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In climatul de înaltă vibrație patriotică, de 
puternică angajare revoluționară a întregului 
nostru popor, strins unit in jurul partidului, 
al secretarului său general, pentru a intimpina 
cu noi și remarcabile realizări Congresul al XlV-lea 

al Partidului Comunist Român

IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

a avut loc, duminică, în municipiul Brăila
SĂRBĂTORIREA „ZILEI RECOLTEI

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populară din municipiul Brăila

DECRET

Stimați tovarăși,
Doresc, în primul rînd, să vă 

adresez dumneavoastră, participan- 
ților la această mare adunare popu
lară, tuturor locuitorilor.municipiu
lui și județului Brăila,. în numele 
Comitetului Central al- partidului, 
al guvernului și Consiliului de Stat, 
precum și al meu personal, un salut 
călduros, revoluționar, împreună 
cu cele mai bune urări. (Urale și 
aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul!").

Ne aflăm la Brăila pentru a 
participa la sărbătorirea „Zilei re
coltei". în același timp, am făcut 
o vizită de lucru. Am vizitat o în
treprindere agricolă de stat, o coo
perativă agricolă de producție, două 
mari întreprinderi industriale din 
Brăila.

în general, avem impresii bune 
despre ceea ce am putut constata 
privind atît activitatea din agricul
tură, cît și din industrie. Aș dori 
să adresez felicitări oamenilor 
muncii din industrie și agricul
tură pentru rezultatele obținute și 
urarea de a obține rezultate și mai 
bune în toate domeniile de activi
tate. (Urale și aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Intr-adevăr, Brăila — ca de alt
fel toate județele patriei noastre — 
a obținut realizări importante în 
creșterea producției industriale, în 
ridicarea nivelului calitativ și teh
nic al producției. în cele două în
treprinderi industriale vizitate, dar 
și în celelalte întreprinderi, s-au 
făcut progrese însemnate și există 
preocuparea de a perfecționa și 
moderniza, pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, în
treaga activitate în vederea crește
rii atît a nivelului general al pro
ducției, cît și a calității, nivelu
lui tehnic, a eficienței economi
ce și rentabilității, a produc
tivității muncii, în vederea folosi
rii în cele mai bune condiții a mij
loacelor pe care le au întreprinde
rile, a fondurilor fixe și a forței de 
muncă — a muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor, a tuturor oame
nilor muncii.

Sînt rezultate bune, dar, așa cum 
am discutat aseară cu Biroul Co
mitetului județean, sînt încă mari 
posibilități ca, în următorii ani, in
dustria județului Brăila să cunoas
că o dezvoltare puternică. Practic, 
cu actualele fonduri fixe și capa
cități de producție se poate dubla 
— și trebuie dublată — producția 
industrială. (Urale și aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează 

îndelung „Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

în ce privește agricultura, jude
țul Brăila a obținut în acest an re
colte bune; iar la unele •culturi, se 
află pe primul loc în țe privește 
producția 'la hectar. De altfel, fiind 
la sărbătorirea „Zilei recoltei" — 
pe care o realizăm la Brăila —, aș 
dori să menționez, cu multă satis
facție, că toate județele patriei, în- 4 
treaga țară, au obținut* în acest an, 
recolte bune, la toate culturile. 
Avem pe întreaga țară o producție 
de grîu de peste 8 000 de kg la hec
tar — și, la această cultură, Brăila 
a realizat peste 9 000 kg, ocupînd 
locul I pe țară. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

în Brăila sînt cîteva unități, 
printre care și Urleasca — care 
aU obținut peste 10 000 kg de grîu 
Ia hectar. Dar sînt cooperative cu 
recolte mai mari, de peste 12 000 kg 
la hectar, ceea ce înseamnă că 
există încă mari posibilități, și în 
acest sens am înțeles angajamen
tul directorului întreprinderii Agri
cole de Stat Urleasca, ca, anul Vii
tor, să obțină 15 000 kg de grîu la 
hectar. Dar sînt și alte cooperative 
și unități agricole de stat care și-au 
luat asemenea angajamente și care, 

anul acesta, au obținut peste 12 000 
kg griu la hectar. Deci este o în
trecere între cei mai buni și eu aș 
dori să avem citi mai mulți Eroi, 
cu peste 15 000 kg de grîu la hectar. 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu, România
— stima noastră și mindria !“).

La porumb avem, pe întreaga 
țară, o recoltă de circa 24 000— 
25 000 kg la hectar. Județul Brăila 
a anunțat că va depăși 30 000 kg, 
dar nu este singurul care declară 
acest lucru. Sînt deja altele care au 
anunțat că realizează peste 31000 
kg porumb la hectar — și cred că 
nu este ultimul cuvînt. Deci, dacă 
Brăila vrea să ocupe și Ia porumb 
locul I, va trebui să strîngă și să 
depoziteze întreaga cantitate de po
rumb — pentru că mai aveți încă 
de strîns — ca să poată, eventual, 
să se afle și la porumb pe locul I, 
deși recolta de peste 30 000 kg la 
hectar este o recoltă bună. Avem 
însă două unități, una de stat in 
Brăila și o cooperativă agricolă de 
producție în Ialomița, aproape ve
cine, care au obținut în acest an 
peste 40 000 kg de porumb la hec
tar și ambele și-au luat angaja
mentul că, anul viitor, vor obține 
peste 50 000 kg de porumb știuleți 
la hectar. Dar acest angajament și 

l-au luat deja multe unități agri
cole, așa că va fi, de asemenea, o 
întrecere între multe unități pentru 
a ocupa, anul viitor, locul întîi.

Eu aș dori să adresez felicitări și 
județului, și unităților care au obți
nut producții mari la porumh,. și 
celor două unități de stat și -coope
ratiste cu peste 40 de tone de po
rumb la hectar, precum și urarea 
ca, anul, viitor. să realizeze in bune 
condiții angajamentele asumate ! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mindria !“).

Dar ceea ce trebuie să subliniem 
■este faptul că, în întreaga țară, în 
toăte județele, avem multe unități 
cu producții mari. .Nu avem nici 
un județ cu o producție la porumb 
mai mică de 20 000 de kg la hectar 
— ceea ce înseamnă o mare reali
zare a agriculturii noastre socia
liste.

Avem recolte bune la cartofi, Ia 
sfecla de zahăr, la legume, la floa- 
rea-soarelui, la soia, la fasole și, 
practic, la toate culturile, precum 
și în pomicultură și viticultură — 
ceea ce înseamnă că in domeniul 
producției vegetale, în acest 

PREZIDENȚIAL 
privind conferirea titlului de 

„Erou al Noii Revoluții Agrare" 
județului Brăila

Pentru rezultatele deosebite obținute in înfăptuirea poli
ticii partidului și statului de dezvoltare și modernizare a agri
culturii, pentru organizarea întregii activități pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii agrare și pentru obținerea in 
anul 1989 a unor producții-record pe întinse suprafețe de 
teren, corespunzător cerințelor noii revoluții agrare,

Președintele Republicii Socialiste România 
decretează:

Articol unic — Se conferă titlul de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare" județului Brăila, care a obținut pe întreaga suprafață 
cultivată o producție medie de 9 110 kg griu și secară la hec
tar, 7 509 kg orz la hectar, peste 30 000 kg porumb știuleți la 
hectar, 6 324 kg floarea-soarelui la hectar, 6 300 kg soia la 
hectar, 80 950 kg cartofi la hectar, precum și producții mari 
la celelalte culturi vegetale, la legume, struguri și fructe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
(Continuare în pag. a IlI-a)

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

MARELE EROU AL NAȚIUNII, 
PROFUND OMAGIU, ALEASĂ RECUNOȘTINȚĂ

Telegrame adresate secretarului general al partidului de participanții 
la conferințele de dări de seamă și alegeri ale organizațiilor municipale, 

orășenești și comunale de partid
PAGINA A ll-A

EXPUNEREA TDVABASULUI NICOLAE CEAUSESCU LA HENflBA LĂRGITĂ A C.C. Al P.C.B. 
înaltă răspundere pentru afirmarea socialismului, 

pentru dezvoltarea liberă, independentă a popoarelor

IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
• Oamenii muncii din agricultură raportează încheierea recoltării unor culturi și 

obținerea de producții mari la hectar
• Noi colective muncitorești din economie raportează obținerea unor importante

rezultate în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe acest an și din actua
lul cincinal .

ÎN PAGINA A V-A

Expunerea prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită 
a C.C. al P.C.R. se inscrie, neîndoios, 
prin analiza cuprinzătoare, in spi
ritul materialismului dialectic și 
istoric, a proceselor și tendințelor 
fundamentale ale lumii contempo
rane, prin inalta ținută principială, 
prin suflul revoluționar ce o stră
bate de la un capăt la altul, prin 
tezele noi, de mare rigurozitate ști
ințifică, pe care le aduce, prin cla
ritatea și realismul răspunsurilor la 
întrebările pe oare le ridică pro
blemele actuale ale dezvoltării so
cialismului, ale vieții internaționale 
în general, ca un document progra
matic de capitală însemnătate, ca o 
contribuție de amplă rezonanță la 
tezaurul gindirii revoluționare.

Ceea ce oonferă Expunerii valoa
rea sa de excepție este evaluarea 
obiectivă, străină oricăror stări 
euforice, oricăror abordări simpliste, 
a momentului politic internațional, 
pe baza cintărlrii exacte a raportu

lui de forțe, ca punct de plecare al 
unor aprecieri realiste asupra unor 
evenimente și fenomene recente, 
care indică o recrudescență a acti
vității cercurilor retrograde, ostile 
socialismului și comunismului, este 
riposta fermă dată încercărilor aces
tor cercuri de a repune in circulație 
teza reacționară, antiștiințificâ a 
convergenței sistemelor social-po- 
litice opuse, de a acredita ideea de 
mult falimentară că socialismul nu 
ar mai corespunde noilor condiții 
sau ar trebui readaptat după bunul 
plac al . adepțilar capitalismului.

In contrast cu tendințele de a pre
zenta intr-o optică deformantă proce
sele specifice epocii, perspectivele 
luptei revoluționare, de a estompa, 
sub pretextul dezideologizării relații
lor internaționale, contradicțiile pro
funde ce își pun pecetea asupra lumii 
contemporane, partidul nostru, 
secretarul său general au meritul de 
seamă de a dezvălui, cu spirit de 
răspundere, adevărata față a lucru-

rilor, de a. avertiza împotriva perico
lelor pe care le generează judecăți
le nefondate, ignorarea acțiunii legi
tăților sociale, a înfruntării dintre 
nou și vechi in toate domeniile, deci 
și in viața mondială, ca factor de
terminant al societății omenești, al 
mersului inainte al umanității.

Nu trebuie nici un moment omis 
acest adevăr — subliniază în modul 
cel mai limpede Expunerea —, nu 
trebuie nici un moment pierdut din 
vedere că lupta de clasă nu a încetat, 
că, departe de a slăbi sau a se 
atenua, dimpotrivă, așa cum atestă 
la tot pasul evoluțiile mondiale, 
contradicția fundamentală dintre so
cialism și capitalism se menține și 
chiar se accentuează.

Capitalismul nu vrea și nu poate 
să se împace cu faptul de neoco
lit că socialismul și-a dovedit supe
rioritatea prin realizările de seamă 
dobindite in procesul edificării noii 
orinduiiri, că, dincolo de anumite 
greșeli, neajunsuri și lipsuri, ine

rente unui proces de asemenea am
ploare, istoria însăși este de partea 
progresului social, a edificării celei 
mai drepte orinduiri. .

„Țările socialiste, popoarele care 
au edificat noua orinduire socială, 
releva in acest sens tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, dispun de 
forța necesară pentru a depăși greu
tățile apărute, iar socialismul se va 
afirma, fără indoială, cu și mai mare 
putere, ca cea mai dreaptă și mai 
umană orinduire socială de pină 
acum".

Forțele reacționare Iși multiplică, 
in ultimul timp, tentativele de a 
frîna cu orice preț mersul înainte pe 
calea socialismului, de a nega și 
discredita tot ce s-a înfăptuit pină 
acum în țările socialiste, de a 
submina înseși bazele noii societăți.

Capitalismul nu se poate Împăca 
nici cu trecerea a zeci și zeci de

(Continuare în pag. a Vl-a)
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TOVARĂȘUin NICOIAE CEAI ȘESCl’. MARELE EROU Al NAȚIUXII, 
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

în cadrul conferințelor de dări de' seamă și alegeri ale organiza
țiilor municipale, orășenești și comunale de partid, desfășurate in 
atmosfera de puternică angajare patriotică, revoluționară a întregului 
nostru popor pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a prevede
rilor planului pe acest an și pe Întregul cincinal, au fost puse in evi
dență transformările înnoitoare, rezultatele obținute în dezvoltarea eco- 
nomico-socială a patriei, în ridicarea nivelului de viață al oamenilor 
muncii. Totodată, au fost analizate, în lumina ideilor și orientărilor cu
prinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară 
lărgită a C.C. al P.C.R., măsurile ce se impun pentru perfecționarea 
activității organelor și organizațiilor de partid, pentru întărirea rolu
lui acestora în mobilizarea oamenilor muncii la realizarea exemplară 
a sarcinilor ce le revin, pentru asigurarea spiritului revoluționar mili
tant în toate domeniile de activitate.

Participanta la dezbateri au exprimat sentimentele de înalta 
prețuire, profundă dragoste și recunoștință pe care comuniștii,

toți oamenii muncii din țara noastră le nutresc față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru strălucitele victorii dobîndite în perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, in edificarea unei 
Românii socialiste moderne, susținînd cu tărie Hotărirea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din iunie a.c. cu privire la realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, în suprema funcție de 
secretar general al partidului, garanție sigură a mersului neabătut al 
României pe drumul luminos al socialismului și comunismului.

în încheierea dezbaterilor, participanții la conferințe au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, telegrame in care 
dau glas hotărîrii ferme a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de 
a acționa cu toate forțele, cu întreaga energie și dăruire pentru trans
punerea în viață a mărețelor obiective de dezvoltare multilaterală a 
scumpei noastre patrii.

în atmosfera de puternică vibra
ție patriotică, revoluționară în care 
comuniștii, toți oamenii muncii în- 
tîmpină prin noi și prestigioase fapte 
de muncă cel de-al XIV-lea Con
gres al partidului. CONFERINȚA 
ORGANIZAȚIEI MUNICIPALE SU
CEAVA A P.C.R. s-a constituit în- 
tr-o nouă si semnificativă manifes
tare a dragostei și încrederii ne
țărmurite cu care locuitorii munici
piului urmează neabătut partidul, a 
sentimentelor de respect și profundă 
gratitudine față de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
pentru tot ceea ce ați făcut și faceți, 
cu exemplară dăruire și înalt spirit 
patriotic, pentru triumful cauzei no
bile a socialismului și păcii în lume. 

Exprimăm, de asemenea, cele mai 
alese sentimente de recunoștintă_ si 
adîncă prețuire fată de tovarășa 
Elena Ceaușescu. pentru contribuția 
deosebită adusă la înfăptuirea po
liticii partidului și statului nostru, 
la înflorirea invătămîntului si cultu
rii românești.

Dezbătind cu Înaltă răspundere 
proiectul Programului-Directivă și 
Tezele pentru Congresul al XIV-lea 
al partidului, sarcinile reieșite din 
indicațiile si orientările formulate de 
dumneavoastră cu prilejul recentei 
vizite în municipiul Suceava — se 
arată in telegramă —. conferința a 
stabilit măsuri concrete, care vor 
determina angajarea responsabilă a 
tuturor oamenilor muncii în vederea 
obținerii unor rezultate superioare 
in toate domeniile vieții economico- 
cooiale.

Asemenea întregului partid si po
por. ne exprimăm deplina satisfac
ție și nețărmurita bucurie fată de 
Hotărirea Plenarei Comitetului Cen
tral al P.C.R. din 27—28 iunie a.c.. 
ca dumneavoastră, mult iubite si 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să fiți reales in funcția supremă 
de secretar general al partidului la 
cel de-al XIV-lea Congres, cea mai 
sigură garanție a continuării pro
cesului revoluționar în România.

în deplină unitate de gîndire și 
voință cu întregul partid și popor, 
delegații la CONFERINȚA OR
GANIZAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE 
PARTID MEDGIDIA. JUDEȚUL 
CONSTANȚA, iși exprimă marea 
satisfacție și deplina aprobare față 
de liotânrea Plenarei Comitetului 
Central al P.C.R. din 27—28 iunie 
1989 privind realegerea dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, Erou intre eroii 
neamului, la Congresul al XIV-lea, 
în suprema funcție de secretar ge
neral al partidului, opțiune funda
mentala de inimă și conștiință a în
tregului partid și popor, garanție si
gură a edificării cu succes a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate pe pămintul patriei.

Exprimăm și cu acest prilej ale
sele noastre sentimente da adîncă 
recunoștință tovarășei Elena 
Ceaușescu, pentru contribuția de ex
cepție adusă la elaborarea și înfăp
tuirea politicii partidului și statului, 
pentru laborioasa sa activitate des
fășurau în domeniul științei, cultu
rii și învățămintului.

Vă raportăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii 
muncii din orașul Medgidia, mobi
lizați de înflăcăratele dumneavoas
tră chemări și îndemnuri, au reali
zat în perioada ultimilor doi ani și 
jumătate o producție-marfă indus
trială de peste 8 miliarde lei, cu un 
ritm mediu anual de creștere de 5,2 
la sută, depășind prevederile de 
plan cu 153,8 milioane lei, valoarea 
producției destinate exportului a fost 
de 1.5 miliarde lei, iar a oelei ob
ținute în industria mică de 640 mi
lioane lei. cu o creștere anuală de 6 
la sută. ..j , , .Asigurăm conducerea partidului șl 
statului, pe dumneavoastră perso
nal. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de legămîntul 
nostru solemn de a acționa cu înal
tă răspundere, in spirit revoluționar 
pentru îndeplinirea exemplară, pînă 
la Congresul al XIV-lea. a planului 
pe anul 1989. de a munci cu dăruire 
patriotică pentru înfăptuirea istori
celor hotărîri ce vor fi adoptate de 
marele forum al comuniștilor ro
mâni.

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 
DE PARTID A SECTORULUI 4 
AL CAPITALEI a evidențiat cu 
sentimente de firească mîndrie 
patriotică faptul că documentele 
pentru Congresul al XIV-lea al 
partidului, fundamentate și elabo
rate cu clarviziune si cutezanță re
voluționară prin contribuția deci
sivă și sub nemijlocita dum
neavoastră îndrumare, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
reliefează consecventa cu care parti
dul nostru acționează pentru înfăp
tuirea neabătută a Programului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, justețea și 
realismul cu care sînt aplicate prin
cipiile și adevărurile general valabi
le ale teoriei revoluționare a cla
sei muncitoare la condițiile concrete 
din tara noastră, se arată într-o te
legramă.

în deplin consens cu cele mal 
alese gînduri și sentimente ale în
tregii noastre națiuni, conferința a 
exprimat adeziunea deplină la Hotă- 
rîrea Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 
27—28 iunie a.c. privind realegerea 
dumneavoastră, la cel de-al XIV-lea 
Congres. în funcția supremă de 
secretar general al partidului, ga

ranție sigură a realizării mărețelor 
obiective și orientări strategice pre
figurate in mod strălucit în proiec
tul Programului-Directivă și Tezele 
pentru Congresul al XIV-lea al 
partidului, care vor asigura inain- 
tarea patriei într-o nouă etapă, su
perioară de făurire a socialismului 
și comunismului.

Conferința a exprimat, totodată, 
cele mai alese sentimente de înaltă 
stimă și adincă prețuire, pe care co
muniștii. toti locuitorii sectorului le 
nutresc față de tovarășa Elena 
Ceaușescu. remarcabil om politic, 
prestigioasă personalitate a lumii 
științifice contemporane. pentru 
contribuția deosebită la dezvoltarea 
multilaterală a patriei, la înflorirea 
științei. învățămintului și culturii ro
mânești.

Cu profund respect, vă ra
portăm, mult iubite șl stimata 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din sectorul 4 al Capitalei 
și-au îndeplinit angajamentul a- 
sumat în întrecerea socialistă pe a- 
cest an. realizînd o producție-marfă 
suplimentară de peste 710 milioane 
lei. ceea ce ne'' va permite ca pînă 
la Congresul al XIV-lea al parti
dului. să realizăm planul pe primii 
4 ani ai cincinalului, iar pînă la 
sfîrșitul anului 1990 să realizăm o 
producție suplimentară de peste 2,5 
miliarde Iei. Situînd în centrul 
preocupărilor noastre realizarea pro
ducției destinate exportului, pînă in 
prezent am obținut o producție su
plimentară în valoare de 275 mi
lioane lei. iar pînă la marele fo
rum al comuniștilor ne angajăm să 
realizăm integral contractele pe 
acest an.

Ne angajăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, să 
facem totul pentru înfăptuirea pro
gramelor pe intregul an și in per
spectivă. astfel încît. să întîmpihăm 
Congresul al XIV-lea cu rezultate 
deosebite în toate domeniile de 
activitate.

Participanții Ia CONFERINȚA OR
GANIZAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE 
PARTID RÎȘNOV, JUDEȚUL BRA
ȘOV, iși exprimă cu însuflețire. îm
preună cu intregul nostru popor șl 
partid, dorința și voința fermă ca la 
marele forum al comuniștilor ro
mâni, dumneavoastră, mult stima
te și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să fiți reinvestit 
în suprema funcție de secretar gene
ral al partidului, chezășie sigură a 
Înaintării neabătute a patriei noastre 
pe drumul luminos al socialismului 
și comunismului.

Participanții la conferință au dez
bătut temeinic și aprobat pe deplin 
magistralele documente pentru Con
gresul al XIV-lea al partidului, care 
poartă pecetea vie, inconfundabilă a 
spiritului dumneavoastră înnoitor, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Vă raportăm că în perioada ana
lizată au fost obținute insemnate rea
lizări în creșterea producției dfe scule 
și de produse chimice. în ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, in organizarea superioară și 
modernizarea continuă a producției 
în toate unitățile economice. De ase
menea, unitățile agricole din cadrul 
orașului au acționat și acționează 
pentru realizarea obiectivelor noii 
revoluții agrare, obținînd insemnate 
creșteri la toate culturile. precum și 
în activitatea din zootehnie.

Au fost stabilite — in lumina orien
tărilor și sarcinilor trasate de dum
neavoastră — măsuri care să asigure 
creșterea rolului politic conducător al 
organelor și organizațiilor de partid, 
ridicarea calității și eficienței muncii 
politico-ideologice și educative pen
tru dezvoltarea spiritului revoluțio
nar in muncă și în viață, pentru în
tărirea ordinii, disciplinei și răspun
derii în toate domeniile.

Ne angajăm solemn că vom întîm- 
pina marele forum al comuniștilor 
din România cu noi și tot mai în
semnate succese in toate domeniile, 
urîndu-vă din inimă dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimatei to
varășe Elena Ceaușescu multă sănă
tate, multă putere de muncă și crea
ție spre binele și măreția patriei.

în consens cu întreaga simțire a 
națiunii noastre socialiste. CONFE
RINȚA ORGANIZAȚIEI ORĂȘE
NEȘTI DE PARTID CĂREI. JUDE
ȚUL SATU MARE, exprimă adeziu
nea deplină a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii fată de Hotă
rirea Plenarei Comitetului Central al 
partidului privind realegerea dum
neavoastră, mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. la cel 
de-al XIV-lea Congres al partidului, 
în suprema funcție de secretar ge
neral. garanție sigură a infăptuirii 
cu succes a programelor grandioase 
de înflorire multilaterală a tării, de 
înaintare neabătută pe drumul so
cialismului si comunismului, se re
levă într-o telegramă.

Orașul Cărei, datorită politicii În
țelepte a partidului nostru, a înre
gistrat în anii socialismului ritmuri 
de dezvoltare fără precedent, mai 
ales în anii care au trecut de la 
istoricul Congres al IX-lea al parti
dului. congres care a însemnat un 
moment hotărîtor în viata poporului 
și partidului nostru, a tuturor loca
lităților țării. Față de anul 1965, 
fondurile fixe ale orașului au cres
cut de 4 ori. producția industrială 
de peste 10 ori. volumul produselor 
destinate exportului de 2 ori. pro
ducția agricolă de 6 ori : s-au creat 
peste 14 000 locuri de muncă, s-au 
construit peste 4 500 apartamente.

Lucrătorii ogoarelor noastre au 
obținut cele mai mari producții de 
cereale din istoria acestor locuri — 
peste 7 000 kg la orz si 8 000 kg Ia 
grîu.

Puternic însuflețiți de vibrantele 
dumneavoastră îndemnuri patriotice 
si revoluționare, colectivele unități
lor socialiste din oraș sînt antrenate 
în ampla întrecere pentru ca în 
cinstea Congresului al XIV-lea al 
partidului să-si realizeze planul pe 
anul în curs șl să producă peste 
prevederile de plan mari cantități 
de produse si mărfuri.

Alăturîndu-ne gindurile si simțirea 
întregii națiuni, vă dorim dumnea
voastră. mult iubite si stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceausescu multi ani. in de
plină sănătate pentru ca țara noas
tră dragă. România, să cunoască de
plina înflorire socialistă si comu
nistă.

în telegrama adresată de CONFE
RINȚA ORGANIZAȚIEI ORĂȘE
NEȘTI DE PARTID ZIMNICEA. JU
DEȚUL TELEORMAN, se relevă : 
Dind expresie celor mai alese senti
mente de înaltă stimă și prețuire, de 
profundă recunoștință ale comuniști
lor. ale tuturor oamenilor muncii, în 
deplin consens cu voința unanimă a 
întregului partid și popor, ne expri
măm deplina satisfacție și totala ade
ziune la Hotărirea Plenarei Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român cu privire la realegerea 
dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
către Congresul al XIV-lea al parti

• Dorință nestrămutată a comuniștilor, a între
gului popor ca, la Congresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reinvestit in suprema funcție de secretar 
general al partidului, chezășie de neclintit a înain
tării continue a patriei spre noi culmi ale civilizației 
socialiste și comuniste.

• Profundă angajare revoluționară, hotărire 
fermă de a transpune exemplar in viață obiectivele 
programelor de dezvoltare economico-socială a 
tuturor localităților, a întregii patrii.

dului. In suprema funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân.

Această opțiune istorică reprezin
tă o garanție de neclintit că patria 
noastră va păși neabătut pe calea 
înfăptuirii mărețelor idealuri ale 
socialismului și comunismului.

Exprimăm, totodată, cele mai vii 
sentimente de înaltă stimă și aleasă 
prețuire tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, remarcabil 
om politic șii eminentă personalitate 
a lumii științifice contemporane, sub 
a cărei conducere știința româneas
că a devenit adevărată forță de pro
ducție, contribuind la fundamentarea 
șl realizarea programelor de dezvol
tare economico-socială a patriei, iar 
învățămîntul și cultura au cunoscut 
o dezvoltare fără precedent.

Insușindu-ne pe deplin prevederi
le proiectului Programului-Directivă 
și Tezelor pentru Congresul al XIV- 
lea al partidului, am dezbătut, fun
damentat și aprobat planul de dez
voltare economico-socială In profil 
teritorial, conștient! fiind că prin 
voința și munca noastră vom asigura 
continua dezvoltare și înflorire a lo
calității, sporirea sigură a nivelului 
de trai material și spiritual al oa
menilor muncii din orașul nostru.

Ne angajăm, mult stimate secretar 
general, că vom munci cu devota
ment și răspundere comunistă pen
tru transpunerea in viață a mărețe
lor obiective ce vor fi stabilite de 
Congresul al XIV-lea al partidului.

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 
ORĂȘENEȘTI DE PARTID SEBEȘ, 
JUDEȚUL ALBA, in deplină unita
te de cuget și simțire cu întregul 
nostru popor, Iși exprimă adeziu
nea deplină la Hotărirea Plenarei 
Comitetului Central al partidului 
din iunie a.c. privind realegerea 
dumneavoastră, la Congresul al 
XIV-lea, in funcția supremă de 
secretar general al partidului, vă- 
zind in aceasta garanția edificării 
cu succes a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, chezășia viito
rului comunist al patriei.

Cu profundă mindrie patriotică 
pentru grandioasele înfăptuiri socia
liste din anii de glorie și măre
ție ai „Epocii Nicolae Ceaușescu**, 
inaugurată magistral de Congresul 
al IX-lea al partidului, comuniștii, 
toți oamenii muncii de pe străve
chile noastre meleaguri dau expre
sie sentimentelor de recunoștință și 
aleasă prețuire față de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu, cel mal iubit fiu 
al poporului, genial făuritor de is
torie nouă, care ați descătușat ener
giile creatoare ale întregii națiuni, 
deschizînd o eră nouă, de profunde 
transformări revoluționare în toate 
domeniile construcției socialiste din 
România.

Ne angajăm solemn să acționăm cu 
Înaltă răspundere, în spirit revolu
ționar, să obținem rezultate cît mai 
bune în intîmpinarea înaltului forum 
—• Congresul al XIV-lea al Partidu
lui Comunist Român.

Vom munci cu tot elanul, forța șl 
energia noastră pentru înfăptuirea 
documentelor ce vor fi adoptate de 
marele forum al comuniștilor ro
mâni, ce va fi înscris cu litere de 
aur în istoria națională și In conști
ința întregului popor, prin planurile 
și programele de dezvoltare a fie
cărei localități, pentru înaintarea 
fermă a patriei noastre, libere și in
dependente, pe calea luminoasă a 
socialismului și comunismului.

în telegrama adresată de CONFE
RINȚA ORGANIZAȚIEI ORĂȘE
NEȘTI DE PARTID PUCIOASA, 
JUDEȚUL DÎMBOVIȚA, se relevă : 
însuflețiți de cele mai profunde sen
timente de prețuire și respect față 
de dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, genial ctitor al 
României socialiste moderne. In nu
mele tuturor comuniștilor, ne expri
măm adeziunea deplină la Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 
iunie 1989, cu privire la reînvestirea 

dumneavoastră. In suprema funcție 
de secretar general al partidului la 
cel de-al XIV-lea Congres al parti
dului, văzînd in aceasta o chezășie 
sigură a înaintării patriei pe drumul 
de mărețe împliniri socialiste și co
muniste. în anii glorioasei epoci pe 
care cu aleasă mîndrie patriotică o 
numim „Epoca Nicolae Ceaușescu**, 
prin înfăptuirea politicii științifice 
de industrializare socialistă și re
partizare judicioasă a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul tării, 
oamenii muncii din orașul nostru, 
în frunte cu comuniștii, au acționat 
cu fermitate și spirit revoluționar 
pentru aplicarea în practică a pla
nurilor și programelor de dezvoltare 
economico-socială, fapt concretizat 
în creșterea potențialului industrial 
de 6,2 ori față de anul 1965, a pro
ducției agricole de peste 3.5 ori și a 
numărului personalului muncitor de 
peste 2 ori.

Ne exprimăm legămîntul solemn 
de a urma neabătut exemplul dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru a 
spori contribuția noastră la înfăptui
rea exemplară a sarcinilor ce ne vor 
reveni din documentele celui de-al 
XIV-lea Congres al partidului, pentru 
transpunerea in viață a programului 
de dezvoltare economico-socială a 
țării noastre în cincinalul 1991—1995 
și în perspectivă.

în strînsă unitate cu voința Între
gului partid, a întregii națiuni, co
muniștii. toti locuitorii tînărului nos
tru oraș iși exprimă deplina ade
ziune la Hotărirea Plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român din 27—28 iunie 1989 cu 
privire la realegerea dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la cel de-al 
XIV-lea Congres. In funcția su
premă de secretar general al parti
dului. văzînd in acest act Istoric 
garanția cea mal sigură a educă
rii cu succes a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și Înaintării 
României spre comunism — se ara
tă în telegrama adresată de CON
FERINȚA ORGANIZAȚIEI ORĂȘE
NEȘTI DE PARTID POGOANELE, 
JUDEȚUL BUZĂU.

Pentru noi. ca șl pentru Întrea
ga tară, anii cei mai luminoși din 
bogata istorie a patriei sînt indiso
lubil legați de gîndirea științifică, 
novatoare și cutezătoare, de spiri
tul profund revoluționar și dinamic 

pe care dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, eminent condu
cător de partid și de țară, marele 
Erou între eroii neamului, l-ați im
primat tuturor domeniilor vieții eco
nomice.

Totodată, aducem un profund o- 
magiu tovarășei Elena Ceaușescu, 
pentru contribuția remarcabilă pe 
care o aduce la elaborarea și înfăp
tuirea planurilor și programelor de 
dezvoltare economico-socială a țării, 
la înflorirea fără precedent a ști
inței. invătămîntului și culturii ro
mânești.

Comuna noastră, care a dobîndit de 
curînd statutul de oraș, a cunoscut o 
intensă dezvoltare. Au fost puse în 
funcțiune importante obiective eco
nomice, s-au asigurat dezvoltarea și 
modernizarea agriculturii, a rețelei 
comerciale si de prestări servicii, au 
fost construite din fondurile statu
lui peste 200 apartamente.

Puternic mobilizați de orientările 
și sarcinile formulate de dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, ne anga
jăm să milităm neobosit pentru 
transpunerea în viață a tuturor 
sarcinilor ce ne revin din documen
tele ce vor fi adoptate de cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului.

Unindu-și glasul cu al tuturor 
comuniștilor români, cu al întregu
lui popor, comuniștii din orașul bi
horean Petru Groza îsi exprimă to
tala adeziune, deplina satisfacție 
și nețărmurita bucurie față de Ho- 
tărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. pri
vind propunerea de realegere a 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. la Con
gresul al XIV-lea. în funcția su
premă de secretar general al parti
dului, văzînd în această propunere 
cea mai sigură garanție a înfăptui
rii grandioaselor obiective care pre
figurează viitorul luminos al Româ
niei — se arată în telegrama adre
sată de CONFERINȚA ORGANI
ZAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE PARTID 
PETRU GROZA. JUDEȚUL BIHOR.

Deplin conștienți că istoricele iz- 
bînzi pe care poporul le-a obținut 
în măreața epocă pe care cu mîn
drie patriotică o numim ..Epoca 
Nicolae Ceaușescu** sînt rodul unei 
gîndiri înțelepte, profund umaniste 
și permanent novatoare, comuniștii 

români, toți cetățenii României so
cialiste văd In aceste izbînzl teme
lia unor pagini de istorie strălucită 
pe care poporul nostru le va scrie 
sub conducerea dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general.

în cincinalul următor, ale cărui 
obiective prevăd o dezvoltare eco
nomico-socială dinamică a tinărului 
nostru oraș, producția industrială 
va înregistra o creștere de 48,7 la 
sută, fundamentată în cea mai mare 
parte pe ridicarea nivelului pro
ductivității muncii cu 45,8 la sută și 
pe sporirea competitivității produ
selor.

Dorim din suflet să dăm expre
sie vie angajamentului nostru so
lemn de a urma luminosul dumnea
voastră exemplu de muncă și de 
viață, acționînd cu abnegație, dă
ruire și spirit revoluționar, neprecu- 
pețlnd nici un efort pentru a în
făptui mărețele si cutezătoarele o- 
biective de înălțare a României 
spre noi și minunate piscuri ale ci
vilizației socialiste și comuniste.

COMUNIȘTII DIN ORGANIZAȚIA 
COMUNALA DE PARTID SILIȘ
TEA. JUDEȚUL DOLJ, se arată în
tr-o telegramă, însuflețiți de cele mai 
profunde sentimente de stimă și re
cunoștință, iși exprimă, asemenea în
tregii națiuni, marea satisfacție și 
deplina adeziune la Hotărirea Plena
rei C.C. al P.C.R. din iunie 1989 pri
vind realegerea dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la apropiatul fo
rum al comuniștilor, în funcția su
premă de secretar general al parti
dului — opțiune istorică, garanția în
făptuirii luminoaselor obiective ale 
Programului partidului, de construi
re a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Exprimăm și cu acest prilej În
treaga noastră gratitudine tovarășei 
Elena Ceaușescu, eminent om politic 
și savant de înalt prestigiu interna
țional, pentru contribuția remarcabi
lă adusă la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului șil statului, a programelor de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei, la înflorirea științei, învăță- 
mîntului și culturii românești.

Potrivit obiectivelor prefigurate In 
documentele pentru Congresul al 
XIV-lea al partidului și comuna 
noastră, ca de altfel toate localită
țile patriei, va cunoaște in viitorul 

cincinal o puternică dezvoltare In 
toate domeniile. Producția globală 
agricolă a comunei va depăși, in 
anul 1995, 300 milioane lei, urmînd 
să realizăm cel puțin 50 mii Iei la 
hectarul arabil și 40 mii lei pe cel 
agricol — ne angajăm ca recoltele 
medii pe care le vom, obține să fie 
de peste 10 000 kg griu. 12 mii kg 
orz, peste 30 tone porumb știuleți, 
6 000 kg floarea-soarelui, 110—120 
tone sfeclă de zahăr la hectar. Un 
accent deosebit vom pune pe dez
voltarea zootehniei, a cărei pondere 
va ajunge la aproape 50 la sută din 
producția agricolă totală.

O dezvoltare deosebită vor cu
noaște industria mică si prestările 
de servicii, a căror valoare va de
păși. în 1995. 26 milioane lei, reve
nind un volum de cel puțin 6 000 lei 
de locuitor.

Comuniștii, toți locuitorii comunei 
se angajează să acționeze cu înaltă 
răspundere, în spirit revoluționar, 
pentru a întîmpina Congresul al 
XIV-lea al partidului cu noi și im
portante realizări, cu obținerea și la 
culturile de toamnă a celor mai mari 
producții de pină acum, de a munci 
cu dăruire patriotică pentru transpu
nerea în viață a documentelor ce 
vor fi adoptate de înaltul forum 
comunist.

Animați de cele mal alese senti
mente de profundă dragoste și înaltă 
prețuire, de vibrantă mindrie patrio- 

Jică, participanții la CONFERINȚA 
ORGANIZAȚIEI ORĂȘENEȘTI DE 
PARTID URZICENI, JUDEȚUL IA
LOMIȚA, ne exprimăm marea satis
facție și deplina aprobare față de 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
27—28 iunie a.c. privind realegerea 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. Ia 
cel de-al XIV-lea Congres, în func
ția supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român, opțiune 
istorică fundamentală ce reprezintă 
garanția fermă a infăptuirii integrale 
a luminoaselor programe de dezvol
tare a României.

Vă rugăm să ne îngăduiți, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca, în numele co
muniștilor. al tuturor celor ce trăiesc 
și muncesc în orașul nostru, ctitorie 
a epocii ce vă poartă cu deosebită 
stimă și profundă recunoștință nu
mele, „Epoca Nicolae Ceaușescu**, să 

> vă adresăm, din adincul inimilor 
noastre, un călduros și vibrant oma
giu dumneavoastră, cel mai iubit și 
prețuit fiu, strălucit conducător de 
partid și popor.

Folosim și aceșfcprilej pentru a bâ 
exprima profunda , noastră recunoș
tință mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și sa
vant de renume mondial, care, prin 
neobosita sa activitate, aduce o con
tribuție de inestimabilă valoare la 
elaborarea și realizarea programelor 
de dezvoltare economico-socială a 
țării, la înflorirea continuă a știin
ței, învățămintului și culturii ro
mânești și universale.

Vă raportăm, mult iubite șl stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că dis
punem de toate condițiile și sîntem 
ferm hotăriți ca, pină la Congresul 
al XIV-lea al partidului, să reali
zăm integral planul de dezvoltare e- 
conomico-socială in profil teritorial, 
să obținem o depășire la producția 
de export cu 15 la sută, iar in inves
tiții, la construcția de locuințe, să 
depășim prevederile de plan.

Urmînd însuflețitoarele dumnea
voastră chemări, ce le-ați adresat or
ganizațiilor de partid, tuturor lucră
torilor ogoarelor și cu prilejul vizitei 
de lucru efectuate. împreună cu 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu. în unități agricole și in
dustriale din județul nostru, am obți
nut în acest an cele mai mari pro
ducții de orz, griu. floarea-soarelui, 
sfeclă și soia, iar în prezent acțio
năm pentru Încheierea tuturor lucră
rilor agricole pină la Congresul al 
XIV-lea al partidului.

Desfășurîndu-șl lucrările în clima
tul de puternică efervescentă politi
că. de profundă angajare patriotică 
în care întregul nostru popor se pre
gătește să întîmpine cel de-al XIV- 
lea Congres al partidului. CONFE
RINȚA ORGANIZAȚIEI DE PARTID 
DIN SECTORUL 2 AL CAPITALEI 
a pus pregnant în lumină adeziu
nea deplină la Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie a.c., 
privind realegerea dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la marele forum 
al comuniștilor din țara noastră. în 
funcția supremă de secretar general 
al partidului, se subliniază într-o 
altă telegramă. Această opțiune is
torică este întemeiată pe argumen
tele marilor deschideri revoluționare 
spre nou. inaugurate de Congresul 
al IX-lea al partidului, pe vasta ex
periență în construcția socialistă din 
ultimii 25 de ani. generatoarea celor 
mai impresionante realizări din în
treaga existență multimilenară a pa
triei noastre, pe convingerea Că. avîn- 

du-vă mai departe în fruntea parti
dului. România socialistă se va în
scrie cu pași fermi și siguri pe dru
mul unei înalte dezvoltări economico- 
sociale, spre comunism.

Omagiind pilduitoarea dumnea
voastră viață și activitate, contribu
ția hotărîtoare Ia elaborarea strate
giei de dezvoltare economico-socială 
a României, delegații au evocat cu 
deplină satisfacție cursul înnoitor și 
dinamic pe care l-ați imprimat după 
istoricul Congres al IX-lea al P.C.R. 
întregii vieți politice și economico- 
sociale din țara noastră.

Cu sentimente de înaltă și respec
tuoasă considerație, adresăm mult 
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și savant de lar
gă recunoaștere internațională, 
nețărmurita noastră recunoștință 
pentru contribuția remarcabilă adu
să la elaborarea și înfăptuirea poli
ticii partidului și statului nostru. în
florirea continuă a științei. învăță- 
mîntului șt culturii românești.

Ne angajăm să tntîmpinăm cel 
de-al XIV-lea Congres al partidului 
cu rezultate prestigioase în muncă, 
realizînd o producție-marfă supli
mentară în valoare de 1 miliard de 
lei. obținînd o productivitate supe
rioară celei planificate, un beneficiu 
suplimentar de circa 300 de milioa
ne lei. onorînd integral contractele 
de export.

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 
MUNICIPALE PLOIEȘTI A PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN aprobă 
cu vie însuflețire și entuziasm revo
luționar Hotărirea Plenarei Comite
tului Central al P.C.R. din 27—28 
iunie 1989 ca. la al XIV-lea Congres, 
în funcția supremă de secretar ge
neral al partidului să fiți reales 
dumneavoastră, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. văzînd 
în această reînvestire garanția cea 
mai sigură a înfăptuirii Programului 
partidului, a continuității procesului 
revoluționar de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, a 
traducerii în viată a hotărîrilor isto
rice ce vor fi adoptate de apropiatul 
forum al comuniștilor din România 
— se relevă într-o altă telegramă.

Organizația municipală de partid, 
toti locuitorii acestui străvechi cen
tru muncitoresc vă exprimă, mult 
stimate si iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. adinca 
lor recunoștință pentru grija perma
nentă pe care ați acordat-o și o acor
dați dezvoltării multilaterale a mu
nicipiului Ploiești, asemenea tuturor 
localităților patriei.

Folosim acest prilej pentru a ex
prima cele mai calde mulțumiri 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. eminent om politic 
si ilustru savant de largă recunoaș
tere internațională, care, cu înaltă 
competentă, aduce o excepțională 
contribuție la elaborarea și înfăptui
rea programelor de dezvoltare și mo
dernizare economico-socială a țării, 
la dezvoltarea fără precedent a ști
inței și învățămintului. a culturii ro
mânești.

Vă raportăm, mult iubite si stimate 
tovarășe secretar general, că. puternic 
însuflețiți și mobilizați de vibrantele 
dumneavoastră îndemnuri, oamenii 
muncii din municipiul Ploiești, in 
frunte cu comuniștii, au realizat, în 
cinstea Congresului al XIV-lea al 
partidului. în trei ani și nouă luni 
un important volum al producției- 
marfă, precum și un export ridicat.

Toți oamenii muncii ploleșteni se 
angajează solemn de a nu precupeți 
nici un efort pentru îndeplinirea e- 
xemplară a tuturor sarcinilor ce ne 
vor reveni din hotărîrile celui de-al 
XIV-lea Congres al partidului.

în telegrama adresată de CONFE
RINȚA ORGANIZAȚIEI MUNICI
PALE ODORHEI A PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN se arată: Per- 
miteți-ne, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, ca, aseme- .. 
nea întregului nostru popor, să dăm ■ 
glas bucuriei nețărmurite și totalei 
noastre adeziuni la Hotărirea Plena
rei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie 
a.c., ca la Congresul al XIV-lea 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre, să fiți reinvestit în 
suprema funcție de secretar general 
al partidului, ce înseamnă o chezășie 
sigură a împlinirii celor mai înalte 
idealuri și aspirații de progres și 
prosperitate, a ridicării patriei pe 
cele mai înalte culmi de civilizație.

Cu acesț prilej, ne exprimăm sen
timentele noastre de aleasă conside
rație față de tovarășa Elena 

Ceaușescu, militant de frunte al parti
dului nostru, savant de largă re
cunoaștere internațională, pentru 
contribuția deosebită de edificare a 
socialismului și comunismului' pe 
pămintul patriei.

Vă raportăm că, mobilizați puter
nic de chemările, îndemnurile dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. toți oa
menii muncii din municipiul nostru 
au acționat susținut pentru a întîm
pina cu rezultate deosebite în muncă 
Congresul al XIV-lea al partidului 
nostru. în primele nouă luni ale a- 
cestui an. planul la producția-marfă 
a fost depășit cu peste 12 milioane 
lei, productivitatea muncii a fost rea
lizată in proporție de 101,1 la sută, 
beneficiul — 130 la sută, producția- 
marfă vindută și încasată — 108 la 
sută.

Din adincul Inimilor noastre, vă 
dorim, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ani multi și feri
ciți, împreună cu mult stimata to
varășă Elena Ceaușescu, spre binele 
și fericirea întregului nostru popor.

Exprimînd voința unanimă a tu
turor comuniștilor, a tuturor celor 
ce muncesc și trăiesc în muniaipiiiul 
nostru, CONFERINȚA ORGANIZA
ȚIEI MUNICIPALE CALARAȘI A 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
își exprimă profunda adeziune la is
torica Hotărire a Plenarei C.C. al
P.C.R. privind propunerea ca dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți 
reales, la cel de-al XIV-lea Congres, 
in suprema funcție de secretar ge
neral al partidului, văzînd în aceasta 
garanția sigură a continuării cu suc
ces a grandioasei opere de făurire a 
celei mai drepte orinduiri pe pă
mintul românesc, a împlinirii visu
lui nostru de aur — comunismul.

Adresăm, totodată, un vibrant 
omagiu tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, mili
tant de frunte al partidului și sta
tului nostru, savant de largă recu
noaștere internațională, pentru im
portanta contribuție adusă la fun
damentarea teoretică și transpune
rea in practică a grandioaselor pro
grame de dezvoltare multilaterală a 
patriei, pentru prodigioasa activitate 
pusă, in slujba afirmării învățămân
tului, științei și culturii românești.

Beneficiind de politica justă ști
ințifică de înflorire a tuturor zo
nelor și localităților patriei promo
vată cu atîta consecvență de dum
neavoastră, tovarășe secretar ge
neral, municipiul nostru dispune as
tăzi de puternice cetăți industriale, 
mărețe ctitorii ale’ Epocii de glorie 
ce vă poartă numele, devenind o 
modernă vatră de oțel și pîine a 
țării. Producția industrială călără- 
șeană a crescut față de anul 1965 de 
peste 19 ori ; volumul investițiilor 
de 26,3 ori, iar în agricultură pro
ducția este de aproape 2 ori miait 
mare ; au fost construite 15 992 noi 
locuințe.

în deplin acord cu dorința fier
binte a întregului popor de a vă 
avea și in continuare la cîrma des
tinului nostru comunist, permiteți-ne 
să vă transmitem cele mai alese 
urări de sănătate, ani mul ți și lu
minoși, împreună cu mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, spre bi
nele și fericirea națiunii românie.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

la marea adunare populară din municipiul Brăila

(Urmare din pag. I)
an, cînd am aniversat 45 
de ani de la înfăptuirea revolu
ției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperia- 
liștă și cînd am sărbătorit 41 de ani 
de la trecerea la construcția socia
listă, am realizat de fapt o- 
biectivele noii revoluții agrare. 
Putem spune că avem o agri
cultură modernă, înaintată, cores
punzător noilor cerințe ale științei 
în toate domeniile ! (Urale și aplau
ze puternice, prelungite ; se scan
dează „Ceaușescu reales Ia al 
XIV-lea Congres !“). Aceasta a dus 
la realizarea unei producții de ce
reale de peste 60 de milioane tone
— grîu, orz, porumb și celelalte —, 
ceea ce reprezintă, practic, aproape 
3 tone de cereale pe locuitor. 
Aceasta înseamnă marea victorie 
a revoluției agrare, a socialis
mului în agricultură ! (Urale și 
aplauze puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Avem rezultate bune și în zooteh
nie, dar trebuie să declar deschis 
că nu la fel de bune ca în produc
ția vegetală — și trebuie să facem 
totul ca, în cîțiva ani, să reușim să 
dezvoltăm puternic și zootehnia, să 
realizăm efectivele de bovine și 
ovine, să obținem creșterea cores
punzătoare a producției de lapte, 
lî'nă, ouă și carne. Să reușim ca și 
în sectorul creșterii animalelor să 
înfăptuim obiectivele noii revoluții 
agrare ! Am făcut pași importanți, 
avem multe unități fruntașe care 
au îndeplinit obiectivele noii revo
luții agrare și în zootehnie, dar tre
buie să le înfăptuim, ca și în pro
ducția vegetală — în toate unită
țile, în toate județele — și în urmă
torii doi-trei ani trebuie să realizăm 
aceasta ! (Aplauze și urale puterni
ce ; se scandează „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu reales la al 
XIV-lea Congres !“).

în cadrul marii adunări popu
lare consacrate „Zilei recoltei “, am 
acordat județului Brăila, pentru 
realizările din agricultură, înaltul 
titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare". Aș dori să adresez feli
citări tuturor lucrătorilor din a- 
gricultură, țărănimii cooperatiste, 
oamenilor muncii, specialiștilor, 
organizațiilor de partid, tuturor 
oamenilor muncii din Brăila, pen
tru că, împreună cu toții, au con
tribuit la creșterea producției agri
cole și la obținerea acestui înalt 
titlu care este o înaltă apreciere a 
muncii din agricultură. (Aplauze 
și urale puternice : se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu
— România, stima noastră și mîn- 
dria !“).

Vă adresez încă o dată cele mai 
calde felicitări, împreună cu 
urarea să mergeți înainte spre 
noile obiective ale revoluției agra
re, ca anul viitor să obțineți re
colte și mai bune și să îmbunătă
țim în mod radical situația și din 
sectorul creșterii animalelor, tu
rale și aplauze puternice, prelun
gite ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).

Aici se află însă și primii-secre- 
tari din județele vecine și sînt con
vins că în fața televizoarelor sînt 
prezenți toți primiirsecretari, care 
probabil își pun întrebarea : „Oare 
numai Brăila merită înaltul titlu 
de «Erou al Noii Revoluții Agra
re» ?“ — deoarece, practic, toate 
județele, la producția vegetală, în
deplinesc condițiile și vor primi a- 
cest înalt titlu. Toate județele au 
obținut recolte care le dau dreptul 

să primească titlul de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare" și adresez 
— anticipînd — felicitări tuturor 
județelor pentru obținerea acestui 
înalt titlu ca rezultat al produc
țiilor obținute ! (Urale și aplauze 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul!“).

în mod corespunzător vom avea 
un număr mare de unități de stat 
și de cooperative agricole de pro
ducție cărora li se vor acorda, de 
asemenea, înaltul titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare". Cred că vor 
fi mult mai multe cele care vor 
primi acest înalt titlu ; puține vor 
rămîne acelea care nu au realizat 
condițiile pentru acesta. Nu am 
încheiat însă complet întreaga si
tuație, dar din ceea ce cunoaștem 
pînă acum se poate spune că cea 
mai mare parte a cooperativelor 
agricole și întreprinderilor agricole 
de stat vor putea să primească 
înaltul titlu de „Erou al Noii Revo
luții Agrare", ceea ce înseamnă, 
realmente, că am obținut o victo
rie generală, că — așa cum am 
spus cu mulți ani în urmă — a 
venit primăvara agriculturii mari, 
socialiste, Care demonstrează forța 
sa de a deveni printre cele mai 
bune agriculturi din lume. (Urale 
și aplauze prelungite; se scan
dează indelung „Ceaușescu și 
poporul!"). Aceasta se reflec
tă și în creșterea puternică 
a veniturilor generale, inclusiv 
a veniturilor în natură. Numai 
cooperatorii vor primi, în acest an, 
circa 8 milioane tone de cereale — 
grîu, orz și porumb — ca plată în 
natură, ceea ce înseamnă mai mult 
de 1 000 kg pe fiecare membru al 
familiei fiecărui cooperator. Ca re
zultat ai acestei mari creșteri a 
producției agricole, de fapt, coope
ratorii vor realiza asemenea veni
turi încît nu numai că își vor pu- 
jea satisface toate necesitățile, in
clusiv a creșterii animalelor, dar 
vor avea și disponibilități pentru 
valorificare în comerțul intercoo- 
peratist. Ceeea ce va spori puter
nic veniturile generale ale țărăni
mii, care sînt aproape egale cu 
producțiile totale pe care le ob
țineam prin anii ’50—’55. Iată ce 
înseamnă, în cifre — în cerealele 
care rămîn cooperatorilor — aceas
tă mare victorie în agricultură !

Este necesar, tovarăși, să înțele
gem însă că ceea ce am realizat în 
acest an nu este nivelul maxim. 
Trebuie să pornim de aici și să 
mergem înainte, să creștem con
tinuu producțiile la hectar, să asi
gurăm pe această cale și dezvol
tarea generală a țării, ridicarea sa
telor la un nivel de viață tot mai 
înalt, creșterea contribuției agri
culturii la progresul multilateral 
al patriei noastre, la făurirea so
cialismului și comunismului în 
România. (Aplauze și urale puter
nice, prelungite ; se scandează în
delung „Ceaușescu reales Ia al 
XIV-lea Congres !“)•

Pentru obținerea acestei mari 
victorii în agricultura românească, 
partidul nostru, prin politica sa 
consecventă de făurire a socialis
mului, statul nostru au acordat un 
ajutor uriaș, au făcut investiții de 
sute de miliarde de lei pentru rea
lizarea irigațiilor și îmbunătățiri
lor funciare, pentru mecanizare și 
chimizare, în toate domeniile de 
activitate. Fără aceste lucrări ge
nerale de ridicare a fertilității, a 
potențialului productiv al pămîn- 
tului, fără mecanizare, fără noile 
tehnologii și tot ceea ce dispune 
astăzi agricultura, nu am fi putut 

obține aceste realizări ! Am mai 
spus-o, dar vreau s-o repet aici, la 
această mare adunare populară : 
socialismul reprezintă un pas im
portant, lichidează asuprirea și 
inegalitatea, dar numai realizarea 
soeiafismului în agricultură nU're
zolvă și problemele .agriculturii. 
Dacă ne mulțumeam doar să avem 
cooperative și întreprinderi de stat, 
dacă continuam să lucrăm ca și 
înainte, am fi rămas cu o agricul
tură înapoiată !

Avînd agricultura mare, socia
listă, trebuia să realizăm — și am 
realizat — lucrările și măsurile 
necesare pentru a obține condițiile 
de creștere a producției agricole. 
Am acordat, în același timp, o 
mare atenție activității științifice 
în agricultură. Fără semințe de 
măre productivitate la toate cultu
rile nu am fi putut obține aceste 
recolte. Deci știința a avut un rol 
hotărîtor în asigurarea acestor 
mari realizări în producția vege
tală, la toate culturile și, desigur, 
va avea în continuare un rol tot 
mai important în înfăptuirea noi
lor obiective pe care le-am rea
mintit aici, cu puțin înainte, în 
toate sectoarele. Avem, pe aceas
tă bază, posibilitatea să obținem 
noi și noi realizări în creșterea 
producției agricole și, în 2—3 ani, 
să ridicăm sectorul creșterii ani
malelor, cu tot ceea ce reprezintă 
el, la nivelul pe care l-am obținut 
în producția vegetală. în aceasta, 
desigur, rolul hotărîtor l-au avut, 
pînă la urmă, oamenii, cooperato
rii, muncitorii din agricultură, l-au 
avut specialiștii,. cadrele noastre 
din toate domeniile de activitate, 
l-a avut sistemul nostru de orga
nisme democratice, de conducere a 
tuturor sectoarelor de activitate. 
Și, trebuie să subliniem că toate a- 
ceste mari realizări, din toate do

meniile — dar mă reter acum Ia 
marea victorie din agricultură — 
constituie o dovadă grăitoare a 
justeței politicii partidului nostru 
comunist, care a făcut și face to
tul-pentru aplicarea legilor gene», 
răle 'ăle'-tiezvoltării societății ome— 

_neșți, a principiilor socialismului 
științific la' realitățile din Româ
nia, și își îndeplinește rolul orga
nizator de a uni eforturile între
gului nostru popor în direcția în
făptuirii celei mai drepte societăți
— a socialismului și, în perspec
tivă, a comunismului pe pămîntul 
României 1 (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite; se scan
dează indelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu, eroism — România, 
comunism !“).

Este necesar să perfecționăm în 
continuare activitatea noastră în 
toate domeniile. Organele și orga
nizațiile de partid trebuie să-și 
ridice nivelul general de activita
te, în strînsă legătură cu oamenii 
muncii din toate sectoarele, ur- 
mînd ferm linia generală de con
struire a socialismului cu poporul 
și pentru popor. Nici nu se poate 
concepe construirea socialismului 
decît împreună cu întregul popor
— și care să corespundă și să asi
gure ridicarea continuă a bunăstă
rii materiale și spirituale a între
gului popor, întărirea continuă a 
suveranității și independenței 
României ! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul!“)

Cînd am adresat felicitări oa
menilor muncii din Brăila, am 
cuprins, desigur, pe toți oamenii 
muncii — și comuniștii, și cei care 
nu sînt membri de partid — și co- 
mitetuTjudețean de partid, și con
siliul popular. Cînd vorbesc de 
oamenii muncii, de locuitorii ju

dețului consider că toți sînt cetă
țeni cu aceleași drepturi și ace
leași îndatoriri. Comuniștii au o 
singură răspundere — să lucreze 
mai bine, să fie în primele rîn- 
■duri - pentru înfăptuirea progra- 
mnhți^ Revoluționar. Deci felicită
rile adresate județului cuprind 
deopotrfVă'pe tbți care trăiesc în 
județ și în întreaga țară. (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R.!", Ceaușescu și po
porul !“)

Există o unitate dialectică între 
organizațiile de partid și toți ce
tățenii județului. Oricît ar lucra 
de bine organizația de partid sau 
comitetul județean, dacă nu va 
reuși să unească și să lucreze îm
preună cu întreaga 'țărănime din 
fiecare unitate, cu toți muncitorii 
din fiecare întreprindere, atunci 
înseamnă că nu poate să realizeze 
nimic. Deci conducerea de către 
partid înseamnă tocmai această 
unitate și colaborare strînsă, re- 
prezentînd un tot unic pentru a 
asigura înălțarea patriei noastre 
spre culmi tot mai înalte de pro
gres și civilizație, care pentru toți, 
deopotrivă, trebuie să asigure ace
leași condiții de muncă, de viață, 
de învățătură, aceleași îndatoriri 
și aceleași obligații, indiferent de 
naționalitate, de sex și așa mai 
departe. Toți sîntem cetățenii ace
leiași patrii, toți avem obligația 
să facem totul pentru, bunăstarea 
poporului, pentru socialism, pen
tru comunism ! (Urale și aplauze 
puternice; se scandează înde
lung „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Dragi tovarăși,
Am vorbit pe larg, la ultima 

plenară, despre problemele inter
naționale. Nu doresc acum să mă 

opresc, din nou, asupra acestora. 
Doresc totuși numai să subliniez 
că, înfăptuind obiectivele con
strucției socialiste în țara noas
tră, obținînd aceste mărețe reali
zări în agricultură, demonstrăm, 
•totodată; forță și superioritatea 
orinduirii socialiste, forța unui 
popor cafe a lichidat orînduirea 
burghezo-moșierească, asuprirea 
și inegalitățile și a devenit stăpîn 
pe destinele sale, și, care, în de
plină unitate, își realizează viito
rul luminos, așa cum îl dorește, 
fără nici un amestec din afară. 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu reales 
la al XIV-lea Congres !“)

Prin marile realizări ne aducem 
deci o contribuție la cauza gene
rală a socialismului, a dezvoltării 
lui în întreaga lume și, în același 
timp, ne aducem o contribuție ac
tivă la politica de pace, de cola
borare între toate națiunile lumii. 
Cu cît România va obține rezul
tate tot mai bune în dezvoltarea 
sa economico-socială, cu atît va fi 
și mai puternică contribuția sa la 
politica de dezarmare, de lichidare 
a subdezvoltării, la realizarea 
unei lumi mai drepte și mai bune, 
la victoria păcii în întreaga lume. 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu 
— pace !“, „Dezarmare — pace !“) 

în ce o privește, România este 
ferm hotărîtă să-și intensifice ac
tivitatea de colaborare cu toate 
țările socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare, precum și cu țările 
capitaliste dezvoltate, în spiritul 
principiilor coexistenței pașnice. 
Dorim ca la baza relațiilor cu 
toate statele lumii să așezăm și 
în continuare, în mod ferm, prin
cipiile deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, avan
tajului reciproc, respectării drep
tului fiecărei națiuni la dezvolta
re liberă, așa cum o dorește, care 
să excludă orice amestec din afa
ră. (Urale și aplauze puterni
ce, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu, România — pacea și 
prietenia !“)

Considerăm că, în situația gra
vă internațională de astăzi, este 
necesară întărirea unității și co
laborării tuturor forțelor progre
siste, realiste, a tuturor popoarelor 
care doresc să trăiască în pace și 
independență, pentru a impune o 
politică nouă în viața internațio
nală, soluționarea democratică, cu 
participarea tuturor statelor, a 
problemelor grave ce confruntă 
omenirea. Și sîntem convinși că, 
acționînd în deplină unitate, toate 
aceste forțe pot și vor obține vic
toria ! Noi avem convingerea că, 
chiar dacă vor trebui depuse încă 
eforturi mari — și vor trebui de
puse fără nici o îndoială —, vom 
obține dezarmarea, vom obține li
chidarea subdezvoltării, vom ob
ține o politică nouă de egalitate 
între națiuni, o lume mai dreaptă 
și mai bună ! Pentru aceasta vom 
acționa cu toate forțele noastre ! 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează „Dezarmare — pace !“, 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndrla !“)

Dragi tovarăși,
încă o dată doresc să subliniez 

că avem impresii bune despre 
ceea ce am constatat cu prilejul 

acestei vizite privind munca și ac
tivitatea din toate sectoarele — și 
din industrie, și din agricultură, 
și în dezvoltarea generală a învă- 
țămîntului, a activității politico- 
educative, de creareatomului nou, 

, constructor a) socialismului.
Mai cu seama avem impresii* 

deosebite despre îtîlîlnirile cu 
muncitorii, cu țăranii, cu oamenii 
muncii din întreprinderile și uni
tățile vizitate din Brăila și din co
munele pe unde am fost, despre 
sentimentele cu care am fost în- 
tîmpinați peste tot, despre entu
ziasmul tuturor locuitorilor — și 
aș sublinia, îndeosebi, al copiilor, 
al femeilor —, de fapt al tuturor 
cetățenilor. în toate acestea ve
dem expresia încrederii în politica 
partidului nostru comunist, a ho- 
tărîrii neabătute de a acționa în 
așa fel încît și Brăila să se pre
zinte la Congresul al XIV-lea el 
partidului cu rezultate și mai 
mari și în celelalte sectoare de 
activitate. în agricultură aveți re
zultate bune ; trebuie ca și în in
dustrie — pînă la Congres, pînă la 
încheierea anului — să asigurați 
îndeplinirea în bune condiții a 
planului, a tuturor sarcinilor ce 
revin județului în acest domeniu 
de activitate. Să facem astfel ca 
toate acestea să ducă la înfăptui
rea hotărârilor privind autoapro- 
vizionarea, ridicarea nivelului de 
trai al tuturor oamenilor muncii ! 
încă o dată aș dori să subliniez 
că Brăila dispune de multe posi
bilități pentru ca să obțină anul 
viitor rezultate mai bune în agri
cultură și mult, mult mai bune în 
industrie, să aducă o contribuție 
și mai importantă la dezvoltarea 
generală a țării. Ați cucerit titlul 
de „Erou al Noii Revoluții Agra
re". Trebuie să-l mențineți, dar 
trebuie să luptați să obțineți și în 
industrie, și în celelalte domenii 
un Ioc fruntaș și, dacă este posi
bil, locul I. Eu aș saluta acest lu
cru ! (Urale și aplauze puterni
ce, prelungite; se scandea
ză „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu reales la al XIV-lea 
Congres !“)

Vă urez, dragi tovarăși, succese 
tot mai mari în toate domeniile de 
activitate. Să faceți totul ca Brăila 
să constituie, întotdeauna, un pu
ternic detașament al muncii • crea
toare, dar și o puternică forță re
voluționară în înaintarea continuă 
a patriei noastre spre cele mai 
înalte culmi de progres și civili
zație, spre comunism ! (Urale și 
aplauze puternice, prelungite; se 
scandează îndelung „Vom munci 
și vom lupta, țara o vom inălța !“)

Vă doresc multă sănătate și 
fericire ! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu —'• 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!“, 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“, „Ceaușescu 
reales Ia al XIV-lea Congres!“. 
într-o atmosferă de puternică în
suflețire și strînsă unitate, toți cei 
prezenți la marea adunare popu
lară aclamă și ovaționează minute 
în șir pentru Partidul Comunist 
Român — forța politică conducă
toare a întregii națiuni —, pentru 
secretarul general al parti
dului, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).
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ÎN PREZENTA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 

SĂRBĂTORIREA „ZILEI RECOLTEI"
După vizita și analizele efectuate în mari unități indus

triale și agricole brăilene, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu 
au participat, duminică 29 octombrie, la Brăila, la sărbăto
rirea „Zilei recoltei'*.

Marea adunare populară din municipiul Brăila

Sărbătoare intrată în tradiția vieții 
noastre social-politice, „Ziua recoltei" 
— zi ce încununează anul agricol 
1989. zi de cinstire a muncii pline de 
hărnicie, pricepere și dăruire a celor 
care, prin străduința lor de zi cu zi, 
dau țării plinea și belșugul recolte
lor — a avut loc, de această dată, în 
județul Brăila. Semn al prețuirii 
muncii depuse și al succeselor dobîn- 
dite de cooperatorii, mecanizatorii, 
specialiștii, de toți lucrătorii ogoare
lor din această parte a țării in creș
terea producțiilor agricole, în înfăp
tuirea obiectivelor noii revoluții agra
re, marea și frumoasa sărbătoare s-a 
desfășurat intr-o ambianță de bucu
rie, trăită de altfel de întreaga țară, 
datorită rodului bogat, satisfacției 
firești și bine meritate pentru împli
nirile muncii, pentru orizonturile noi 
ce se deschid în fața agriculturii noas
tre socialiste.

Străduința oamenilor, rodul îmbel
șugat dobîndit prin munca lor pe o- 
goarele agriculturii socialiste au adus 
in acest an județului Brăila înaltul ti
tlu do onoare de „Erou al Noii Revo
luții Agrare" — înmînaț, spre cinstea 
și bucuria locuitorilor județului, de 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Rezultatele înregistrate de județul 
Brăila, recolta bogată realizată în 
acest an Ia nivelul întregii țări ates
tă cu puterea faptelor justețea poli
ticii agrare a partidului și statului 
nostru, superioritatea proprietății so
cialiste. de stat și cooperatiste, capa
citatea agriculturii noastre de a rea
liza producții in concordantă cu o- 
biectivele noii revoluții agrare, de a 
contribui la progresul general al pa
triei, la creșterea calității vieții și a 
gradului de civilizație al întregului 
popor.

Reîntîlnirea cu secretarul general 
al partidului. în această zi de săr
bătoare, a constituit pentru locuitorii 
județului Brăila un nou și minunat 
prilej de a exprima conducătorului 
iubit sentimentele de profundă pre
țuire și recunoștință pentru grija per
manentă ce o acordă dezvoltării și 
modernizării agriculturii. înfloririi 
necontenite a satului românesc, a tu
turor localităților patriei, pentru ne
obosita sa activitate consacrată, cu 
dăruire și fierbinte patriotism, bi
nelui și fericirii întregului popor, 
p’rogresului multilateral al patriei, 
triumfului socialismului și comunis
mului pe păminlul României.

Mii și mii de locuitori ai munici
piului Brăila și din celelalte localități 
ale județului au venit, în această în
sorită zi de octombrie, pentru a da 
expresie acestor înălțătoare simță
minte.

In drum spre expoziția agriculturii 
județului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au stră
bătut. intr-o mașină deschisă, princi
palele artere ale orașului Brăila, care 
a cunoscut o impetuoasă dezvoltare, 
îndeosebi în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului. 
Prin înfăptuirea unui important vo
lum de investiții, aici au fost con
struite noi și moderne platforme in
dustriale. zeci de mii de apartamen
te, in moderne ansambluri de locuin
țe, precum si numeroase edificii so- 
cial-culturale.

întregul traseu, pînă la stadionul 
orașului, se desfășoară intr-un cadru 
arhitectonic complet nou și de o 
reală frumusețe.

Mîndri de tot ce s-a înfăptuit în 
orașul și județul lor. brăilenii au 
ieșit, cu mic cu mare, pentru a ex
prima conducătorului iubit șl stimat, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. tova
rășei Elena Ceaușescu întreaga gra
titudine pentru grija statornică ce o 
poartă dezvoltării municipiului și ju
dețului lor, întregii țări.

Prin aplauze, urale și aclamații, 
scandind cu însuflețire numele parti
dului și al secretarului său general, 
ei au reafirmat dorința lor fierbinte, 
care este in fapt voința întregii țări, 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reînvestit. la marele forum al co
muniștilor români, în suprema func
ție de secretar general al partidului, 
garanție a înfăptuirii cutezătoarelor 
obiective strălucit prefigurate in pro
iectele de documente pentru Congre
sul al XIV-lea al P.C.R.

Ideile și orientările de o inestima
bilă valoare teoretică si practică cu
prinse în magistrala Eixpunere a to
varășului Nicolae Ceaușescu la re
centa Plenară lărgită a C.C. al P.C.R. 
au avut un ecou puternic și în rân
durile brăilenilor. care, ca întreaga 
noastră națiune, dau acum glas ho- 
tăririi lor ferme de a înfăptui poli
tica internă și externă a partidului, 
de a-1 urma, cu credință și devota
ment. strîns uniți in jurul secretaru
lui său general, spre binele și pro
pășirea patriei socialiste.

LA EXPOZIȚIA REALIZĂ
RILOR AGRICULTURII JU
DEȚULUI BRĂILA, organizată 
cu prilejul „Zilei recoltei", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intimpinați cu a- 
celeași vibrante manifestări de pro
fundă dragoste, de aleasă stimă si 
prețuire. La intrarea în expoziție, 
străjuită de un impunător arc de 
triumf, tineri si tinere. în costume 
populare specifice locului, au intîm- 
pinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceausescu cu pîine 
rumenă, făcută din recolta acestui an. 
cea mai bogată din istoria agricul
turii brăilene. Au fost oferite, cu 
emoție și bucurie, buchete de flori.

In ambianța caldă si entuziastă în 
care a avut loc sărbătorirea „Zilei 
recoltei" a început și s-a desfășurat 
vizita la expoziție, prilej de amplă și 
rodnică analiză a muncii depuse și 
a rezultatelor obținute în agricultura 
județului, de stabilire pe baza con
cluziilor desprinse a măsurilor ce se 
impun în vederea realizării, in anul 
viitor, a unor producții agricole și 
mai mari, la nivelul posibilităților 
existente, al cerințelor noii revoluții 
agrare.

Erau prezenți membri ai condu
cerii Ministerului Agriculturii, Uniu
nii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, priml-secretari ai 
unor comitete de partid din județele 
învecinate, specialiști din domeniul 
producției și cercetării agricole.

Prin dimensiunile sale, prin varie
tatea și calitatea produselor prezen
tate în cadrul ei, expoziția oferă o 
imagine revelatoare a rodniciei aces
tei toamne, a marilor producții rea
lizate în județul Brăila, care ilus
trează elocvent resursele agriculturii 
noastre socialiste, realismul politicii 
agrare a partidului comunist.

In timpul vizitării expoziției, to
varășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu le-au fost 
prezentate date semnificative pri
vind structura culturilor, modul de 
folosință a terenului, dinamica pro
ducțiilor vegetale și animaliere, sta
diul lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare, nivelul ridicat pe care l-a 
atins agricultura brăileană în peri
oada de după Congresul al IX-lea al 
partidului. în acest cadru s-a subli
niat că, acționîndu-se în spiritul 
orientărilor și indicațiilor secretaru
lui general al partidului privind per
fecționarea permanentă a activității 
din agricultură, județul se prezintă 
la „Ziua recoltei" din acest an cu un 
bilanț rodnic, pe măsura condițiilor 
create, la cereale, plante tehnice. în 
legumicultură. S-a arătat impor
tanța decisivă pe care o au în obți
nerea acestor producții ridicate ex
tinderea amenajărilor de irigații pe 
întreaga suprafață arabilă, dotarea 
unităților cu tractoare, combine și 
utilaje agricole complexe, folosirea 
de soiuri și hibrizi de mare produc
tivitate, aplicarea unor tehnologii de 
lucru avansate și. îndeosebi, ridi
carea permanentă a nivelului de 
pregătire al tuturor oamenilor mun
cii din agricultură, transformările 
profunde ce au avut Ioc în modul 
lor de a gîndi și de a lucra pămintul.

Au fost evidențiate și unele re
zultate bune înregistrate în zooteh
nie. atît in ceea ce privește spo
rirea efectivelor la toate speciile, cît 
și a producțiilor animaliere, asigu- 
rindu-se înfăptuirea sarcinilor pri
vind livrările la fondul de stat și la 
cel de autoaprovizionare.

Pe parcursul vizitării expoziției. în 
discuțiile purtate cu ministrul,, agri
culturii, cu factorii de răspundere de 
la nivelul județului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut o serie de 
aprecieri și observații, a stabilit sar
cini pentru înfăptuirea planurilor și 
programelor de creștere a produc
țiilor agricole vegetale și animaliere.

Secretarul general al partidului a 
atras atenția că județul Brăila dis
pune de condiții pentru sporirea în 
continuare a recoltelor de cereale, 
pentru obținerea in viitor, prin 
creșterea densității, prin folosirea 
soiurilor de mare productivitate, a 
unor producții la nivelul celor mai 
ridicate înregistrate în țara noastră.

In aceeași direcție trebuie acționat 
în cazul legumiculturii, unde, la ni
velul județului, se pot obține pro
ducții mult mai mari decit. cele din 
acest an la o serie de culturi și, 
îndeosebi, la varză, ardei, roșii, gulii, 
conopidă, precum și la sfeclă de 
zahăr.

In cadrul discuției cu specialiștii 
prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat să fie luate măsurile ce se 
impun pentru sistematizarea tere
nurilor cu viță de vie, pentru fo
losirea cît mai bună a suprafețelor 
destinate pomiculturii, . asigurînd 
plantarea puieților în fază de dez
voltare cît mai apropiată de intrarea 
pe rod.

In continuare au fost vizitate spa
țiile expoziționale destinate zooteh
niei, unde s-au înfățișat preocupă
rile pe linia ameliorării și selecției 
raselor, precum și în legătură cu 
producția și prepararea furajelor.

Subliniindu-se necesitatea folosirii 
pe scară largă a experienței îna
intate în creșterea animalelor, s-a 
stabilit ca anual să fie organizate 
expoziții la nivel republican cu cele 
mai reprezentative exemplare de vaci 
cu lapte și, respectiv, de oi cu pro
ducții record de carne, lapte și lină.

Un loc important a fost rezervat 
sectorului de mecanizare, în cadrul 
căruia a fost expusă o gamă variată 
de tractoare și mașini agricole cu 
care sînt dotate unitățile agricole 
din întreaga țară. S-a arătat că, 
prin transpunerea în viață a indica
țiilor secretarului general al parti
dului, au fost aduse îmbunătățiri la 
o serie de mașini ții utilaje agri
cole, care asigură efectuarea lucră
rilor în perioadele optime și de ca
litate, în concordantă cu noile teh
nologii folosite in agricultură. Au 
fost relevate rezultatele dobîndite în 
activitatea de recondiționare și refo- 
losire a pieselor de schimb, subli- 
niindu-se că în acest fel se asigură 
peste 65 la sută din necesarul de 
piese în campania de reparații.

Intr-o discuție cu reprezentanții 
conducerii Ministerului Agriculturii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
să fie stabilit un plan de măsuri la 
nivelul țării în legătură cu topirea 
și prelucrarea tulpinilor de in și 
cînepă, fixarea în acest sens a unor 
centre teritoriale, de capacitate co
respunzătoare, care să permită în
cheierea acestor operații în timp 
optim, în cursul lunii septembrie.

Ultimul sector este rezervat in
dustriei mici și celei alimentare, 
unde au fost prezentate o gamă 
variată de exponate, care valorifică 
superior materia primă locală, pre
cum și produsele agricole.

La plecarea de la expoziție, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați din 
nou cu multă căldură, cu puternice 
și îndelungi aplauze, urale și ovații, 
în această însuflețită manifestație 
găsindu-și expresie sentimente de 
aleasă stimă și prețuire cu care 
locuitorii județului i-au înconjurat 
pe întreaga durată a vizitei.

Stadionul municipal, unde s-a des
fășurat adunarea, era împodobit săr
bătorește. Pe mari pancarte se pu
teau citi urări la adresa partidului 
și a secretarului său general, a har
nicului popor român și a patriei 
noastre socialiste.

La marea adunare populară, orga
nizată la Brăila, au participat zeci 
de mii de țărani cooperatori, meca
nizatori, specialiști și alți oameni ai 
muncii din agricultură, reprezentanții 
colectivelor unor unități industriale 
și din alte domenii ale activității 
economico-sociale din județ, cetățeni 
de oele mai diferite vîrste și pro
fesii.

Au luat parte, ca invitați, primii- 
secretari ai comitetelor de partid ale 
județelor Buzău, Călărași, Constanța, 
Galați, Ialomița, Tulcea și Vrancea, 
în fruntea unor delegații de oameni 
aj muncii din județele respective, 
precum și membri ai conducerii unor 
ministere, organizații de masă și 
obștești, reprezentanți ai unor uni
tăți agricole de stat și cooperatiste 
fruntașe din țară.

Sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu la tribuna oficială 
a fost salutată cu puternice aplauze 
și urale de zecile de mii de parti
cipant! la grandioasa adunare popu
lară. S-a scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R." 1, „Ceaușescu 
reales la al XIV-lea Congres" 1, 
„Ceaușescu și poporul" 1, „România 
a ales — socialism, pace, progres !“.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Anton Lungu. prim-secretar al 
Comitetului Județean Brăila al 
P.C.R., care a spus :

Mult Iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
In aceste zile de aleasă sărbătoare 

și înălțătoare vibrație patriotică, de 
puternică afirmare a Unității între
gului popor în jurul gloriosului nos
tru partid, comuniștii, toți locuitorii 
județului trăiesc imensă bucurie și 
satisfacție de a se reîntîlni cu dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu dum
neavoastră, mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu.

Cu sentimente de înălțătoare pre
țuire, de profundă stimă și respect, 
muncitorii agriculturii, intelectualii,, 
toți locuitorii de pe această străbună 
vatră românească vă spunem din 
adincul inimilor noastre : Bun venit 
în județul nostru, dragi și iubiți 
conducători !

Vă mulțumim din adîncul ini
milor noastre, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, pentru că ne-ați 
acordat înalta încredere și onoare 
de a organiza sărbătorirea la Brăila 
a „Zilei recoltei", eveniment me
morabil în istoria acestor locuri, 
care se înscrie în dialogul dumnea
voastră permanent și rodnic cu țara, 
cu poporul 1

Noua dumneavoastră prezentă în 
mijlocul oamenilor muncii brăileni 
are loc, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în cli
matul de puternică angajare patrio
tică generat de tezele, ideile șl orien
tările cuprinse în magistrala dum
neavoastră Expunere la recenta Ple
nară a Comitetului Central al parti
dului. document de înaltă ținută ști
ințifică, document care constituie o 
excepțională contribuție la îmbogă
țirea teoriei și practicii revoluțio
nare.

în deplină unitate de gînd șt voin
ță cu întregul partid și popor, comu
niștii, toți oamenii muncii din județ 
își exprimă, cu nemărginit entuziasm, 
adeziunea deplină la Hotărîrea Ple
narei Comitetului Central privind 
realegerea, la cel de-al XIV-lea Con
gres, în suprema funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, a celui mai iubit fiu al poporu
lui, marele Erou între eroii neamu
lui, ilustru conducător, eminent mi
litant al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Avîndu-vă pe dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, mereu în 
fruntea partidului și a tării, Româ
nia nu se va abate niciodată de la 
calea socialismului și comunismului 
— visul de aur al întregii omeniri.

Cu nemărginită stimă și profundă 
gratitudine, exprimăm sentimentele 
noastre de aleasă prețuire mult sti
matei tovarășe Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și de stat, pentru 
îndelungata activitate revoluționară, 
pentru contribuția remarcabilă la ela
borarea și înfăptuirea politicii parti
dului, la afirmarea tot mai puternică 
a științei, învățămîntului și culturii, 
la edificarea socialismului și comu
nismului în România.

Prin înfăptuirea politicii științifice 
a partidului de alocare a unei părți 
însemnate din venitul național pen
tru dezvoltare, de repartizare armo
nioasă a forțelor de producție pe în
treg teritoriul tării, județul Brăila a 
cunoscut, în anii de glorie și măre
ție ai Epocii Nicolae Ceaușescu, mari 
și profunde prefaceri revoluționare 
în toate domeniile. Astăzi realizăm 
în numai 6 zile întreaga producție 
industrială a anului 1950. Producția 
agricolă a sporit de 14 ori, Brăila fi
ind primul județ al țării care, cu 
ajutorul dumneavoastră direct, a în
cheiat amenajările pentru irigații pe 
întreaga suprafață de peste 384 000 
hectare. Au fost create peste 55 000 
noi locuri de muncă, s-au dat în 
folosință mai mult de 70 000 aparta
mente și case noi, școli, unități de 
ocrotire a sănătății, centre de crea
ție și cultură. Au apărut orașe noi, 
centre industriale, a crescut continuu 
nivelul de trai material și spiritual

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, impreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a parti
cipat, duminică 29 octombrie, in municipiul Brăila, la marea 
adunare populară consacrată „Zilei recoltei**.

al locuitorilor. în perioada care a 
trecut din acest an, pe ansamblul ju
dețului, planul producției-marfă in
dustriale a fost îndeplinit integral. 
Sînt realizări care evidențiază în 
mod strălucit justețea politicii parti
dului nostru, a tezelor revoluționare, 
științifice fundamentate de dum
neavoastră privind construirea socia
lismului cu poporul și pentru popor, 
în cadrul sistemului democrației 
muncitorești-revoluționare, care de
monstrează cu putere rolul partidu
lui comunist al clasei muncitoare de 
centru vital al națiunii, forța socia
lismului, ca unica societate care asi
gură bunăstarea și fericirea poporu
lui.

Puternic mobilizați de generoasele 
dumneavoastră orientări și indicații, 
înfăptuind programele de dezvoltare 
intensivă și modernizare a agricultu
rii, anul acesta am obținut cele mai 
mari producții din istoria județului. 
Ia nivelul cerințelor noii revoluții 
agrare : 9116 kg grîu și secară, 
7 509 kg orz, 6 324 kg floarea-soare- 
lui, 6 300 kg soia, peste 30 000 kg po
rumb știuleți în medie la hectar. în 
legumicultură am obținut o producție 
de peste 503 000 tone legume. Rezul
tate bune am obținut și în zootehnie, 
asigurînd îndeplinirea programelor 
de autoconducere și autoaproviziona
re în profil teritorial, mai buna apro
vizionare a populației.

Producțiile mari obținute In acest 
an agricol în județul nostru, ca de 
altfel în întreaga țară, pun cu pute
re in evidență realismul politicii a- 
grare a partidului și statului, supe
rioritatea marii proprietăți socialis
te de stat și cooperatiste, preocupa
rea dumneavoastră statornică pentru 
dezvoltarea și modernizarea necon
tenită a acestei ramuri a economiei 
naționale.

Cu îndreptățită mîndrie patriotică, 
ne exprimăm și cu acest prilej în
treaga adeziune la politica externă a 
partidului și statului nostru, față de 
inițiativele și acțiunile de înalt pres
tigiu international pe care, în con
sens cu interesele și aspirațiile legi
time ale întregului nostru popor, le 
întreprindeți dumneavoastră, marele 
și 'strălucitul Erou al păcii.

Ne angajăm, mult stimate tovarășe 
■ secretar general Nicolae Ceaușescu, 
să acționăm cu hotărîre pentru creș
terea rolului de conducător politic al 
fiecărei organizații de partid, îmbu
nătățirea muncii politico-organizato- 
rice, pentru întărirea spiritului revo
luționar, de ordine, disciplină și răs
pundere. Vă încredințăm că vom rea
liza integral planul pe acest an pînă 
la Congresul al XIV-lea al partidu
lui, Congresul victoriei socialismului 
in România, al deplinei independențe 
politice și economice a țării.

In cadrul unei solemnități, desfă
șurate la tribuna marii adunări popu
lare, în prezența zecilor de mii de 
participant la acest memorabil eve
niment, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a inminat înaltul titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare", conferit prin 
Decret prezidențial județului Brăila, 
pentru rezultatele deosebite obținute 
în înfăptuirea politicii partidului și 
statului de dezvoltare și modernizare 
a agriculturii, pentru organizarea în
tregii activități pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii agrare 
și pentru obținerea în anul 1989 a 
unor producții record pe întinse su
prafețe de teren, corespunzător noii 
revoluții agrare.

Luind cuvîntul, tovarășul Anton 
Lungu a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Lucrătorii ogoarelor, toți locultorif 
județului trăiesc nemărginita bucu
rie, imensa satisfacție pentru acorda
rea organizației de partid a județului 
Brăila a înaltului titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare", fundamentată 
de dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, cu 
clarviziunea, cutezanța și rigoarea 
științifică ce caracterizează monu
mentala dumneavoastră operă teore
tică și titanica activitate revoluțio
nară. consacrate cu neasemuită dă
ruire patriotică de aproape șase de
cenii progresului patriei noastre so
cialiste, binelui și fericirii poporului 
român.

Cu deosebit respect vă adresăm, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu. adînca noas
tră recunoștință pentru această mare 
onoare, in care găsim grija stator
nică a conducerii partidului, a dum
neavoastră, pentru dezvoltarea și mo
dernizarea continuă, pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii, a agriculturii românești, ra
mură de bază a economiei naționale, 
înalta apreciere pe care o acordați 
muncii harnice, pline de abnegație și 
dăruire patriotică a celor ce nu pre
cupețesc nici un efort pentru pjinea 
țării, in vasta operă de înfăptuire a 
noii revoluții agrare.

Vă încredințăm, mult iubite si sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu. că faptele noastre de 
muncă sînt și vor fi totdeauna răs
punsul pe care îl vom aduce grijii 
statornice pe care o purtațl dezvol
tării agriculturii, bunăstării țărănimii 
noastre. înscrierii satului românesc 
pe coordonatele civilizației socialiste 
și comuniste.

Să ne trăiți intru multi ani feri
ciți I

Luînd cuvîntul, tovarășul Petre 
Perianu, directorul întreprinderii 
Agricole de Stat Urleasca, a spus :

Mult stimate șl iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Cu nemărginită bucurie și mîndrie 

patriotică vă rog să-mi Îngăduiți ca, 

In numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din întreprinderea 
Agricolă de Stat Urleasca, să dau 
glas sentimentelor noastre de aleasă 
stimă, profundă dragoste și vie re
cunoștință față de prodigioasa și stră
lucita activitate revoluționară pe care 
o desfășurați de aproape șase decenii 
pentru înfăptuirea idealurilor supre
me ale poporului român, de unitate, 
independență, libertate, progres și 
pace, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
Erou intre eroii neamului, ctitor de 
eră nouă — cea mai glorioasă și 
bogată în mărețe înfăptuiri din mul
timilenara istorie a patriei noastre.

In aceste momente de puternică 
efervescență creatoare, de angajare 
patriotică în consens cu voința tu
turor comuniștilor și a întregului 
popor, ne exprimăm deplina adeziu
ne la Hotărîrea Plenarei Comitetului 
Central al partidului privind reale
gerea dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mîndria partidului, a țării și a po
porului român, Ia cel de-al XIV-lea 
Congres, în funcția supremă de 
secretar general al partidului.

Cu deosebit respect și aleasă re
cunoștință aducem un cald și res
pectuos omagiu mult stimatei 
tovarășe Elena Ceaușescu, militant 
de seamă al partidului și statului 
nostru, pentru contribuția remarca
bilă la elaborarea și înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare a patriei.

în continuare au fost prezentate 
realizările întreprinderii din acest 
an, cînd, aplicindu-se tehnologii a- 
gricole avansate, s-a obținut pe o 
solă de 80 hectare o producție de 
42 900 kg porumb știuleți la hectar.

Asemenea producții ridicate, pe 
care noi le considerăm doar o etapă 
spre obținerea unor recolte și mai 
mari — a arătat vorbitorul — ilus
trează în mod strălucit teza formu
lată de dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar general, 
că numai in condițiile socialismului, 
ale proprietății socialiste de stat și 
cooperatiste se creează cele mai bune 
condiții pentru organizarea superioa
ră a producției și a muncii, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii contemporane.

Tocmai de aceea condamnăm șși 
respingem cu hotărîre încercările ace
lor forțe ostile din unele țări de a 
denigra socialismul, înfăptuirile lui 
istorice, de a opri în loc fără sorți de 
izbîndă un proces legic, ireversibil în 
dezvoltarea omenirii, așa cum in mod 
strălucit ați subliniat în magistrala 
dumneavoastră Expunere la recenta 
Plenară a Comitetului Central al 
partidului.

Mulțumindu-vă din adîncul inimi
lor pentru înaltul titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare" acordat jude
țului nostru, vă rugăm să primiți, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, urările 
noastre fierbinți de viață îndelungată, 
sănătate și putere de muncă pentru 
a ne conduce pe mai departe pe 
drumul luminos al socialismului și 
comunismului.

A luat în continuare cuvîntul tova
rășul Marinache Andronic, secretarul 
comitetului de partid de la între
prinderea de Utilaj Greu „Progresul" 
Brăila, care a spus :

Mult iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
în numele puternicului detașament 

muncitoresc de la întreprinderea de 
Utilaj Greu „Progresul" Brăila, vă 
rog să-mi permiteți, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
dau expresie gîndurilor și sentimen
telor de nețărmurită dragoste. înaltă 
prețuire și profundă recunoștință 
pentru uriașa activitate pe care o 
desfășurați în fruntea partidului și a 
țării, pentru dezvoltarea multilate
rală a patriei și afirmarea ei puter
nică în lume.

Cu aleasă mîndrie patriotică dăm 
glas deplinei aprobări față de Hotă- 
rirea Plenarei Comitetului Central 
privind realegerea dumneavoastră, 
strălucit conducător de partid și țară, 
la Congresul al XIV-lea, în funcția 
supremă de secretar general al parti
dului, garanție politică a continuării 
neabătute a procesului revoluționar 
de ridicare a patriei pe noi trepte de 
civilizație socialistă și comunistă.

La această impresionantă adunare 
populară, cu cele mai alese senti
mente de respect adresăm un căl
duros omagiu mult stimatei tovarășe 
Elena Ceaușescu, militant de frunte 
al partidului și statului, pentru ex
cepționala contribuție la elaborarea 
și înfăptuirea programelor de dez
voltare economico-socială a țării, la 
Înflorirea fără precedent a științei, 
Învățămîntului și culturii românești.

Vă mulțumim, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru faptul că. în magistrala Ex
punere la recenta Plenară lărgită a 
Comitetului Central, ați dat glas, în 
fața întregii lumi, hotărlrii noastre 
de a apăra și dezvolta proprieta
tea socialistă, sistemul democrației 
noastre muncitorești-revoluționare, 
unic în felul său, prin care oamenii 
muncii participă nemijlocit la con
ducerea societății. în țara noastră, 
așa cum pe bună dreptate ați rele
vat, nu se va ajunge niciodată la si
tuația din trecut, clasa noastră mun
citoare nu va mai lucra niciodată 
pentru patroni. Noi. muncitorii, vă 
apreciem și vă respectăm pentru că 
sînteți un fiu credincios al clasei 
muncitoare și pentru că apărați cu 
hotărîre interesele fundamentale ale 
poporului, ale socialismului.

După ce a înfățișat rezultatele ob
ținute pe primele 9 luni din acest an 
de întreprindere, vorbitorul a ară
tat : în cadrul recentelor adunări și 
conferințe de dare de seamă și ale
geri, în organismele democrației 
muncitorești-revoluționare am anali
zat temeinic rezervele de care dis
punem pentru creșterea producției și 
aplicarea fermă a programelor de 
modernizare a producției, pentru în
tărirea ordinii și disciplinei.

economico-socială a
■>- ..-jr -

de roadele politicii

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
că vom acționa cu dăruire revolu
ționară, ca adevărați proprietari și 
producători pentru înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare multilaterală 
a patriei, pentru întărirea continuă a 
potențialului ei economic și afirmarea 
ei liberă și suverană în rîndul na
țiunilor lumii.

A luat apoi cuvîntul tovarășa 
Marioara Țigănuș, secretar al comi
tetului comunal de partid și primar 
al comunei Tudor Vladimirescu, care 
a spus :

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult iubită si stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
în numele tuturor locuitorilor din 

comuna Tudor Vladimirescu, vă rog 
să-mi permiteți să dau glas senti
mentelor de aleasă prețuire și înaltă 
recunoștință față de marele condu
cător al partidului și statului nostru, 
strălucit Erou între eroii neamului, 
care de aproape șase decenii își con
sacră întreaga activitate revoluțio
nară binelui și fericirii poporu
lui român, triumfului noii revo
luții agrare. înfloririi și prospe
rității sațului românesc, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Pentțu minunatele înfăptuiri do
bîndite în epoca de măreție și 
glorie deschisă de cel de-al IX- 
lea Congres, intrată definitiv în 
conștiința noastră drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", pentru viitorul 
nostru fericit. în consens cu voința 
întregului partid și popor, ne exnri- 
măm adeziunea fierbinte la Hotărî
rea Plenarei Comitetului Central 
privind realegerea, la cel de-al 
XIV-lea Congres. în suprema funcție 
de secretar general al partidului, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, genial 
ctitor de țară si viață nouă, strateg 
înțelept al edificării socialismului și 
comunismului în scumpa noastră pa
trie.

îmi revine înalta cinste și onoare 
de a vă adresa, cu adînc respect și 
aleasă prețuire, un cald omagiu 
dumneavoastră, mult iubită și stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, perso
nalitate proeminentă a vieții politi
ce, pentru contribuția remarcabilă la 
elaborarea și 
de dezvoltare 
patriei.

Beneficiind 
profund științifice, umaniste, de ori
entările și indicațiile date de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, privind dezvolta
rea armonioasă, echilibrată a tutu
ror zonelor și localităților patriei, co
muna noastră a cunoscut. în anii de 
glorie ai „Epocii Nicolae Ceaușescu". 
o dezvoltare importantă, a crescut 
considerabil averea obștii, s-au con
struit noi obiective de mică indus
trie și social-culturale, a sporit ni
velul de trai material și spiritual al 
locuitorilor. Sîntem în curs de reali
zare a programului de sistematizare 
a comunei, de dezvoltare și mai pu
ternică a agriculturii și zootehniei, 
a industriei mici, serviciilor către 
populație. în perspectiva devenirii 
unui puternic centru agroindustrial.

Conștient! de înaltele răspunderi 
ce ne revin în calitate de proprie
tari. producători și beneficiari. de 
stăpîni adevărați ai gliei strămo
șești, ne exprimăm angajamentul 
ferm de a acționa cu exemplară dă
ruire patriotică, în lumina tezelor, 
ideilor și orientărilor cuprinse in 
impresionanta dumneavoastră Expu
nere la recenta Plenară a Comite
tului Central al partidului, pentru 
intensificarea muncii politico-educa
tive. de formare a omului nou, cu 
înaltă conștiință revoluționară.

Cu toată căldura inimilor noastre, 
vă exprimăm dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
dumneavoastră, mult stimată tova
rășă Elena Ceaușescu, legămîntul so
lemn de a vă urma neabătut pe ca
lea luminoasă a socialismului și co
munismului. împreună cu urarea de 
ani mulți, în deplină sănătate, spre 
gloria și măreția scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă Româ
nia.

în cuvîntul său, tovarășul Adrian 
Murgoci, director general al Combi
natului de Fibre, Celuloză și Hîrtie 
Brăila, a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Profund onorați de marea cinste 

pe care ne-ați făcut-o vizitînd uni
tatea noastră, cu deosebit respect vă 
rog să-mi îngăduiți să vă adresez, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, întreaga 
noastră gratitudine pentru indica
țiile și orientările deosebit de pre
țioase date în cadrul aoestui nou și 
rodnic dialog de lucru, expresie a 
democratismului profund al societății 
noastre care edifică cu succes, cu 
poporul și pentru popor, cea mai 
dreaptă și umană orînduire din 
istoria omenirii — socialismul și 
comunismul.

Mîndri de marile împliniri revolu
ționare obținute de poporul român 
în epoca de glorie deschisă de Con
gresul al IX-lea, încrezători în viito
rul luminos, comunist al patriei, 
muncitorii de la Combinatul de 
Fibre, Celuloză și Hîrtie Brăila își 
exprimă cu nemărginită mîndrie pa
triotică deplina adeziune la Hotă
rîrea Plenarei Comitetului Central 
privind realegerea, la apropiatul 
forum al comuniștilor români, în 
funcția supremă de secretar general 
al Partidului Comunist Român, a 
celui mai de seamă Erou intre eroii 
neamului, revoluționar consecvent și 
înflăcărat patriot, comunist de aleasă 
omenie, luptător neobosit pentru 
cauza socialismului și păcii în lume, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Vă sîntem profund recunoscători, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, că, în condițiile 
complexe și grave din lumea con
temporană, cînd forțele reacționare, 

retrograde, imperialismul desfășoară 
o îndîrjită campanie anticomunistă, 
dumneavoastră sînteți un apărător 
consecvent, ferm al principiilor so
cialismului, adoptînd o atitudine ho- 
tărîtă. pătrunsă de profund realism, 
față de caracterul antiștiințific și an- 
tisocialist al tezelor cu privire la re
nunțarea la lupta de clasă, la întoar
cerea la proprietatea privată, teze 
anacronice care au drept scop demo
ralizarea, dezarmarea popoarelor în 
lupta lor pentru socialism și pace.

Cu alese sentimente de recunoș
tință. vă adresăm un vibrant oma
giu, dumneavoastră, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu. eminent 
om politic și de stat, pentru înde
lungata și prodigioasa activitate re
voluționară și științifică consacrată 
ridicării patriei pe cele mai înalte 
culmi de progres și civilizație, creș
terii prestigiului științei, invățămîn- 
tului și culturii românești.

Au fost prezentate in continuare o 
serie de succese ale colectivului ma
relui combinat, precum și măsurile 
pentru folosirea mai judicioasă a 
bazei tehnice existente, pentru spo
rirea producției, pentru creșterea efi
cienței economice.

Vă rog să ne îngăduiți, mult Iubite șl 
stimate, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, să vă adresăm cele 
mai calde și respectuoase urări de 
sănătate și putere de muncă, spre 
binele și fericirea poporului român, 
spre gloria și măreția partidului și a 
tării, pentru edificarea socialismului 
și comunismului în România.

întâmpinat cu multă în
suflețire, cu sentimente de 
aleasă dragoste și prețuire, 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Urmărită cu deosebită atenție și 
Interes, cu deplină satisfacție de toți 
participanții la adunare, cuvîntarea 
conducătorului partidului și statului 
nostru a fost subliniată în repetate 
rinduri cu puternice aplauze, cu în
suflețite urale și ovații.

în încheierea adunării, primul- 
secretar al comitetului județean de 
partid a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

în numele participanților la aceas
tă mare adunare populară, al comu
niștilor, al tuturor oamenilor muncii 
din județul Brăila, vă adresăm din 
adîncul inimilor cele mai călduroase 
mulțumiri pentru înaltul titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare" acor
dat județului nostru, pentru indica
țiile și orientările deosebit de pre
țioase pe care ni le-ați dat in ma
gistrala dumneavoastră cuvintare și 
pe întreg parcursul vizitei de lucru, 
care vor constitui pentru noi un 
amplu și insuflețitor program de 
muncă și acțiune revoluționară.

Vă încredințăm, mult stimate șt 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, că, urmind neabătut 
exemplul dumneavoastră luminos de 
muncă și viață revoluționară, comu
niștii, toți locuitorii județului vor 
munci cu dăruire și abnegație patrio
tică, sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Comunist Român, pentru 
a înfăptui neabătut orientările și in
dicațiile dumneavoastră, hotăririle ce 
vor fi adoptate de cel de-al XIV-lea 
Congres al partidului, Congresul vic
toriei socialismului, al deplinei inde
pendențe economice și politice a 
României.

Trăiască în glorie și măreție Parti
dul Comunist Român. în frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu I

Marea adunare populară a luat 
sfîrșit într-o atmosferă entuziastă, de 
vibrantă angajare patriotică. Zecile de 
mii de oameni ai muncii aflați pe 
stadion au aclamat din nou, cu în
flăcărare, pentru partid și secretarul 
său general, pentru viitorul comunist 
al patriei noastre.

Părăsind stadionul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au străbătut pe jos un ade
vărat culoar viu format de mulțimea 
de locuitori ai Brăilei, care le-au ex
primat din nou cele mai calde senti
mente, bucuria de a-i fi primit ca 
oaspeți dragi, mîndria de a fi părtași 
la aceste momente memorabile din 
viața orașului și județului lor.

Ceremonia plecării oficiale a avut 
Ioc pe un platou situat în apropierea 
stadionului.

O formație alcătuită din ostași al 
forțelor noastre armate, membri ai 
gărzilor patriotice și ai detașamente
lor de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei a prezentat onorul.

Lulndu-și rămas bun de la repre
zentanții organelor locale de partid și 
de stat, de la oamenii muncii brăileni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a 
adresat încă o dată felicitări pentru 
rezultatele obținute în agricultură, in 
industrie, în celelalte sectoare ale 
vieții economico-sociale, precum și 
îndemnul de a acționa cu hotărîre, in 
spirit revoluționar, în direcția înfăp
tuirii exemplare a sarcinilor ce le re
vin, sporirii contribuției județului 
Brăila la dezvoltarea multilaterală a 
patriei.

Prin întreaga lor desfășurare, 
vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu în județul Brăila «1 sărbă
torirea „Zilei recoltei" se înscriu ca 
evenimente de cea mai mare însem
nătate în viața locuitorilor brăileni, 
care au reafirmat hotărîrea lor fermă 
de a face totul pentru înfăptuirea 
exemplară a orientărilor și indicații
lor primite cu acest prilej, pentru 
realizarea exemplară a importantelor 
sarcini ce le revin în industrie și 
agricultură, în celelalte sectoare de 
activitate, din planurile și programe
le de dezvoltare a țării, întîmpinind 
cu noi și remarcabile fapte de muncă 
Congresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român.
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IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

mari la hectar

BACĂU : Noi ansambluri de locuințe

In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, comitetele județene Olt, Teleorman, Galați, Dîmbovița, Vaslui, 
Vrancea, Neamț și Covasna ale P.C.R, raportează terminarea recoltării 
porumbului și obținerea unor producții medii de 27 300 kg, 27 000 kg, 
23 800 kg, 23 500 kg, 23 350 kg, 22 900 kg, 22 500 kg și, respectiv, 21 600 
kg la hectar ; comitetele județene Mureș și Ialomița ale P.C.R. rapor
tează încheierea recoltării sfeclei de zahăr și realizarea unor producții 
medii de 125 300 kg și, respectiv, 114 300 kg la hectar. Comitetul Jude
țean Giurgiu al P.C.R. raportează terminarea recoltării ricinului și obți
nerea unei producții medii de 6100 kg la hectar ; Comitetul Județean 
Vîlcea al P.C.R. raportează terminarea recoltării tomatelor, ardeiului gogo- 
șar și morcovilor și obținerea unor producții medii de 111 270 kg, 97 320 
kg și, respectiv, 78 345 kg la hectar ; Comitetul Județean Buzău al P.C.R. 
raportează terminarea recoltării ardeiului gras și merelor și obținerea 
unor producții de 95 270 kg și, respectiv, 35 110 kg la hectar.

Recoltele mari realizate ia toate culturile strînse pină acum — se 
subliniază în telegrame — sînt rodul politicii agrare a partidului și 
statului nostru, al grijii permanente pentru dezvoltarea și modernizarea 
acestei ramuri de bază a economiei naționale, pun in evidență su
perioritatea proprietății socialiste de stat și cooperatiste.

LA PORUMB
• Județul Olt - 27300 kg la hectar
© Județul Teleorman - 27000 kg la hectar
• Județul Galați - 23800 kg la hectar
• Județul Dîmbovița - 23500 kg la hectar
® Județul Vaslui - 23350 kg la hectar
• Județul Vrancea - 22900 kg la hectar
• Județul Neamț - 22500 kg la hectar
• Județul Covasna - 21600 kg la hectar

LA SFECLA DE ZAHĂR
• Județul Mureș - 125300 kg la hectar
• Județul Ialomița - 114300 kg la hectar

LA TOMATE
• Județul Vîlcea - 111270 kg la hectar

LA ARDEI GOGOȘAR
• Județul Vîlcea - 97320 kg la hectar

LA ARDEI GRAS
• Județul Buzău - 95 270 kg la hectar

LA MORCOVI
• Județul Vîlcea - 78345 kg la hectar

LA RICIN
• Județul Giurgiu - 6100 kg la hectar

LA MERE
• Județul Buzău - 35110 kg la hectar

In telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, oamenii mun
cii din numeroase unități agricole 
raportează terminarea recoltării 
unor culturi și obținerea de pro
duct id mari, superioare celor pla
nificate.

In telegrame se arată că ta 
aceste zile se acționează cu maxi
mă răspundere pentru stringerea

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR

La porumb 
în cultură 

irigată
IN JUDEȚUL GIURGIU

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Vedea — 33 100 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cucurezu — 32 700 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Giurgiu — 32 400 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Vedea — 31 700 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Oinacu — 31400 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Băneasa — 31 300 kg la hec
tar

Noi colective muncitorești din economie raportează obținerea 
unor importante rezultate in îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan pe acest și din actualul cincinal

In telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, colective de oa
meni ai muncii din economie ra
portează îndeplinirea Înainte de 
termen a sarcinilor de plan din 
acest an și din actualul cincinal.

Comitetul Județean Prahova a! 
P.C.R. raportează că un număr de 
30 de unități economice au înde
plinit planul la producția-marfă 
pe patru ani din acest cincinal, 
ceea ce creează posibilitatea obți
nerii, pină la finele perioadei, a 
unei producții suplimentare în va
loare de peste 3 miliarde lei. în 
același timp, se arată in telegra
mă, un număr de 20 unități econo
mice și-au îndeplinit planul la ex
port pe 4 ani ai cincinalului.

Folosim și acest prilej — se spu
ne in telegramă — pentru a expri
ma. din adîncul inimilor noastre, 
asemenea întregului partid și popor, 
adeziunea fierbinte față de Hotă- 
rlrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
iunie privind reînvestirea dumnea
voastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, la 
Congresul al XIV-lea, in suprema 
funcție de secretar generai al 
partidului. Vedem ta această op
țiune istorică garanția înfăptuirii 
ou succes a grandioaselor progra
me de dezvoltare economico-socială 
a patriei, chezășia mersului el pe 
calea socialismului și comunismu

și depozitarea furajelor, eliberarea 
suprafețelor și executarea arături
lor adind de toamnă, pentru efec
tuarea celorlalte lucrări de sezon.

în încheierea telegramelor este 
exprimat angajamentul oamenilor 
muncii din aceste unități de a în- 
deptaii in cele mai bune condiții 
sarcinile ce le revin pe 1989, 
cinstind cu fapte deosebite in în
treaga lor activitate Congresul al 
XIV-lea al partidului.

IN JUDEȚUL GALATI
• întreprinderea Agricolă de Stat

Șendreni — 32 350 kg la hectar 

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Cioroboreni — 31 300 kg 
Ja hectar

IN JUDEȚUL CONSTANȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Chirnogeni — 31 250 kg 
ia hectar

La porumb 
în cultură 
neirigată 

IN JUDEȚUL ARAD
• Cooperativa Agricolă de Pro

lui, spre cele mai înalte culmi de 
progres și civilizație.

La rindul său. Comitetul Jude
țean Hunedoara al P.C.R. rapor
tează că un număr de 20 unități 
economice și-au îndeplinit planul 
pe 4 ani din acest cincinal, 
urmind să obțină, pină la fi
nele anului, o producție-marfă 
industrială peste prevederi in va
loare de 1,3 miliarde lei. De a- 
semenea. un număr de 30 unități 
economice și-au îndeplinit înainte 
de termen sarcinile pe 3 ani și 11 
luni din actualul cincinal, creîn- 
du-se condiții să obțină, pină la 
finele Iul noiembrie, o producție- 
marfă suplimentară ta valoare de 
1.7 miliarde lei.

Aceste succese — se arată in 
telegramă — ne oferă minunatul 
prilej ca. în atmosfera de pu
ternică și insuflețitoare adeziune 
a întregului partid, a întregului 
popor fată de Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din iunie cu pri
vire la realegerea dumneavoastră, 
la cel de-al XIV-lea Congres, in 
funcția supremă de secretar gene
ral al partidului, să exprimăm cele 
mai profunde sentimente de a- 
probare față de acest act Istoric, 
împreună cu omagiul nostru fier
binte. stima si recunoștința pen
tru neobosita activitate pe. care o 
desfășurați in slujba înfăptuirii 
idealurilor nobile de libertate, 
dreptate socială, de independentă 
și suveranitate a patriei, de Înăl
țare a României pe cele mai înalte 
culmi de glorie și măreție.

ducție Comlăuș — 28 730 kg la 
hectar
IN JUDEȚUL BRAȘOV

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Prejmer — 28 500 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Criț — 23 750 kg la hectar

IN JUDEȚUL TIMIȘ '
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Cărpiniș — 25 170 kg Ia
hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Gearmata — 23 560 kg la hectar

IN JUDEȚUL GALAȚI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Țepu — 24 050 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL NEAMȚ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Dulcești — 22 920 kg la 
hectar
IN JUDEȚUL BOTOȘANI

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Stănceni — 22 140 kg la 
hectar
IN JUDEȚUL HARGHITA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mărtiniș — 21200 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Simionești — 20 700 kg ia 
hectar
IN JUDEȚUL MEHEDINȚI

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Crivina — 21150 kg la 
hectar

La sfecla de zahăr
IN JUDEȚUL BOTOȘANI

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ripiceni — 123 130 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL TIMIȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Beregsău Mare — 115 230 
kg la hectar

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Voiteni — 110 270 kg la hectar

IN JUDEȚUL ARAD
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Șiria — 115 200 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL NEAMȚ
• întreprinderea Agricolă de Stat 

Dumbrava — 115 200 kg la hec
tar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Girov — 112 000 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Bolești — 111 200 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Miron Costin-Trifești — 
107 000 kg la hectar
IN JUDEȚUL HARGHITA

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Brădești — 114 400 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Porumbenii Mari —

112 800 kg la hectar
IN JUDEȚUL BRAȘOV

• întreprinderea Agricolă de Stat 
Rupea — 112 500 kg la hectar

IN JUDEȚUL DOLJ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Golcea — 110 020 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL IAȘI
• Cooperativa Agricolă de Produc

ție Heleșteni — 106 180 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gropnița — 105 400 kg la 
hectar
IN JUDEȚUL PRAHOVA

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Albești — 106 200 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Produc
ție Mănești — 102 500 kg la hec
tar

IN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Cherechiu — 105 760 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cubulcuț — 105 580 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Galoșpetreu — 105 160 kg 
la hectar

Comitetul Executiv al Consiliu
lui Popular al Județului Neamț ra
portează că oamenii muncii din 
unitățile economice subordonate au 
îndeplinit in devans planul la pro- 
ductia-marfă industrială pe 3 ani 
și 10 luni din acest cincinal, creîn- 
du-se condiții ca oină in ajunul 
deschiderii Congresului al XIV-lea 
al partidului să realizeze planul 
pe 4 ani ai actualului cincinal și 
pe anul 1989. Vor fi astfel puse 
la dispoziția economiei naționale 
importante cantități de produse fi
zice însumînd peste 100 milioane 
lei. Totodată. în telegramă se ara
tă că a fost îndeplinit planul Ia 
export pe 4 ani ai cincinalului.

Colectivul de oameni ai muncii 
de la întreprinderea Minieră Baia 
de Arieș, județul Alba, a realizat la 
25 octombrie planul la producția- 
marfă pe patru ani. urmind să ob
țină peste prevederi, pină la sfirși- 
țul perioadei menționate, o pro
ducție-marfă in valoare de 84 mi
lioane lei. concretizată in impor
tante cantități de metale.

Combinatul Minier Ploiești ra
portează că oamenii muncii de la 
minele Filipeștii de Pădure și Cep- 
tura, județul Prahova, au îndepli
nit cu 10 zile mai devreme planul 
la producția fizică pe 3 ani și 10 luni, 
ceea ce creegză condiții ca pină la 
finele lunii să se extragă și să se 
livreze suplimentar economiei na
ționale peste 28 000 tone cărbune.

(Agerpres)

A APĂRUT

Academician doctor inginer ELENA CEAUȘESCU 
Cuvîntare la Plenara Consiliului 

Național al Științei și Invățămintului
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EDITURA POLITICA

Fruntașii de ieri 
pot redeveni fruntași

ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI AL XIV-LEA; 

CONFERINȚE DE DĂRI DE SEAMĂ Șl ALEGERI

Comuniștii delegați la conferința 
comitetului de partid de la între
prinderea Laminorul de Tablă 
Galați aveau destule motive de sa
tisfacție. Unele dintre acestea le-a 
reamintit și darea de seamă. Ani 
de zile această veche unitate indus
trială gălățeană cu foc continuu — 
reîntinerită din. temelii în .timpul de 
mari împliniri socialiste cuprins 
între Congresul al IX-lea și prezent
— s-a situat pe loc de frunte in în
trecerea pe ramură. Drept urmare, 
in 1989, colectivul de aici a fost dis
tins cu înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste". La laminoare, la 
fiecare loc de muncă, organizațiile 
de partid, comuniștii și-au afirmat 
din plin capacitatea de organizare 
și mobilizare, au oferit, necontenit, 
exemple demne de muncă dirză, 
dăruită, de abnegație muncitorească, 
acționînd cu fermitate pentru un 
climat de ordine și disciplină abso- 
lui necesar.

Toate acestea au fost evocate 
doar într-o pagină și citeva rindurl...

Mai departe 1
Mai departe fruntașii au socotit 

necesar să-și analizeze activitatea 
cu ascuțit spirit critic, autocritic. 
Cu atit mai mult cu cit și in acest 
caz aveau motive concrete. Cităm 
din darea de seamă : „Analizînd 
cu exigență comunistă rezultatele 
pe care le-am obținut in această 
perioadă, trebuie să arătăm critic 
că ele puteau fi mai bune dacă s-ar 
fi acționat mai decis pentru elimi
narea unor lipsuri în ce privește : 
aprovizionarea tehnico-materială, 
respeotarea disciplinei tehnologice, 
a programului de întreținere șL re
parare a instalațiilor și utilajelor, 
finalizarea măsurilor politice iniția
te de cătrș organizațiile de partid, 
de organele colective de conducere".

Pornind de. la aceste premise, 
s-a făcut precizarea că, în lunile 
care au trecut din acest an, prin
cipalii indicatori de plan nu au mai 
fost realizați în totalitate; In mod 
firesc, și dezbaterile din conferință 
au fost așezate sub semnul comba
tivității și asumării răspunderii co
muniste.

— Colectivul uzinei noastre — 
argumenta comunistul Tiii Caraghin
— a fost crescut, educat in climatul 
rezultatelor bune. Distanța de la 
titlul de „Erou" la realizările neco
respunzătoare din 1989 sigur că 
nedumerește, nu oferă nici un mo
tiv de satisfacție. Da, n-am primit 
cantitățile corespunzătoare de ma
terii prime. Dar imi pun întrebarea: 
la furnizorii noștri — „Oțelul Roșu", 
Combinatul Siderurgic Galați — nu 
sînt comuniști ? Ca și noi ? Sînt, 
evident. Care, sigur, iși cunosc răs
punderile, îndatoririle. Care știu că 
orice dereglare determină lipsuri 
„în lanț". Comitetul nostru de 
partid, consiliul oamenilor muncii 
din uzină se cuvenea să acționeze 
mai decis, de la comuniști la comu
niști, de la organizație de partid la 
organizație de partid. In felul aces
ta. sint sigur, s-ar fi' aflat căi de 
rezolvare, de asigurare a unei apro
vizionări ritmice, eficiente. Sînt 
convins că această insistență ar fi 
aflat receptivitatea necesară.

Nu-i singurul participant la dez
baterile din conferință care a stă
ruit asupra acestei idei. In fond, 
argumentele invocate, apelul la 
insistență pledau pentru o mai te
meinică implicare a activității de 
partid in problemele ardente ale 
bunului mers al producției. Tocmai 
pentru că, în ultimă instanță, cri
teriul definitoriu al aprecierii mun
cii politico-organizatorice desfășu
rate de organele și organizațiile de 
partid, de fiecare comunist in parte 
îl exprimă rezultatele, faptele. In 
al doilea, rlnd, necesitatea conlu
crării mal strinse intre organizațiile 
de partid din unitățile economice 
bare întrețin relații de colaborare, 
conjugarea eforturilor în înlăturarea 
obstacolelor ce se ivesc la un mo
ment dat sînt, categoric, de dorit, 
în Interesul general al societății, al 
asigurării unei activități economico- 
financiare eficiente ta flecare din 
unitățile colaboratoare.

Alți Înscriși la cuvint -- între care 
Vasile Axente, Victor Dănilă, Nico
lae Chercheș — și-au exercitat 
dreptul la critică și autocritică șl 
din alt unghi de vedere :

— Cu tovarășii de la Combinatul 
Siderurgic Galați, au spus ei, co
laborăm bine, uneori chiar foarte 
bine. Dacă se mai produc dereglări
— și se produc ! — nu-i cumva șl 
din vina noastră ? Nu cumva comi
tetul de partid al uzinei a acționat

19,00 Telejurnal
19,30 Partid șl țară — o unică voință. 

Deplină aprobare de către Întregul 
nostru partid șl popor a propu
nerii privind realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in Înalta func
ție de secretar general al Parti
dului Comunist Român și a docu
mentelor pentru Congresul al 
XIV-lea

19.50 Suprema unitate de granit. Clnte- 
ce patriotice, revoluționare

20,05 In dezbatere : Documentele pentru 
Congresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român • Sporirea pro
ducției de cărbune energetic

30,25 Programul de organizare șl mo
dernizare a localităților țării 
• Orizonturi de viață nouă

20,45 Teatru TV. „împlinire". Scenariu 
TV de Vlad Galln.

21.50 Telejurnal 

insuficient pentru a determina or
ganul de conducere colectivă să-și 

■ exercite hotărît atribuțiile, să asi
gure o desfășurare normală activi
tății aici, acasă, și în relațiile cu 
cei cu care conlucrăm ? Cînd spu
nem aceasta avem in vedere că atit 
combinatul, unul din principalii 
noștri furnizori de materii prime, 
cit și centrala se află aici, la Ga
lați. Facem parte din aceeași orga
nizație județeană de partid și, cred 
eu, depinde și de comitetul de 
partid al uzinei felul cum își face 
cunoscut punctul de vedere, cum și 
cind solicită și obține ajutorul cu
venit în depășirea greutăților ivite.

N-a scăpat analizei comuniștilor 
de la Laminorul de Tablă nici modul 
in care s-au concretizat acțiunile 
politice Întreprinse de organizațiile 
de bază și comitetul de partid în 
perioada scursă de la precedenta 
conferință. Despre rezultatele meri
torii. foarte pe scurt. Despre ne
ajunsuri — critică la obiect, argu
mentată pe îndelete.

— Comuniștii. ceilalți muncitori 
de la Laminorul I — spunea în con
ferință Victor Scorțanu — obțineau 
in urmă cu ani un consum mai mic 
pe tona de produs, decit în prezent. 
Păi. ce facem ? Sîntem cu ochii na 
rezultatele din trecut ? Acest lucru 
nu poate fi admis. Orice rezultat 
bun. orice performantă obținută tre
buie să însemne punct de pornire 
spre parametri si mai ridicați. Co
muniștii sint oameni care privesc 
înainte, sint aliatii progresului. De
pășiri mari ale consumurilor speci
fice se înregistrează si la laminorul 
IV, unde și indicele de utilizare a 
timpului de lucru al muncitorilor 
ește nesatisfăcător. In aceste împre
jurări sîntem în drept să ne între
băm : ce face organizația de partid ? 
Cum acționează comuniștii, in pri
mul rind ? Ce face comitetul de 
partid al uzinei ? Dar consiliul oa
menilor muncii ? Si pentru că atit 
darea de seamă, cit și unii partici- 
panti la dezbateri s-au referit la in
tensificarea activității de educare a 
răspunderii, astfel ca fiecare mun
citor să producă eficient, cu consu
muri cit mai mici eu mă alătur 
acestei idei cu un argument în plus : 
ta 1989 — pină în prezent — nu 
ne-am îndeplinit toti indicatorii de 
plan, dar am înregistrat depășiri la 
consumurile specifice ! Asta vine 
așa : nici măcar ceea ce am avut 
nu am gospodărit cu răspunderea 
cuvenită. Consiliu! oamenilor mun
ții din care fac parte, comitetul de

Autocritică responsabilă, 
nu justificări

Pornim de la o primă constatare : 
Conferința Comitetului Comunal de 
Partid Ticvaniu Mare — comună 
care deține o pondere importantă în 
cadrul Consiliului Unic Agroindus
trial Grădinari șl al întregului județ 
Caraș-Severin — a fost bine pregă
tită. Cu citeva săptămâni înainte, sub 
îndrumarea tovarășului Dănilă Pir- 
vu, membru al biroului comitetului 
județean de partid, prim-vicepre- 
ședinte al consiliului popular jude
țean, au fost întocmite colective din 
activul de partid care au mers „la 
fața locului", au stat de vorbă cu co
muniștii, cooperatori și mecanizatori, 
au analizat temeinic munca din toate 
sectoarele. Au rezultat o dare de 
seamă substanțială, profundă, anali
tică și un proiect de măsuri cuprin
zător care conectează întreaga acti
vitate din comună la nivelul cerin
țelor din proiectai Programului- 
Directivă și Tezele pentru Congre
sul al XIV-lea al partidului. Și con
cluziile prezentate la sfârșitul confe
rinței au fost consistente, „la o- 
biect", deschizînd certe perspective 
perfecționării muncii. Și totuși...

Totuși, am putea afirma că tocmai 
miezul conferinței, adică dezbaterile 
— care ar fi trebuit să dea substan
ță, să facă să pulseze viața, cu în
treaga ei încărcătură de fapte, de 
experiențe, de mentalități și atitu
dini — tocmai acest miez, de la care, 
cu deplină îndreptățire se așteaptă 
cel mal mult, a fost aproape sec. Și 
asta nu datorită faptului că ar fi fost 
puțini cei înscriși la dezbateri — 
dintre care, de altminteri, au luat 
cuvîntul 12 comuniști — ci datorită 
inconsistenței intervențiilor, puțină-

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Torquato Tasso — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneu! Român) : „Studioul 
tinărulul muzician" — XLIV. Corul 
de cameră „Preludiu", Dirijor : voicu 
Enăchescu, Solist : Lucian Marinescu 
— 18
• Opera Română (13 18 57) : Carmen 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Se
cretul lui Marco Polo — 18
A Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Gin-Rummy — 18: (sala Grădina Icoa
nei. 11 93 44) : Uriașii munților — 18
® Teatrul Mic (14 70 81) : Arta iubirii 
— 18,30

In municipiile șl centrele mun
citorești de pe văile Bistriței și 
Trotușului au fost înălțate și date 
în folosință oamenilor muncii, de 
la începutul anului și pină acum, 
blocuri de locuințe care însumea
ză 1 769 apartamente, cu 269 a- 
partamente mai mult decit preve
dea planul pe această perioadă. 
Pe harta orașelor Moinești, Bu- 
hușl, Comănești, Tîrgu Ocna și 
Slănic Moldova au apărut noi și 
moderne ansambluri de locuințe, 
care dispun de toate dotările edi-

partid poartă. după părerea mea. 
răspunderea pentru aceste serioase 
neajunsuri. Evident că in fata unor 
asemenea stări de lucruri trebuie 
să acționăm cu mai multă prompti
tudine și hotărîre. fiecare la locul 
lui de muncă. împreună cu tot co
lectivul din care face parte.

La întrebarea formulată direct 
..dacă uzina poate recupera rămîne- 
rile în urmă pe acest an. dacă se 
poate ridica la nivelul propriilor 
performante atinse pină acum". 
— care. în mod dialectic, nici aces
tea nu pot fi socotite drept un 
„punct terminus" — conferința co
mitetului de partid a dat un răs
puns pozitiv, la fel de direct. Cu 
irjdeplinirea unor condiții pe care 
participanta la dezbateri precum 
Marian Baboi. Aurel Dobija. Adrian 
Jarcă, Emil Dodu. Tudor Tudorache, 
Ion Crăciun, Ion Tudose și alții 
le-au înfățișat succint r

• Comitetul de partid nou ales 
să folosească mai bine toate mijloa
cele politico-organizatorice (nu doar 
cele tehnico-administrative) care-i 
stau la îndemînă și să acționeze 
mai energic pentru creșterea răspun
derii tuturor factorilor responsabili 
în scopul asigurării unei aprovizio
nări ritmice cu materii prime :
• măsurile de perfecționare a 

organizării și modernizare a produc
ției să fie permanent în atenția co
mitetului. a organizațiilor de partid, 
finalizarea lor riguroasă reprezen
tând una din valoroasele căi de spo
rire și diversificare a producției, a 
ridicării calității acesteia ;

• respectarea cu severitate a teh
nologiilor. folosirea din plin a po
tențialului uman și tehnic, reduce
rea continuă a consumurilor speci
fice, cîmp larg inițiativei creatoare, 
înrădăcinarea peste tot a unui climat 
de ordine și disciplină, creșterea 
gradului de conștiință al fiecărui 
muncitor etc. sînt tot atîtea obiecti
ve ale muncii politico-organizatori
ce pentru noul comitet de partid al 
uzinei, obiective formulate cu pre
cizie și în programul de măsuri 
adoptat.

în concluzie : comuniștii din uzina 
gălățeană. în care „colectivul a fost 
educat in climatul aspirației spre re- 
gulțatp bune", țâre le-a adus și țitliil 
de „Efou al Muncii Socialiste", s-âu 
pronunțat ferm pentru consolidarea 
locului de merit pe care îl... merită. 
Oamenii care au urcat uzina la alti
tudinea succeselor sint aceiași. Uzina, 
la fel. Trebuie doar un efort de con
cepere și organizare mai bună a 
propriei munci a comitetului de 
partid pentru schimbarea radicală a 
stilului său de a conduce prin mij
loace politice, și nu administrative, 
un plus de răspundere și angajare 
comunistă, pe toate verigile care au 
condiționat urcușul pină la mult do
rita și meritata, repetăm, perfor
mantă.

Iile TANASACHE

tății ideilor și propunerilor promo
vate și, mai ales !, lipsei aproape to
tale a spiritului combativ, a atitudi
nii analitice, critice și autocritice. 
Chiar și atunci cind au fost între
prinse timide tentative de autocriti
că, acestea au fost imediat urmate — 
și deci anulate ! — de tot felul de 
justificări. Să exemplificăm :

• Ștefan Burtea, șeful secției de 
mecanizare Ticvaniu Mic : Sîntem 
nemulțumiți de producțiile necores
punzătoare realizate, ne simțim vi- 
novați pentru ele, dar utilajele noas
tre se află ta pragul casării, nu mal 
sint bune. (Așta în vreme ce toată 
lumea știe că doar utilajele casate 
nu sînt bune, nu și cele aflate... in 
pragul casării).
• Ing. Mariana Brujan, șeful fer

mei de ovine • de la Cooperativa 
Agricolă de Producție Ticvaniu 
Mare : Ferma pe care o conduc nu 
și-a realizat planul la o serie de in
dicatori, îndeosebi la producția de 
lină, dar condițiile atmosferice n-au 
fost favorabile...
• Marcel Chiș, președintele coo

perativei pentru producerea, achizi
ționarea și desfacerea mărfurilor : 
Nu am realizat nici un indicator la 
nivelul planificat, dar aceasta nu se 
datorește faptului că am acționat ne
corespunzător, ci faptului că in ca
drul unității noastre s-au perindat 
multe persoane care au provocat pa
gube. (Asta după ce darea de seamă 
concluzionase, pe baza multor date 
și fapte concrete : „întreaga activi
tate a cooperativei de producție, a- 
chiziționare și desfacere a mărfurilor 
a fost dirijată in mod necorespunză
tor, birocratic". Și-apoi cum de s-au

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Bărbatul și... femeile — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Turnul de fildeș — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 18; (sala 
Studio) : Amintirile Sare! Bernhardt
— 18.30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tâna-
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Ml se pare 
că mă-nsor — 18; (sala Victoria,
50 58 65) : De Ia tango Ia rock — 18
• Ansamblu! artistic „Rapsodia 
română- (13 13 00) ; Dacă e marți, e 
spectacol — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada șl cei 7 pitici — 15 
A Teatrul „Țăndărică- (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventurile lui Plum-Plum
— 15; (la Tehnlc-club) : Anotimpurile 
minzulul — 13; 15
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Arena atracțiilor" (R.P. Bul
garia) — 18.30 

litar-gospodărești necesare, iar la 
Bacău au fost finalizate noile an
sambluri de locuințe „Bacovia“. 
„Bistrița-Lac“, „Mioriței". Tot ta 
municipiul-reședintă al județului a 
intrat în stadiu final de execuție 
ansamblul de locuințe „Ștefan cel 
Mare", un adevărat „oraș în oraș", 
care va totaliza peste 4 000 de a- 
partamente, fiind prevăzut cu o 
zonă centrală în care va funcționa 
un spital cu policlinică, unități 
școlare, spații comerciale și de 
servire a populației. (Gh. Baltă).

„perindat" persoanele la care se re
feră... justificativ președintele și 
cum de au provocat pagube fără ști
rea conducerii cooperativei ?).

Ce să mai spunem despre inter
venția președintelui Cooperativei A- 
gricole de Producție Ticvaniu Mic, 
Gheorghe Guțu, care, în Ioc să ana— 
lizeze ce are de făcut pentru în
deplinirea sarcinilor de producție, a 
cerut, nici mai mult, nici mai puțin, 
să se diminueze suprafețele prevă
zute în plan la anumite culturi sub 
motivul că forța de muncă s-a împu
ținat ? Dar ce s-a făcut și ce se va 
întreprinde pentru stabilizarea forței 
de muncă, îndeosebi a tineretului ? 
De ce este atit de slab dezvoltată 
industria mică si de ce se prevede și 
pentru viitor atit de puțin în acest 
sector care determină într-o măsu
ră importantă rezultatele economice 
și atragerea forței de muncă ? Și 
apoi, ce s-ar întimpla dacă fiecare 
ar mări sau ar micșora după bunul 
plac, ca pe burduful unui acordeon 
la care se cîntă „după ureche", sar
cinile de plan ?

Alți vorbitori, cum ar fi coopera- 
toarea Maria Manda, secretar al or
ganizației de partid de la ferma 
mixtă Giurgiova, sau medicul veteri
nar Murga Nicu Simu, s-au făcut... 
că plouă cînd a fost vorba de auto
critică, deși în legătură cu activita
tea din domeniile lor n-a fost deloc 
secetă de critică în darea de seamă. 
Cum poate fi numită o asemenea 
atitudine care ignoră neajunsurile 
proprii și crtticile aduse, afișind ar
tificial credința că „toate sînt bune 
și frumoase" ?

Fereala de a spune lucrurilor pe 
nume. încercările de a estompa și de 
a învălmăși unele lipsuri proprii, 
limpezi ca lumina zilei, au dus la 
exprimări cu totul ciudate, cum este, 
de exemplu, cea a inginerului-șef de 
la Cooperativa Agricolă de Produc
ție Ticvaniu Mare, Nicolae Șmac : 
„La bovine, rezultatele nu sint bune, 
dar s-au făcut progrese". Ce altce
va decit teama de autocritică poate 
amesteca astfel lucrurile ? O tea
mă care demonstrează doar ră- 
mlnerea. in . urmă a nivelului 
de, conștiință, tocirea spiritului re
voluționar al unor membri de partid.

Se pune întrebarea : Nu contra
zic cele relatate aprecierea de la în
ceput privind buna pregătire a con
ferinței ? Răspunsul ne-a fost dat 
într-o aprofundată discuție pe care 
am avut-o după terminarea lucrări
lor conferinței cu unii membri ai 
noului birou. învățămintele sînt des
prinse de Gheorghe Șera, secretar 
al comitetului comunal de partid :

— E drept, am muncit mult‘ca să 
pregătim bine conferința. Dar acum 
ne dăm seama că din această pregă
tire făcută cu cîtva timp înainte poa
te rezulta o dare de seamă bună, o 
prezență bună, un plan de măsuri 
bun, chiar și numeroase înscrieri la 
cuvint. Adevărata substanță revolu
ționară, atitudinea critică si auto
critică profundă, spiritul activ de 
participare constructivă și acțiune 
novatoare nu pot fi însă rezultatul 
unei pregătiri de citeva săptămini. ci 
al unei activități politico-organiza
torice și de ridicare a nivelului de 
conștiință, desfășurată timp îndelun
gat, cu continuitate și perseverență.

— Observația e întemeiată ! Ce vă 
propuneți în legătură cu aceasta ?

— Să ne organizăm munca cit mal 
bine, să stabilim prioritățile și să re
partizăm forțele pentru îndeplinirea 
întocmai a prevederilor din proiectul 
Programului-Directivă și Tezele Con
gresului al XIV-lea. Concret, munca 
de fiecare zi, de pe ogoare, din fer
me, din secțiile de mecanizare, des
fășurată cu devotament, cu răspun
dere față de metodele folosite și re
zultatele obținute, la fel ca și acti
vitatea ideologică, formativă — vor 
alcătui cea mai bună școală a spiri
tului revoluționar, a conștiinței îna
intate, a atitudinii lucide, combative, 
a mentalității care nu se împacă cu 
vechiul și promovează cu hotărîre 
tot ce e nou, tot ce determină în 
mod real progresul O școală a mun
cii și a educației pe care ne propu
nem s-o absolvim cu bine și noi, 
membrii noului comitet comunal de 
partid, prin examenul de fiecare zi 
al rezultatelor concrete din activi
tatea noastră.

...Tîrziu, în noapte, la Ticvaniu 
Mare, tractoarele arau de zor. Din 
conferință, mecanizatorii comuniști 
plecaseră direct pe ogoare, la fel ca 
și zootehniștii — la grajduri, la fel 
ca și ceilalți cooperatori, ale căror 
treburi nu suferă amînare. Privind 
la luminile farurilor care tăiau în
tunericul în fișii lungi, tovarășul 
Dănilă Pirvu zise ca pentru sine :

— E un început bun către singu
ra autocritică ce are valoare : auto
critica prin fapte.

Gh. ATANASIU 
Ion D. CUCU

■ ■ b a s a ■
vremea

Prognoza meteorologica pentru inter
valul 31 octombrie (ora 20) — 3 noiem
brie (ora 20). In țară : Vremea va fi 
relativ caldă, in prima parte a interva
lului, șl îndeosebi In regiunile nordice. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros in 
jumătatea de nord a țării, unde, pe 
alocuri, în primele zile, temporar, va 
ploua și va burnița. In restul terito
riului aceste fenomene vor fi izolate. 
La munte, la înălțimi mai marl de 1 500 
metri, vor fi condiții de transformare 
a ploilor în lapovlță șl ninsoare. Vin- 
tul va sufla slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
0 și 10 grade, iar cele maxime intre a 
șl 13. grade, pe alocuri mal ridicate în 
sud și sud-vestul țării. Dimineața, mal 
ales în sudul șl sud-estul țării, se va 
semnala ceață. In București : Vremea 
va fl relativ caldă, iar cerul variabil, 
favorabil ploii șl burniței In prima zL



Înaltă răspundere pentru afirmarea 
socialismului, pentru dezvoltarea liberă, 

independentă a popoarelor

Dezarmarea — deziderat vital 
al omenirii

Ca privire la ședința a 132-a a Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

(Urmare din pag. I)
noi popoare pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, cu afirmarea tot mai 
puternică a voinței lor de a-și valo
rifica în interesul propriu bogățiile 
naționale, de a-și consolida inde
pendența politică prin indepen
dența economică, de a-și întări 
solidaritatea și colaborarea, iar pen
tru blocarea acestui curs este pusă 
în joc Întreaga gamă a procedeelor 
neooolonialiste. ceea ce a dus și duce 
la accentuarea continuă a contradic
ției dintre țările in curs de dezvol
tare și țările capitaliste dezvoltate, 
dintre bogați și săraci, care devine 
una dintre contradicțiile cele mai 
puternice ale lumii de azi.

Pe bună dreptate. Expunerea re
levă că aceste contradicții — dintre 
capitalism și socialism, dintre țările 
în curs de dezvoltare și țările 
capitaliste dezvoltate — influen
țează în mod hotărîtor întrea
ga dezvoltare a societății omenești, 
orice apreciere realistă a situației 
internaționale impunind să se por
nească de la existența lor și de ia 
modul în care ele se manifestă.

Tocmai în lumina unei asemenea 
cerințe, pornind de la fapte și nu
mai de la fapte, așa cum se prezintă 
ele, fără a le înfrumuseța sau as
cunde, de la necesitatea de ă spune 
deschis adevărul, ca o trăsătură dis
tinctivă a întregii activități a parti
dului nostru, este formulată conclu
zia de mare importanță că în viața 
internațională nu s-a afirmat încă 
acea nouă gîndire și acea politică 
nouă democratică, dorită de popoare, 
că situația mondială continuă să fio 
foarte complexă și gravă.

Complexă și gravă, pentru că de 
o deosebită complexitate și gravita
te sînt înseși evoluțiile — pe plan 
politic, economic, militar, ideologic 
— din ultimul timp. Intr-adevăr, pe 
de o parte, s-au înregistrat anumiți 
pași, timizi, pe calea dezarmării, dar. 
pe de altă parte, cursa înarmărilor 
continuă nestinjenit, proiectele 
N.A.T.O. de „modernizare" a rache
telor nucleare țintesc să anuleze re
ducerile operate, ba chiar să adauge 
o forță de distrugere suplimentară, 
ceea ce face să persiste pericolul 
unui război devastator, care ar pune 
sub semnul întrebării însăși soarta 
omenirii. Pe de o parte, se constată 
o multiplicare a negocierilor în di
ferite probleme și foruri, dar. pe da 
altă parte, ele nu depășesc, în bună 
măsură, stadiul simplelor declarații 
de intenții. Criza economică mondia
lă, departe de a da semne de slă
bire, se accentuează, cum se accen
tuează și criza politică și socială pe 
care o cundăStd lumea capitalista. 
Deosebit de grea este situația eco
nomică a țărilor in curs dp dezvol
tare, tot mai apăsate de povara stri
vitoare a datoriei externe, de me
canismele nemiloase ale foarfece! 
prețurilor ; decalajele cresc, polari
zarea între săraci și bogați: se am
plifică. în fine, manifestarea, unor 
fenomene de criză economică și po
litică în unele țări socialiste. Anu
mite fenomene de dezorientare și 
defetism din aceste țări contribuie, 
nu în mică mășură, ia intețirea .in
stabilității și contradicțiilor ce defi
nesc momentul actual.

Geneza ofensivei palitioe și Ideo
logice pe care cercurile reacționare 
imperialiste au pomit-o în prezent 
împotriva socialismului trebuie cău
tată — așa cum se arată cu toată 
limpezimea în Expunere — tocmai 
in această stare de lucruri. Trăgînd 
in mod greșit concluzia că momen
tul le este prielnic, sau mai degrabă 
luindu-si propriile dorințe drept rea
lități. aceste cercuri consideră că 
se pot prevala de actuala situație 
internațională pentru a întoarce 
înapoi roata istoriei, pentru a de
termina o schimbare a raportului de 
forțe in favoarea lor. in favoarea 
vechii și atiț de discreditatei politici 
de forță și asuprire, de dominație și 
dictat. ,

în ofensiva generalizată pe care 
au declanșat-o, forțele reacțiuniî 
mondiale recurg din plin la recu
zita prăfuită a „războiului rece", nu 
se dau in lături de ta mijloace
le cele mai perfide pentru a-si 
atinge scopurile. Ingerințele brutale, 
presiunile și constringerile de tot 
felul, calomniile și defăimarea, exa
gerarea . deliberată a .unor greșeli 
și imperfecțiuni, șantajul și di
versiunea, ațițarea pasiunilor șo
vine, dezinformarea pe scară lar
gă. îmbinate cu subvenționarea 
directă a unor grupări ostile so
cialismului, cu finanțarea unor mă
suri de întoarcere la capitalism, 
a politicii de renunțare la socialism 
— întreaga această panoplie este 
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AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

TtRGVL INTERNAȚIONAL GUAYANA ’89. La Puerto-Ordaz (Vene
zuela) s-a deschis prima ediție a Tirgului Internațional Guayana ’89, in 
cadrul căruia firme venezuelene și din 'numeroase țări ale lumii prezintă 
o gamă variată de produse ale industriei constructoare de mașini, echipa
mente industriale, electrice, electronice, medicale, mașini agricole etc. 
România este prezentă cu un stand de mașini-unelte. Cu prilejul inaugu
rării tirgului, standul românesc a fost vizitat de Leopoldo Sucre Figarella, 
ministru de stat, care a apreciat produsele românești.

PLENARA. La Diisseldorf a avut 
I loc plenara conducerii P.C. Ger

man consacrată pregătirii strate
giei și tacticii partidului in preaj
ma apropiatului congres extraordi- 

I nar al P.C.G., convocat pentru fe
bruarie 1990. La plenară a luat cu- 

I vintul președintele P.C.G., Herbert 
I Mies.
I NEGOCIERI SOVIETO-AMERI-

CANE. La Geneva continuă cea 
’ de-a V-a rundă de negocieri so- 

vieto-americane cu privire la li
mitarea și, in final, Încetarea ex- 

I periențelor nucleare. După cum
relatează agenția T.A.S.S.. trata- 

| tivele au la bază înțelegerile con-
I venite in cadrul întilnirii recente

dintre ministrul sovietic al afaoe- 
Irilor externe și secretarul de stat 

al S.U.A. Aceștia au convenit, in 
principiu, asupra mecanismului de 
control al prevederilor acordului

I_________ —----------

subsumată unuia si aceluiași scop : 
destabilizarea țărilor socialiste, slă
birea coeziunii lor. slăbirea poziții
lor socialiste.

Imperialismul urmărește, in același 
timp, pe cele mai diverse căi, uti
lized cu precădere pirghiile econo
mice și financiare care-i stau la dis
poziție. inclusiv creditele si dobîn- 
zile cămătărești, să destabilizeze și 
țările lumii a treia, să readucă în 
stare de înrobire popoarele care au 
pășit pe calea dezvoltării indepen
dente.

Fără îndoială, istoria va consem
na că partidul nostru, secreta
rul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. au înțeles, din 
primul moment, primejdiile pe care 
le comportă aceste acțiuni, au între
prins demersuri energice pentru a 
atrage atenția asupra nocivității lor, 
s-au ridicat cu toată fermitatea îm
potriva celor ce le propagă, expri- 
mind, totodată — așa cum se arată 
și în Tezele pentru Congtesul 
al XIV-lea — încrederea de 
nestrămutat că țările socialiste, po
poarele care făuresc noua orindui- 
re dispun de forța necesară pen
tru a trece cu bine peste dificultă
țile ivite, că socialismul se va a- 
firma cu și mai mare putere ca sin
gura alternativă viabilă pentru pro
gresul umanității. Acționind in 
strînsă unitate cu popoarele noilor 
state independente, popoarele țări
lor socialiste vor ști să dejoace pînă 
la urmă planurile urzite de cercu
rile imperialiste. Discreditat din 
punct de vedere politic și moral, in
capabil de a soluționa problemele e- 
sențiale ce confruntă omenirea, ca
pitalismul va trebui, mai devreme 
sau mai tîrziu. să iasă din scena 
istoriei, să facă loc unei orînduiri 
superioare, mai drepte si mai bune. 
Mesajul care se desprinde din a- 
ceastă poziție a partidului nostru 
este astfel un mesaj al optimismu
lui revoluționar, al încrederii în vii
torul luminos al popoarelor.

Cu atît mai justificate apar nedu
meririle si preocuparea — al căror 
ecou se face Expunerea — provo
cate, de anumite tendințe si orien
tări greșite din unele țări socialiste 
în ce privește modalitățile de re
zolvare a problemelor ivite în con
strucția noii orinduiri. cu atît mai 
de neînțeles sînt opiniile capitular
de. lichidatoriste, care privesc în
seși principiile fundamentale ale 
socialismului, acțiunile concrete în
treprinse în acest scop. Tezele cu 
privire la așa-zisa reprivatizare, 
adică renunțarea la proprietatea so
cialistă. prin introducerea mecanis
melor economiei de piață și măsu
rile adoptate în această direcție, in
clusiv desființarea conducerii unita
te ne bază de plan a economiei pa* 
ționale, înlocuirea acesteia cu jo
cul stihlnic al pieței ; renunțarea, 
inclusiv prin modificările aduse ac
telor constituționale, la rolul condu
cător al partidului comunist, ca re
prezentant al intereselor tuturor ca
tegoriilor sociale, ale întregului po
por ; promovarea, ca o conse
cință directă a acestei renun
țări. a pluralismului politic, reîn
toarcerea la politicianismul bur
ghez, la sistemul compromis al 
existentei mai multor partide, cu 
toate racilele bine cunoscute care îi 
«îht proprii ; constituirea, pe baza 
„pluralismului", chiar a unui guvern 
eterogen, in care comuniștii dețin 
poZiții secundare ; înlocuirea demo
crației muncitorești-revoluționare cu 
democrația de tip burghez ; abando
narea concepției clasei muncitoare 
despre lume și viată — sînt tot ati- 
tea- direcții care, in mod obiectiv, 
slăbesc pozițiile socialismului, tind 
să deschidă, sub o formă sau alta, 
calea restaurării capitalismului.

Desigur, preocupările pe linia 
perfecționării socialismului, a înnoi
rilor și restructurărilor, care se ma
nifestă intr-un șir de țări so
cialiste, reprezintă, cum se sub
liniază în Expunere, un lucru 
rieoesar și' binevenit, dar este 
greu de înțeles, judecind după cele 
ce se intîmplă in Unele din aceste 
țări, cum se poate dezvolta și per
fecționa socialismul luîndu-se ca 
model tocmai orinduirea capitalistă, 
împărțită în asupritori și asupriți. 
Partidul Comunist Român, care a 
respins încă cu un sfert de veac in 
urmă tezele dogmatice despre „mo
delul unic" de edificare a noii orîn
duiri, și care are meritul de a fi ini
țiat, incepind cu Congresul al 
IX-lea, un amplu proces de perfec
ționare continuă a formelor de orga
nizare și înfăptuire a societății so
cialiste, în funcție de condițiile spe
cifice existente in țara noastră, se

dintre U.R.S.S. șl S.U.A. din 1974 
privind limitarea experiențelor nu
cleare subterane, însărcinind cele 
două delegații să elaboreze un pro
tocol corespunzător in această pro
blemă, in cel mai scurt timp.

ÎN SPRIJINUL REGLEMEN
TARII CONFLICTULUI DINTRE 
IRAN ȘI IRAK. După recentele 
consultări ale membrilor Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. cu pri
vire la progresele înregistrate pînă 
acum in aplicarea Rezoluției 598 
din iulie 1987 privind soluționarea 
conflictului Iran—Irak, președin
tele consiliului, Yves Fortier (Ca
nada), a exprimat sprijinul deplin 
și unanim al acestui organ al 
O.N.U. față de eforturile secre
tarului general și al reprezen
tantului Său special în direcția 
reglementării conflictului. Pe de 
altă parte, el a exprimat preocu

pronunță hotărît. pentru o activitate 
de înnoire de pe poziții revoluțio
nare. care să nu știrbească cu ni
mic principiile și legitățile socialis
mului. ci, dimpotrivă, să le afirme 
cu tot mai multă putere.

Aceasta cu atit mai mult cu cit, 
așa cum atestă evenimentele și cum 
avertizează cu toată tăria partidul și 
statul nostru, acțiunile antisocialiste, 
anticomuniste ale cercurilor impe
rialiste, atentatele împotriva liber
tății și independenței țărilor progre
siste constituie o serioasă amenin
țare Ia adresa politicii de destindere 
și colaborare internațională, a politi
cii de dezarmare și pace, fiind meni
te, în cazul cind vor continua, să ducă 
la agravarea. în măsură și mai mare, 
a situației mondiale. Cu deosebită 
forță de convingere demonstrează 
tovarășul Nicolae Ceaușescu lipsa de 
orice consistență a tezei potrivit că
reia renunțarea la lupta de clasă, la 
lupta dintre sistemele sociale dife
rite. cu alte cuvinte dezideologizarea 
relațiilor internaționale, în ultimă 
instanță abandonarea a însuși socia
lismului, ar reprezenta o condiție 
pentru supraviețuirea omenirii și 
evitarea războiului. în numele 
realismului. în numele intereselor 
vitale ale popoarelor. Expunerea 
evidențiază marele adevăr că succe
sul luptei pentru dezarmare și pace 
nu trece și nu poate trece prin re
nunțarea Ia concepțiile socialiste, ci, 
dimpotrivă, impune afirmarea largă 
a ideologiei socialismului, a ideolo
giei progresiste, singura in măsură 
să deschidă calea unei politici și 
gindiri noi, care să garanteze co
existența pașnică între cele două 
sisteme, între țările cu orinduiri so
ciale diferite, pe baza respectării 
stricte a independenței și suverani
tății tuturor statelor, a dreptului 
imprescriptibil al fiecărui popor de 
a-și alege propriul drum, cu respin
gerea oricărui amestec din afară.

In această lumină, in lumina unei 
politici ferme de apărare a socialis
mului, a libertății și independenței 
popoarelor, concepe partidul nostru 
căile de soluționare a celorlalte pro
bleme cardinale ale omenirii — fie 
că este vorba de reglementarea prin 
tratative a litigiilor și conflictelor 
dintre state, de lichidarea subdez
voltării, de edificarea noii ordini 
economice mondiale și asigurarea 
unei dezvoltări stabile economico- 
sociale a tuturor națiunilor. Aceasta 
este, de asemenea. în viziunea no
vatoare a partidului nostru, calea 
întăririi securității și dezvoltării 
cooperării europene, realizării unei 
Europe unite, a națiunilor libere și 
independente, in care fiecare popor 
să-și construiască o „casă națională" 
Cit mai bună.

Abordind o tematică internaționa
lă atît de vastă. Expunerea este 
străbătută ca un fir roșu de ideea 
de frontispiciu că amploarea și com
plexitatea problemelor care confrun
tă lumea contemporană impun mal 
mult ca oricînd întărirea solidarită
ții și conlucrării forțelor înaintate, 
realiste de pretutindeni, a partide
lor comuniste si muncitorești, a ce
lorlalte formații politice ale clasei 
muncitoare, a partidelor de guvernă
mânt din noile state, a mișcărilor 
progresiste, a tuturor popoarelor, pe 
deplin capabile să depășească orice 
dificultăți și obstacole, să asigure 
dezvoltarea pe un făgaș democratic 
și pașnic a societății omenești, con- 
turînd umanității perspectiva unui 
viițor de prosperitate și bunăstare.

„Acțiunea unită a forțelor pro
gresiste, a țărilor socialiste, a po
poarelor care luptă pentru indepen
dență și progres social — arăta to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
va duce, fără nici o indoială, la răs
turnarea planurilor imperialiste și 
ale reacținnii și va deschide noi și 
noi perspective înaintării tuturor 
popoarelor pe calea progresului, a 
independenței, a bunăstării, a socia
lismului. Nimic și nimeni nu va pu
tea opri lupta popoarelor pentru li
bertate și independență, pentru o 
viață mai dreaptă și mai bună, pen
tru o nouă orinduire socială !“.

Prin, glasul de înaltă autoritate al 
secretarului său general, partidul 
nostru face, astfel, încă o dată, do
vada atașamentului profund, a înal
tei responsabilități fată de princi
piile și valorile supreme ala 
socialismului și păcii, ale liber
tății și independentei națiunilor, 
demonstrează, din nou, virtuțile unei 
politici constructive și dinamice, în 
consens cu realitățile și cerlnțela 
lumii contemporane.

Romulus CĂPLESCU

parea membrilor Consiliului de 
Securitate față de absenta unor 
progrese reale în aplicarea Rezo
luției 598.

GREVA. Una dintre cele mai 
mari greve care se desfășoară in 
S.U.A. este cea a angajaților de 
la societatea de construcții de a- 
vioane „Boeing". Activitatea la 
marea uzină de la Seattle si la 
uzinele din orașele Portland și 
Wichita a încetat, cei 57 000 de 
membri al Asociației internațio
nale a mecanicilor și muncitorilor 
din sectorul aerospatial deolarînd 
grevă pe termen nelimitat. între
ruperea lucrului are Ioc în con
dițiile înrăutățirii condițiilor de 
viață ale muncitorilor.

PRECIZARE. în declarații făcu
te presei la Luanda, președintele 
Angolei. Jose Eduardo dos Santos, 
a arătat că guvernul țării sale nu 
va ceda presiunilor exercitate de 
S.U.A. și de alte state care spri
jină gruparea Unita. în cadrul 
procesului de reglementare a si
tuației naționale. El a precizat că 
acordurile de la Gbadolite privind 
Încetarea focului constituie-o bază 
minimă pentru soluționarea con
flictului intern si a caracterizat 
drept iresponsabilă poziția lideru
lui Unita. Jonas Savimbi. care 
mai intii a acceptat, iar apoi a 
respins aceste acorduri.

ALEGERI. Kadzutosi Sasayama, 
sprijinit de Partidul Comunist. 
Partidul Socialist. Partidul Social-

Noi acțiuni în sprijinul
TOKIO 30 (Agerpres). — In Ja

ponia s-au încheiat manifestările în 
cadrul „Valului păcii", început pe 24 
octombrie. în cadrul acestei acțiuni 
de amploare au fost organizate 
mitinguri și demonstrații in spriji
nul cererilor privind eliminarea 
larmelor nucleare, pent.ru pace, 
securitate și. colaborare intre toate 
popoarele lumii, pentru un viitor 
lipsit de spectrul unui război nuclear. 
Acțiunile „Valului păcii" s-au des
fășurat în peste 3 000 de localități ne 
întregul teritoriu al Japoniei. La 
manifestări au luat parte sute de mii 
de persoane.

VIENA 30 (Agerpres). — La Viena 
a avut loc un simpozion organizat 
de mișcarea internațională „Medicii 
lumii pentru preîntimpinarea unui 
război nuclear" consacrat proble
maticii lichidării arsenalelor nuclea
re. Apreciind pozitiv eforturile care 
se fac în cadrul diferitelor negocieri 
în direcția reducerii și distrugerii 
armamentelor nucleare, participanții 
au evidențiat că planurile de mo
dernizare a diferitelor tipuri de ar
mament ascund, de fapt, tentativa 
participanților la asemenea moder
nizări de a mări forța de șoc a ar
mamentelor existente.

ATENA 30 (Agerpres). — La o !n- 
tilnire cu membrii mișcărilor pentru 
pace, împotriva războiului din Grecia, 
președintele Comitetului Politic al 
coaliției forțelor de stingă și progre-

Rezultatele alegerilor din Spania
• P.S.M.S. - de guvernămînt - își menține majoritatea absolută 
în Congresul Deputaților • O mare victorie a obținut coaliția 

„Stingă Unită”, din care face parte și P.C. din Spania
MADRID 30 (Agerpres). — în Spa

nia au fost date publicității rezulta
tele oficiale ale alegerilor generale 
desfășurate duminică. Partidul Socia
list Muncitoresc Spaniol (P.S.M.S. — 
de guvernămint), condus de Felipe 
Gonzalez, a obținut în Congresul 
Deputaților majoritatea absolută, deși 
a pierdut circa un milion de voturi, 
revenindu-i 176 de mandate din to
talul de 350. Partidul Popular (conser
vator), cu 106 deputați, este principala 
forță a opoziției. Cel de-al treilea 
partid ca pondere in camera inferioa
ră a Cortes-urilor este Coaliția „Con
vergență și Uniune" (C.I.U.) din Ca
talonia — cu 18 deputați.

întreaga presă spaniolă sublinia 
luni că o mare victorie a obținut-o 
coaliția „Stingă Unită" (I.U.), din care 
face parte și Partidul Comunist din 
Spania, condus de Julio Anguita, care 
a întrunit de trei ori mai multe vo
turi față de alegerile legislative pre
cedente, din 1986, revenindu-i 17 
mandate de deputați, relevă agenția 
Efe.

Sfidînd protestele opiniei publice

S.U.A. continuă amestecul în treburile 
interne ale țărilor Americii Latine

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
în pofida cererilor opiniei publice, 
inclusiv Americane, Congresul Sta
telor Unite va continua sprijinul 
financiar acordat forțelor contrare
voluționare antisandiniste, chiar și 
după alegerile din Nicaragua, pro
gramate să se desfășoare la 25 fe
bruarie 1990 — a declarat liderul
majorității democrate din Senatul 
american, George Mitchell.

S.U.A. au anunțait, de asemenea, că 
își vor spori prezenta militară în 
Hondurăs și Panama, alocînd fon
duri însemnate in acest scop — 
transmite agenția Prensa Latina. A- 
ceste fonduri. însumind anual mi
liarde de dolari, sint destinate mo

ORIENTUL MIJLOCIU
• Grevă generală în teritoriile arabe ocupate • Iordania reafir
mă necesitatea convocării unei conferințe internaționale consa

crate păcii în Orientul Mijlociu • Convorbiri la Alger
Populația palestiniană din terito

riile ocupate de Israel a participat 
la o grevă generală, organizată in 
memoria victimelor răpuse de ar
mata israeliană in anii de ocupație.

După cum relatează agenția
Q.N.A., au avut loc ciocniri violente 
între manifestanți și forțele poliției 
israeliene. (Agerpres)

AMMAN 30 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a reafirmat ne
cesitatea convocării unei conferințe 
internaționale consacrate păcii în 
Orientul Mijlociu, la care să fie

Democrat, ca și de Uniunea So- 
cial-Democraților, a fost ales în ca
drul alegerilor ce au avut loc du
minică în funcția de primar al 
orașului Kobe. După cum se a- 
preciază. rezultatele alegerilor din 
Kobe au constituit o grea lovi
tură la adresa Partidului Liberal- 
Democrat. de guvernămînt. in Ja
ponia. avînd în vedere importanta 
orașului și a scrutinului.

PARLAMENTUL MALAYSIEI a 
adoptat o lege cu privire la fo
losirea limbii naționale. înlăturind 
astfel unul dintre ultimele vesti
gii ale perioadei coloniale. Potri
vit prevederilor legii, limba na
țională bahasa malaysia înlocuieș
te limba engleză. Aceasta din 
urmă va mai putea fi folosită de 
organele judiciare, pentru o peri
oadă de tranziție, după care se va 
renunța total la ea, generalizin- 
du-se propria limbă națională. •

UN CUTREMUR cu o intensitate 
de 5,5 grade pe scara Richter s-a 
produs, duminică seara, la ora 
19,10 G.M.T., in orașul Tipaza. si
tuat în apropierea capitalei alge
riene. El a fost urmat, la un sfert 
de oră. de o altă mișcare seismică, 
cu o magnitudine de 4 grade pe 
scara menționată. Epicentrul a fost 
fixat la 60 km sud-est de Alger, 
Potrivit datelor comunicate de Mi
nisterul de Interne al Algeriei, 
seismul a cauzat moartea a 19 
persoane, alte aproape 100 fiind 
rănite.

lichidării armelor nucleare
siste, Hariiaos Florakis, a declarat că 
existența bazelor militare ale S.țT.A, 
pe teritoriul elen contravine interese
lor țării și nu poate fi prin nimic jus
tificată — relatează agenția T.A.S.S. 
Activiștii mișcării antirăzboinice și-au 
exprimat hotărirea de a continua 
lupta pentru pace și dezarmare, pen
tru eliberarea teritoriului grec de 
prezența militară străină.

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Producerea în S.U.A., în Ultimii 45 
de ani, a armamentelor nucleare și 
chimice constituie cauza unei stări 
de lucruri deosebit de îngrijorătoare 
în ceea ce privește ocrotirea mediu
lui înconjurător în această țară, se 
arată intr-un raport al Centrului de 
informații privind problemele apă
rării. Deșeurile radioactive și chimi
ce constituie un real pericol pentru 
viața cetățenilor americani. Dacă nu 
vor fi luate măsuri urgente pentru 
oprirea cursei înarmărilor nucleare 
și chimice, situația ecologică in 
S.U.A. poate 'deveni ireversibilă, 
subliniază documentul. In același 
timp, in prezent pe teritoriul S.U.A. 
există 15 000 de locuri de depozi
tare a deșeurilor radioactive, care 
conștituie o amenințare și la adresa 
securității ecologice internaționale, 
în afară de aceasta, S.U.A. au efec
tuat peste 930 de teste ou arme nu
cleare, ceea ce s-a repercutat, la 
rîndul său, asupra stării mediului 
înconjurător.

O importantă pierdere a înregistrat 
Centrul Democratic și Social (C.D.S), 
condus de Adolfo Suarez, fost prim- 
minlstru, care numără cu cinci depu
tați mai puțin decit în camera recent 
dizolvată, deținînd in prezent 14 man
date. Celelalte locuri în cameră au 
revenit unor formațiuni mai mici. 
Rezultatele actuale — relevă agenția 
Efe — dovedesc că în Spania, stingă, 
în totalitatea sa, este mai puternică 
decit centru-dreapta.

Potrivit datelor oficiale provizorii, 
In Senat — organism cu o funcție 
legislativă secundară în Spania, 
întrucât, practic, se limitează să 
ratifice legile aprobate de Con
gresul Deputaților — majorita
tea absolută este deținută tot de 
Partidul Socialist Muncitoresc Spa
niol, cu 108 din cele 298 mandate. 
Urmează Partidul Popular, cu 77 
locuri, și coaliția C.I.U., cu zece. Stin
gă Unită a obținut un mandat de se
nator.

La urne s-au prezentat ceva mai 
puțin de 70 la sută din totalul de 29,6 
milioane de alegători înregistrați.

dernizării bazelor aeriene americane 
din cele două state. întreținerii for
mațiilor de comando.

CIUDAD DE PANAMA 30 (Ager
pres). — Președintele interimar al 
Republicii Panama, Francisco Ro- 
driguez, a cerut din nou Statelor 
Unite să înceteze amestecul în afa
cerile interne panameze.

La o reuniune a conducerii Parti
dului Revoluționar-Democratic din 
Panama s-a hotărît crearea de for
mațiuni miilitar-politice care să 
sprijine forțele de apărare națională 
în asigurarea securității de stat in 
condițiile repetatelor .acțiuni agre
sive din partea S.U.A.

discutate aspectele centrale ale pro
blemei palestiniene — care implică 
dreptul la autodeterminare și Ia un 
stat propriu independent. Intr-o de
clarație făcută la o ședință a gu
vernului iordanian, regele Hussein a 
adresat un apel la întărirea poziției 
și acțiunii comune a țărilor arabe și 
s-a pronunțat în favoarea unei re
glementări permanente a crizei Li
banului. bazate pe unitatea terito
riului și poporului său.

ALGER 30 (Agerpres). — Pre
ședintele Algeriei, Chadli Bendjedid, 
a primit la Alger o delegație a 
deputaților libanezi, concțusă de pre
ședintele Parlamentului, Hussain 
Al-Hussaini.

în cadrul convorbirilor au fost 
relevate eforturile întreprinse de 
Comitetul tripartit .el Ligii Arabe, 
din care fac parte Algeria, Arabia 
Saudită și Maroc, care au condus la 
acordul Parlamentului libanez la 
recenta sesiune de la Taif (Arabia 
Saudită) privind soluționarea prin 
mijloace politice a crizei din Liban. 
Hussaini a cerut președintelui Al
geriei continuarea acțiunilor de pace 
și înțelegere in Liban.

Evoluția situației 
din Afganistan

KABUL 30 (Agerpres). — Capitala 
Afganistanului a fost supusă din 
nou, duminică, unui bombardament, 
elementele extremiste înarmate au 
lansat aproape 40 de rachete asu
pra aeroportului internațional și 
asupra unor cartiere de locuit ale 
orașului Kabul, provocind victime 
în rindul populației pașnice.

Agenția afgană de presă Bahtar 
semnalează că între formațiunile 
extremiste ale opoziție înarmate, 
care acționează în diferite zone ale 
Afganistanului, continuă să aibă loc 
ciocniri singeroase.

Pe de altă parte, in provincia Par- 
van, două formațiuri ale opoziției, 
cu un efectiv de 22 de oameni, au 
trecut de partea autorităților guver
namentale. Foștii rebeli s-au decla
rat gata să contribuie cu toții Ia 
promovarea politicii de reconciliere 
națională.

MOSCOVA (Agerpres). — In zile
le de 26—28 octombrie 1989. la Mos
cova s-au desfășurat lucrările șe
dinței a 132-a a Comitetului Exe
cutiv al Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, la care au fost e- 
laborăte propunerile ce urmează a fi 
prezentate spre examinare ședinței 
a 45-a a Sesiunii C.A.E.R.

Totodată, au fost examinate pro
punerile privitoare la perfecționarea 
mecanismului colaborării multilate
rale și la programul acțiunilor con
crete în acest domeniu.

în cadrul Comitetului Executiv au 
fost analizate propunerile privind 
stabilirea bazei prețurilor contrac
tuale in comerțul reciproc pe pe
rioada 1991—1995, rezultatele specia
lizării și cooperării în producția 
mijloacelor tehnicii de calcul, con- 
venindu-se acțiuni pentru lărgirea 
colaborării.

Economia națională a U. R. S. S. 
în primele nouă luni ale anului

MOSCOVA 30 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dat publicității co
municatul Corhitetului de Stat pen
tru Statistică privind dezvoltarea e- 
conomico-socială a U.R.S.S. in pri
mele nouă luni ale anului — in
formează agenția T.A.S.S.

Dezvoltarea economiei naționale 
sovietice are loc în condiții com
plexe — se arată in document. Rit
mul creșterii economice a scăzut, re- 
dueîndu-se producția unor tipuri im
portante de mărfuri. In același 
timp, creșterea necontrolată a ve
niturilor a făcut mai’ complexă si
tuația de pe piața de consum.

Producția industrială a crescut în 
perioada amintită cu 2,2 la sută, iar 
productivitatea muncii — cu 3,6 la 
sută. întregul spor al producției rea- 
lizindu-se prin creșterea productivi
tății muncii.

în primele trei trimestre ale a-

Congresul Partidului Comunist 
din Irlanda și-a încheiat lucrările

DUBLIN 30 (Agerpres). t- La Du
blin s-au încheiat lucrările celui 
de-al XX-lea Congres al Partidului 
Comunist din Irlanda, care a dezbă
tut și stabilit sarcinile partidului pe 
calea edificării unei Irlande socialis
te în actualele condiții interne și in
ternaționale.

In raportul său, secretarul gene
ral al partidului, James Stewart, a 
analizat situația social-economiică a 
țării, subliniind necesitatea inten
sificării luptei împotriva imperia
lismului și penltru unitatea clasei 
muncitoare.

Intr-o rezoluție adoptată la 
sfîrșitul dezbaterilor se sublinia

Practici contrare promovării unui comerț liber, 
fără restricții și discriminări

O hotărîre a reuniunii C.O.C.O.M. de la Paris
PARIS 30 (Agerpres). — în pofi

da cererilor repetate ale opiniei pu
blice, ale unor șefi de state și oa
meni de afaceri care cer elimina
rea restricțiilor comerciale și a pro- 
tecționismului, înalte oficialități din 
cele 17 țări occidentale membre ale 
Comitetului de coordonare a contro
lului comerțului Est-Vest — arhicu
noscuta C.O.C.O.M. — au hotărît, în 
cadrul unei reuniuni cu ușile în
chise, desfășurată, săptămîna trecu
tă, la Paris, să mențină restricțiile 
impuse asupra exporturilor destina

PENTRU PRIMA OARĂ IN ULTIMELE TREI DECENII IN R.S.A.

Un mare miting antiapartheid organizat 
de Congresul Național African

PRETORIA 30 (Agerpres). — La 
chemarea Congresului Național Afri
can. peste 85 000 de persoane au luat 
parte, duminică, pe stadionul din 
Soweto, suburbie africană a orașului 
Johannesburg, la un uriaș miting de 
protest împotriva politicii de apart
heid. Prima manifestare de acest fel 
după anul 1960, cind Congresul Na
țional African a fost scos in afara 
legii, mitingul a fost admis de au
torități, supuse in ultimul timp unor 
intense presiuni atît pe plan intern, 
cit și internațional. Au luat cuvintul 
Walter Sisulu, fost secretar general 
al Congresului Național African, și 
ceilalți șapte deținuți politici elibe
rați recent din inchisorile sud-afri- 
cane.

Vorbitorii au condamnat politica de 
reforme superficiale promovată in 
ultimul timp de autoritățile de la 
Pretoria, subliniind că numai abolirea 
completă a politicii de apartheid poa
te duce la instaurarea unei societăți 
democratice în sudul Africii. Walter 
Sisulu s-a pronunțat pentru elibe

Aspect din timpul unei demonstrații antiapartheid care a avut loc recent 
în orașul sud-african Johannesburg. Participanții, pe ale căror pancarte se 
poate ctti „Trăiască Congresul Național African I" (A.N.C.), au cerut li
chidarea stării de urgență și eliberarea tuturor deținuților politici, în 

frunte cu principalul lider al acestei organizații, Nelson Mandela

Comitetul Executiv a dezbătut 
probleme legate de strategia țărilor 
membre ale C.A.E.R. in domeniul 
protejării mediului înconjurător și 
a trasat sarcină organelor C.A.E.R. 
să elaboreze programe de cooperare 
în producția unor tipuri de utilaje, 
aparatură și materiale destinate pre- 
întîmpinării poluării mediului în
conjurător.

în cadrul ședinței au mai fost a- 
nalizate unele probleme privitoare 
la colaborarea dintre C.A.E.R. și alte 
organizații internaționale, a fost a- 
probat bugetul Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc pe anul 1990 și 
soluționate alte probleme referitoa
re la activitatea curentă a consiliu
lui.

Lucrările reuniunii s-au desfășu
rat intr-o atmosferă de înțelegere 
reciprocă și discuții tovărășești.

nului s-au realizat cu 3.2 la sută 
mai multe produse alimentare de
cit in perioada de referință, a anu
lui trecut. Cu toate acestea, strin- 
gerea recoltei, achizițiile de produ
se agricole și asigurarea resurselor 
de furaje se realizează in ritmuri 
mai lente decit in cursul anului tre
cut.

în domeniul comerțului exterior, 
planul anual a fost îndeplinit în 
proporție de 71 la sută la exporturi 
și de 74 la sută în ce privește im
porturile.

Comunicatul relevă că rezultatele 
dezvoltării economico-sociale din 
primele nouă luni ale anului impun 
ca. în trimestrul patru, colectivele 
de muncă din toate ramurile eco
nomice să-și intensifice considerabil 
activitatea, să-și sporească răspunde
rea fată de îndeplinirea planului pa 
anul 1989.

ză că Partidul Comunist din Ir
landa va acționa pentru extinderea 
conlucrării cu sindicatele, pentru 
egalitatea femeilor cu bărbații in so
cietatea irlandeză, iar pe plan ex
tern își va intensifica activitatea în 
lupta pentru pace și dezarmare, pen
tru transformarea insulei și a mă
rilor adiacente într-o zonă fără 
arme nucleare.

Delegații la congres au ales noul 
Comitet Politic Executiv, care se 
va întruni peste două săptămîni 
pentru desemnarea secretarului ge
neral și a președintelui național al 
partidului.

te țărilor socialiste, invocîndu-se, ca 
și în urmă cu ani, protejarea inte
reselor strategice ale Occidentului. 
Hotărirea aparține acelorași țări 
care. în forul mondial sau cu di
ferite alte prilejuri, țin lungi pre
legeri în favoarea unui „larg co
merț" mondial, se ridică împotriva 
„barierelor protecționiste" etc.

încă o dată se relevă că între vor
bă și faptă este drum lung in acti
vitatea unor oameni politici occiden
tali.

rarea necondiționată a tuturor deți- 
nuților politici, legalizarea organiza
țiilor politice ale populației africane, 
retragerea forțelor de poliție din su
burbiile africane și ridicarea „stării 
de urgență". El a cerut regimului de 
la Pretoria să se așeze la masa nego
cierilor cu reprezentanții populației 
africane majoritare, aceasta fiind sin
gura modalitate de normalizare a si
tuației din țară.

HARARE 30 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Zimbabwe. Ro
bert Mugabe, a cerut țărilor lumii 
să intensifice presiunile asupra re
gimului rasist al R.S.A. pentru a-l 
determina să renunțe Ia politica de 
apartheid. Guvernanții de la Pre
toria trebuie să dovedească prin 
fapte dorința lor de a aboli irevo
cabil politica de discriminare ra
sială. înainte ca pe plan internlițio- 
nal să se procedeze la o relaxare a 
sistemului de sancțiune — a spus
R. Mugabe.
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