aferentă acestuia la cariera Urdarl, precum și un al doilea grup energetic de 3 MW la Hidrocentrala Turceni.Ne angajăm în fata partidului, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. — se spune în telegramă — că vom acționa fără preget,' cu toată dăruirea și răspunderea revoluționară, pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din documentele programatice ale Congresului al XIV-lea al partidului, conștienți că numai astfel ne vom spori contribuția la edificarea multilaterală a patriei, la creșterea prestigiului României și al socialismului în lume.In telegrama Comitetului Jude
țean Prahova al P.C.R. se raportează că oamenii muncii din orașele Azuga, Cimpina, Comarnic, Mizil, Sinaia, Slănic și Urlați au îndeplinit, la data de 23 octombrie, prevederile de plan la producția- marfă pe 3 ani și 10 luni din acest cincinal. Aceasta le permite ca, pină la' sfirșitul lunii, să livreze suplimentar economiei naționale însemnate cantități de produse de mecanică fină, utilaj petrolier si piese de schimb, reductoare, piese turnate din oțel și fontă, mobilă, stofă și alte produse in valoare de peste 350 milioane lei. în același timp, colectivele muncitorești din Sinaia, Băicoi, Mizil și Slănic au realizat integral sarcinile contrac

Oamenii muncii din unitățile 
subordonate Comitetului Executiv 
al Consiliului Popular al Județului Alba au îndeplinit planul la export și la producția-marfă industrială pe patru ani, ceea ce va permite ca, pină la sfirșitul anului, să realizeze o producție suplimentară de peste 150 milioane lei, contribuind astfel la o mai bună aprovizionare a populației cu bunuri de consum realizate în industria mică. Rezultatele obținute au la bază îmbunătățirea activității de organizare a producției și a muncii, creșterea productivității muncii și a calității producției, realizarea măsurilor cuprinse în programele de modernizare a proceselor tehnologice și de ridicare a eficienței economice.

Oamenii munci! din cadru! 
Antreprizei de Construcții Hidro
energetice Rin Mare — Retezat, 
județul Hunedoara, raportează îndeplinirea înainte de termen a planului ne patru ani din actualul cincinal. Au fost puse în funcțiune, în această etapă, centralele hidroelectrice Ostrovu Mare. Paclișa, Totești si Hațeg. s-au finalizat lucrările la captările secundare, barajul Gura Apelor a fost înăltat cu încă 40 metri, productivitatea muncii a crescut cu 22 la sută, cheltuielile la 1 000 lei producție de constructii-montaj s-au redu3 cu 39 lei. Totodată. au fost redate circuitului agricol peste 170 hectare de teren din suprafețele afectate de lucrări. Pe baza acestor realizări, oamenii muncii din întreprindere vor obține oină la sfir- situl acestui an o producție suplimentară in valoare de peste 100 milioane lei. concretizată in 200 mii metri cubi de anrocamente. argilă si filtre depuse în baraj. 220 metri liniari excavatii pe aductiune secundară, punerea In operă a 25 000 metri cubi betoane si alte importante lucrări.

Colectivul constructorilor din ca
drul Centralei Antrepriză Genera
lă Construcții Hidrotehnice Con
stanta raportează îndeplinirea la data de 20 octombrie a planului de producție la constructii-montai ne patru ani din acest cincinal. Prin

■ nivelului de civilizație al țării, ■ calității vieții întregului popor. în conformitate cu valorile care structurează Programul partidului, participanțll la dezbateri și-au exprimat deplinul acord cu principiile, aprecierile si orientările cuprinse în Teze. în strălucita dumneavoastră Expunere la Plenara C.C. al P.C.R. din 24 octombrie, privind evoluția societății contemporane. făurirea noii orînduiri sociale, considerînd că acestea dau expresie poziției profund principiale, revoluționare a partidului nostru, opțiunii socialiste a poporului român.Comitetul Central a scos în evidentă rolul da uriașă însemnătate ce vă revine dumneavoastră, eminent ginditor și om politic de geniu, în elaborarea pe baze științifice, realiste și profund mobilizatoare a acestor noi documente, care vor înriuri decisiv viitorul națiunii, ca de altfel a tuturor programelor de dezvoltare multilaterală a tării, a strategiei șl tacticii făuririi socialismului si comunismului potrivit, condițiilor concrete specifice României, nevoilor si posibilităților ei.Plenara a adus un călduros omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, militant de seamă al partidului și statului nostru; savant de recunoscut prestigiu international, pentru remarcabila sa contribuție la așezarea pe temelii moderne a activității in toate ramurile economiei naționale, în conformitate cu cele mai noi cuceriri ale revoluției științifico-tehnice contemporane.Pentru a pune baze trainice înfăptuirii Programu- lui-Directivă, a însuflețitoarelor obiective privind viitoarea etapă de dezvoltare intensivă, echilibrată, de modernizare și perfecționare a economiei naționale, plenara noastră s-a angajat să acționeze cu hotărîre pentru a mobiliza întreaga organizație, ne toți membrii săi la realizarea exemplară a planului de stat pe acest an și pa întregul cincinal.Strîns uniți în turul Partidului Comunist Român, forța politică conducătoare a societății noastre. In jurul dumneavoastră, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, membrii Organizației Democrației si Unității Socialiste, căreia îi atrlbuiți un rol tot mai Important în dezbaterea si adoptarea tuturor hotărârilor, acționînd în spirit revoluționar, cu răspundere și abnegație, cu dragoste de tară, vor aduce o contribuție mereu mai importantă la întreaga operă de construcție revoluționară ; punîndu-si toate forțele, intreaga capacitate do muncă si creație in slujba sporirii necontenite a avuției naționale, a Înfloririi multilaterale a societății, ei își vor face dațoria de adevărați patrioți, contribuind la afirmarea tot mai puternică a României socialiste, patria noastră liberă șl demnă, in rîndul națiunilor Înaintate ale lumii.
CENTRAL AL ORGANIZAȚIEI DEMOCRAȚIEI 

Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

■
te a luni! februarie 1990. Plenara ■ adoptat, de ademenea, în unanimitate documentele supuse dezbaterii.într-o atmosferă însuflețită, participanții la plenară au adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, președintele Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

aplicarea măsurilor din programul de organizare științifică a muncii și modernizare a producției, pină la sfirșitul anului constructorii de aici vor realiza o producție suplimentară in valoare de 550 milioane lei.
Antrepriza de Construcții Hidro

energetice „Criș-Someș“ a îndeplinit* integral, la data de 17 octombrie, planul pe patru ani din actualul cincinal la producția de construcții-montaj. Totodată, a fost realizat un volum suplimentar la producția industrială pe patru ani ai cincinalului în valoare de 78 milioane lei, iar pină la deschiderea lucrărilor celui de-al XIV-le« Congres al partidului se va înregistra la acest indicator un volum de producție în valoare de 103 milioane lei.Un succes asemănător raportea
ză și Antrepriza de Construcții 
Hidroenergetice Pitești, care la 22 octombrie a realizat planul pa patru ani din cincinalul actual cu o depășire in valoare de 150,9 milioane lei la activitatea de construcții-montaj și de peste 1 milion lei la producția-marfă industrială.

Mina Coranda-CerteJ, Județul 
Hunedoara, a îndeplinit planul pa patru ani din actualul cincinal es- timind ca, pină la sfirșitul acestui an, să obțină o producție-marfă suplimentară în valoare de 50 milioane lei, concretizată în importante cantități de plumb, zinc, cupru în concentrate și alte minereuri și substanțe minerale.

Centrala Minereurilor din Baia Mare a realizat planul producției- marfă pe 10 luni, planul la activitatea geologică și cea de investiții, livrînd economiei naționale pesta prevederi produse miniere în valoare de peste 157 milioane lei.
întreprinderea de Matrițe șl 

Piese din Fontă din Odorhei, jude
țul Harghita, a îndeplinit, la 17 octombrie, sarcinile de plan pe 10 luni, urmind ca pină la sfirșitul lunii să realizeze suplimentar o producție in valoare de 29,5 milioane lei, concretizată în principal in utilaje și piese de schimb pentru industria chimică și petrochimică.

Oamenii muncii de la Rafinăria 
Cimpina, județul Prahova, raportează că au realizat planul pe 3 ani și 10 luni la producția-marfă, ceea, ce va permite ca pină la sfirșitul anului să obțină suplimentar 5 000 tone petrol. 141 000 tone motorină și 5 100 tone bitum.

Comuniștii, toti oamenii muncii 
de la întreprinderea de Confecții 
Craiova, județul Dolj, raportează îndeplinirea planului la producția- marfă industrială pe 3 ani și 10 luni, urmind ca pină la sfîrsitul lunii octombrie să obțină o nroduc- tie-marfă suplimentară în valoare de 70 milioane lei. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)tele Cooperativei Agricole de Producție Călugărenl, județul Giurgiu. Florența Șeica. președintele Comitetului județean Bacău al Organizației Democrației și Unității Socialiste, Iuliu Fejes. prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean Harghita, secretar al Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România. Viorel Pescar, președintele Consiliului județean Sibiu al Frontului Democrației sl Unității Socialiste, Valentin Laub. lăcătuș Ia întreprinderea de Mașini-Unelte Arad. Lucia Roșea, director general al Institutului de Cercetări și Modernizări Energetice București. Ion Fotache, inginer la Combinatul Siderurgic Galați, Fiorea Voinea. secretar al C.C. al U.T.C.. Dobrița Țigăran. vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R.. Nicolae Corneanu. mitropolitul Banatului. Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor. Maria Ghițulică. prim-secretar al Comitetului Județean Iași al P.C.R.Desfășurată sub semnul deplinei adeziuni a tuturor categoriilor de oameni ai muncii fată de tezele si orientările cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu „Cu privire la problemele socialismului, ale activității ideologice, politico- educative. de dezvoltare a conștiinței revoluționare, de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului șl comunismului în România" — document de excepțională valoare teoretică și practică, a- doptat ca program de muncă și activitate revoluționară al partidului, al întregului popor —. Plenara Consiliului Național al F.D.U.S, se înscrie ca un moment politic cu profunde sem
Din cuvintul

(Urmare din pag. a III-a)de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare fermă a României spre comunism.Vă rugăm, în mod respectuos, mult stimate tovarășe secretar general, să primiți omagiul fierbinte, toată prețuirea și recunoștința comuniștilor, ale tuturor locuitorilor județului Iași, care, asemenea întregului nostru popor, își exprimă simțămintele lor de dragoste, adîncă admirație și aleasă stimă față de eroica dumneavoastră activitate revoluționară, consacrată, de aproape șase decenii, suveranității și independenței României, prosperității șl fericirii națiunii române. Ne facem, totodată, o datorie de inimă și conștiință din a da expresie, și cu acest prilej, deplinei adeziuni la Hotărirea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind reinvestirea dumneavoastră, la Congresul al XIV-lea, în suprema funcție de «ecretar general al partidului, profund convinși că acest act politic are o însemnătate Istorică pentru destinele poporului român.Aducem șl cu această ocazie prinosul nostru de recunoștință, de ■timă șl prețuire profundă față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția de mare însemnătate la înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare multilaterală a patriei
Lucrările Camerei Legislative 

a Consiliilor PopulareJoi s-au desfășurat In Capitală lucrările Camerei Legislative a Consiliilor Populare, care a dezbătut Programul privind autoconducerea si autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimenta- re si bunuri industriale de consum pe anul 1990.Lucrările Camerei Legislative au fost deschise de tovarășul Manea Mănescu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat.La discuțiile pe marginea problemelor inscrise pe ordinea de zi au luat cuvintul tovarășii : Ioan Pavel— județul Vaslui. Dimitrie Ancuța— județul Constanta. Mihai Popa — județul Olt. Alexandru Reimer — județul Sibiu. Duică Elian — județul Dolj. loan Foriș — județul Călărași, Marin Capisizu — județul Bihor. Elisabeta Stătescu — județul Giurgiu. Ion Cioară — județul Neamț, DUmitru Diaconescu — județul Arad. Viorel Tiron — județul Iași, Gheorghe Glodeanu — județul Ialomița. Eugenia Burducea — județul Hunedoara. Constantin Torna — județul Bacău.Participanții la dezbaterile Camerei Legislative a Consiliilor Populare au dat o înaltă apreciere strălucitei Expuneri a tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al partidului. președintele Republicii, Cu privire la proble
mele socialismului, ale activității 
ideologice, politico-educative, de dez
voltare a conștiinței revoluționare, de 
formare a omului nou. constructor 
conștient al socialismului și comu
nismului în România, prezentată la Plenara lărgită a Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 24—25 octombrie a.e„ exprimin- du-si deplinul acord față de bogatul conținut de teze, idei și orientări de excepțională valoare teoretică si practică, care constituie o contribuție de uriașă însemnătate la dezvoltarea teoriei și practicii construcției socialiste, la îmbogățirea tezaurului gindirii .revoluționare.A fost susținută întru totul poziția partidului nostru, a secretarului său general, privind afirmarea tot mai puternică a socialismului, care asigură drepturile fundamentale ale omului, creșterea neîncetată a rolului politic conducător al partidului comunist, întărirea continuă a proprietății socialiste, dezvoltarea democrației, manifestarea deplină a personalității umane.S-a subliniat aprecierea deosebită de care se bucură politica externă a României socialiste, inițiativele și demersurile secretarului general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul 

nificații privind voința cetățenilor da pe întreg cuprinsul țării de a acționa, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, în direcția continuării neabătute a amplului proces revoluționar de edificare a noii societăți, dezvoltării multilaterale a patriei pe calea socialismului.Elocventă expresie a unității de gind și faptă a tuturor categoriilor de cetățeni, a întregului nostru popor, plenara a pus in lumină adeziunea fierbinte față de propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reinvestit, la marele forum al comuniștilor români, în funcția supremă de conducere a partidului, convingerea lor nestrămutată că acest act politic cu profunde semnificații reprezintă cea mai sigură cale de înfăptuire cu succes a obiectivelor construirii socialismului și comunismului pe pămintul României, garanția progresului necontenit al țării, întăririi independenței și suveranității ei, sporirii bunăstării celor ce muncesc.într-o impresionantă unanimitate, ■imbolizînd voința de neclintit a întregului nostru popor, participanții au adoptat Hotărirea Plenarei Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste cu privire la realegerea tovarășului Nicolae- Ceaușescu, Ia Congresul al XIV-lea al P.C.R., în funcția supremă de secretar general al partidului.în legătură cu documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, a fost adoptată Hotărîrea Plenarei Consiliului Național al F.D.U.S, privind creșterea contribuției organizațiilor componente la înfăptuirea politicii interne și externe a Partidului Comunist Român.A fost aprobat, de asemenea. Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a popu
participanțilornoastre, la afirmarea științei, Invă- țămîntului și culturii românești.încă o dată, tovarășul Nicolae Ceaușescu demonstrează — prin formularea priorităților în construirea societății socialiste în țara noastră —r că nu a avut și nu are un alt țel mai nobil, mai scump decît apărarea valorilor socialismului, Slujirea cu devotament și abnegație a intereselor supreme ale națiunii de progres și bunăstare.Sînt mulți care doresc să ne dea lecții, ba chiar consideră că știu mai bine decit noi ce dorim ; ce avem șl ce nu avem. Tuturor le spunem deschis și să înțeleagă că România a ales pentru totdeauna socialismul, că inoepind cu Congresul al IX-lea partidul nostru a renunțat la modelul unic, că, aplicind creator in viață, la condițiile concrete, legile generale ale socialismului științific de construire a noii orînduiri, patria noastră a obținut rezultate de presti- giu în toate domeniile.Județul Iași, ca Întreaga Moldovă, ■e număra printre zonele rămase în urmă și numai socialismul a fost in stare să-1 asigure progresul impetuos de astăzi. în ultimul sfert de veac, pe baza politicii științifice de repartizare judicioasă in teritoriu a forțelor de producție, volumul de investiții alocat a depășit 90 de miliarde lei, ritmurile de dezvoltare au fost peste media pe țară, industria produce de 14 ori mai mult ca In 1965, iar agricultura de aproape 4 ori.

Nicolae Ceaușescu, consacrate înfăptuirii dezarmării, in primul rind a dezarmării nucleare, soluționării pe cale politică, prin tratative, a problemelor litigioase dintre diferite zone ale globului, instaurării în lume a unui climat de destindere, pace și largă colaborare între toate națiunile.In deplin consens cu întreaga noastră națiune, participanții la lucrările Camerei Legislative au exprimat. în numele tuturor organelor locale ale puterii și administrației de stat, deplina adeziune și adînca satisfacție față de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c. privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. la cel de-al XIV-lea Congres, în funcția supremă de secretar general al partidului. opțiune care reprezintă garanția sigură a infăptuirii cu succes a măreței opere de edificare a socialismului și comunismului pe pă- mîntul României, a întăririi necontenite a independentei și suveranității naționale. Totodată, și-au manifestat acordul deplin față de conținutul proiectului Programului- Directivă și Tezelor pentru Congresul al XIV-lea al P.C.R. — esență a strategiei elaborate cu clarviziune științifică. înțelepciune și cutezanță revoluționară de conducătorul partidului și statului nostru.Luind in dezbatere Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei a- provizionărl a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe anul 1990, membrii Camerei Legislative a Consiliilor Populare au scos in evidență că programul reflectă grija permanentă pentru continua creștere a calității vieții tuturor cetățenilor patriei, pentru ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, țelul suprem al politicii profund umaniste a partidului și statului nostru. S-a reliefat că programul prevede creșteri importante față de anul 1989. atît la produsele agroalimentare, cît și Ia cele industriale, la prestările de servicii pentru populație, fiind asigurate resursele necesare pentru realizarea în întregime a tuturor prevederilor în fiecare unitate administra- tiv-teritorială.Vorbitorii s-au angajat să Ia măsuri hotărîte pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor de creștere a producției agricole vegetale și animale, strîngerea și păstrarea in cele mai bune condiții a recoltei, înfăptuirea tuturor programelor speciale și prioritare privind dezvoltarea a- griculturii, realizarea livrărilor la fondul de stat la nivelul planului stabilit pentru fiecare județ și localitate, să sporească contractările șl achizițiile de produse agroali- menoare. 

lației cu produse agroallmentare șl bunuri industriale de consum pe anul 1990.Participanții la lucrări au adoptat, totodată, Hotărîrea Consiliului Național privind convocarea celui de-al IV-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste, care va avea loc In prima jumătate a lunii februarie 1990.
Intimpinat cu multă căldură șl 

însuflețire, In încheierea lucră
rilor a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, președintele Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste.Cuvântarea conducătorului partidului șl statului nostru a fost urmărită cu deosebită atenție, cu Interes și deplină aprobare. fiind subliniată, in repetate rîndurl, cu vii și puternice aplauze. Au răsunat îndelungi urale și ovații.Semnificativă ilustrare a unității de nezdruncinat dintre partid și popor. a sentimentelor de aleasă dragoste sl prețuire ne care toți cetățenii patriei le nutresc față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, întreaga desfășurare a Plenarei Consiliului Național al F.D.U.S. a pus în evidentă hotărîrea fermă a națiunii noastre de a munci cu dăruire pentru transpunerea in viată a planurilor șl programelor de dezvoltare multilaterală a țării, de a acționa intr-o strînsă coeziune. în spirit revoluționar pentru edificarea neabătută a societății socialiste si comuniste pe pămintul României.In încheierea lucrărilor plenarei ■ fost intonat Imnul Frontului Democrației șl Unității Socialiste — „E scris pe tricolor unire 1".

la dezbateriRaportîndu-ne la exigențele reieșite din documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, supuse dezbaterii Plenarei de astăzi, la cele formulate in magistrala Expunere prezentată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., ne este foarte clar că organizația județeană a Frontului Democrației și Unității Socialiste trebuie să-și îmbunătățească activitatea pentru a răspunde cît mai bine sarcinilor complexe ce-i revin în vederea creșterii conștiinței maselor de oameni ai muncii, mobilizării lor mai active la îndeplinirea sarcinilor de plan p« , acest an șl pe întregul cincinal. „iVă raportăm că obiectivele Programului județean de autoaprovizio- nare se îndeplinesc ritmic, că am i întreprins și întreprindem măsuri J ferme pentru a ne realiza livrările a la fondul de stat, pentru eliminarea tuturor neajunsurilor din activitatea j de producție și comercială, in ve- J derea satisfacerii cerințelor și exi- yf gențelor populației cu produse agro- ța alimentare Si industriale. ,Vă încredințăm pe dumnea- voastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom acționa cu toată hotărîrea și fermitatea pentru îmbunătățirea stilului și metodelor noastre de muncă în domeniul organizării și conducerii activității economice și social-politice, pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin.

In dezbateri au fost subliniate răspunderile ce revin consiliilor populare cu privire la buna organizare și funcționare a rețelei comerciale, asigurarea unei aprovizionări ritmice a populației cu mărfuri agroali- mentare, sporirea volumului și diversificarea preparatelor culinare, îmbunătățirea calității și structurii, sortimentale la piine, produse zaharoase și la alte produse alimentare.Relevind că în program sînt prevăzute cantități sporite de produse industriale, în sortimente mai variate și de calitate superioară, participanții au subliniat necesitatea ca toate consiliile populare să urmărească permanent îndeplinirea ritmică a sarcinilor de producție de către întreprinderi, realizarea bunurilor de consum și livrările la fondul pieței.O atenție deosebită s-a acordat sarcinilor ce revin consiliilor populare in domeniul prestărilor de servicii pentru populație, ăl căror volum este prevăzut să crească in anul 1990 eu peste 15 la sută față de acest an.Insușindu-și pe deplin criticile, concluziile și învățămintele reieșite din analizele efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în piețe, unități comerciale și întreprinderi ale industriei alimentare, participanții la dezbateri au arătat că toate consiliile populare au trecut cu hotârire la aplicarea măsurilor privind asigurarea fondului de marfă prevăzut, buna gospodărire și repartizarea judicioasă a acestuia pe localități și unități comerciale, mai buna organizare a desfacerii produselor cu respectarea strictă a prevederilor legale și a normelor igienico-sanitare, întărirea controlului asupra întregii activități din domeniul circulației mărfurilor, statornicirea unei ordini și discipline desăvirșite, combaterea fermă a oricăror tendințe de speculă $i sustrageri.Dezbaterile din Camera Legislativă au scos in evidență necesitatea antrenării largi a colectivelor de oameni ai muncii, a tuturor cetățenilor la înfăptuirea sarcinilor izvorite dm programul de autoconducere și auto- aprovizionare pe anul 1990, a desfășurării întregii activități a consiliilor populare în strînsă legătură și cu participarea activă a cetățenilor din fiecare localitate.In încheierea lucrărilor, Camera Legislativă a adoptat, în unanimitate, hotărirea prin care a fost aprobat Programul privind .autoconducerea și autoaprovizionarea pentru șasigurarea bunei aprovizionări a jpopulației cu produse agroalimenta- Jre și bunuri industriale de consun» pe anul 1990.
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Este de neconceput să gin dim că s-ar fi putut realiza ma
rile progrese în agricultura românească fără sectorul socialist 
de stat și cooperatist, că am fi putut obține creșterea puternică a 
producțiilor și să ajungem, în satele și unitățile care au pășit 
acum 40 de ani printre primele pe calea cooperativizării, la pro
ducții de 8 000-9 000 kg grîu și orz la hectar, de peste 20 000 pînă la 
aproape 30 000 de kg de porumb știuleți la hectar! înseși aceste 
rezultate demonstrează cu puterea faptelor, a realităților supe
rioritatea și justețea organizării socialiste a agriculturii în țara 
noastră!

NICOLAE CEAUȘESCU
--------- 4

ANOTIMPUL FERTILITĂȚII 
IN AGRICULTURA BRĂILEANĂ
Secvențe din activitatea organizațiilor de partid, a oamenilor 
muncii de la sate pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare

1

Mari investiții pentru deplina 
valorificare a posibilităților 

proprietății socialisteLa intrarea în județul Brăila te intimpină trei anotimpuri : primăvara, cu verdele crud al culturilor de mazăre înflorită ; vara, cu pălărioarele de floarea-soarelui luminînd lanurile tinere de porumb ; toamna, cu aurul holdelor coapte și cu pă- mîntul reavăn care a primit deja sămînța pentru viitoarea recoltă. Toate cuprinse în marele anotimp al 
fertilității, al rodniciei agriculturii 
socialiste.Aici, unde ploile cu adevărat binefăcătoare au venit abia la începutul lunii septembrie — media precipitațiilor din acest an reprezentînd abia 60 la sută din normal — munca oamenilor, făcută cu pricepere și hărnicie după tehnologii moderne, a creat acest tablou cu superba lui policromie vegetală.Irigațiile ! Aceasta este una din explicațiile priveliștii încîntătoare a cîmpiilor Brăilei. De la începutul lui iulie și pînă la sfîrșitul lui august, adică tocmai în perioada de arșiță, aici, pe întinse zone, aproape că nu a căzut strop de ploaie. A căzut însă 'ploaia artificială făcută și dirijată de om printr-o imensă rețea de irigații care cuprinde practic întreaga suprafață arabilă a județului. Județul Brăila este primul, și de fapt singurul județ din țară unde amenajările pentru irigații cuprind astăzi întreaga suprafață arabilă.■ îndeplinind indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, comitetul județean de partid, organizațiile de partid de la sate au stabilit obiectivele prioritare, forțele și mijloacele de realizare — materiale, organizatorice, politico-educative — pentru creșterea puternică a potențialului agriculturii, între acestea situîn- du-se și programul de amenajare a irigațiilor. Sprijinul masiv primit din partea statului prin mari IN
VESTIȚII — PESTE 25 MILIARDE 
LEI — prin dotarea cu mașini și utilaje a unităților agricole și a celor de construcții, prin participarea activă a organelor agricole centrale de specialitate a creat condiții dintre cele mai bune pentru a realiza o-
Spiritul revoluționar - definit 

prin fapte, prin marile recolteîn opiniile exprimate la comitetele de partid din unitățile agricole și din comune, la conferințele de partid la care am participat, ca și in discuția purtată la comitetul județean de partid, a revenit ca un laitmotiv ideea că hotărîri bune se pot adopta oriunde și oricind. dar cel mai important este să le îndeplinești. Sau, mai liber exprimat, să 
faci !Să faci ! Sau cum se exprima plastic unul din interlocutori, „mina și mintea să meargă mult mai repede decik gura“. S-au împuținat mult ședințele lungi în care se discutau probleme ce mai fuseseră discutate, se dă o atenție mult mal mare controlului concret asupra îndeplinirii hotărîrilor, oamenii cu răspunderi mai mari sau mai mici sînt puși in situația să raporteze concret cum își îndeplinesc obligațiile. Spiritul analitic, critica și autocritica reală și folositoare, nu de formă, funcționează cu efecte binefăcătoare asupra activității celor mai multe organizații de partid, a colectivelor de muncă de la sate, între- ținînd o stare de angajare, de mobilizare responsabilă, permanentă în rîndul lucrătorilor din agricultură, a activului de partid, fie că este vorba de probleme mari, importante, sau de probleme așa-zis mărunte, cotidiene.Miercuri noaptea (11 octombrie), după o ploaie în toată legea, ca în timpul verii, cu fulgere și tunete, la toate bazele de recepție s-a lucrat cu mari forțe la depănușarea și ba- tozarea unor însemnate cantități de porumb, la depozitarea corespunzătoare a producției in pătule și magazii. în respectivele unități au fost prezenți pînă la orele tîrzii din noapte, unii pînă dimineața Și a doua zi în continuare, activiști de partid din comune și de la județ. în frunte cu primul-secretar al comitetului județean de partid. Dimineața, mii și mii de oameni din sate, elevi aflați în practică, precum și oameni ai muncii din unele întreprinderi. și instituții au împînzit grădinile de legume, au lucrat la sortarea și însilo- zarea cartofilor și a altor produse, în grădini, culesul a continuat cu aceeași intensitate care pe tot parcursul verii și toamnei a asigurat o

Tehnologiile noi - din cimpoi 
experimental în marea culturăO direcție prioritară, în conformitate cu obiectivele noii revoluții agrare, cu indicațiile date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a constituit-o și o constituie introducerea pe scară largă în producție a cuceririlor științei, a tehnologiilor de înalt randament. Practic, sint puține unitățile agricole în care, într-un fel sau altul, să nu se experimenteze soiuri, tehnologii, metode de organizare. atit in producția de cereale, cit și în legumicultură. Se experimentează cu bune rezultate tehnologii noi de cultivare a porumbului, a legumelor, a orezului, metode de valorificare a terenurilor sărăturate, tehnologii de cultivare cu lucrări minime și consumuri de energie și combustibil reduse, s-a introdus în cultură cu mai mulți ani in urmă 

biectivul propus, adică DE A AME
NAJA PESTE 100 000 HECTARE ÎN 
NUMAI 5 ANI. RESPECTIV CU UN 
AN MAI DEVREME DECÎT ERA 
PREVĂZUT ÎN PLAN. Dar era limpede de la început că realizarea volumului de lucrări pe care-1 presupune amenajarea unei suprafețe atit de mari nu putea fi lăsată numai în seama întreprinderilor de specialitate, cu toate că aici s-au luat măsuri deosebite vîzînd organizarea exemplară a muncii, deplasarea tuturor comuniștilor, a cadrelor de răspundere permanent la locul de muncă, pe șantiere. în această situație s-a probat capacitatea organelor și organizațiilor de partid din județ, a lucrătorilor din agricultură de a îndeplini una din cele mai importante sarcini stabilite de conducerea partidului în domeniul lucrărilor hidro- ameliorative. Comitetul județean de partid a făcut apel la toate forțele ce puteau sprijini realizarea acestui obiectiv. A stabilit, împreună cu organizațiile de partid- și conducerile de unități, răspunderi organizatorice, tehnice pentru numeroase colective de muncă din județ, în primul rînd pentru cele din agricultură, cu termene riguros calculate și un sistem de control zilnic, care să permită depistarea eventualelor rămîneri în urmă și adoptarea măsurilor de recuperare a întîrzierilor.Mai ales în ultimii ani, cînd, practic. aproape întregul județ a devenit un mare șantier de irigații, cadrele de bază de la nivelul comitetului județean, întregul activ de partid din agricultură și-au desfășurat practic întreaga activitate în acele puncte de lucru care le-au fost date în răspundere, rezolvind direct, la fața locului, toate problemele de care depindea bunul mers al lucrărilor. Sarcina a fost îndeplinită, desfășu- rîndu-se paralel și o intensă activitate de instruire tehnică și de educație a unui apreciabil număr de oameni capabili. să folosească utilajele și instalațiile de irigații în condiții foarte bune și eficiente și. în același timp, cu o deosebită grijă pentru sănătatea pămîntului.

foarte bună aprovizionare a populației cu legume, datorită faptului că și în acest sector s-a obținut in acest an o producție-record.în agricultura județului Brăila sînt încă multe și importante rezerve care pot fi puse mai bine în valoare, mai ales în domeniul zootehniei, dar în ultimul timp activitatea generală din agricultură, și în ce privește concepția, dar mai cu seamă acțiunile practice, spiritul de organizare. disciplina în îndeplinirea hotărîrilor. a obiectivelor propuse, au luat un curs nou și rodnic, exprimat în producții din ce in ce mai mari in toilte sectoarele. Astfel, 
JUDEȚUL BRĂILA OCUPA ÎN 
ACEST AN PRIMUL LOC PE 
ȚARĂ LA PRODUCȚIA DE GRIU, 
IAR ÎN CE PRIVEȘTE PRODUC
ȚIILE DE ORZ, SFECLA DE ZA
HĂR, CARTOFI, SOIA ȘI LEGUME, 
ELE SÎNT DE 10—15 ORI MAI 
MARI DECÎT CELE OBȚINUTE ÎN 
ANUL 1965. De pe cele 40 000 hectare porumb-siloz, realizat în cultură dublă, se estimează o producție- record de peste 1,5 "milioane ton® masă-verde.Producții mari, deosebit de mari au fost obținute în acest an la toate culturile. Astfel.

• LA GRÎU, UN NUMĂR DE 52 
DE UNITĂȚI AGRICOLE AU 
OBȚINUT ÎNTRE 9 037 ȘI 10 957 
KG LA HECTAR. DIN CARE 12 
UNITĂȚI — ÎNTRE 10 135 și 10 957 ;

• LA ORZ — 20 DE UNITĂTI 
AGRICOLE AU OBȚINUT ÎNTRE 
8 029 ȘI 9 015 KG LA HECTAR :

® LA FLOAREA-SOARELUI — 
13 UNITĂȚI AGRICOLE AU OBȚI
NUT ÎNTRE 5 340 ȘI 5 660 KG LA 
HECTAR ;

• LA SFECLA DE ZAHĂR — 15 
UNITĂȚI AGRICOLE AU OBȚI
NUT ÎNTRE 81 350—129 100 KG LA 
HECTAR. DIN CARE 11 UNITĂȚI 
ÎNTRE 100 206 ȘI 129 100 KG LA 
HECTAR ;

® LA FASOLE — 25 UNITĂȚI 
AGRICOLE AU OBȚINUT ÎNTRE 
5 042 ȘI 5 500 KG LA HECTAR ;

• LA MAZĂRE — 16 UNITĂȚI 
AGRICOLE AU OBTINUT ÎNTRE 
4 810 ȘI 5 500 KG LA HECTAR ;

și cu rezultate foarte bune cartoful, care de regulă era adus din zonele de nord ale țării.în spiritul prevederilor din documentele pentru al XIV-lea Congres există preocuparea pentru mai buna pregătire a forței de muncă atit în ce privește specialiștii, cit și masa largă a lucrătorilor din agricultură, găsirea unor soluții optime pentru dezvoltarea pomicul- turii și viticulturii, punindu-se in valoare terenurile inapte pentru culturile vegetale etc.întreprinderea Agricolă de Stat Urleasca este din multe puncte de vedere o unitate de referință în agricultura județului Brăila și a țării. Colectivul acestei întreprinderi se distinge, evident, prin producțiile mari pe care le obține, dar, mai ales, prin disciplină și rigoare 

în conceperea și aplicarea tehnologiilor. Se spune, și în practică se confirmă, că I.A.S. Urleasca este unitatea din județ șl chiar din țară în care se irigă cel mai bine culturile. Și aceasta nu de un an sau doi, ci de aproape două decenii. Și tot de aproape două decenii întreprinderea de aici s-a aflat permanent în rîndul unităților de frunte ale agriculturii noastre. Nu s-a in-
r
*
*
******
*

*v*
*
*
♦
*
**
***

*
**1—■

Organizațiile de partid din comunele județului Brăila, asemenea tuturor organizațiilor de bază ale 
partidului, dezbătind documentele pentru cel de-al XIV-lea Congres, analizind in spiritul acestora pro
pria muncă, făcind numeroase propuneri pentru perfecționarea întregii activități, și-au exprimat 
totala adeziune la propunerea de realegere a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, Io Congresul 
al XIV-lea, în înalta funcție de secretar general al partidului,_ subliniind că această opțiune de 
importanță istorică reprezintă cea mai, sigură garanție a înaintării neabătute a României spre 

cele mai înalte culmi de progres și civilizație.

’ Gheorghe Bogdan,
șef de fermă la C.A.P. Tudor Vladimirescu

Petre Perianu,
directorul I.A.S. Urleasca valoare biolo-Tehnică șl tehnologii superioare, semințe de mare gică, irigații — toate sînt elemente de bază în bătălia pentru Înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare. Dar, pină la urmă, hotărăsc oamenii, capacitatea lor profesională, spiritul lor revoluționar de răspundere comunistă. în agricultura brăileană s-au format mii și mii de asemenea oameni, așa cum s-au format in întreaga agricultură românească, oameni cu înalt simț de răspundere față de proprietatea socialistă, care știu să organizeze, să gospodărească, să muncească pentru interesul lor. pentru interesul obștii, pentru interesul întregii economii. Oameni ca Ștefan Mitu, președintele C.A.P. Chiscani, de activitatea căruia se leagă prosperitatea unității, rentabilitatea ei înaltă, an de an, de mulți ani de zile ; Petre Perianu, directorul I.A.S. Urleasca. ce permanent caută ceva nou pentru producții cit mai mari ; Radu Coandă, șef de fermă in Insula Mare a Brăilei, care a schimbat în ceva mai mult de un an fața fermei pe care o conduce ; Viorel Popescu, inginerul-șef al C.A.P. Tudor Vladimirescu. ce gindește ca un inginer, dar șl ca un economist pentru a chivernisi cit mai bine averea obștii ; Ilinca Radu, șef de ferma la Asociația pentru Cultivarea Legumelor „1 Mai", care obține producții de legume record ; Mircea Toncescu, directorul I.A.S. Rîmnicelu. specialist cu o bogată experiență, și alături de ei activiști de partid care își consacră cu generozitate timpul și energia bunului mers al activității în unitățile agricole și în comune.

ventat nimic spectaculos aici în domeniul irigațiilor (deși ar mai trebui multe lucruri perfecționate în acest sector), ci pur și simplu se face ceea ce ar trebui să se facă peste tot, adică să se respecte normele agrotehnice cuprinse în ‘studiile tehnico-economice care au stat la baza realizării amenajărilor pentru irigații. Norme care incep cu stabilirea asolamentelor și respectarea rotației culturilor, cu organizarea formațiilor de muncă și se termină cu aplicarea efectivă a udărilor. Fapt este că la Urleasca, din primăvară și pînă toamna, cit ține campania de udări, tot personalul întreprinderii este angajat direct la aplicarea irigațiilor. Pînă și mecanizatorii, in fiecare dimineață și seară, Iasă cite o oră tractorul pentru a trece la mutarea aripilor de ploaie pe parcelele ce le sînt repartizate încă din iarnă !Aici, pe parcursul iernii se desfășoară în fapt prima și cea mai importantă campanie agricolă, o campanie în care oamenii gîndesc și stabilesc soluțiile tehnice și organizatorice cele mai eficiente pentru utilizarea completă a bazei materiale și a forței de muncă. Și trebuie arătat că în acest răstimp de chibzuință s-au gîndit, experimen

tat și chiar pus în aplicare multe soluții și metode tehnologice absolut noi în agricultura noastră. Una dintre acestea se referă la ..Tehnologia de cultivare cu lucrări minime și consumuri de energie și combustibil reduse", metodă care după mai mulți ani de experimentare pare a se recomanda ca una din tehnologiile de viitor în agricultura noastră. O altă tehnologie 

cu valoare de generalizare experimentată aici este aceea de cultivare a porumbului în rinduri dese. Dacă visul oricărui agronom este ca, în- tr-o cultură cu densitate mare, fiecare plantă să aibă un știulete, pe lotul de porumb, de aproape 50 hectare, cultivat după noua tehnologie, aproape jumătate din plante- au cite doi știuleți de dimensiuni normale.De Ia tinărul director al întreprinderii Agricole de Stat Urleasca. Petre Perianu. si pină la ultimul lucrător, disciplina și căutarea continuă de soluții cit mai eficiente sint trăsături ce caracterizează întreaga activitate a acestui harnic colectiv. „Oamenii noștri au o asemenea ■ conștiință si au ajuns la un asemenea nivel de pregătire profesională îneît astăzi nu mai este nevoie ca cineva să stea în spatele mecanizatorului să-i spună cum să are, cum să semene sau cum să recolteze, pentru că fiecare din ei face aceste treburi la fel de bine ca un agronom" — ținea să precizeze tovarășul Emil Simion, unul din oamenii care lucrează in această întreprindere de la înființarea ei, adică de 40 de ani.Cum au ajuns acești oameni la un asemenea nivel de organizare și 

de înțelegere a răspunderilor ? Răspunsul ne-a fost exprimat lapidar de către tovarășul Constantin Stoi- na. secretarul de partid, in cadrul discuției pe care am, avut-o cu membrii biroului organizației de bază a întreprinderii : „prin munca permanentă de la om Ia om“. Aici se folosește un procedeu simplu și eficace pentru activitatea profesională și politică. în fiecare zi, dimi-

Ștefan Mitu, 
președintele C.A.P. Chiscani

neata. devreme, membrii' consiliului de conducere și ai biroului de partid trec pe la locurile de muncă și discută cu oamenii toate problemele — dacă sînt — în așa fel îneît în decurs de cîteva zile să nu ră- mînă probleme de muncă, de viață, de comportament necunoscute și nerezolvate. fără a mai aștepta ședințe profesionale sau de partid.Da ! Muncă permanentă de la om la om, adică ceea ce constituie de fapt esența muncii de partid și care din păcate in nu puține locuri este înlocuită prin ședințe interminabile in care se elaborează planuri și se iau angajamente, neduse însă la îndeplinire in mod corespunzător. .Nu este nici o exagerare în afirmația că munca de partid este o știință complexă, iar formele în care se manifestă și trebuie să se manifeste sînt de o mare, foarte mare diversitate. Dar miezul este pînă la urmă, într-adevăr, munca directă cu oamenii la locul lor de producție pentru clarificarea și rezolvarea practică a tuturor problemelor. Intr-o asemenea vastă activitate politico-educativă este antrenat cu rezultate din ce in ce mai bune în primul rînd activul de partid din agricultură.

Raționamentul responsabilității 
și exigenței: „a munci bine 
și foarte bine este normal"La conferința de partid din comuna Tichilești, unul dintre delegați a spus : „Pur și simplu, mă simt rușinat în fața dv. de întîm- plările din sectorul de care răspund, menționate în darea de seamă". Drept vorbind, omul nu prea avea de ce să se rușineze, sau așa poate judeca cineva din afară, care știe că iri sectorul respectiv lucrurile merg în general bine și foarte bine. Gheorghe Gruia avea însă sentimentul pe care orice comunist cu simțul datoriei îl are cînd știe că în activitatea de care răspunde el s-a întîmplat ceva necorespunzător, care poate dăuna muncii altora, chiar dacă pe ansamblu lucrurile merg bine și foarte bine, pentru că, așa cum s-a spus nu de puține ori în acea conferință : ce e bine făcut este normal și nu trebuie să găsești în asta motive de laudă peste măsură, iar ce nu e bine făcut, ori- cît de puțin, trebuie să constituie prilej de examinare exigentă a muncii fiecăruia. Un asemenea mod de a înțelege răspunderile devine într-o măsură tot mai mare propriu activității organizațiilor de partid de la sate, colectivelor de muncă, și în primul rînd comuniștilor. Acolo unde exigența a devenit o stare de spirit generală, se și obțin rezultate foarte bune.Consiliul Unic Agroindustrial Tudor Vladimirescu este numit in glumă „Consiliul Femina". Președinte al consiliului este o femeie, tovarășa Ileana Giurgiu, pe postul de inginer- șef al consiliului, tot o femeie, tovarășa Violeta Popescu, iar în cele patru comune aparținătoare consiliului în funcția de secretar al comitetului comunal de partid, respectiv de primar. tot femei. Munca de partid în acest consiliu este sprijinită și îndrumată tot de o activistă de partid, respectiv de tovarășa Constanța Tur- cu, secretar al comitetului județean de partid. Poate că nu întîmplător activitatea generală politică, economică și socială reprezintă din multe puncte de vedere exemple de urmat, în unele locuri chiar modele. Și am spune că nu e întîmplător acest lucru dacă avem în vedere ponderea măre pe care o dețin femeile in rîndul membrilor de partid de la sate, al populației active din agricultura.Consiliul Unic Agroindustrial Tudor Vladimirescu deține 34 000 hectare care înconjoară ca o centură municipiul Brăila. în cele patru comune și 18 unități economice din cadrul consiliului își desfășoară activitatea 36 de organizații de bază și 4 comitete comunale de partid. Munca politică și organizatorică depusă de activul de partid^ de aici, de toți comuniștii se reflectă în principal în climirtul sănătos în care își desfășoară activitatea toate organizațiile de partid, toate colectivele de muncă, si cu deosebire in rezultatele . economice obținute. Dincolo de producțiile mari obținute (9 480 kg grîu la hectar, 8 060 kg orz, 80 000 kg sfeclă de zahăr) se cuvine a evidenția faptul că intr-un astfel de consiliu, din care forța de muncă este atrasă de oraș, din cele 18 unități economice, 14 își încheie activitatea cu beneficii.Una din unitățile de referință ale consiliului este Cooperativa Agricolă de Producție Tudor Vladimirescu. Schimbările profunde pe care le-a cunoscut această unitate în drumul ei spre o agricultură intensiva sint strîns legate de procesul de modernizare ce a cuprins in fapt întreaga noastră a- gricultură socialistă. Spre a da o primă dimensiune a acestor transformări este suficient să arătăm că la
Sugestii izvorîte din viață, 

din practicăAșa cum arătam, în agricultura județului Brăila sint incă destule probleme .ce-ar trebui mai bine rezolvate pentru a ridica activitatea generală la nivelul exigențelor noii revoluții agrare. Unele dintre acestea pot si trebuie să fie rezolvate de specialiști si de cadrele de conducere din unitățile agricole de aici. în discuțiile purtate la comitetul județean de partid, la organele agricole și cu deosebire în unitățile agricole am reținut insă si o serie de observații si propuneri care depășesc posibilitățile locale de rezolvare.• Una din aceste observații se referă la faptul că în actuala structură de ansamblu a producției vegetale există in județ suprafețe întinse cărora nu li se dă folosința cea mai bună. Este vorba de cele 30 000 hectare terenuri nisipoase, care în majoritatea lor sînt cultivate cu cereale sau plante tehnice în condițiile în care se știe că asemenea terenuri se pretează mai ales pentru plahtații pomicole și viticole.0 Probleme deosebite se ridică și în legătură cu exploatarea incintelor amenajate pentru cultivarea orezului. Ele se referă, mai ales, la abaterile agrotehnice deosebit de grave ce se săvirșesc in utilizarea acestor a- menajări în sensul că unitățile agricole de aici sint obligate să încalce regulile elementare de organizare a asolamentelor pe aceste suprafețe, cultivînd an de an orez pe întreaga suprafață, fapt ce a determinat o diminuare a producției și riscă să ducă la degradarea pămîntului.• Si în județul Brăila, in cadrul I.A.S. Urleasca a fost experimentată in acest an tehnologia de cultivare a porumbului în rînduri dese'aplicată la indicația secretarului general al partidului ,1a C.A.P. „Gheorghe Doja", județul Ialomița. Sporurile de recoltă deosebit de mari obținute au stat la baza deciziei conducerii partidului și statului de a trece, incepind cu anul viitor, la extinderea largă a acestei metode. Problema care se pune este aceea de a soluționa cu toată promptitudinea unele probleme ce se ridică cu întreținerea și recoltarea porumbului 'cultivat în rînduri dese. 

cooperativa de aici cu numai 20 la sută din forța de muncă existentă In 1965 se realizează astăzi un volum d® lucrări de aproape trei ori mai mare. O a doua dimensiune se referă la saltul pe care l-au cunoscut producțiile medii la hectar care sînt astăzi de patru ori mai mari decît cele realizate la grîu, orz, sfeclă și soia în urmă cu 20 de ani, în timp ce la porumb creșterea este de aproape 8 ori. Vorbind despre toate aceste realizări, inginerul-șef al cooperativei, tovarășul Viorel Popescu, le găsea drept explicație dragostea oamenilor de aid pentru pămîntul de care ei, cei care l-au muncit dintotdeauna,1 au avut parte abia în anii care au urmat proceselor revoluționare din agricultură, inițiate și conduse de partidul comunist. „în această dragoste pentru pă- mînt se află de fapt toată bunăstarea noastră de astăzi — ținea să precis zeze inginerul-șef al cooperativei. Pămîntul a devenit astăzi mult mai rodnic decît altă dată, pentru că acești oameni au fost printre primii care au înțeles că fertilitatea lui naturală nu poate fi pusă în valoare decît prin executarea unor ample lucrări hidroameliorative. Ambițiile noastre erau mari, și hărnicia oamenilor la fel. dar pentru a face ceea ce voiam noi era nevoie de mult mai mult, era nevoie de o forță mecanică uriașă care să croiască drumul marilor canale de irigații ce străbat astăzi cîm- piile Brăilei. Noi am avut șansa de a beneficia printre primii de asemenea lucrări, ce nu puteau să-se execut® la asemenea dimensiuni decît în condițiile marii proprietăți socialiste, numai în condiții în care la chemarea partidului mii și mii de oameni s-au constituit în adevărate detașamente care au pornit bătălia împotriva vitregiilor naturii. Această bătălie est® încheiată de acum, dar oamenii au înțeles că a început alta mai grea și mai complexă : o bătălie în care mai presus decît forța brațelor se află priceperea de a lucra pămîntul după actualele cerințe ale științei agricole. Pentru că parametrii unei agriculturi irigate, ai unei agriculturi de.înaltă productivitate sînt cu totul alții decît cei pe care îi cunoșteam noi pînă nu țle mult".Ascultîndu-I pe inginerul Viorel Popescu mărturisindu-și crezul său politic șl profesional, încereînd să pătrunzi dincolo de vorba simplă a coooperatorului Gheorghe Bogdan (unul din cei mai apropiat! Colaboratori de muncă ai inginerului Popescu) și vâzîndu-i la lucru pe toți cel ce formează marea familie a cooperatorilor din comuna Tudor Vladimirescu. înțelegi marea puter® a agriculțurii socialiste, a proprietății cooperatiste. Una din explicațiile date de Gheorghe Bogdan pare a rămîne totuși cea mai simplă și cea mai convingătoare expresie a atașamentului țăranului de azi față de pămînt, față de proprietatea socialistă : „Ăm lucrat — spunea el — și individual pămîntul și îl lucrez de 32 de ani in condițiile noi ale proprietății cooperatiste, condiții care nu se pot compara în nici un fel cu cele de atunci. Nimeni nu s-ar întoarce pentru nimic în lume la vechea formă de proprietate pentru că tot ce s-a făcut și modul in care se lucrează au sădit convingerea. și la cei în virstă. si Ia cel tineri, că numai această formă de proprietate este în măsură să asigure producțiile mari de care are nevoie economia națională, că numai munca unită, bazată pe o mecanizare complexă poate asigura bunăstarea tuturor".

• Mai ales din cauza neasigurării cantităților de motorină necesare, s-a ajuns la situația ca în unitățile agricole din județul Brăila să existe la această dată un stoc de peste 2 milioane tone gunoi de grajd de care pămintul are atîta nevoie pentru a-și spori fertilitatea. Toți cei cu care am discutat sint de părere că ar fi mult mai folositor pentru agricultură ca în locul unor cantități de îngrășăminte chimice ce urmează să le sosească să li se repartizeze o cotă suplimentară de motorină pentru a transporta aceste îngrășăminte.• Apreciind multe din performanțele tehnice și funcționale ale mașinilor cu care sînt dotate stațiunile de mecanizare, specialiștii de aici sînt de părere că ar trebui făcute eforturi mult mai mari de către unitățile industriale în direcția creșterii gradului de universalitate al mașinilor, în special al combinelor, a căror durată anuală de folosire extrem de scurtă nu justifică din punct de vedere economico-financiar costul lor foarte ridicat. Există, de asemenea. în secțiile de mecanizare un număr mare de mașini și utilaje agricole care, fiind depășite din punct de vedere tehnic, nu mai sint folosite in producție. Ele stau și ruginesc de ani și ani de zile prin curțile stațiunilor pentru mecanizarea a- griculturii, în loc să se găsească o soluție prin care ele să fie retri-' mise unităților industriale spre a se valorifica ce se mai poate din ele, iar ce nu să fie trimis la retopit.® Un județ agricol de importanța Brăilei se confruntă și la această dată cu o acută lipsă de cadre tehnice și economice. Organele de partid și de stat de aici sînt de părere că ar trebui să se studieze posibilitatea înființării în județul Brăila a unui centru de pregătire și perfecționare a unor cadre cu pregătire medi®. care. în mod treptat, să înlocuiască cel puțin șefii de fermă care nu au pregătirea profesională necesară.
Iosif POP 
Candiano PRICEPUTUFotografii : Constantin Dări®
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, MARELE EROUAL NAȚIIMI, 
PROFUND OMAGIU, ALEASĂ RECUNOȘTINȚĂ

Telegrame adresate secretarului general al partidului de participants la conferințele 
de dări de seamă și alegeri ale organizațiilor municipale, orășenești și comunale de partid

Desfășurate tntr-un pronunțat-spirit de lucru, de angajare șl Înaltă responsabilitate comunistă, conferințele de dări de seamă și alegeri ale organizațiilor municipale, orășenești și comunale de partid, care continuă in întreaga țară, se constituie într-o analiză exigentă a rezultatelor obținute de comuniști, de toți oamenii muncii din industrie, agricultură, din celelalte sectoare ale vieții economioe și sociale în înfăptuirea sarcinilor ce decurg din planul pe acest an și pe întregul cincinal.Subliniind că marile realizări șl Împliniri de plnă acum sint indisolubil legate de numele și activitatea conducătorului partidului și statului nostru, participanții la conferințe au reafirmat adeziunea unanimă la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la marele forum al comuniștilor români, în suprema funcție de secretar general al partidului. Toți cel care au luat cuvintul au arătat că această hotărire are semnificația unui măreț act politic ce exprimă adinoa recunoștință pe care poporul

o poartă secretarului general al partidului pentru tot ceea ee a făcut și face pentru binele și fericirea națiunii noastre, pentru consecvența cu care militează pentru apărarea și promovarea principiilor socialismului științific, pentru pace, înțelegere și colaborare în lume.Vorbitorii au prezentat pe larg activitatea organizațiilor de partid pe care le reprezintă, experiența acumulată in diferite domenii, făcînd propuneri pentru perfecționarea continuă a întregii activități de partid, pentru înlăturarea neajunsurilor care s-au manifestat în telegramele adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, participanții la conferințe se angajează, în numele colectivelor de oameni ai muncii pe care îl reprezintă, să-și consacre și in viitor întreaga capacitate de muncă înfăptuirii neabătute a mărețelor obiective înscrise în documentele programatice ale celui de-al XIV-lea Congres al partidului, pentru înaintarea fermă a patriei pe drumul socialismului și comunismului.
CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 

MUNICIPALE CONSTANTA . A 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, desfăsurindu-si lucrările intr-un climat de puternică angaiare revoluționară, de exigență și răspundere comunistă, vă adresează dumneavoastră. mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, cu deosebit resbect. cu alese sentimente de dragoste si recunoștință, un fierbinte omagiu pentru prodigioasa activitate revoluționară pusă în slujba intereselor fundamentale ale poporului. Delegații la conferința organizației municipale de partid. In numele comuniștilor. al tuturor oamenilor muncii, lsi exprimă adeziunea totală la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 1989 cu privire la realegerea dumneavoastră In Înalta funcție de secretar general al partidului, cu convingerea nestrămutată că aceasta constituie garanția fermă a înfăptuirii neabătute a Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate si a comunismului în România.Locuitorii municipiului Constanta sint mîndri de faptul că dumneavoastră. mult iubite tovarășe secretar general, ati călăuzit activitatea organizației județene de partid încă de la începutul procesului de transformare revoluționară a societății românești sl de atunci si oină în prezent, prin grija permanentă, prin dialogul viu. concret si direct cu masele de oameni al muncii, ați determinat Înflorirea fără precedent a milenarelor meleaguri strămoșești ale Dobrogei.Urmînd neabătut orientările si indicațiile date de dumneavoastră, vom acționa cu fermitate pentru creșterea rolului conducător al fiecărei organizații de partid, pentru Îmbunătățirea muncii organizatorice Si politico-ideologice. Întărirea ordinii. disciplinei si răspunderii, pentru schimbarea radicală a stilului nostru de muncă. în vederea Îndeplinirii exemplare a sarcinilor ce ne revin In toate domeniile.

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 
MUNICIPALE CRAIOVA A PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN, dînd expresie voinței unanime a co- muniștilor, a tuturor locuitorilor Craiovei, își exprimă cu legitimă 1 mîndrie patriotică, asemenea Întregii națiuni, adeziunea deplină la istorica Hotărire a Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie 1989 privind realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășa Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, în funcția supremă de secretar general al partidului. Această unanimă opțiune constituie expresia fidelă a stimei, prețuirii fi dragostei profunde cu cara vă înconjoară întregul popor.Aducem și cu acest prilej un călduros omagiu mult stimatei tovarășe academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, eminent om de știință și savant de largă recunoaștere internațională, care are o contribuție remarcabilă la elaborarea politicii interne si externe a țării.Călăuziți permanent de minunatul dumneavoastră exemplu de activitate eroică, neobosită ce o desfășurați, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea fermă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din municipiul Craiova de a face totul pentru a contribui, împreună cu întregul popor, la realizarea obiectivelor și sarcinilor planului de dezvoltare economico-socia- lă pe acest an și pe întregul cincinal, spre a întimpina Congresul al XIV- lea al partidului — congres al întregului nostru popor — cu succese remarcabile pe măsura condițiilor, a posibilităților și a sprijinului de care dispunem, sporindu-ne astfel contribuția la dezvoltarea continuă și înaintarea fermă a tărfi pe drumul progresului și civilizației, al socialismului și comunismului.în telegrama CONFERINȚEI ORĂ
ȘENEȘTI DE PARTID GHEOR- 
GHENI, JUDEȚUL HARGHITA, se arată : Susținem cu înflăcărare Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului cu privire la realegerea, la Congresul al XIV-lea, a dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre socialiste, în funcția supremă da secretar general al partidului.Exprimîndu-ne deplina satisfacția șl nețărmurita gratitudine fată de întreaga dumneavoastră activitate, mult iubite si stimate tovarășa Nicolae Ceaușescu. consacrată binelui si prosperității națiunii noastre, sîntem mîndri că in anii ce au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, care a inaugurat o epocă nouă, de profunde transformări revoluționare, pe care o numim cu îndreptățită mîndrie patriotică ..Epoca Nicolae Ceaușescu". poporul nostru a dobindit cele mai de seamă succese din istoria sa multimilenară.Puternic. însuflețiți de mărețele perspective ale patriei noastre, de exemplul dumneavoastră strălucit, ne angajăm solemn să acționăm cu Întreaga noastră pricepere si energie pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan ne acest an pînă la Congresul al XÎV-lea al partidului. sporindu-ne astfel contribuția la gloria și măreția scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

în aceste momente cu adinei semnificații și ample rezonante de legitimă vibrație patriotică, revoluționară, cind întregul popor este ferm angajat pentru a întimpina cu rezultate deosebite Congresul al XIV-lea al partidului, participanții la CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 
ORĂȘENEȘTI DE PARTID CAV- 
NTC, JUDEȚUL MARAMUREȘ, lși exprimă totala adeziune la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie a.c. privind realegerea dumneavoastră. mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, opțiune fundamentală de inimă sl conștiință a întregului partid șl popor.Cu sentimentul mindrieî că perspectivele înălțătoare ce se deschid orașului nostru asigură ridicarea pe un plan superior a mărețelor împliniri dobîndite după Congresul al IX-lea al partidului, ne angajăm solemn, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să acționăm cu înaltă răspundere. în spirit revoluționar pentru . îndeplinirea exemplară, pînă la Congresul al XIV-lea al partidului, a planului economico-social in profil teritorial pe 1989, de a munci cu dăruire patriotică pentru înfăptuirea documentelor ce vor fi adoptate de marele forum al comuniștilor români, a planului și programului de dezvoltare a orașului nostru în cincinalul viitor si în perspectiva anilor 2000— 2010. Pentru înaintarea neabătută a patriei noastre libere și independente pe calea socialismului și comunismului.în telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI COMUNALE DE 
PARTID MIRASLAU. JUDEȚUL ALBA, se subliniază : Ne exprimăm cu adîncă bucurie și satisfacție totala adeziune la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din iunie, ca ia Congresul al XIV-lea al partidului, dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți reînvestit in funcția de înaltă răspundere de secretar general al partidului. Acest moment cu adinei semnificații și ample rezonanțe, de legitimă vibrație patriotică, revoluționară, reprezintă, de fapt, opțiunea fundamentală de inimă și conștiință a Întregii națiuni dornice de a avea în continuare în fruntea partidului și a țării pe revoluționarul neînfricat, Erou între eroii neamului, care și-a închinat întreaga existență luptei pentru împlinirea idealurilor supreme și aspirațiilor celor mai înalte ale poporului, de dreptate și libertate socială, de progres, civilizație și bunăstare.Dezbătînd cu înalt spirit revoluționar și angajare patriotică proiec
tul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, participanții la conferința organizației noastre comunale de partid își exprimă sentimentele de adîncă prețuire și satisfacție pentru luminoasele perspective de dezvoltare a României în cincinalul 1991— 1995 și pînă în anii 2000—2010, menite să asigure accelerarea procesului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și ' înaintare a României spre comunism.în telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI MUNICIPALE SIBIU 
A PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN se spune : într-o atmosferă de puternică angajare revoluționară și exigență comunistă, conferința de dare de seamă și alegeri a organizației municipale Sibiu a Partidului Comunist Român a dezbătut, cu înaltă responsabilitate comunistă, intr-un profund spirit critic și autocritic, modul de înfăptuire a sarcinilor și obiectivelor hotărîte de Congresul al Xlll-lea și Conferința Națională ale partidului, a orientărilor și indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Cu sentimente de profundă recunoștință și aleasă mîndrie patriotică, delegații la conferință, în numele celor 41 000 comuniști ce alcătuiesc Organizația Municipală Sibiu a Partidului Comunist Român, susțin cu entuziasm și înaltă satisfacție Hotă- rirea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV- lea Congres în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român.Vă raportăm că dezbaterea și analiza responsabilă a proiectului Programului-Directivă cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul următor și în perspectivă pînă în anii 2000—2010 și a Tezelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului, în cadrul adunărilor și conferințelor de dări de seamă și alegeri din municipiul Sibiu au evidențiat pregnant adeziunea unanimă a comuniștilor la acest strălucit program al construcției socialiste și comuniste, al afirmării României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație.Animați de cele mal înălțătoare sentimente de aleasă cinste și vie recunoștință, vă rugăm să ne permiteți, și cu acest prilej, să vă adresăm, dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimatei tovarășe academician 

doctor inginer Elena Ceaușescu omagiul nostru fierbinte, cele mai alese urări de sănătate, putere de muncă, de luminoase și trainice împliniri, spre binele și prosperitatea întregului popor, spre înălțarea pe luminoase culmi ale comunismului biruitor a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.în atmosfera de puternică angajare patriotică în care întregul nostru popor întimpină cel de-al XIV-lea Congres al partidului, par- ticioanțil la CONFERINȚA ORGA
NIZAȚIEI COMUNALE DE PARTID 
COZIENI. JUDEȚUL BUZĂU, dez- bătind cu înaltă responsabilitate pro

• Acord deplin, entuziast al comuniștilor, al 

întregului popor român privind realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la apropiatul Congres al XIV-lea 

al partidului, în funcția de supremă răspundere, 
chezășia înaintării ferme a patriei spre culmile 

civilizației socialiste și comuniste.

• Hotărire fermă, angajare revoluționară pentru 

transpunerea in viață a generoaselor programe de 
dezvoltare economico-socială a țării, ce reflectă pe 

deplin voința comuniștilor, a tuturor cetățenilor 
patriei, dorința de perfecționare și progres in toate 

domeniile de activitate.

iectele documentelor pentru marele forum al comuniștilor, activitatea desfășurată de comitetul comunal de la ultimele alegeri și pînă în prezent și planul de dezvoltare economico- socială a localității în cincinalul 1991—1995, își exprimă întreaga lor adeziune la politica internă și externă promovată de partidul și statul nostru.Strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toți locuitorii comunei Cozieni. exprimîndu-ne întreaga a- deziune la istorica Hotărire a Plena- Tei C.C. al P.C.R. ca la Congresul al XIV-lea să fiți reînvestit în funcția supremă de secretar general al partidului, convinși că aceasta reprezintă chezășia supremă a înaintării tării noastre pe drumul socialismului si comunismului, ne angajăm că vom depune întreaga noastră capacitate și putere de muncă pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor ce vor fi adoptate de marele forum al comuniștilor.în aceste momente de puternică angajare patriotică în care comuniștii. întregul popor își mobilizează plenar energiile, pentru a aduce marelui forum comunist din noiembrie prinosul unor remarcabile fapte de muncă, si noi. participanții la 
CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI CO
MUNALE DE PARTID LIVEZI. JU
DEȚUL VÎLCEA, am analizat în- tr-un climat de exigentă partinică activitatea pe care am desfăsurat-o de la alegerile precedente și pînă în prezent, perioadă în care și localitatea noastră a obținut rezultate din cele mai bune, in toate domeniile de activitate. Conferința noastră de partid. în numele tuturor locuitorilor comunei, vă adresează dumneavoastră. tovarășe Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu din adîncul inimilor noastre cele mal vii mulțumiri pentru grija de aleasă omenie cu care vă ocupați de asigurarea unor condiții tot mai bune de muncă si viată oamenilor muncii. întregului nostru popor.Asemenea întregii națiuni, comuniștii. toți locuitorii comunei Livezi își exprimă nemărginita bucurie si satisfacție, unanima adeziune la Ho- tărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c. privind reînvestirea dumneavoastră în funcția supremă de secretar general al partidului, la cel de-al XIV-lea Congres, avînd ferma convingere că numai astfel amplul proces revoluționar din patria noastră, conceput într-un mod original de dumneavoastră și înfăptuit împreună cu poporul si pentru popor. își va găsi reflectarea în noi si strălucite izbînzi. pe drumul edificării socialismului și comunismului în România.

în telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI COMUNALE DE 
PARTID UNIREA. JUDEȚUL CA- 
LARAȘI, se arată : Asemenea întregului partid si popor. în numele tuturor comuniștilor si al locuitorilor comunei, ne exprimăm deplina adeziune fată de istorica Hotărire a Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie privind propunerea de realegere a dumneavoastră în suprema funcție de secretar general al partidului la cel de-al XIV-lea Congres, garanția sigură a mersului nostru Înainte ne calea socialismului si comunismului a scumpei noastre patrii.Puternic Însuflețiți și mobilizat! de Înaltul si luminosul dumneavoas

tră exemplu de muncă sl viată, de pasiune si dăruire revoluționară, ne angajăm solemn, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu fermitate, cu înaltă angajare comunistă, revoluționară, nenrecupetind nici un efort pentru realizarea obiectivelor programului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, pentru obținerea unor producții agricole record, sigure și stabile, pentru buna gospodărire si înfrumusețare a comunei, pentru îmbunătățirea stilului si metodelor de lucru, a muncii politico-organi- zatorice. contribuind in acest fel la înălțarea României pe noi culmi de civilizație socialistă si comunistă.In întreaga desfășurare a lucrărilor conferinței s-a dat o înaltă apreciere neobositei și rodnicei dumneavoastră activității mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, si a fost susținută cu sentimente da satisfacție, bucurie și aleasă mîndrie patriotică Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie 1989 privind realegerea dumneavoastră la Congresul al XIV-lea al partidului in funcția supremă de secretar general al partidului, se arată in telegrama 
CONFERINȚEI ORGANIZAȚIEI 
MUNICIPALE SLATINA A PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN.în deplină unitate de cuget șl faptă cu întregul nostru partid și popor, delegații și invitații la conferința organizației municipale de partid Slatina și-au manifestat dragostea $1 recunoștința nemărginită pentru tot ceea ce ați înfăptuit, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu poporul și pentru popor, și și-au exprimat hotărîrea nestrămutată de a vă urma strălucitul exemplu de muncă și dăruire revoluționară și de a înfăptui neabătut istoricele hotă- rîri ce vor fi adoptate de Congresul al XIV-lea, pentru ca România să parcurgă stadii noi, superioare, pe calea dezvoltării sale multilaterale, a progresului și civilizației socialiste.Exprimînd adeziunea la conținutul de idei și la prevederile cuprinse in Teze și proiectul Programului-Directivă pentru Congresul al XIV-lea al P.C.R., ne angajăm să depunem eforturi stăruitoare pentru a intim- pina marele forum al comuniștilor români cu realizări tot mai bune.Dînd glas înaltelor simțăminte de nețărmurită dragoste si adine respect pe care toti comuniștii, toti locuitorii comunei Pecica. trăind înfrățiți ne aceste străvechi meleaguri românești le nutresc fată de dumneavoastră. ne exprimăm adeziunea noastră deplină la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. în suprema funcție de secretar ge

neral al partidului, chezășie sigură 
a Înaintării neabătute a României pe calea socialismului si comunismului — se relevă în telegrama CONFE
RINȚEI ORGANIZAȚIEI COMUNA
LE DE PARTID PECICA, JUDEȚUL 
ARAD.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că sîntem hotărîti să ne perfecționăm continuu activitatea, că însuflețiți de luminoasele perspective prefigurate de proiectul Programului-Directivă Si Tezele pentru Congresul al XIV-lea vom acționa cu răspundere si pricepere pentru a întimpina marele forum al comuniștilor cu rezultate remarcabile în producția agricolă si industrială, sporindu-ne contribuția la dezvoltarea multilaterală economico-socială. la afirmarea liberă, demnă si independentă a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

în telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE 
PARTID VATRA DORNEI. JU
DEȚUL SUCEAVA, se arată: într-o atmosferă de înaltă vibrație patriotică, - determinată de profunda dezbatere a documentelor pentru oel de-al XIV-lea Congres al partidului, la a căror elaborare si fundamentare dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, v-ați adus o contribuție decisivă, comuniștii dornenl lsi exprimă deplina 

adeziune la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind realegerea dumneavoastră, la marele forum al partidului din noierrțbrle, în înalta funcție de secretar general al partidului. aceasta reprezentînd garanția edificării cu succes a socialismului si comunismului în România.Exprimîndu-ne deplina noastră recunoștință pentru inestimabila dumneavoastră activitate consacrată fericirii si bunăstării întregului nostru popor, vă încredințăm, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că organizația orășenească de partid. comuniștii, toti oamenii muncii din orașul Vatra Dornei vor acționa cu dăruire și răspundere în spirit revoluționar pentru întîmpinarea marelui forum al comuniștilor români prin noi succese în îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal.Participanții la CONFERINȚA DE 
DARE DE SEAMA ȘI ALEGERI A 
ORGANIZAȚIEI MUNICIPALE TI
MIȘOARA A PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN își exprimă, și cu a- cest prilej, uniți intr-un singur glas 6i într-o singură voință cu cea a întregului nostru partid și popor, lnsuflețitoarea și deplina lor adeziune la Hot.ărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie privind realegerea dumneavoastră la Congresul al XIV-lea în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.In numele celor peste 66 000 comuniști ai organizației municipale de partid, al tuturor locuitorilor timișoreni. sîntem fericiți să vă aducem. mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai înălțător omagiu, expresie a prețuirii și admirației față de titanica activitate revoluționară și geniala dumneavoastră operă teoretică și practică.Aducem, totodată, un vibrant șl Înălțător omagiu personalității de excepție a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, strălucit om politic și savant de largă recunoaștere internațională.Traducînd neabătut în viață îndemnurile și orientările stabilite de dumneavoastră cu prilejul memorabilelor vizite de lucru efectuate împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu in municipiul nostru. oamenii muncii timișoreni. în frunte cu comuniștii, vă raportează cu mîndrie obținerea unor însemnate succese și împliniri pe linia realizării obiectivelor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial. prin afirmarea plenară a democrației muncitorești-revoluționa- re și întărirea continuă a rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid in toate sectoarele și domeniile de activitate.

Ne facem o datorie de cinste exprimînd în cadrul conferinței legă- mintul nostru solemn ca pe viitor să acționăm cu și mai mare răspundere pentru întărirea continuă a potențialului politic și organizatoric al tuturor organelor și organizațiilor de partid.Participanții la CONFERINȚA 
ORGANIZAȚIEI COMUNALE DE 
PARTID CORNEȘTI, JUDEȚUL 
DÎMBOVIȚA, dînd glas sentimentelor de dragoste profundă, de aleasă prețuire și recunoștință pe care le nutresc comuniștii, toți oamenii muncii din localitatea noastră față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele erou al națiunii, ctitor al României moderne, ne exprimăm satisfacția și adeziunea deplină fată de Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului din 27—28 iunie 1989 ca la cel de-al XIV-lea Congres să fiți reînvestit in funcția de secretar general al partidului — se arată într-o altă telegramă.Cu îndreptățită mîndrie patriotică. !n numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din comuna Cor- nești, dăm expresie sentimentelor noastre de profundă recunoștință si deosebit respect față de dumneavoastră. mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. fată de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu pentru marile transformări revoluționare ce au avut loc in .viata și activitatea noastră. pentru ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual. pentru perspectivele luminoase de progres și civilizație din cincinalul viitor și în perspectiva anilor 2000—2010 șl ne exprimăm legă- mintul solemn că vom urma neabătut luminosul dumneavoastră exemplu de muncă neobosită consacrată progresului patriei si fericirii poporului.în telegrama CONFERINȚEI 
COMUNALE DE PARTID ERBI- 
CENI. JUDEȚUL IAȘI, se relevă : în deplină unitate de gînd șl simțire cu întregul partid și popor, dind glas simțămintelor noastre de dragoste nemărginită, de înaltă prețuire și recunoștință, ne exprimăm adeziunea totală față de Hotărîrea Plenarei Comitetului Central din iunie 1989 privind realegerea dumneavoastră, mult iubite și" stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Vă încredințăm, mult stimate șl Iubite tovarășe secretar general, că oamenii muncii, toți lucrătorii ogoarelor din comuna noastră și-au însușit pe deplin aprecierile și indicațiile date cu prilejul recentei vizite de lucru ce ați efectuat-o împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu In județul Iași și și ntem ferm hotăriți să acționăm pentru traducerea în viață a sarcinilor și orientărilor stabilite. Vă rugăm să ne permiteți să folosim și acest prilej pentru a da glas sentimentelor de profundă dragoste, prețuire și recunoștință pe care locuitorii comunei noastre le nutresc față de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija și sprijinul permanent acordat dezvoltării și modernizării agriculturii, an- gajîndu-ne că vom face totul pentru realizarea unor producții agricole record, la nivelul cerințelor noii revoluții agrare, pentru a ne aduce o contribuție tot mai mare la ridicarea României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație.

în telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI MUNICIPALE TG. 
MURES A PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN se arată : Dezbătînd cu entuziasm si deplină satisfacție proiectul Programului- Directivă de dezvoltare economico-socială a României în cincinalul 1991—1995 și orientările de perspectivă pină în anii 2000— 2010 și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului. ne manifestăm sentimentele de mîndrie patriotică pentru perspectivele luminoase ce se deschid patriei noastre dragi. Cu cele mai fierbinți sentimente de dragoste și recunoștință pe care vi le purtăm, într-o incandescentă atmosferă de profundă vibrație patriotică, in nu-/ mele comuniștilor, al tuturor locuitorilor tîrgumureșeni. am adoptat hotărîrea de adeziune la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului din 27—28 iunie privind realegerea dumneavoastră la Congresul al XIV-lea al partidului în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român — opțiune istorică cu adîncl semnificații patriotice si revoluționare.Ne folosim de acest moment solemn ca. în numele tuturor locuitorilor municipiului, să vă aducem cele mai respectuoase mulțumiri pentru grija statornică manifestată, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. ca si orașul nostru să se dezvolte accentuat In toate domeniile.Puternic marcati de recenta re- întilnire cu dumneavoastră, dorim să ne îngăduiți să vă adresăm din adîncul inimilor noastre urarea de sănătate, putere de muncă sl mulți ani, pentru a ne conduce cu cutezanță revoluționară spre cele mai Înalte culmi de progres sl civilizație. Urmînd neabătut pilduitorul dumneavoastră exemplu de muncă și viată, vă asigurăm că ne vom mobiliza exemplar în întreaga activitate de viitor, vom acționa cu înaltă conștiință revoluționară și patriotică pentru traducerea în viată a tuturor hotărîrilor pe care le va adopta Congresul al XIV-lea al partidului, spre binele si fericirea națiunii române, după meritul și locul ce 1 se cuvin in rîndul națiunilor lumii.în telegrama CONFERINȚEI CO

MUNALE DE PARTID SLOBOZIA 
CONACHI, JUDEȚUL GALAȚI, se arată : Comuniștii, toti locuitorii comunei noastre își exprimă totala adeziune și unanima aprobare față 

de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c. cu privire la realegerea dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. la Congresul al XIV-lea, în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, act de înaltă responsabilitate comunistă, care întrunește adeziunea întregii națiuni. reprezentînd chezășia cea mai sigură a înaintării neabătute a patriei noastre pe drumul luminos al socialismului si comunismului. al bunăstării si fericirii.Dezbătind rezultatele obținute, precum și perspectivele ce ne stau în fată pentru anul 1990 și în cincinalul viitor, comuniștii sl-au reafirmat. în numele tuturor locuitorilor comunei noastre, angajamentul că nu vor precupeți nici un efort pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite privind creșterea producțiilor agricole, dezvoltarea micii industrii Si a serviciilor, pentru înfăptuirea tuturor sarcinilor ce se prevăd în proiectul Programului-Directivă si în Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului.în telegrama CONFERINȚEI ORĂ
ȘENEȘTI DE PARTID VULCAN, 
JUDEȚUL HUNEDOARA, se arată : Minerii, preparatorii, energeticienii, constructorii de mașini, toți oamenii muncii din orașul Vulcan, in frunte cu comuniștii, asemenea întregului nostru partid și popor, intr-o deplină unitate de gîndire și acțiune revoluționară, dăm glas celor mai înflăcărate sentimente de stimă, adincă prețuire și caldă recunoștință pe care le nutrim față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, exprimin- du-ne deplina adeziune la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la realegerea dumneavoastră în suprema funcție de secretar general al partidului, la cel de-al XIV-lea Congres al partidului.Vă asigurăm, mult stimate șl Iubite tovarășe secretar general, că, urmînd pilduitorul dumneavoastră exemplu, oamenii muncii din Vulcan, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, vor acționa cu mai multă energie pentru înfăptuirea cu succes a obiectivelor înscrise în proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului, documente programatice de vitală Importanță pentru destinul comunist al patriei. Să ne trăiți ani mulți, fericiți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, spre gloria și fericirea neamului nostru românesc I

în telegrama CONFERINȚEI CO
MUNALE DE PARTID BONȚIDA, 
JUDEȚUL CLUJ, se spune : Dînd expresie celor mal alese sentimente de înaltă stimă și prețuire, de nețărmurită dragoste și profundă recunoștință ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din comuna noastră față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. subscriem cu deosebită satisfacție și deplină adeziune la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului din luna iunie a.c. privind propunerea ca la Congresul al XIV-lea să fiți reînvestit în suprema funcție de secretar general al partidului. în aceste momente înălțătoare, permiteți-ne, mult stimate tovarășe secretar general, să vă încredințăm că sîntem mîndri de grandioasele realizări obținute de poporul român în perioada de glorie si măreție inaugurată de Congresul al IX-lea. moment decisiv, fără egal în multimilenara existentă a patriei, si să vă mulțumim din adîncul inimilor pentru tot ceea ce ati făcut pentru a da chipului țării o neasemuită strălucire, un loc de frunte și un binemeritat prestigiu în rindul națiunilor lumii. Adresăm, de asemenea, mulțumirile noastre fierbinți mult stimatei tovarășe academician doctor inginer Elena Ceaușescu. pentru contribuția deosebită ce o aduce înfloririi învățământului. științei și culturii românești.Ne exprimăm hotărîrea de a urma neabătut, cu abnegație, dăruire și devotament exemplul luminos de muncă si viață al dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. și ne angajăm să muncim fără preget pentru realizarea exemplară a obiectivelor ce vor fi stabilite de Congresul al XIV- lea al partidului, pentru prosperitatea și strălucirea continuă a scumpei noastre patrii.în telegrama CONFERINȚEI OR
GANIZAȚIEI MUNICIPALE ZALAU 
A PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN se spune : Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, in consens deplin cu întregul partid și popor, comuniștii, toți oamenii muncii din municipiul Zalău susțin cu toată convingerea, din adîncul inimilor lor, Hotărîrea privind realegerea dumneavoastră. la marele forum comunist din toamnă, in suprema funcție de secretar general al partidului.Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că atit în adunările și conferințele de dări de seamă și de alegeri, cit și in conferința municipală am dezbătut, in spiritul indicațiilor dumneavoastră, în mod critic și autocritic, activitatea desfășurată de la alegerile precedente și pină în prezent, obiectivele șl sarcinile ce ne revin in perioada următoare din proiectul Programului-Directivă șl Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, fiind ferm hotărîți să facem totul pentru transpunerea lor în viață.Convinși intru totul că cea mal expresivă dovadă a devotamentului nostru fată de partid, față de dumneavoastră o constituie îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din programul de dezvoltare economico-socială in profil teritorial a municipiului în acest cincinal și în viitor, ne angajăm ferm in fața dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nimic pentru realizarea întocmai a obiectivelor și sarcinilor ce ne revin din documentele de partid și de stat, din documentele programatice pentru viitorul congres.
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IN TELEGRAME ADRESATE TDUflRflSUmi NICDLAE CEAUSESCU
Oamenii muncii din agricultură raportează 

încheierea recoltării unor culturi 
și obținerea de producții mari la hectar

MANIFESTĂRI CONSACRATE
ZILEI ARMATEI 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, comitetele județene Prahova și lași ale P.C.R. raportează ter
minarea recoltării porumbului și obținerea unor producții medii de 23 500 
kg și, respectiv, 23 100 kg la hectar ; comitetele județene Alba și Suceava 
ale P.C.R. raportează încheierea recoltării sfeclei de zahăr și obținerea 
unor producții medii de 124 150 kg la hectar și, respectiv, de 
112 500 kg la hectar ; Comitetul Județean Cluj al P.C.R. anunță încheierea 
recoltării rădăcinoaselor și obținerea unei producții medii de 73 620 kg 
la hectar.

Producțiile mari înregistrate - se arată în telegrame - sînt rezultatul 
politicii agrare juste a partidului și statului nostru, al grijii și sprijinului 
permanent acordat acestei ramuri de bază a economiei naționale.

LA PORUMB
• Județul Prahova - 23500 kg la hectar
• Județul lași - 23100 kg la hectar

PRODUCȚII RECORD
LA SFECLA DE ZAHĂR

® Județul Alba - 124150 kg la hectar 
PRODUCȚII MARI

LA SFECLA DE ZAHĂR
• Județul Suceava - 112500 kg la hectar

LA RĂDĂCINOASE
• Județul Cluj - 73620 kg la hectarîn telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, oamenii muncii din numeroase unități agricole raportează încheierea recoltării unor culturi și realizarea de producții mari, superioare celor planificate.în această perioadă — se arată In telegrame — forțele satelor sînt concentrate la terminarea recoltării și a celorlalte culturi, la exe

UNITĂȚI CU PRODUCȚII RECORD LA HECTAR
La sfecla de zahăr

IN JUDEȚUL BRAȘOV
• întreprinderea Agricolă de Stat Prejmer — 136 850 kg la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
La sfecla de zahăr

IN JUDEȚUL ALBA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Cisteiu de Tîrnave — 
125 300 kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ciugudu de Alba — 
125 300 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Hopirta — 125 220 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Tiur — 125110 kg la 
hectar
IN JUDEȚUL IALOMIȚA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Grindu — 123 100 kg la 
hectar

• Cooperativa . Agricolă de Pro
ducție Manasia — 121 200 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL TIMIȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Sînmartinul Sîrbeso — 
120 130 kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Variaș — 105 500 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BRAȘOV
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Săcele — 112 370 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Vulcan — 111 540 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Făgăraș — 105 450 kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Hărman — 101890 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL NEAMȚ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Gîrcina — 108 390 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Urechenl — 102 920 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL IAȘI
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Tîrgu Frumos — 107 300 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Drumul Subțire — 105 430 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL OLT
• Cooperativa Agricolă de Pro

Tovarășul Ludovic Fazekas, vice- prim-ministru al guvernului, a primit, joi, pe Saad Alia Attia Houssain, președintele Uniunii Generale a Cooperativelor din Republica Irak, aflat într-o vizită în țara noastră.In timpul întrevederii au fost abordate aspecte ale colaborării economice româno-irakiene, inclusiv în domeniul cooperației.La primire a participat Frusina Tașmău, președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Austria, ambasadorul acestei țări la București. Berta Braun, a oferit joi o recepție.Au participat Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, ai altor mi- 

cutarea la un Înalt nivel calitativ a lucrărilor din această campanie, la strîngerea și depozitarea furajelor în vederea asigurării unor cantități corespunzătoare pentru perioada de iarnă în zootehnie.în telegrame se exprimă angajamentul ferm al tuturor lucrătorilor ogoarelor din aceste unități de a acționa cu înaltă răspundere și profund spirit revoluționar pentru a întîmpina cu noi și importante succese în muncă cel de-al XlV-lea Congres al partidului.

ducție Voința Corabia — 104 400 
kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Rusănești — 102 800 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL COVASNA
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Ozun — 104 100 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Lunga — 101850 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL TELEORMAN
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Saele — 103 600 kg la
hectar

La orez
IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Unirea — 8 320 kg la 
hectar

La porumb 
în cultură 

irigată 
IN JUDEȚUL IALOMIȚA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Smirna — 35 200 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Grivița — 34 800 kg la
hectar

IN JUDEȚUL BOTOȘANI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Ripiceni — 33 820 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL OLT
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Tia Mare — 32 400 kg la hectar

IN JUDEȚUL TULCEA
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Baia — 32 100 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Mahmudia — 31 960 kg la hec
tar

IN JUDEȚUL TELEORMAN
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Teleormanul — 31 300 kg 
la hectar

IN JUDEȚUL CONSTANȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro

Cronica zileinistere si instituții centrale, oameni de cultură și artă, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în tara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.
★Secretarul Biroului Popular al Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste la București. Mohammed Al Baruni, a organizat, joi, o intilnire cu reprezentanți ai presei. în cadrul căreia a vorbit despre comemorarea victimelor căzute în luptele pentru independenta și suveranitatea națională a Libiei în perioada dominației colo

ducție Plopenl — 30 410 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Săpunarl — 30120 kg la 
hectar

La porumb 
în cultură 
neirigată 

IN JUDEȚUL BIHOR
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Inand — 28 900 kg Ia hectar
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Salonta — 26 400 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL BRAȘOV
• Unitatea Agroindustrială Brașov 

— 26 630 kg la hectar
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Rupea — 25 400 kg Ia hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Prejmer — 21770 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL TIMIȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Sînmartinul Sîrbeso — 
25 080 kg Ia hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Voiteg — 23 410 kg la hectar

IN JUDEȚUL VRANCEA
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Focșani — 24 500 kg ia hectar
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Suraia — 23 100 kg la hectar

IN JUDEȚUL IALOMIȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Buiești — 24 300 kg la
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Grindu — 23 800 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL IAȘI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Ciurea — 23 900 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL SATU MARE
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Dindești — 22 550 kg la
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Urziceni — 22150 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BACĂU
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Tirgu Trotuș — 22 450 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Hemeiuși — 22 300 kg la hec
tar

IN JUDEȚUL OLT
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Stoicănești — 20 820 kg Ia 
hectar

IN JUDEȚUL COVASNA
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Sinzieni — 20 250 kg la hectar

IN JUDEȚUL NEAMȚ
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Cordun — 20 200 kg la hectar

La ceapă
IN JUDEȚUL BOTOȘANI

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Călărași — 72 240 kg la 
hectar

La legume
IN JUDEȚUL IALOMIȚA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Progresul — 120 400 kg 
la hectar

La tomate
IN JUDEȚUL DOLJ

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Poiana Mare — 116 350 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „Steagul Roșu“ Moțăței 
— 115 100 kg la hectar

La morcovi
IN JUDEȚUL DOLJ

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ișalnița — 72120 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Sadova — 70 210 kg la hectar

La mere
IN JUDEȚUL DOLJ

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Dunăreni — 35 230 kg Ia hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Breasta — 34 150 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL BRAȘOV
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Făgăraș — 32 000 kg la hectar

nialismului italian, intre anii 1911— 1943.Au fost evidențiate, de asemenea, bunele relații de prietenie, colaborare și solidaritate statornicite între Libia si România, evoluția continuu ascendentă a acestor relații. Potrivit hotărîrilor convenite cu prilejul întilnirilor la nivel înalt.
★în cadrul manifestărilor prilejuite de marcarea în tara noastră a Zilei Națiunilor Unite, joi a avut loc in Sala de concerte a Radioteleviziunii Române un concert simfonic. Programul a cuprins lucrări din creația românească și universală.Au asistat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, șefi de misiuni diplomatice acreditați in România, alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

La Ambasada României de la MOSCOVA a avut loc o intilnire prietenească. Au fost prezenți, între alții» general de armată P. Lușev, prim-adjunct al ministrului apărării al U.RÎS.S.. comandant-șef al Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia. generali, ofițeri superiori, alte persoane oficiale.Au fost organizate, totodată, o expoziție de carte social-politică românească si o expoziție documentară de fotografii.La BEIJING au fost organizate o manifestare festivă si o expoziție documentară de fotografii.Luînd cuvîntul. general-colonel Chi Haotian. șeful Marelui Stat Major al Armatei Populare Chineze de Eliberare, a exprimat înalte aprecieri cu privire la lupta eroică a armatei române de eliberare națională si socială, relevînd contribuția acesteia la zdrobirea forțelor fasciste, la activitatea de apărare si construire a socialismului pe pă- mintul României.La manifestare au fost evocate trecutul glorios de luptă al poporului român contribuția si jertfele armatei române în lupta pentru înfăptuirea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă si antiim- perialistă.Au fost relevate relațiile de prietenie si colaborare dintre România Si China, dintre armatele țărilor noastre.Au participat generali, cadre superioare ale Armatei Populare Chineze de Eliberare, reprezentanți al Secției pentru Relații Externe a C.C. al P.C. Chinez, ai M.A.E. și altor instituții centrale chineze, membri al conducerii Asociației de prietenie China — România.La Casa Centrală a Armatei din SOFIA a avut loc o adunare festivă. In alocuțiunile rostite cu acest prilej au fost reliefate lupta comună a popoarelor român si bulgar împotriva cotropitorilor străini, sprijinul acordat de România pentru cucerirea independentei de stat a tării vecine si prietene.Au fost subliniate contribuția importantă a armatei române la în- frîngerea trupelor fasciste si horthyste. luptele eroice desfășurate de ostașii români pentru eliberarea patriei, precum si a Ungariei. Cehoslovaciei si a unei părți din Austria, pînă la victoria finală asupra Germaniei naziste.De asemenea, au fost evidențiate marile realizări obținute de poporul român în construcția socialismului, îndeosebi după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.In alocuțiuni a fost relevat cursul ascendent al relațiilor tradiționale de prietenie si colaborare dintre partidele. țările si popoarele noastre, re- liefîndu-se rolul hotărîtor al întîl- nirilor la nivel înalt în dezvoltarea constantă a acestor relații.La Comandamentul Marinei Militare pentru Marea de Vest, din orașul NAMPO (R.P.D. Coreeană), a fost organizată o adunare festivă în cadrul căreia a luat cuvîntul gene- ral-locoteneni Kim Iun Sim, loc
„Zilele culturii românești" 

în Cehoslovacia
FRAGA 26 (Agerpres). — Coralia 

Popescu transmite : Arta noastră 
plastică este reprezentată in Ceho
slovacia, cu prilejul „Zilelor cul
turii românești", prin lucrări de 
pictură și sculptură contemporană 
prezente la expoziția deschisă joi 
in orașul Bratislava. Lucrări sem
nate de 40 de creatori stau măr- 
turle bogăției tematice și expresi
vității artei plastice contemporane 
românești, care valorifică intr-o 
manieră originală — după cum se 
sublinia la vernisaj — modalități 
de reprezentare figurativă din arta 
noastră populară, frumuseți ale 
peisajului țării.

In turneul pe care-l întreprinde 
în tara prietenă, orchestra de ca
meră a Filarmonicii din Cluj-Na- 
poca a susținut un concert in ora
șul Komarno.

Noi mărturii privind efectele grave ale datoriei 
externe asupra situației economice 

a țărilor în curs de dezvoltareLIMA 26 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul lucrărilor Organizației Latino-Americane a Energiei (OLADE), secretarul executiv al organizației, Gabriel Sanchez, a subliniat dezechilibrele mari provocate economiilor naționale latino-ameri- cane de problema datoriei externe a regiunii, efectele sociăl-economice profund negative ale acesteia, piedicile pe care ea le pune în calea relansării economice a Americii La
DE PRESA

e scurt
PREȘEDINTELE CONSILIULUI 

DE STAT AL R.D. GERMANE, Egon Krenz, a avut o convorbire telefonică cu cancelarul R.F. Germania, Helmut Kohl, informează agenția A.D.N. Cu acest prilej, a fost exprimat interesul ambelor părți in dezvoltarea relațiilor dintre cele două state germane și în continuarea colaborării bilaterale. Egon Krenz a relevat că R.D.G. este și va fi în continuare o țară socialistă, ceea ce servește stabilității in Europa.
PRIMIRE LA BEIJING. Președintele R. P. Chineze, Yang Shangkun, 1-ă primit, la Beijing, pe primul-ministru al Thailandei, Chatichai Choonha-

țiitor al comandantului, care a adresat calde felicitări armatei țării noastre, a evocat relațiile de strînsă prietenie și solidaritate între armatele română și R.P.D. Coreene. Vorbitorul a mulțumit pentru sprijinul constant acordat de România, de secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor noastre armate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, poporului coreean în lupta pentru realizarea unificării pașnice și independente a patriei.Cu același prilej, au fost organizate o expoziție de fotografii înfățișînd aspecte din viața și activitatea militarilor armatei noastre, precum și un stand de carte social-politică și militară românească.A fost prezentat un film documentar românesc.O adunare festivă a avut loc, de asemenea, la Institutul de medicină militară din PHENIAN, la care au participat cadre didactice și studenți, un numeros public.La Comandamentul trupelor de apărare antiaeriană din HANOI s-a organizat o adunare festivă, în cadrul căreia Nguyen Tron? Xuyen, adjunctul ministrului apărării al R.S. Vietnam, a subliniat bunele relații existente între partidele, popoarele și armatele țărilor noastre. S-a exprimat satisfacția în legătură cu identitatea de păreri a conducerii partidelor ambelor țări privind căile de construcție a socialismului și principalele probleme internaționale.Cu același prilej, la Muzeul Militar din Hanoi a avut loc vernisajul unei expoziții de fotografii și a fost organizat un stand de carte social- politică și militară, la loc de frunte fiind prezentate lucrări din opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România.La manifestare au participat generali, ofițeri superiori din cadrul Departamentului relații externe și propagandă, ziariști.La o unitate militară de lîngă ULAN BATOR a avut loc o adunare festivă.Cu acest prilej, au fost subliniate bunele relații existente intre armatele Republicii Socialiste România și Republicii Populare Mongole.S-a evocat pe larg participarea României în războiul antihitlerist, evidentiindu-se contribuția țării noastre la victoria finală împotriva Germaniei hitleriste. Au fost prezentate succesele remarcabile obținute de poporul român în construe-- tia socialistă, evidentiindu-se rolul hotărîtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. în atingerea de către tara noastră a actualului stadiu de dezvoltare economico-socială.Au participat adjuncti ai ministrului apărării, șefului Statului Major al Armatei Populare si șefului Direcției Politice, ofițeri superiori, ofițeri. gradați si soldați. (Agerpres)

Si in perioada premergătoare, 
muzica românească a fost repre
zentată de soliști instrumentiști de 
prestigiu, care au evoluat în con
certe, recitaluri și confruntări ar
tistice cu participare internațională. 
Astfel, pe scena Teatrului Națio
nal din Praga au cintat soprana 
Felicia Filip și tenorul Ionel Voi- 
neag, în spectacolul „Traviata" de 
Verdi. Organista Ursula Philippi și 
clarinetistul Aurelian Octav Popa 
au susținut concerte in capitala 
cehoslovacă și, respectiv, la Pies- 
tany și Trencenske Teplice.

La cinematografe și la Casa cul
turii din Bratislava au fost pro
gramate „Retrospectiva , filmului 
românesc", audiții muzicale, expu
neri pe teme de artă.

tine — transmite agenția de presă peruană Andina. El a evidențiat, totodată, lipsa acută de capital pentru investițiile necesare regiunii și a condamnat transferul de fonduri din America Latină in exterior. „Dacă această situație va continua, America Latină și Zona Caraibiană se vor scufunda în cea mai profundă criză economică și socială din istoria lor“ — a afirmat secretarul executiv al OLADE.

van. De ambele părți s-a apreciat pozitiv cursul ascendent al relațiilor de cooperare bilaterală pe multiple planuri, exprimîndu-se dorința extinderii lor în continuare. Cu același prilej au fost abordate unele probleme regionale și internaționale de interes reciproc.
CONVORBIRI CEHOSLOVACO- 

UNGARE. După cum transmite a- genția C.T.K., la Bratislava au avut loc, joi, convorbiri intre președintele Guvernului R.S. Cehoslovace, Ladislav Adamec, și președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Ungare, Milos Nemeth, in legătură cu disputa privind construirea complexului hidroenergetic pe Dunăre — Gabcikovo—Nagymarosh.

Ocrotirea mediului înconjurător 
poate fi asigurată numai prin acțiunea 

comună a tuturor țărilor
Intervenția reprezentantului român in plenara 

Adunării Generale a Națiunilor UniteNAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). — Plenara Adunării Generale a O.N.U. examinează. în prezent, interdependenta crescîndă dintre cerințele asigurării unei dezvoltări susținute și cele ale ocrotirii mediului înconjurător. în contextul propunerii prezentate de un mare număr de țări, între care și România, la sesiunea de anul trecut, cu privire la convocarea unei noi conferințe internaționale privind mediul înconjurător și dezvoltarea.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor. reprezentantul tării noastre a relevat actualitatea și importanța majoră pe care au dobîndit-o a- ceste probleme în lumina evoluțiilor recente din economia mondială, a deteriorării tot mai pronunțate a echilibrului ecologic ca urmare a consumului excesiv de resurse naturale. emisiilor crescute de noxe și cantităților tot mai mari de deșeuri toxice și periculoase acumulate și deversate pe plan mondial.Țărilor capitaliste dezvoltate le revine o răspundere deosebită pentru degradarea condițiilor mediului înconjurător — a arătat vorbitorul — ca urmare a exploatării iraționale a bazei de resurse naturale, risipei
Prezență românească de prestigiu

Expoziție la Moscova a realizărilor tehnico-științifice 
ale țărilor membre ale C.A.E.R.MOSCOVA 26 (Agerpres). — N. țel românești — rezultat al cercetă-Chilie transmite : La Complexul ex- pozițional din Moscova „V.D.N.H." s-a deschis o expoziție comercială în cadrul căreia prezintă cele mai noi realizări tehnico-științifice țările membre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia.La inaugurarea expoziției au fost prezenți membri ai guvernului sovietic și conducători ai unor instituții centrale, specialiști.De un deosebit interes în cadrul expoziției se bucură standul României. care prezintă o serie de realizări din domeniul automatizării complexe a proceselor industriale și din alte sectoare de vîrf ale stiin-

Încheierea convorbirilor sovieto-finlandezeHELSINKI 26 (Agerpres). — Joi, la Helsinki, s-au încheiat convorbirile dintre președintele Finlandei, Mauno Koivisto, și Mihail Gorbaclov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S., aflat într-o vizită oficială în Finlanda. în centrul atenției — relatează agenția T.A.S.S. — s-au a- flat relațiile dintre cele două țări și perspectivele de dezvoltare a acestora pe diverse planuri, precum și probleme internaționale actuale.
Resursele risipite pe înarmări să fie îndreptate 

spre activități consacrate progresului 
Declarația secretarului general al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). — La sediul din New York al Națiunilor Unite a avut loc o reuniune consacrată dezbaterii problemelor păcii, dezvoltării și rolului științei și tehnicii. Luînd cuvîntul, secretarul general al -O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a arătat că evoluțiile pozitive care se manifestă pe scena vieții internaționale trebuie să permită reorientarea resurselor materiale și financiare din sfera producției militare spre creșterea bunăstării umanității. în pofida acestor evoluții — a subliniat vorbitorul — planeta noastră este amenințată de

In pregătirea unei reuniuni parlamentare intercoreenePANMUNJON 26 (Agerpres). — La Panmunjon a avut loc o nouă întîl- nire a delegaților din Nordul și Sudul Coreei, pentru discutarea problemelor legate de pregătirea unei reuniuni parlamentare comune între reprezentanții R.P.D. Coreene și Coreei de Sud. După cum transmite a- genția A.C.T.C.. partea nord-coreea- nă a relevat, cu acest prilej, că e- forturile și demersurile R.P.D. Coreene în această direcție au fost subminate sistematic de Coreea de Sud, inclusiv prin manevrele militare comune americano—sud-coreene
CONTINUIND POLITICA DE FORȚĂ Șl ȘANTAJ

S.U.A. au hotărît prelungirea embargoului 
economic împotriva NicaragueiWASHINGTON 26 (Agerpres). — portul șefului executivului americanPreședintele S.U.A., George Bush, a informat Congresul despre hotărirea de a prelungi cu șase luni embargoul economic și comercial instituit de Statele Unite împotriva Nicaraguei — relatează agenția T.A.S.S. în ra-

ÎNTREVEDERI JAPONO-IUGO- 
SLAVE. împăratul Akihito al Japoniei l-a primit pe Budimir Lon- cear, secretarul federal pentru a- facerile externe al Iugoslaviei, aflat în vizită oficială la Tokio. Loncear a fost, de asemenea, primit de primul-ministru, Toshiki Kaifu, cu care a conferit, ca și cu alte oficialități nipone, asupra posibilităților de intensificare a relațiilor bilaterale, îndeosebi pe plan economic.

ÎNTR-UN MESAJ AL PRE
ȘEDINTELUI AFGANISTANULUI, Najibullah, adresat secretarului general al O.N.U., referindu-se la problemele legate de îndeplinirea prevederilor acordurilor de la Geneva privind reglementarea situației din țara sa, se menționează că Afganistanul a creat condițiile necesare pentru ca organizația mondială să-și îndeplinească obiectivele misiunii de bunăvoință. El exprimă, totodată, speranța că secretarul general al O.N.U. va acționa 

de produse și servicii, cantităților uriașe de gaze, emisii și deșeuri toxice produse în aceste țări. Ele constituie cauza majoră a extinderii ploilor acide, distrugerii patrimoniului forestier, poluării la scară planetară a atmosferei, rîurilor. mărilor și oceanelor, modificării climei și distrugerii stratului de ozon.Cerințele actuale ale ocrotirii mediului înconjurător — a arătat vorbitorul — demonstrează. încă o dată, că problemele grave cu care se confruntă omenirea nu pot fi soluționate pe baza acțiunii oarbe a forțelor 'pieței libere. Numai prin acțiunea comună a guvernelor, a organizațiilor și Instituțiilor guvernamentale create în acest scop se poate ajunge la soluții corespunzătoare, atît pe plan național, cit jl la scară mondială.Evidențiind largul ecou înregistrat de propunerea României privind „Răspunderea statelor pentru protecția mediului înconjurător", reprezentantul țării noastre a relevat problemele majore pe care va trebui să le examineze viitoarea conferință internațională privind mediul înconjurător și dezvoltarea, prevăzută a fi convocată în 1992.

rii științifice originale din tara noastră —, care oferă o imagine concludentă a nivelului ridicat al științei și tehnicii din România socialistă. Printre exponatele românești se remarcă echipamentele de tehnică de calcul și produse-program pentru conducerea proceselor industriale, proiectare asistată de calculator, sisteme complexe și echipamente de automatizare, elemente de completare. ca traductoare. servomotoare, echipamente de ' alimentare, de comandă și control, și alte echipamente și aparate bazate pe cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii moderne.
Conducătorul sovietic, menționează agenția citată, a conferit, de asemenea, cu primul-ministru finlandez, Harri Holkeri.La încheierea convorbirilor, M. Gorbaciov și Mauno Koivisto au semnat Declarația sovieto-finlandeză. Au fost semnate, de asemenea, alte documente de colaborare pe plan politic, economic și în alte sfere, menționează T.A.S.S.

inegalitatea crescândă tn rîndurile locuitorilor ei.Secretarul general al O.N.U. a relevat că este important să fie examinate probleme cum ar fi redistribuirea resurselor alocate în scopuri militare spre activitatea de edificare a unei lumi a bunăstării și prosperității, oprirea proceselor care determină modificări climatice globale, asigurarea unei balanțe raționale între creșterea economică și folosirea resurselor naturale. Punerea științei și tehnicii în slujba păcii și progresului echitabil reprezintă un obiectiv prioritar — a arătat secretarul general al O.N.U.
„Team Spirit" și prin aplicarea așa- numitei „legi a securității naționa- le“. în baza căreia numeroase personalități progresiste din Coreea de Sud sint arestate și persecutate.Reprezentantul R.P.D. Coreene a cerut Coreei de Sud să răspundă constructiv la propunerile avansate pînă în prezent de partea nord-co- reeană, la viitoarea intilnire pregătitoare Nord-Sud, care va avea loc — așa cum s-a stabilit de comun a- cord — tot la Panmunjon. la 29 noiembrie — relatează agenția A.C.T.C.

înaintat Congresului se afirmă că a- ceastă țară, cu o populație de trei milioane de locuitori, „ar reprezenta un pericol extrem și neobișnuit pentru securitatea și politica externă a Statelor Unite", relevă T.A.S.S.
I în continuare pentru soluționarea eficientă a problemei afgane. i

INVITAȚIE ADRESATĂ CUBEI. „Grupul celor opt", cuprinzînd ță- . rile membre ale „Grupului de la Contadora" și „Grupului de Spri- 1 jin" din America Latină, a remis ministrului cubanez al relațiilor externe, Isidoro Malmierca, o de- I clarație prin care Cuba este invitată să reintre în Organizația Sta- | telor Americane (O.S.A.) — transmite agenția Prensa Latina. Ministrul cubanez a arătat că țara sa este dispusă să accepte această invitație. în urma presiunilor S.U.A., Cuba nu mai face parte din 1962 din O.S.A. ■
INVAZIE DE LĂCUSTE. O su- • prafață de 200 000 ha de teren agricol din Camerun, de la frontiera Icu Ciadul, a fost invadată de lă- |custe migratoare. Lăcustele, înain- tind intr-o densitate de 20 de insecte pe metru pătrat, devastează I importante zone cultivate.
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