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ZÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI AL XIV-LEA AL P.C.R? 

Intr-o atmosferă de puternică unitate în jurul partidului, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu,

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LIX Nr. 14 688 Joi 9 noiembrie 1989 \ 6 PAGINI - 50 BANI

In climatul de puternică angajare <lin preajma celui de-al XIV-lea Congres

al P.C.R., de insuflețitoare adeziune față de Hotărîrea privind realegerea

tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de secretar general al partidului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
s-a intîlnit, miercuri, în cadrul unei vizite de lucru, cu muncitori 
și specialiști din mari întreprinderi industriale și institute de 
cercetare științifică din Capitală.Desfășurată In preajma Congresului al XIV-lea al partidului, această nouă Intilnire a secretarului general al partidului cu oamenii muncii din municipiul București a prilejuit examinarea cuprinzătoare a rezultatelor obținute in Îndeplinirea planului pe anul 1989, stabilirea măsurilor necesare pentru a asigura realizarea In cele mai bune condiții a obiectivelor actualului cincinal, pentru pregătirea condițiilor înfăptuirii neabătute a tuturor programelor de dezvoltare multilaterală a patriei.Oamenii muncii din unitățile vizitate au întimpinat cu imensă bucurie pe conducătorul iubit și stimat al partidului și statului nostru. Ei au mulțumit pentru posibilitatea ce li se oferă de a prezenta succesele cu care întîmpină marele forum al comuniștilor, atmosfera de puternică angajare în care colectivele muncitorești din Capitală, asemenea muncitorilor întregii țări, mobilizați plenar de documentele pentru Congresul al XIV-lea, de ideile și orientările cuprinse în Expunerea secretarului general al partidului la recenta Plenară lărgită a Comitetului Central, acționează cu temeinicie șl hotărire pentru a duce la îndeplinire sarcinile încredințate.Exprim înd întreaga recunoștință pentru atenția, pentru sprijinul permanent acordat de secretarul general al partidului dezvoltării economice a municipiului București, înfăptuirii cu succes a amplelor programe de dezvoltare și modernizare a capitalei României socialiste, a întregii țări, ridicării continue a nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc, colectivele muncitorești din unitățile vizitate, oameni ai muncii veniți în întimpi- nare au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu o caldă și însuflețită manifestare a sentimentelor de aleasă dragoste și prețuire. Prin îndelungi aplauze și urale, prin puternice ovații la adresa partidului și secretarului său general, cei prezenți au reafirmat dorința fierbinte ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales, la Congresul al XIV-lea, în funcția supremă în partid — opțiune politică de însemnătate fundamentală pentru viitorul țării, pentru progresul și prosperitatea sa —, garanția înaintării ferme a patriei noastre socialiste spre noi culmi de progres și civilizație.Primul obiectiv al vizitei l-a constituit ÎNTREPRINDEREA „e- 
LECTRONICA", creație a anilor „Epocii Nicolae Ceaușescu", așa cum este de altfel întreaga platformă industrială înălțată în această parte a Capitalei, cuprinzînd unități economice și de cercetare profilate pe tehnică de virf.Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu a avut loc într-o ambianță entuziastă. Muncitorii și specialiștii întreprinderii, ceilalți oameni ai muncii de pe platforma industrială Pipera i-au adresat direct și cald urări de sănătate și viață lungă spre binele și fericirea întregii națiuni. S-a scandat cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu 

șl poporul !“, „Ceaușescu reales la al XIV-lea Congres". Sînt sentimente care ilustrează cu putere unitatea poporului în jurul partidului — forța conducătoare a societății noastre —, atmosfera politică, de intensă vibrație, in care întreaga țară întîmpină apropiatul forum al comuniștilor români.O formațiune a gărzilor patriotice și a detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul.Acestor gîndurl și sentimente ale locuitorilor Capitalei față de conducătorul iubit și stimat al partidului șl statului le-a dat glas primul- secretar al Comitetului Municipal București al P.C.R., Barbu Petrescu.Cu bucurie în inimi, cu emoție, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost înmînate de tineri și tinere, de pionieri și șoimi ai patriei frumoase buchete de flori, în semn de aleasă dragoste și profundă recunoștință pentru condițiile minunate de viață (Continuare în pag. a IlI-a)

și tnuncă create tinerel generații, întregului popor.în dialogul secretarului general al partidului cu membri ai conducerii ministerului și centralei industriale de resort, cu muncitorii și specialiștii întreprinderii au stat probleme legate de îndeplinirea planului, de continua Îmbunătățire a calității produselor — televizoare, radioreceptoare, combine muzicale, diverse produse audio, monitoare, alte tipuri de echipament electronic — destinate industriei de tehnică de calcul, automatizării In diferite ramuri ale economiei naționale sau pentru export.Directorul întreprinderii, Eugen Ionescu, a informat în legătură cu modul în care au fost îndeplinite indicațiile date de secretarul general al partidului cu prilejul vizitei de lucru precedente în direcția creșterii volumului producției, diversificării și îmbunătățirii calității produselor, modernizării proceselor de fabricație. S-a raportat că peste 90 la sută din fabricația acestui an o constituie produsele noi sau modernizate. Au fost menționate, în acest sens, noile tipuri de miniradiorecep- toare, echipate cu circuite integrate, radioreceptoare staționare, variante modernizate de radiocasetofoane, televizoare portabile.

După prezentarea unor date privind dinamica și structura producției, soluțiile tehnice aplicate in scopul ridicării calității producției și creșterii exportului, a principalilor indicatori de plan pe anul in curs și pe cincinal, tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat cîteva secții de bază ale unității. Pe parcurs au fost Înfățișate măsuri constructive și tehnologice adoptate, metode moderne de control al produselor. S-a relevat că acțiunile de reorganizare a fluxurilor de fabricație au asigurat utilizarea mai rațională a capacităților existente, creșterea productivității muncii.Apreciind rezultatele obținute, secretarul general al partidului a indicat să se asigure diversificarea pe mal departe a produselor, folosirea cît mai judicioasă a suprafețelor de producție, creșterea pe această bază a producției, realizarea unor produse de cea mai bună calitate, competitive pe piața internațională, în condiții de înaltă eficiență economică.Secretarul general al partidului s-a oprit, ca de fiecare dată In cursul vizitelor de lucru, la diferite locuri de muncă, a stat de vorbă cu muncitori și muncitoare din intre-

ieri au început

Conferințele organizațiilor 
județene de partidMiercuri, 8 noiembrie, au avut loc în 20 de municipii reședință de județ conferințe de dare de seamă și alegeri ale organizațiilor județene de partid.Moment de mare importanță în pregătirea celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, conferințele s-au desfășurat sub impulsul puternic al tezelor, ideilor și orientărilor cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., „Cu privire la problemele socialismului, ale activității ideologice, politico- educative, de dezvoltare a conștiinței revoluționare, de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului în România", document de excepțională însemnătate teoretică și practică, însuflețitor și mobilizator program ,de muncă și acțiune pentru întregul nostru partid și popor.Participanții la conferințe au dezbătut pe larg, intr-o atmosferă de înaltă răspundere și angajare patriotică, revoluționară, proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, au analizat temeinic, sub semnul mobilizator al acestor documente programatice, activitatea politico-organizatorică desfășurată pentru înfăptuirea planurilor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial — parte integrantă a planului general de dezvoltare a țării —, au stabilit măsuri pentru ridicarea întregii activități la un nivel tot mai înalt de calitate și eficiență.La lucrări au participat membrii comitetelor județene de partid și ai comisiilor de revizie, delegații aleși la conferințele organizațiilor comunale, orășenești și municipale ale partidului.Au fost prezenți, de asemenea, membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului, membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești.La lucrările Conferinței organizației județene de partid Argeș a participat tovarășa ELENA CEAUȘESCU. La celelalte județe au luat parte tovarășii Ioan Toma — la Alba ; Miu Dobrescu — Ia Arad ; Ștefan Andrei — la Bihor ; Ion Stoian — la Botoșani ; Constantin Dăscălescu — la Brașov ; Vasile Bărbulescu — la Călărași ; Nicolae Constantin — la Cluj ; Gheorghe Rădulescu — Ia Dîmbovița ; Constantin Olteanu — la Dolj ; Ion Radu — la Galați ; Iosif Szasz — la Gorj ; Ion Comas — la Hunedoara ; Ion Dinei — Ia Iași ; Emil Bobu — la Olt ; Ilie Matei — la Prahova ; Paul Niculescu — la Satu Mare ; Cornel Pacoste — la Teleorman ; Gheorghe Pană — la Vaslui ; Ion Ursu — la Vilcea.Din împuternicirea și In numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise participanților Ia conferințe, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii un salut revoluționar și cele mai calde felicitări pentru realizările obținute în industrie, agricultură, în toate celelalte domenii de activitate, împreună cu urarea de noi și noi succese in înfăptuirea tuturor obiectivelor de dezvoltare economico-socială a patriei noastre.Delegații Ia conferințe au adus un vibrant și înălțător omagiu conducătorului Iubit al partidului și statului nostru, expresie a sentimentelor de aleasă stimă și profundă recunoștință pe care i le poartă partidul, întregul popor 
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pentru strălucita și prodigioasa activitate consacrată, cu patos revoluționar, cu profundă dragoste de neam și țară, edificării unei Românii puternice, libere, independente și prospere și au hotărît, cu conștiința unei opțiuni politice de istorică însemnătate, să susțină reinvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Această unitate de gînd și voință a fost clar și ferm subliniată in hotărîrile proprii adoptate de conferințe, prin care delegații la Congresul al XIV-lea au primit mandatul de a vota, cu toată căldura și convingerea, realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de conducere în partid, asigurîndu-se prin aceasta continuitatea procesului revoluționar de edificare a noii orînduiri, împlinirea viitorului luminos, comunist al patriei, pe care poporul român și-J făurește în libertate și demnitate.

De la tribuna conferințelor județene de partid s-a dat în unanimitate cea mai înaltă apreciere Expunerii prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., care, asemenea întregii opere teoretice și practice a conducătorului partidului și statului nostru, pune cu putere în relief gîndirea revoluționară a secretarului general al partidului, rolul său determinant în elaborarea și fundamentarea — pe baza unei profunde cunoașteri a realităților, în deplină concordanță cu interesele și cerințele obiective ale societății românești — a strategiei dezvoltării generale a patriei, în promovarea consecventă a principiilor socialismului științific, in aplicarea lor creatoare, potrivit particularităților țării noastre.In cadrul conferințelor a fost exprimat deplinul acord față de proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV- lea al partidului, care, prin prevederile lor, deschid noi și minunate perspective dezvoltării tuturor județelor și localităților patriei pentru progresul întregii țări, pentru ridicarea continuă a calității vieții și a muncii poporului nostru. S-a subliniat că dezbaterea largă a acestor documente — care dobindesc astfel girul întregii națiuni, exprimînd voința și interesele sale — constituie o nouă și elocventă mărturie a democrației noastre muncitorești-revoluționare, a faptului că socialismul se construiește cu poporul și pentru popor.O dată cu bilanțul realizărilor obținute, participanții la dezbateri au prezentat, cu multă satisfacție și mîndrie, prefacerile înnoitoare ce au avut loc, în perioada de după Congresul al IX-lea, pe întreg cuprinsul patriei, realizările remarcabile înregistrate, prin politica de repartizare judicioasă, echilibrată a forțelor de producție pe întreg 

teritoriul țării, in creșterea producției industriale și agricole, a venitului național și sporirea, pe a- ceastă bază, a nivelului de trai și a gradului de civilizație al poporului nostru.în cadrul lucrărilor conferințelor județene a fost reliefată contribuția de mare însemnătate adusă de cercetarea științifică, învățămint și cultură, domenii conduse cu înaltă competență de tovarășa Elena Ceaușescu, la dezvoltarea intensivă și modernizarea economiei naționale, la promovarea largă a progresului tehnic, la afirmarea unei noi calități în toate sectoarele do activitate, la propășirea generală a țării.S-a subliniat cu tărie că strălucitele victorii dobindite de poporul nostru în această perioadă, fără egal în întreaga istorie a patriei, ilustrează cu puterea faptelor justețea politicii partidului, rolul său conducător în toate domeniile de activitate, în organizarea și unirea eforturilor întregului popor — cu adevărat liber și stăpin pe destinele sale — în opera de edificare a socialismului. Totodată, ele demonstrează forța orînduirii noastre, superioritatea marii proprietăți socialiste, temelia sigură a progresului necontenit al tuturor ramurilor economiei naționale, a creșterii avuției țării, a bunăstării tuturor cetățenilor țării.O trăsătură comună a conferințelor deslășurate a reprezentat-o profundul caracter de lucru, in prim-planul dezbaterilor situin- du-se analiza concretă, exigentă și responsabilă a activității desfășurate și a rezultatelor obținute in toate domeniile in fiecare județ. Pe baza concluziilor desprinse din a- ceste analize, au fost făcute numeroase propuneri și adoptate programe de măsuri în vederea înlăturării lipsurilor manifestate și îmbunătățirii activității in toate domeniile. în industrie, atenția principală este acordată mobilizării comuniștilor, a tuturor celor ce muncesc în scopul îndeplinirii planului de producție, a exportului, folosirii cu randament sporit a capacităților, a importantelor fonduri fixe de care dispune fiecare județ, organizării cît mai temeinice a muncii și modernizării proceselor tehnologice, ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor, a- sigurindu-se creșterea și mai puternică a producției industriale, a productivității, rentabilității și eficienței economice.Recoltele mari obținute In acest an agricol în toate județele țării au constituit punctul de plecare în stabilirea acțiunilor pentru o cit mai bună folosire a fondului funciar, a bazei tehnico-materiale, pentru aplicarea și generalizarea tehnologiilor avansate de lucru, în scopul realizării unor producții vegetale și animaliere superioare, la nivelul cerințelor noii revoluții agrare.Un loc distinct în cursul dezbaterilor l-a ocupat examinarea, cu un înalt simț de răspundere civică, a programelor de dezvoltare economico-socială a comunelor, orașelor și județelor, precum și măsurile în vederea înfăptuirii lor, astfel ca fieoare localitate să devină un centru economic și social tot mai puternic, să asigure locuitorilor săi condiții tot mai bune de muncă și de viață. A fost pusă în evidență preocuparea existentă în fiecare județ pentru îndeplinirea programelor locale privind autocondu- cerea și autoaprovizionarea, pentru buna aprovizionare a populației, în conformitate cu obiectivele generale ale politicii partidului și statului nostru, de continuă ridicare a nivelului de trai, a calității vieții întregului popor.
(Continuare în pag. a Vl-a)
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CONFERINȚE AIE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
Voința unanimă, convingerea profundă a întregului partid, a întregului popor: realegerea la viitorul Congres 

al comuniștilor români a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului — garanția 
înaintării neabătute a scumpei noastre patrii pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, a comunismului

ARGEȘ
Desfășurată !ntr-o atmosferă de profundă angajare revoluționară, Conferința organizației județene de partid Argeș a analizat, intr-un accentuat spirit de lucru, cu exigență comunistă, în mod critic și autocritic, activitatea depusă de comuniștii, de toți oamenii muncii de pe plaiurile ar- geșene, de la ultimul Congres al partidului, stabilind măsuri cuprinzătoare pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan din ultimul an al actualului cincinal și a obiectivelor ce revin județului în perspectiva cincinalului viitor.Delegații și invitații au salutat cu entuziasm și vie recunoștință participarea la lucrările Conferinței a tovarășei ELENA CEAUȘESCU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. în numelo comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului, cei prezenți au dat expresie satisfacției nemărginite de a primi in mijlocul lor pe mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, savant de largă recunoaștere internațională, care aduce o contribuție deosebită la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului, a programelor de dezvoltare multilaterală a patriei, la înflorirea fără precedent a științei, învățămîntului și culturii românești.în numele secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al conducerii partidului, tovarășa Elena Ceaușescu a transmis delegaților, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii argeșeni un cald salut tovărășesc, felicitîndu-i pentru succesele obținute și adresîndu-le îndemnul de a acționa cu abnegație și fermitate, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, în vederea realizării exemplare a obiectivelor ce vor fi stabilite de apropiatul forum al comuniștilor români, pentru a pune pe deplin în valoare uriașul potențial material și uman de care dispune județul Argeș și a contribui la ridicarea întregii țări pe noi trepte de progres și civilizație socialistă.Conferința județeană de partid, a subliniat tovarășa Elena Ceaușescu, trebuie să dezbată cu înaltă exigență lipsurile care s-au manifestat și cauzele care le-au determinat și să stabilească măsuri hotărîte pentru mobilizarea puternică a organelor și organizațiilor de partid, a comuniștilor, a organismelor democrației muncitorești- revoluționare, a tuturor oamenilor muncii din județ in vederea eliminării cît mai grabnice a restanțelor care mai există, îndeosebi la producția fizică și la export, precum și la unele obiective de investiții, asigurînd astfel realizarea în întregime â planului pe anul în curs și pe întregul cincinal. Totodată* conferința trebuie să adopte cele mai eficiente măsuri pentru creșterea și mai puternică a rolului organelor și organizațiilor de partid în conducerea, îndrumarea și orientarea întregii activități politice, organizatorice, ideologice și educative din unitățile eeonomico-sociale din toate localitățile județului, în unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii pentru îndeplinirea neabătută a sarcinilor ce le revin din documentele Congresului al XlV-lea.
Prin îndelungi urale ți ovații participanții 

au dat glas, in deplină unitate de gind, 
simțire ți voință cu intregul partid ți po
por, totalei lor adeziuni la Hotărirea Ple
narei Comitetului Central al P.C.R. privind 
realegerea tovarășului Nicolae Ceauțescu 
in suprema funcție de secretar general al 
partidului la cel de-al XlV-lea Congres. Ei 
ți-au manifestat sentimentele de nemărgi
nită recunoștință, dragoste ți prețuire pen
tru modul strălucit in care de aproape 25 
de ani tovarățul Nicolae Ceauțescu condu
ce destinele partidului ți ale țării, expri- 
mînd convingerea nestrămutată că reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu re
prezintă chezășia realizării neabătute a 

. programelor de dezvoltare in continuare a 
patriei, de înaintare fermă pe drumul lu
minos al socialismului ți comunismului.Modul In care au acționat comuniștii, toți oamenii muncii din județ pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan din actualul cincinal cît și rezultatele înregistrate pină în prezent au fost analizate pe larg în darea de seamă prezentată conferinței. S-a relevat faptul că față de anul 1985 producția industrială a crescut cu 10 miliarde lei, ajungîndu-se în acest an la o producție de peste 71 miliarde lei, din care peste 75 la sută se realizează în ramurile construcției de mașini și chimiei, în același interval de timp au fost Integrate în circuitul produțtiv peste 100 noi obiective economice și au fost date in folosință aproape 12 000 apartamente. Au fost evidențiate, totodată, rezultatele deosebite din agricultura județului care, in acest an, la toate culturile din sectorul vegetal se situează la nivelul cerințelor noii revoluții agrare. De asemenea, au fost subliniate rezultatele bune obținute în creșterea productivității muncii, a eficienței în toate sectoarele vieții economico-sociale, în ridicarea continuă a nivelului de trai, în dezvoltarea bazei materiale a culturii și ocrotirii sănătății. în spirit critic și autocritic au fost nominalizate neajunsurile care s-au manifestat in activitatea unor organe și organizații de partid, cauzele lor și măsurile întreprinse pentru înlăturarea acestora.De la tribuna conferinței toți cei 23 de vorbitori au exprimat în numele celor peste 102 000 de comuniști, al tuturor oamenilor muncii din județ, adeziunea unanimă la tezele, Ideile și orientările cuprinse in magistrala Expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, rostită la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., document de inestimabilă valoare teoretică și practică ce se constituie intr-un autentic program de muncă și acțiune al întregului nostru partid și popor. în acest context, toți cei care au luat cuvintul au exprimat profunda recunoștință și gratitudine pe care oamenii muncii din județ le poartă secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu pentru grija deosebită și sprijinul permanent acordate dezvoltării continue a județului, ca de altfel a intregii țări.Pornind de la răspunderea ce revine organelor și organizațiilor de partid în înde

plinirea planurilor șl programelor de dezvoltare economico-socială, reliefînd experiența concretă a colectivelor muncitorești din care fac parte, tovarășii Gheorghe Zamfirescu, secretar al Comitetului județean de partid, Valerian Davidoiu, directorul Trustului de Foraj-Extracție Pitești, Constantin Vlad, electrician la întreprinderea Electrocentrale Pitești, Alexandra Stoian, secretar al comitetului de partid al întreprinderii „Textila" Pitești, Mihai Zisu, directorul întreprinderii de Motoare Electrice din Pitești s-au referit la modul responsabil în care comuniștii din colectivele muncitorești din industria argeșeană au acționat pentru a întîmpina cu un bilanț cît mai rodnic marele eveniment politic din viața partidului și a țării — Congresul al XlV-lea al partidului.în cuvintul lor, tovarășii loan Giuvelcă, director general al Centralei de Autoturisme Pitești, Nina Geantă, secretar al Comitetului orășenesc Topoloveni al P.C.R., Ion Pietrăreanu, directorul Combinatului de Prelucrare a Lemnului din Pitești, au supus atenției conferinței o serie de aspecte legate de necesitatea înfăptuirii riguroase a programului de modernizare a proceselor de producție, realizării ritmice a producției fizice și îndeosebi a celei destinate exportului, punerii în funcțiune la timp a obiectivelor de investiții, cît și a reducerii mai accentuate a cheltuielilor șl consumurilor de materiale și energie, prin întronarea ordinii și disciplinei ferme în activitatea fiecărui colectiv muncitoresc. în mod autocritic vorbitorii s-au referit concret la o seamă de neajunsuri care au împiedicat obținerea de rezultate la nivelul mijloacelor tehnice și materiale de care dispune economia județului.Tovarășii Vasile Duță, directorul Direcției Generale a Agriculturii Argeș, Dumitru Voicu, organizator de partid, președintele Consiliului Unic Agroindustrial Teiu, Leonte Crivăț, președintele C.A.P. Miroși, Marin Ghiță, secretar al Comitetului comunal Suseni al P.C.R., subliniind rezultatele remarcabile obținute în acest an in agricultura județului, au accentuat marile posibilități de care dispun unitățile agricole pentru sporirea mai puternică a producției, îndeosebi în sectorul creșterii animalelor. Ia nivelul cerințelor noii revoluții agrare pentru noua etapă de dezvoltare. în acest sens, vorbitorii au reliefat cerințele dezvoltării și consolidării proprietății socialiste de stat și cooperatiste, înfăptuirii programului de creștere a fertilității solului, folosirii depline a pămîntului, irigațiilor, mecanizării și chimizării, promovării largi a cuceririlor științifice și tehnologice.Evidențiind faptul că toate rezultatele deosebite obținute pină în prezent sint nemijlocit legate de implementarea în producție a cercetării științifice și tehnologice, vorbitorii Adrian Stoica, director general al Centralei Industriale de Rafinării și Petrochimie Pitești, Gherghina Buzatu, președintele Consiliului Județean al Sindicatelor Argeș, Ion Dorobanțu, președintele C.A.P. Buzoiești, Florea Stan, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Argeș, și alții au adresat și in acest cadru respectuoase mulțumiri tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, pentru contribuția sa de inestimabilă valoare la avîntul științei românești și afirmarea ei în lume, Ia dezvoltarea puternică a chimiei și petrochimiei în județul Argeș ca și în întreaga țară, pentru sprijinul prețios și permanent primit de județ în promovarea largă a tehnicii și tehnologiilor de vîrf.în spiritul tezelor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu cuprinse în magistrala Expunere la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., participanții, printre care Nicolae Zevedei, prim-secre- tar al Comitetului Municipal Pitești al P.C.R., Nicolae Poterașu, secretarul Comitetului de partid al întreprinderii de Automobile ARO din Cîmpulung, Ion Lăcău, electromecanic Ia întreprinderea Minieră din Cîmpulung, NiCulina Pițigoi, prim-secretar al Comitetului Orășenesc Curtea de Argeș al P.C.R., au arătat că sînt necesare măsuri eficiente pentru îmbunătățirea radicală a muncii de partid în acest domeniu, pentru intensificarea activității politico-educative de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului.Intr-o atmosferă entuziastă, de puternică angajare patriotică, a fost adoptată o TELEGRAMA ADRESATA C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. in care participanții la conferință, expri- mindu-și profunda stimă, prețuirea și recunoștința comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județ, față de conducătorul iubit al partidului și statului, se angajează să realizeze integral sarcinile de plan pe acest an și pe intregul cincinal, să acționeze cu dăruire comunistă pentru a înfăptui neabătut mărețele obiective stabilite de documentele celui de-al XlV-lea Congres al partidului. In telegramă se menționează : „Cu nemărginită mindrie patriotică s-a reliefat în conferința noastră că, in frunte cu dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, revoluționar dirz, patriot înflăcărat, dotat cu cele mai alese calități de mare conducător, cu clarviziune politică, rigoare științifică, spirit înnoitor, cu exemplară cutezanță revoluționară, Partidul Comunist Român iși îndeplinește cu strălucire misiunea istorică de a conduce poporul spre înfăptuirea celor mai inalte năzuințe șl Idealuri, spre făurirea socialismului și comunismului. Vă incredințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sintem ferm hotăriți să ne facem pe deplin datoria in spirit de ordine și disciplină, de răspundere comunistă, să ne punem întreaga noastră putere de muncă in slujba inde- plinirii exemplare a obiectivelor și sarcinilor ce vor fi stabilite de cel de-al XlV-lea Congres al partidului".
Marcată de vil țl îndelungi aplauze, 

ovații ți urale, participanții au adoptat ca 
document special nl conferinței o hotărî- 
re prin care, afirmind voința de neclintit 
a puternicului detașament al comuniștilor, 
a tuturor locuitorilor din județul Arqes. au 
încredințat delegaților mandatul de înaltă 
onoare de a susține la al XlV-lea Con
gres propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reînvestit în 
suprema funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

luționar, a marelui nostru erou național ți subliniem adevărul fundamentat că prin 
experiența dobîndită in peste 55 de ani de luptă revoluționară, prin poziția sa 
principială, consecventă in toate problemele de importantă maioră pentru națiu
nea noastră, prin clarviziunea, devotamentul si eroica activitate patriotică, revolu
ționară, consacrată triumfului socialismului și comunismului, infloririi necontenite a 
patriei, cauzei colaborării si păcii in lume, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a cucerit 
pentru totdeauna cea mai inaltă prețuire și recunoștință din partea comuniștilor, a 
întregului nostru popor. Pentru tot ce a făcut pentru partid și pentrulară. pen
tru bunăstarea șl fericirea poporului, pentru gloria și măreția României socialiste, 
pentru liniștea patriei și a intregii omeniri, comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Argeș, intr-o strinsă unitate cu întregul partid și popor, iși exprimă intr-un 
singur gind voința nestrămutată ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales la 
Congresul al XlV-lea in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist 
Român.

Candidații pentru organele centrale ale partidului:
Cu vil șl Îndelungi aplauze șl ovații, intr-o atmosferă emoționantă, delegații 

la conferință au propus ca tovarășa ELENA CEAUȘESCU să candideze pentru or
ganele centrale ale partidului.

Au mai fost propuși: Nicolae Andreescu. Ion Bogdan Bălută. Saiomia 
Bobelcă, Marin Cristea, Octavian Floarea, Ion M. Nicolae, loan Lăcău, Crăciun Gh. 
Leucuța, Constantin Mitea, Constantin Niță, Ion Neamu, Valeria Petrec, Constantin 
Popescu, Ion Pravai, Alexandra Stoian, Adrian Stoica, Vasile Suciu, Iulian Vlad, 
Gheorgbe Zamfirescu, Nicolae Zevedei.

ALBA
încununlnd amplele dezbateri democratice care au avut loc in adunările și conferințele de dare de seamă și alegeri în cadrul cărora au luat cuvintul peste 15 000 de comuniști și s-au făcut peste 9 200 de propuneri, Conferința organizației județene de partid Alba a analizat cu exigență și răspundere partinică, activitatea desfășurată de Comitetul județean de partid, de cei peste 90 000 de comuniști din județ pentru înfăptuirea sarcinilor care le-au revenit, au stabilit măsuri menite să contribuie la afirmarea și mai puternică a rolului de conducător politic al fiecărei organizații de partid.în prima parte a lucrărilor conferinței; tovarășul Ioan Toma, membru supleant ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a transmis comuniștilor, tuturor oamenilor muncii de pe aceste străvechi meleaguri românești, un călduros salut revoluționar din partea conducerii partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, relevind faptul că actuala conferință trebuie să constituie o Înaltă școală de educație partinică, revoluționară, să determine perfecționarea stilului și metodelor muncii de partid, creșterea capacității de acțiune și mobilizare a organelor și organizațiilor de partid, afirmarea lor și mai puternică drept nucleu dinamizator al vieții și muncii oamenilor. S-a dat o înaltă apreciere realizărilor obținute de oamenii muncii din acest înfloritor județ In înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială, expresie a încrederii cu care ei militează pentru realizarea exemplară a politicii partidului și statului nostru. Dîndu-se o înaltă apreciere rezultatelor obținute pină acum, s-a subliniat, totodată, cerința să se acționeze în continuare cu Înaltă exigență pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan din acest an și din întregul cincinal — baza trainică a îndeplinirii obiectivelor ca vor fi stabilita de Congresul al XlV-lea.
In cuvinte de aleasă vibrație patriotică, 

participanții la conferință, in numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor muncii din ju
deț, au dat o inaltă apreciere rolului de
terminant al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in elaborarea strategiei dezvoltării multila
terale a țării, în apărarea principiilor și 
valorilor fundamentale aie socialismului, 
exprimindu-și deplina adeziune la Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c. pri
vind realegerea sa la apropiatul forum al 
comuniștilor români in funcția supremă de 
secretar general al partidului, act politic 
de supremă însemnătate prin care se asi
gură continuitatea unei politici pe deplin 
confirmate de viață, de marile realizări aîe 
poporului român, obținerea unor noi si mă
rețe împliniri socialiste.

In cadrul lucrărilor conferinței a fost 
adus un vibrant omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu. militant de seamă al partidului 
si statului nostru, savant de larg prestigiu 
international, pentru contribuția remarca
bilă pe care o aduce la elaborarea si în
făptuirea politicii partidului si statului, la 
înflorirea stiintei, invătămintului.Darea de seamă a relevat că, In actualul cincinal. In județ au fost realizate investiții în valoare de 15 miliarde lei, au fost puse in funcțiune 20 de obiective și capacități de producție și s-au creat mii și mii de locuri de muncă, ilustrare a statornicei preocupări a partidului pentru dezvoltarea tuturor județelor țării, a fiecăruia dintre județele țării. S-au înregistrat mari sporuri la producțiile agricole, ceea ce a situat județul pe locuri fruntașe la nivelul țării. De asemenea, au fost date în folosință 4 400 apartamente, numeroase unități comerciale. S-a raportat conferinței că planul pe 10 luni a fost îndeplinit și depășit la producția-marfă — cu o creștere de 10 la sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut — șl la export. Darea de seamă a analizat, totodată, cu principialitate și exigență comunistă, cauzele unor lipsuri și neajunsuri care s-au manifestat — deficiente în stilul de muncă, fenomene de formalism, de Insuficientă inițiativă și spirit gospodăresc. Astfel, apreciindu-se că in îndeplinirea programelor de perfecționare a organizării și modernizare a producției măsurile aplicate nu au avut întotdeauna eficiența scontată, s-a cerut ca tn perioada următoare să se acționeze cu hotărîre pentru perfecționarea radicală a muncii în acest domeniu.în cadrul lucrărilor conferinței au luat cuvintul 26 de participant!, care au exprimat, In numele organizațiilor de partid din care fac parte, deplina aprobare față de documentele programatice pentru Congresul al XlV-lea, angajindu-se sâ le transpună Integral in viață. Au fost, de asemenea, aprobate în unanimitate Proiectul planului de dezvoltare economico- socială a județului Alba in perioada 1991— 

Din Hotărirea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu sâ fie reales 

secretar general al partidului
Participanții la Conferința organizației județene de partid Alba, In unanimi

tate de ginduri cu intregul partid șl popor, Iși exprimă din adincul inimilor, in 
numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor acestor meleaguri strămoșești, hotărirea 
de a susține cu înflăcărare și voință nestrămutată realegerea tovarășului

1995 și Hotărirea privind direcțiile principale de acțiune în domeniul activității economice, al muncii organizatorice, ideologice și politico-educative.Referindu-se la sarcinile economice, tovarășii Mircea Pușcău, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de Metale Neferoase Zlatna, Elena Covaciu, directoarea întreprinderii „Porțelanul" din Alba Iulia, Ilie Morovan, directorul Combinatului de Produse Sodice Ocna Mureș, Domnica Maier, secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R., Cornel Nicoară, directorul Combinatului Minier al Cuprului Roșia-Poeni, au analizat cu rigoare și exigență comunistă stadiul îndeplinirii planului, stăruind asupra faptului că nerea- lizarea unor indicatori reflectă neajunsurile ce s-au manifestat în utilizarea capacităților de producție, a mașinilor și utilajelor, in folosirea timpului de lucru. Vorbitorii s-au angajat ca, in perioada următoare, să acționeze cu hotărîre pentru sporirea rentabilității economice șl a calității producției, pentru ridicarea pregătirii profesionale, a calificării oamenilor muncii, pentru întărirea ordinii și disciplinei.Vorbitori, precum Maria Suchov, președintele C.A.P. Galda de Jos, Gheorghe Mărginean, directorul I.A.S. Jidvei, Ileana Pîclișan, cooperatoare, C.A.P. Vințu de Jos, Vasile Bitir, secretar .al Comitetului județean Alba al P.C.R., Pom- peiu Bârlea, director general al Direcției Generale Județene pentru Agricultură, au subliniat că rezultatele din domeniul agriculturii se datorează existenței șl continuei dezvoltări a marii proprietăți socialiste, evidențiind caracterul dăunător al tezelor ce propovăduiesc renunțarea la marea proprietate socialistă, gravele prejudicii pe care aceste teze le aduc operei de edificare a noii orindulrl.Tovarășii Maria Bunea, prim-secretar al Comitetului municipal Alba Iulia al P.C.R., Nicolae Măcinic, secretar al comitetului de partid de la Combinatul de Prelucrare a Lemnului Sebeș, Silvia Borza, prim-secretar al Comitetului orășenesc Blaj al P.C.R., Vasile Sopa, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea Mecanică Alba Iulia, au înfățișat preocupările consacrate creșterii rîndurilor organizațiilor de partid, întăriri! democrației interne de partid, folosirii criticii și autocriticii, subliniindu-se că toate acestea constituie temelia afirmării mai puternice a rolului politic conducător al fiecărei organizații de partid. Alțl vorbitori, printre care Dumitru Crișan, prim-secretar al Comitetului orășenesc Sebeș al P.C.R., Gavrilă Bîrluțiu, secretar al Comitetului comunal de nartid Roșia Montană, Ioan Slcoe. președinte al Comitetului Județean de Cultură și Educație Socialistă, Viorica Văduva, președinte al Consiliului Județean al Sindicatelor, Dorel Stoian Drăgoi, prim-secretar al Comitetului județean al U.T.C., au subliniat marea Însemnătate principială și practică, atașamentul comuniștilor din județ la orientările cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R. privind ridicarea eficienței întregii munci de formare ■ conștiinței noi, revoluționare.
Intr-o atmosferă de puternică vibrație 

patriotică, participanții Ia conferință 
au adoptat o TELEGRAMA ADRE
SATA C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, In care se expri
mă inalta apreciere față de activitatea 
strălucită a conducătorului partidului și 
statului nostru, hotărirea de a înfăptui 
prevederile documentelor Congresului al 
XlV-lea.

„In aceste momente de puternică semni
ficație politică —se spune In telegramă — 
dăm glas angajamentului nostru comunist 
de a realiza in acest an in industrie o 
producție-marfă suplimentară in valoare 
de 171 milioane lei, iar In anul viitor de 
200 milioane lei. In anul 1990 vom realiza 
un volum total de activitate pe locuitor 
in valoare de 114 000 Iei, cu 25 136 Iei mal 
mult față de 1985, In agricultură ne anga
jăm să acționăm cu toate forțele pentru 
obținerea in anul viitor a unor producții 
de cereale la nivelul noii revoluții agrare. 
Vă asigurăm, mult stimate șl iubite 
tovarășe Nicc'.ae Ceaușescu, că vom munci 
intr-un spirit nou, profund revoluționar, 
pentru realizarea planului pe acest an șl 
pe intregul cincinal, a programelor de dez
voltare economico-socială și vom face to
tul pentru înfăptuirea hotăririlor Congre
sului al XlV-lea al partidului".

Intr-o ambianță de vibrantă angajare re
voluționară, conferința a încredințai dele
gaților pentru apropiatul forum al comu
niștilor români mandatul de a susține, prin 
votul lor unanim și entuziast, reinvestirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția de 
secretar general al partidului.

Nicolae Ceaușescu la Congresul al XlV-lea in funcția supremă de secretar general 
al partidului. Delegații la conferință văd in această opțiune politică garanția 
fermă că, sub conducerea ințeleaptă și cutezătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
strălucit patriot și revoluționar, marele Erou intre eroii de seamă ai neamului, 
ctitorul genial al patriei noastre libere și înfloritoare, poporul român va inainta 
neabătut pe drumul luminos al socialismului și comunismului.

Candidați! pentru organele centrale ale partidului :
Maria Bunea, Elena Covaciu, Aurel Duma, Alexandru Dănescu, Nicolae-Dan 

Fruntelată, Nicolae Măcinic, Elisabeta Molnar, Andrei Nicolae, Ioan-Cornel Nicoară, 
Raveca Rațiu, Ion Savu, Ion Sălăjan, Ioan Toma, Ioan Ungur.

ARAD
Desfășurată In climatul de puternică angajare politică și patriotică generat de apropiatul forum suprem al comuniștilor români, Conferința organizației județene de partid Arad a prilejuit o analiză exigentă, caracterizată de un profund spirit revoluționar, a felului in care comuniștii, colectivele de oameni ai muncii din toate domeniile de activitate de pe aceste înfloritoare meleaguri românești s-au mobilizat pentru transpunerea în viață a sarcinilor reieșite din documentele Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Intr-o atmosferă de vibrant patriotism, tovarășul Miu Dobrescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a transmis conferinței din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, cele mai calde felicitări pentru realizările din toate domeniile, împreună cu urările de noi succese. Totodată, salutul s-a constituit intr-un puternic îndemn ca, în spiritul realismului politicii partidului nostru, comuniștii arădeni să privească neajunsurile din munca lor in spirit critic și autocritic, să caute și să găsească noi șl eficiente căi de acțiune pentru valorificarea superioară a puternicului potențial uman șl material din județ, pentru realizarea exemplară a sarcinilor In profil teritorial.
In consens cu voința celor 78 592 de co

muniști, a tuturor oamenilor muncii din ju
dețul Arad, participanții la conferință au 
exprimat adeziunea unanimă la istorica ho- 
târire a Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 
anul curent cu privire la realegerea la cel 
de-al XlV-lea Congres, in suprema funcție 
de secretar general al partidului, a celui mai 
stimat și iubit fiu al națiunii, Erou Intre eroii 
neamului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
văzind in această opțiune un act politic ce 
reprezintă garanția continuității procesului 
de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.< jDarea de seamă a relevat că Județul Arad, asemenea tuturor localităților țării, a cunoscut, In anii de după Congresul al IX- lea, o amplă $1 susținută dezvoltare economico-socială. Prin aplicarea unul volum de investiții de aproape 60 de miliarde lei, amplasarea unor obiective economice șl sociale noi precum și prin modernizarea celor existente a sporit de șase ori valoarea fondurilor fixe, de 5,8 ori producția industrială și de aproape 3 ori cea agricolă. Drept urmare, volumul activității economice totale pe un locuitor a crescut de la 27 750 lei în anul 1965, la 109 400 lei in acest an, Aradul lnscrlindu-se din acest punct de vedere Intre primele 10 județe ale țării. în agricultură s-a înregistrat o creștere de 3—4 or! 
a producțiilor medii. Dezvoltarea economică 
a fost Însoțită de Importante transformări sociale. în perioada de după Congresul al IX-lea au fost create In județ peste 61 000 de noi locuri de muncă, au fost construite aproape 62 000 locuințe.In cadrul dezbaterilor, vorbitorii, In număr de 24, au analizat critic și autocritic modul in care organele și organizațiile de partid, colectivele de muncă din județ au acționat pentru Îndeplinirea planului de dezvoltare economico-socială, dezbătînd cu maturitate comunistă șl spirit revoluționar proiectul Programului-Directivă șl Tezele pentru Congresul al XlV-lea. Comuniștii Aurel Pănescu, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de Vagoane, Alecu Floareș, secretar al comitetului județean de partid, Maria Sîrbuț, președintele Consiliului Județean al Sindicatelor, Constantin Ciurel, secretar al Comitetului Orășenesc de Partid Chișlneu- Criș șl alții au subliniat că acestea sînt rodul creșterii necontenite a rolului partidului In unirea eforturilor constructive ale întregului popor, al superiorității de necontestat a socialismului, singura orindui- re capabilă să asigure un cadru atît de generos dezvoltării multilaterale șl armonioase a țării. Vorbitorii au pus In evidență contribuția inestimabilă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Îmbogățirea concepției științifice cu privire la construirea socialismului șl comunismului, luînd atitudine fermă Împotriva încercărilor tot mai fățișe ale cercurilor imperialiste de a destabiliza situația din țările socialiste.în intervențiile lor, tovarășii loan Sîrbu, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de Mașlni-Unelte, Cornelia Ana Șipoș, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea Textilă „UTA" Petre Stănlcă, directorul Schelei de Foraj Zădăreni, Lucia Moraru, director al întreprinderii „Tricoul roșu" șl alții au subliniat însemnătatea intensificării muncii politice ți organizatorice pentru realizarea sarcinilor de plan in industrie, pentru ri

Din Hotărirea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu sâ fie reales 

secretar general al partidului
Exprimînd unanima adeziune, omagiem cu respect și înaltă prețuire eroica 

activitate desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru înălțarea României 
pe culmi tot mai inalte ale progresului și civilizației, puternica personalitate, gin- 
direa și acțiunea revoluționară ale celui mai ilustru și iubit fiu al națiunii, care 
a imprimat un suflu profund înnoitor intregii opere de educare a noii orinduiri, 
au descătușat marile energii ale poporului și au deschis caiea punerii in valoare 
a superiorității socialismului, față de toate formele de organizare socială care 
au existat pină acum in istoria umanității.

Această istorică opțiune a comuniștilor arădeni, a tuturor fiilor patriei, se 
întemeiază pe profundele prefaceri revoluționare ce au avut loc in perioada care 
a trecut de ia Congresul al IX-lea, pe grandioasele realizări ce vor dăinui peste 
generații ca mărturii ale impresionantei perioade pe care, cu demnitate și res
pect o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu" și exprimă mindria noastră unanimă 
de a fi membrii unui partid puternic ce constituie inima v;e a țării, conștiința 
înaintată, revoluționară a națiunii.

Candidați! pentru organele centrale ale partidului :
Nicolae Birbulescu, Ioan Bugariu, Eleonora Cojocaru, Pavel Gheorghe Cris

tea, Miu Dobrescu, Maria Flucsă, Theodor Grigoriu, Ileana Laza, loan Munăreanț, 
Gheorghe Oancea, Elena Pugna, Silvia Mihai Radu, Emeric Szabo, Iulian Tudosie, 
Doina Vasilescu.

dicarea nivelului tehnic șl calitativ al produselor, creșterea gradului de valorificare a materiilor prime și a materialelor, utilizarea mai bună a capacităților de producție, îndeplinirea exemplară a planului la export, întărirea răspunderii cadrelor tehnice și a colectivelor muncitorești.Exprimînd satisfacția pentru rezultatele bune obținute în agricultura județului, cu deosebire în ace6t an, tovarășii Ecaterina Oprean, președintele Uniunii Județene a Cooperativelor Agricole de Producție, Di- mitrie Muscă, președintele Cooperativei Agricole de Producție „Lumea Nouă" din Curtici, Dumitru Diaconescu, director general al Direcției Generale pentru Agricultură, Kdmiveș Antoniu, președintele Cooperativei Agricole de Producție „Avîntul" Pecica ți alții, au propus măsuri și acțiuni concrete în vederea creșterii potențialului productiv al pămîntului, generalizării experienței înaintate.în spiritul magistralei expuneri a secretarului general al partidului la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., tovarășii Gheorghe Oancea, prim-secretar al Comitetului Municipal de Partid Arad, Ion Miroiu, președintele Consiliului Agroindustrial Curtici, Martin Engelhardt, președintele Consiliului Județean al Oamenilor Muncii de Naționalitate Germană, Ovidiu Petru Varga, prim-secretar al comitetului județean U.T.C., și alții au subliniat importanța stilului și metodelor de muncă aîe organelor și organizațiilor de partid în perfecționarea continuă a democrației muncitorești-revoluționare,. în ridicarea conținutului activității politico-educative Ia cote superioare menite să ducă la formarea omului nou.Participanții au exprimat, totodată, cele mai calde șl respectuoase sentimente de stimă și respect tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, militant de frunte al partidului și statului nostru, care are o contribuție deosebită la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare a țării, la Înflorirea științei, învățămîntului și culturii.Din cuvintul participanților, din Hotărirea conferinței Județene privind direcțiile principale de acțiune a rezultat și angajamentul organelor și organizațiilor de partid de a urmări aplicarea cu mai multă fermitate a principiilor mecanismului economico-financiar, a autoconducerii muncitorești, a autogestiunii economico- financiare, în așa fel incit, încă la sfîrșitul acestui an, produsele realizate la un nivel tehnic mondial să reprezinte 95,9 la sută din totalul celor aflate in fabricație șl, totodată, să nu mai existe nici un produs nerentabil.In TELEGRAMA ADRESATA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. adoptată prin îndelungi ți entuziaste a- plauze, se spune, printre altele : „Participanții la conferință au aprobat in unanimitate prevederile proiectului Programului-Directivă, strălucită sinteză a gindirli dumneavoastră profund originale, ți au exprimat mindria de a fi contemporanii acestui minunat ev socialist, inaugurat de Congresul al IX-lea. Ascultin- du-se vrerea țării de a avea om nou la istorie nouă, conducător suprem al încercatului nostru partid ați fost ales dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și devotat fiu al poporului, revoluționarul și cutezătorul de o uriașă cuprindere, vigoare ți profunzime, a cărui inimă bate in pulsul țării, a cărui gindire înmănunchează idealurile și năzuințele cele mai inalte ale poporului.Preocupmdu-nc și pe mai departe da creșterea rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid, de perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale acestora, ne angajăm, mult stimate ți iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fim in permanență Ia înălțimea încrederii pe care ne-o acordă partidul, să acționăm cu toate torțele de care dispunem pentru îndeplinirea exemplară a istoricelor hotă- rîri ce se vor adopta de către Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român".
Intr-a atmosferă da entuziasm, de 

nețărmurită dragoste ți vie recunoștință, 
dind glas dorinței unanime a comuniști
lor de pe aceste străvechi plaiuri româ
nești, participanții la conferință au a- 
probat, in unanimitate, hotărirea prin care 
au cerut ca delegații din județul Arad să 
susțină propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales la Con
gresul al XlV-lea în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Comunist Ro
mân.

Din Hotărirea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu sâ fie reales 

secretar general al partidului
Susținind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu In funcția de supremă 

răspundere in partid, evocăm cu imensă bucurie și mindrie patriotică proeminenta 
personalitate a celui mai iubit fiu al națiunii noastre, inflăcăratul patriot și revo-
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
in unități industriale și de cercetare științifică din Capitală

(Urmare din pag. I)

dar mai aveți făcut. Vă felicit pentru realizat și vă urez noi muncă, multă sănătate

unitate-etalon a___ . . mașini, care reali- gamă diversă de produse industriilor chimică, petro- și de rafinării, celulozei și sosire, tovarășul

prindere, s-a interesat de activitatea lor, i-a felicitat pentru succesele obținute.La Încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a adresat colectivului muncitoresc al acestei modeme. intreprinderi, subliniind că i-au lăsat o bună impresie rezultate- le obținute in producție, preocuparea susținută a muncitorilor și specialiștilor pentru ridicarea continuă a calității produselor, pentru modernizarea și perfecționarea întregii activități. Apreciind că unitatea dispune de reale posibilități pentru obținerea de rezultate și mai bune în toate sectoarele de fabricație, secretarul general al partidului a cerut oamenilor muncii de aici să-și sporească preocupările în vederea creșterii în continuare a volumului producției de televizoare. Mergeți pe un drum bun, a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, dar mai aveți multe de " tot ce ați succese în și fericire !Aprecierile și îndemnurile tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost primite cu multă bucurie. Cei prezenți au aplaudat îndelung, au scandat cu putere numele partidului, al secretarului său general. A fost astfel reafirmată hotărîrea colectivului de a-și îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile încredințate, de a intimpina cu importante fapte de muncă Congresul partidului.Dialogul de lucru al secretarului general al partidului cu făuritorii de bunuri materiale bucureșteni a continuat Ia ÎNTREPRINDEREA 
DE UTILAJ CHIMIC „GRIVI- 
ȚA ROȘIE" construcției de zează o necesare chimică hirtiei.La Nicolae Ceaușescu a fost intîmpinat cu vibrante manifestări de entuziasm de colectivul de muncă din marea întreprindere bucureșteană. Și aici, ca pe întregul traseu al vizitei, s-a ovaționat îndelung, s-a scandat cu însuflețire „Ceaușescu reales, la al XIV-Iea Congres".Secretarul general al partidului a fost salutat, cu deosebit respect, de ministrul industriei construcțiilor de mașini, Eugeniu Rădulescu, de reprezentanți ai conducerii centralei industriale de profil și ai consiliului oamenilor muncii al întreprinderii.Analiza care a avut loc s-a axat pe probleme esențiale privind felul cum se acționează pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, pentru pregătirea temeinică a producției anului viitor, pentru înfăptuirea programelor de perfecționare a organizării muncii și modernizarea in continuare a proceselor de producție, ridicarea calității produselor, creșterea eficientei eco- nojnice a întregii activități.Și aici, secretarul general al partidului a fost informat despre stadiul îndeplinirii indicațiilor și sarcinilor stabilite la precedenta vizită de lucru în unitate.Directorul întreprinderii, Radu Ale- xandrescu, a raportat că prin înfăptuirea acestora s-a asigurat reducerea în medie cu 25 de zile pe produs a ciclurilor de fabricație la utilajele tehnologice, concomitent cu sporirea calității și a capacităților de producție, finalizarea lucrărilor de investiții la secția de prese de vulca- nizat anvelope.Au fost prezentate o serie de rezultate obținute pe primele zece luni din acest an, subliniindu-se că o a- tenție deosebită s-a acordat producției de export. S-a arătat că oamenii muncii de aici acționează cu înaltă răspundere pentru a realiza, in cinstea celui de-al XIV-Iea Congres al partidului, toate contractele încheiate cu partenerii externi. în a- celași timp, s-a arătat că prin aplicarea măsurilor din programul de perfecționare a organizării muncii și modernizare a proceselor de fabricație, in acest an a fost obținut un spor de producție de 64 milioane lei.în timpul vizitării unor secții de fabricație au fost prezentate produse de mare complexitate tehnică și tehnologică. S-au înfățișat, de asemenea, preocupările existente pe linia reducerii consumurilor specifice, sporirii calității și fiabilității produselor, prin aplicarea unor tehnologii noi realizate în colaborare cu institute de cercetare științifică și inginerie tehnologică de profil.Apreciind rezultatele obținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se ia măsuri și să se asigure livrarea la timp și în condiții de înaltă calitate a utilajelor necesare economiei naționale, să se intensifice eforturile specialiștilor din unitate pentru realizarea de noi instalații. în special în domeniul sudurii automate, menite să asigure sporirea mai accentuată a productivității muncii și creșterea calității produselor.La Încheierea vizitei, adresîndu-se colectivului de oameni ai muncii de la întreprinderea „Grivița Roșie", secretarul general al partidului a 
■pus :Am constatat cu multă satisfacție că de la ultima vizită s-au realizat o serie de progrese în ceea ce privește calitatea produselor, preocuparea de modernizare a acestora, dar, in ii;— —------că mai sint încă ______Printr-o preocupare mai atentă șl mai insistentă puteți obține în scurt timp rezultate deosebite atît din punct de vedere al productivității, cit și al calității produselor.întreprinderea „Grivița Roșie" trebuie să-și realizeze obligațiile prevăzute prin lege de a acorda a- sistență tehnică în montarea utilajelor pe care le produce și de a asigura buna lor funcționare. Chiar începînd de astăzi, întreprinderea trebuie să acționeze pentru a-și îndeplini în cele mai bune condiții obligațiile ce-i revin, astfel incit utilajele livrate — și în țară, și în străinătate — să funcționeze în cele mal bune condiții. Aveți capacitatea necesară, sintețl un colectiv de oameni ai muncii cu inaltă calificare și puteți, să deveniți o întreprindere de inaltă tehnicitate, printre cele mai bune din Europa.Eu vă felicit pentru rezultatele obținute și vă urez rezultate cit mai bune in toate domeniile. Multă sănătate și fericire !La plecare,Nicolae Ceaușescu cu multă căldură specialiștii din această citadelă mun-

același timp, am constatat "i multe de făcut.

tovarășul a fost înconjurat de muncitorii și

citoreasca, cu vechi tradiții revoluționare, care, prin cuvinte calde, izvonte din adîncul inimii, și-au exprimat satisfacția de a se reîntilni cu cel mai iubit fiu al poporului acum, in preajma forumului comuniștilor români, angajîndu-se să muncească și mai bine in viitor, să traducă in fapte indicațiile primite, să-și aducă întreaga contribuție la dezvoltarea întreprinderii lor, la propășirea României socialiste.Problemele de bază ale sporirii și diversificării producției, ale calității și competitivității s-au situat în centrul dialogului purtat de secretarul general al partidului cu colectivul 
ÎNTREPRINDERII DE CON
FECȚII Șl TRICOTAJE. Ca de fiecare dată cînd s-a intilnit cu oamenii muncii de la această unitate reprezentativă a industriei noastre ușoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întimpinat cu deosebită bucurie, cu manifestări de puternic entuziasm.Raportind despre înfăptuirea o- rientanlor și indicațiilor date de ' secretarul general al partidului în cadrul vizitei de lucru efectuate aici in urmă cu doi ani, directoarea întreprinderii, Elena Buzescu, a subliniat că, pe această bază, au fost asigurate creșteri importante atit în ceea ce privește volumul producției, cit și în sporirea eficienței economice a întregii activități. A fost evidențiat faptul că, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, colectivul întreprinderii a obținut o serie de rezultate bune, pe care le dedică apropiatului forum al comuniștilor. Astfel, planul pe 10 luni din acest ana fost îndeplinit la princi- palii indicatori. Au fost realizate In devans sarcinile ce au revenit în- treprinderii de la începutul actualului cincinal, asigurîndu-se o importantă producție suplimentară.Un loc central în cadrul analizei I-au ocupat principalele aspecte ale aplicării programelor de îmbunătățire a organizării și modernizare a proceselor de fabricație, a căror eficiență economică deosebită este reliefată de valoarea ridicată a sporului de producție realizat.In ansamblul acestor măsuri, o pondere însemnată o dețin măsurile de reorganizare a sectoarelor de confecții și finisaj, de reprofilare a unor secții, mecanizarea transportului interfazic, adoptarea de tehnologii moderne, de mare productivitate.Pe parcursul vizitării unor importante sectoare productive, tovarășului Nicola.e Ceaușescu i-au fost înfățișate pe larg preocupările specialiștilor, ale întregului colectiv pe linia menținerii unui nivel calitativ ridicat al produselor, înnoirii și diversificării confecțiilor, la nivelul cerințelor și exigențelor beneficiarilor din țară și de peste hotare.Apreciind realizările prezentate, secretarul general al partidului a indicat să se acționeze, în continuare, pentru mai buna folosire a spațiilor existente, a întregului potențial productiv al întreprinderii, pentru modernizarea mai rapidă a fluxurilor tehnologice, care să determine creșterea corespunzătoare a productivității muncii. S-a cerut, totodată, să se acorde o atenție prioritară calității producției, sporirii competitivității sale, asigurîndu-se, pe această baza, și dezvoltarea exportului.Conducătorul partidului și statului a discutat în repetate rînduri cu grupuri de muncitoare din secțiile vizitate despre felul în care se realizează planul, interesîndu-se îndeaproape de modul de soluționare a problemelor care privesc bunul mers al producției.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost adresate și cu acest prilej mulțumiri călduroase pentru grija manifestată față de dezvoltarea întreprinderii, față de asigurarea unor condiții tot mai bune de muncă și de viață celor ce lucrează aici.Aceste gînduri și sentimente, exprimate pe tot parcursul vizitării marii unități bucureștene, au fost subliniate și de momentul emoționant in care un grup de copii de la grădinița întreprinderii l-au întîmpi- nat.cu dragoste și respect pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, dînd glas profundei lor recunoștințe pentru copilăria fericită pe care o trăiesc.La plecare, adresîndu-se miilor de oameni ai muncii prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :Mi-a făcut o deosebită plăcere să ma mlilnesc din nou cu colectivul acestei mari intreprinderi de confecții și să constat cu multă satisfacție rezultatele bune obținute și în acest 

an, preocuparea pentru îmbunătățirea calității produselor și creșterea eficienței economice.Am discutat perspectivele pentru următorul an și pentru cincinalul viitor, care să asigure, în continuare, creșterea producției, a productivității muncii, insă fără reducerea numărului personalului muncitor, ci. dimpotrivă, chiar prin mărirea sa.In acest scop, este necesar să se obțină pe spațiile actuale, pe capacitățile existente o sporire substanțială a producției, de cea mai bună calitate. Trebuie făcut în așa fel incit această puternică unitate să ră- mînă în continuare cea mai mare și cea mai bună întreprindere din țară, să se numere printre cele mai bune din Europa.Vă felicit pentru realizările obținute și vă urez rezultate cît mai bune ! Multă sănătate și fericire !Au răsunat, minute în șir, puternice ovații. S-a rostit în acest fel, în ambianța sărbătorească prilejuită deprezența în mijlocul colectivului întreprinderii a conducătorului iubit al partidului și statului, angajamentul de a acționa cu dăruire pentru traducerea exemplară în viață a sarcinilor stabilite, pentru îndeplinirea ritmică, la toți indicatorii, a planului pe acest an și pe întregul cincinal.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat INSTI
TUTUL DE CERCETARE ȘTI
INȚIFICĂ, INGINERIE TEH
NOLOGICĂ Șl PROIECTARE 
PENTRU SECTOARELE CAL
DE Șl METALURGIE.Dialogul tovarășului Nicolae Ceaușescu cu specialiștii a- cestei prestigioase instituții de cercetare științifică, cu factori de răspundere din conducerea ministerului de resort a urmărit probleme privind modernizarea tehnologiilor, utilajelor și instalațiilor din întreprinderile constructoare de mașini și din alte ramuri industriale. Secretarul general al partidului a fost informat că, prin organizarea institutului potrivit indicațiilor date cu prilejul precedentei vizite, acesta a devenit o unitate integrată, care realizează activitatea de cercetare, proiectare, experimentare și producție, sporind in mod substanțial participarea sa la promovarea progresului tehnic în industria țării. Numai In cursul acestui an au fost introduse în proiecte peste 50 de tehnologii noi și modernizate cu implicații directe in domeniul reducerii consumurilor de metal, energie și combustibil, al creșterii productivității muncii, calității și competitivității produselor românești.Desfășurindu-și activitatea după un program coordonat de Comitetul Național pentru Știință și Tehnologie, sub directa îndrumare a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, institutul a pus la punct, în ultima perioadă, o serie de tehnologii de vîrf, în special în domeniul sectoarelor calde, a realizat In atelierele proprii utilaje și instalații, repere și piese de mare complexitate tehnică, care au înlocuit cu succes produse similare de import.Pe parcursul vizitării unor laboratoare și ateliere, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost prezentate de către directorul general al institutului, Mircea Drăgulin, tehnologii, utilaje și instalații conceputa și executate aici.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, a- preciind realizările obținute, a cerut Sa institutul, pe baza experienței dobindite, să se implice mai mult in modernizarea sectoarelor calde prin realizarea de tehnologii și utilaje pentru turnătorii, forje și tratamente termice la cel mai înalt nivel.Vizita in Capitală a secretarului general al partidului a continuat la 
INSTITUTUL DE CERCETARE 
ȘTIINȚIFICĂ Șl INGINERIE 
TEHNOLOGICA PENTRU 
CONSTRUCȚIA DE MAȘINI.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat că eforturile colectivului de specialiști au fost și sint concentrate in mod deosebit în vederea realizării sarcinilor din programele prioritare și speciale - în domeniile energetic, nuclear, automatizării și robotizării, construcțiilor auto, navale și aeriene, de mașini agricole, motoare termice și altele.Directorul institutului, Gheorghe Prodan, a raportat secretarului general al partidului că în atelierele și laboratoarele proprii au fost elabo

rate și realizate un mare număr de produse, tehnologii, utilaje și instalații pentru întreaga ramură a construcțiilor de mașini, asigurindu-se modernizarea producției, creșterea calității și competitivității produselor, sporirea gradului de recuperare, recondiționare. reducerea consumurilor materiale și energetice, eliminarea sau reducerea importului.S-a subliniat că, potrivit indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, specialiștii institutului acționează pentru finalizarea mai rapidă a lucrărilor de cercetare și inginerie tehnologică scurtarea ciclurilor de asimilare a noilor produse și tehnologii, pentru implicarea mai puternică a cercetării in soluționarea problemelor majore ale industriei noastre constructoare de mașini.In laboratoare șl ateliere de producție au fost prezentate unele din cele mai noi creații ale specialiștilor institutului.La plecare, adresindu-se oamenilor muncii din cele două institute de cercetare științifică, tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a adresat felicitări pentru rezultatele bune obținute, o dată cu chemarea de a acționa în continuare pentru introducerea progresului tehnic, modernizarea tehnologiilor in construcția de mașini, pentru ridicarea cercetării științifice la nivelul cerințelor actuale, al celor mai noi cuceriri pe plan mondial.Puternic mobilizați de îndemnurile și aprecierile conducătorului partidu- 51 Ștatului, oamenii muncii din institutele vizitate și-au manifestat, prin puternice aplauze, urale și ovații, hotărîrea fermă de a transpune neabătut în viață orientările și indicațiile primite cu prilejul vizitei, de a îndeplini exemplar sarcinile ce le revin, de a întimpina cu succese tot mai mari Congresul al XIV-Iea al partidului.Cu aceleași calde șl însuflețite manifestări, cu profundă dragoste și prețuire a fost întimpinat tovarășul Nicolae Ceaușescu de puternicul co- îecuv ai ÎNTREPRINDERII DE 
mașini grele bucurești, apărută în peisajul industrial al Capitalei și al țării în perioada inaugurata de istoricul Congres al IX- lea al partidului.Prezența conducătorului iubit șl stimat în mijlocul constructorilor de mașini de la această reprezentativă unitate a industriei românești a constituit un minunat prilej pentru a înfățișa bilanțul realizărilor lor în întimpinarea apropiatului Congres al partidului. Cu satisfacție și bucurie, miile de oameni ai muncii din halele de fabricație, din serviciile de specialitate au raportat secretarului general al partidului îndeplinirea, încă de pe acum, a planului la export pe întregul an Totodată, au fost înfățișate realizările li» creșterea producției industriale, în sporirea continuă a productivității muncii, a rentabilității și eficienței întregii activități.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat de către directorul întreprinderii, Constantin Dicu, in legătură cu modul în care au fost aduse la îndeplinire sarcinile primite cu prilejul precedentei vizite S-a subliniat că, în spiritul orientărilor și indicațiilor primite, o atenție deosebită a fost acordată mai bunei organizări a producției și a muncii, creșterii randamentului de scoatere a oțelului, modernizării proceselor de producție, reducerii ciclului de fabricație a turboagrega- telor, ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor, diminuării consumului de metal, în mod deosebit în sectoarele calde.Grăitor pentru contribuția între- prinderii la înfăptuirea programelor prioritare din diverse sectoare ale economiei naționale este faptul că în prezent aceasta realizează o gamă variată de echipamente energetice, metalurgice, geologice și chimice, de o deosebită complexitate și tehnicitate, la nivelul celor mai bune produse de acest fel pe plan mondial.în cadrul fabricii de turboagrega- te, secretarul general al partidului a examinat, împreună cu factorii de răspundere din minister, cu reprezentanți al conducerii centralei industriale de profil și ai unității, modul de organizare a producției, tehnologiile aplicate. Apreciind realizările de pînă acum, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut specialiștilor ca, in cel mai scurt timp, să asigure organizarea in flux continuu a producției, ceea ce va avea ca efect creșterea productivității muncii. S-a indicat, totodată, să se

acorde cea mai mare atenție ridicării calității produselor, creșterii gradului lor de preasamblare, sporirii, în continuare, a productivității muncii.Pretutindeni, pe parcursul vizitei, secretarul general al partidului a fost înconjurat cu multă căldură de muncitori și specialiști, care, în. emoționante cuvinte, au exprimat mulțumiri din inimă pentru vizită, pentru grija permanentă ce o acordă creării unor condiții tot mai bune de muncă și de viață.La plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresîndu-se constructorilor de mașini de la I.M.G.B., a spus :Am vizitat citeva secții din întreprinderea de Mașini Grele. Am constatat unele lucruri foarte bune pe linia introducerii de noi tehnologii, modernizării șl ridicării nivelului tehnic al produselor, al calității producției, în general. întreprinderea de Mașini Grele București se numără printre unitățile cele mai mari de acest fel din România și chiar din Europa. Ea dispune de o dotare tehnică de înalt nivel, de tehnologii moderne, de oameni cu o bună pregătire. Aveți posibilități mari șl trebuie ca întregul colectiv să se angajeze cu toate forțele pentru a realiza produse de înaltă tehnicitate și complexitate solicitate de economia națională și la export. Este necesar să se asigure o cît mai bună organizare a producției și a muncii, ridicarea continuă a nivelului tehnic, a calității produselor. Numai astfel întreprinderea va răspunde importantelor sarcini ce-i revin. în acest spirit, se impune să se întărească răspunderea la nivelul conducerii întreprinderii, al consiliului oamenilor muncii, al întregului colectiv de muncitori, tehnicieni și ingineri, să se asigure ridicarea la un nivel superior de calitate și eficiență a întregii activități.Doresc să vă felicit pentru rezultatele de pînă acum, să vă urez succes in continuare, multă sănătate și fericire !Aprecierile și urările secretarului general al partidului au fost urmărite cu multă însuflețire și subliniate prin entuziaste manifestări de bucurie. Colectivul muncitoresc de la întreprinderea de Mașini Grele și-a făcut și în acest fel cunoscută hotărîrea de a munci fără preget, de a face totul pentru transpunerea exemplară în viață a indicațiilor primite, pentru îndeplinirea integrală a prevederilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal.Aceleași probleme de maximă însemnătate pentru sporirea și diver

sificarea producției au fost analizate și in cursul vizitei la întreprin
derea DE ȚEVI „REPUBLI
CA".Au fost înfățișate cu acest prilej date semnificative privind dezvoltarea și modernizarea întreprinderii, evoluția structurii fabricației, preocupările pe linia folosirii intensive a capacităților de producție. Referin- du-se pe larg la modul în care s-a acționat pentru îndeplinirea indicațiilor date de secretarul general al partidului, la precedenta vizită de lucru efectuată aici, ministrul industriei metalurgice, Marin Enache, și directorul intreprinderii, Gheorghe Avram, au evidențiat faptul că transpunerea lor in practică s-a materializat in modernizarea unor linii de laminare și a altor echipamente și instalații, în sporirea producției fizice, în asimilarea de noi sortimente de țevi necesare înfăptuirii unor programe prioritare ale economiei naționale. In prezent, marea întreprindere bucureșteană este in măsură să răspundă solicitărilor de materiale tubulare ale industriilor extractivă, aeronautică, construcțiilor de mașini, chimică și petrochimică, alimentară, precum și energeticii.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost prezentate realizările în domeniul introducerii în fabricația curentă a noi tipuri de țevi, relevîn- du-se atenția prioritară acordată în cursul acestui an producției țevilor din oțel inoxidabil, a celor pentru cazane, materialelor necesare lucrărilor de foraj și extracție. A fost reliefat, totodată, faptul că aplicarea programelor de îmbunătățire a organizării și modernizare a fluxurilor de fabricație a condus la sporirea substanțială a producției-marfă, la diversificarea gamei sortimentale, paralel cu diminuarea cheltuielilor materiale, a costurilor de producție.Apreciind realizările prezentate, secretarul general al partidului a indicat să se acționeze pentru sporirea mai accentuată a productivității muncii, inclusiv pe seama extinderii servirii de către același muncitor a mai multor mașini. S-a cerut, de asemenea, să se aplice tehnologii de lucru modernizate, care să asigure creșterea gradului de scoatere, îndeosebi la țevile din oțel inoxidabil, în vederea valorificării superioare a materiilor prime, sporirii eficienței economice.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că este necesar ca ministerul de resort și întreprinderea „Republica", împreună cu comitetul municipal de partid și Combinatul Si

derurgic Hunedoara să elaboreze in scurt timp un program cuprinzător pentru dezvoltarea fabricației tuturor materialelor tubulare necesare noilor obiective de investiții din domeniul energetic.La încheierea vizitei, conducătorul partidului și statului a subliniat că este necesar să se acționeze cu hotărîre pentru mai buna organizare a întregii activități din întreprindere, dată fiind importanța pe care o prezintă produsele sale pentru activitatea și dezvoltarea a numeroase domenii ale economiei naționale. Relevind faptul că întreprinderea „Republica" dispune de o dotare tehnică modernă, de un ridicat potențial productiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut Întregului colectiv să-și sporească eforturile pentru realizarea ritmică, încă din această lună, a întregii producții de țevi planificate, la un înalt nivel calitativ, pentru livrarea acesteia la termenele stabilite și i-a urat să obțină rezultate cît mai bune în viitor.Prin analiza cuprinzătoare a rezultatelor obținute pină acum, prin noile indicații și orientări date, și de această dată, de secretarul general al partidului, vizita s-a înscris ca un moment de însemnătate deosebită în activitatea colectivelor întreprinderilor și institutelor de cercetare respective, a tuturor oamenilor muncii din Capitală, ca un puternic stimulent in vederea ridicării pe un plan calitativ superior a eficientei economice la fiecare loc de muncă, în toate domeniile, corespunzător cerințelor și exigențelor actualei etape de dezvoltare socialistă a țării.Pe tot parcursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a oprit pentru a discuta cu muncitori și specialiști, s-a interesat de modul cum acționează pentru realizarea sarcinilor de plan, de condițiile lor de muncă și viață. Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost adresate cu acest prilej cele mai calde mulțumiri pentru grija permanentă pe care o acordă dezvoltării întreprinderilor, îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale oamenilor muncii.Cadrele de conducere ale unităților vizitate au adresat secretarului general al partidului cele mai vii mtilțumiri pentru noua vizită efectuată și au exprimat angajamentul ferm al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de a acționa cu toată răspunderea, in spirit revoluționar, pentru înfăptuirea neabătută a indicațiilor primite cu acest prilej, a sarcinilor de plan pe anul în curs și pe întregul cincinal, de a intimpina cu noi și tot mai mari succese cel de-al XIV-Iea Congres al Partidului Comunist Român.
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Angajament entuziast de a acționa cu înaltă răspundere, cu spirit revoluționar, pentru înfăptuirea mărețelor 
obiective de dezvoltare a patriei, prefigurate in documentele programatice ale înaltului forum comunist, 

pentru realizarea programului de înflorire a tuturor localităților, a întregii țări

BIHOR BOTOȘANI BRASOV»Caracterizată printr-o pronunțată atmosferă de lucru, de înaltă exigență revoluționară, Conferința organizației județene de partid Bihor a analizat, în spirit critic și autocritic, activitatea desfășurată de comuniști, de colectivele de oameni ai muncii din toate domeniile vieții economico- sociale de pe aceste înfloritoare și străvechi plaiuri românești pentru înfăptuirea hotărî- rilor Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului. Luînd cuvîn- tul în deschiderea lucrărilor, tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a adresat din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, partici- panților la conferință, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii care trăiesc și muncesc în strînsă unitate și frăție în județul Bihor un cald salut tovărășesc, revoluționar și felicitări pentru contribuția adusă Ia succesele obținute de poporul român, precum și urări de a înscrie noi și remarcabile realizări în înfăptuirea mărețelor obiective pe care le va stabili Congresul al XIV-lea al partidului în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Vorbitorul a subliniat, totodată, răspunderile ce revin organelor și organizațiilor de partid în unirea eforturilor celor ce muncesc în acest județ pentru a obține în continuare rezultate pe măsura marilor investiții ale statului, a potențialului uman și material de care dispune Bihorul.
Intr-o emoționantă unanimitate de gin- 

duri și simțire, participants la conferin
ță au dat glas deplinei adeziuni față de 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
iunie a.c. privind realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, genialul fondator al 
României socialiste, cel mai de seamă 
erou intre eroii neamului, proeminentă 
personalitate a lumii contemporane, în su
prema funcție de secretar general al parti
dului, opțiune istorică pentru ascensiunea 
procesului revoluționar de construire a noii 
orinduiri in patria noastră pe temelia prin* 
cipiilor și valorilor fundamentale ale so
cialismului.Darea de seamă a sintetizat, cu un accentuat spirit combativ, revoluționar, principalele concluzii desprinse din activitatea organizației județene de partid in anii care au trecut de la Congresul al XIII-lea al partidului, a pus în evidență preocupările comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea integrală a sarcinilor actualului cincinal. Amploarea transformărilor Înnoitoare realizate pe aceste străbune meleaguri este ilustrată convingător de faptul că producția industrială a județului a sporit față de 1984 cu 39 la sută, aproape integral pe seama creșterii productivității muncii. Prin alocarea unui volum de investiții de aproape 28 miliarde lei, au fost puse în funcțiune 231 noi obiective și capacități de producție, semnificativ fiind faptul că puterea instalată in termocentrale și hidrocentrale a crescut — comparativ cu cincinalul precedent — de aproape 3 ori. Au fost date în folosință peste 12 000 apartamente. Produsele noi și modernizate reprezintă în prezent peste 81 la sută din producția-marfă a județului. Ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor a determinat creșterea exportului cu 28 la sută față de 1984. Ca urmare a executării unui amplu volum de lucrări de îmbunătățiri funciare, de creștere a potențialului productiv al solului, producțiile medif realizate în acest an în agricultură sînt — față de 1985 — duble la cereale și de peste 3 ori mai mari la plante tehnice. Un spațiu larg a fost acordat analizei aprofundate a neajunsurilor manifestate în unele sectoare de activitate, cu deosebire în îndeplinirea integrală a exportului și indicatorilor de eficiență a sarcinilor de plan în zootehnia județului.Cei 23 de delegați care au luat cuvîntul au evidențiat experiența pozitivă a organelor si organizațiilor de partid, preocupările pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă, au insistat cu deosebire asupra măsurilor ce trebuie luate pentru subordonarea în mal mare măsură a activității po- litico-organizatorice și educative îndeplinirii planului și programelor în profil teritorial. Tovarășii Dumitru Blaga, secretar al comitetului de partid de Ia întreprinderea „înfrățirea" Oradea, Emil Pătruică, directorul întreprinderii Miniere Voivozi, Gheorghe Ciurtin, directorul întreprinderii „Mecanica" din Orașul Dr. Petru Groza, Emilia Te- cau, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de Confecții Marghita, Nis- tor Ciordaș, prim-vicepreședinte al Consiliului Popular Județean Bihor, Petru Car- mazan, directorul Trustului-Antrepriză Generală pentru Construcții Industriale Bihor, au evidențiat în cuvîntul lor măsurile pe care organizațiile de partid sînt hotărîte să le a- plice pentru mai buna utilizare a capacităților de producție, recuperarea restanțelor la producția fizică, îndeplinirea la timp și în bune condiții a planului la export și investiții, realizarea integrală a măsurilor din programele de perfecționare a organizării și modernizare a producției, creșterea eficien-

țel economice. în același spirit de răspundere comunistă, izvorît din preocuparea de a pune mai bine în valoare potențialul a- gricol, tovarășii Ioan Pop, președintele Cooperativei Agricole de Producție Sintan- drei, Marin Capizisu, directorul general al direcției agricole județene, Maria Ghiuca, președintele Uniunii Județene a Cooperativelor Agricole de Producție Bihor, SzilagyiȘtefan, secretar al Comitetului Comunal de Partid Biharia, Szabo Eme-ric, directorul Trustului I.A.S. Bihor,s-au angajat să gospodărească mai bine fondul funciar, să asigure cu mai multă consecvență respectarea tehnologiilor și participarea la lucrările agricole a întregii forțe de muncă de la sate, să îmbunătățească radical activitatea din zootehnie, ponderea acesteia în producția agricolă, să determine ferma exercitare a funcțiilor autogestiunii economico-financlare, rentabilizarea tuturor unităților, întărirea climatului de ordine și disciplină. O atenție deosebită au acordat în cuvîntul lor tovarășii Ana Săndulescu, secretar al comitetului județean de partid, Gheorghe Groza, prim-secretar al Comitetului Municipal Oradea al P.C.R., Kovacs Ludovic, președintele Consiliului Județean al Oamenilor Muncii Români de Naționalitate Maghiară, Alexandru Andri- țoiu, redactor-șef al revistei „Familia", problemelor întăririi rolului de conducător politic al organelor și organizațiilor de partid, creșterii eficienței controlului de partid, formării unei atitudini înaintate față de munca și proprietatea socialistă, dezvoltării unei înalte conștiințe patriotice, revoluționare, necesității adoptării unei poziții militante, combative, ferme față de încercările de ponegrire a marilor realizări socialiste din patria noastră, față de orice manifestări antisocialiste și anticomuniste. Ei au subliniat măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea întregii munci educative, de formare a omului nou, in spiritul cerințelor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în magistrala Expunere la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R.Evidențiind marile progrese înregistrate în dezvoltarea economico-socială a patriei, vorbitorii au dat o înaltă apreciere contribuției remarcabile aduse de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu la înfăptuirea politicii partidului, la înflorirea științei, învățămîntului, artei și culturii In țara noastră.Pe baza dezbaterii proiectelor documentelor programatice pentru Congresul al XIV- lea, a propunerilor făcute, a fost adoptată Hotărirea conferinței județene de partid, care prevede, între altele, realizarea unei producții industriale suplimentare pe anul în curs de 600 milioane lei, iar in cincinalul 1991—1995 — anual, depășirea planului la producția-marfă și productivitatea muncii cu 1,5 la sută, în condițiile reducerii cheltuielilor materiale planificate. Volumul de export va spori cu peste 50 la sută, iar prin realizarea măsurilor prevăzute în programele de modernizare se va asigura un grad de înnoire a produselor de 75 la sută. Se vor construi peste prevederi 1 000 apartamente.tn atmosfera de vibrantă adeziune Ia politica internă și externă a partidului, participanții Ia eonferință au adoptat in unanimitate o TELEGRAMA ADRESATĂ C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care se arată : „Conferința noastră a dezbătut și aprofundat — In strînsă legătură cu sarcinile ce ne revin în profil teritorial — obiectivele și orientările de înaltă valoare din proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea, subliniind cu profundă satisfacție că, prin profunzimea analizei și originalitatea soluțiilor pe care Ie incorporează, aceste documente reprezintă o chintesență a adevărurilor socialismului științific aplicate creator la realitățile României contemporane. o nouă și prestigioasă contribuție a gindirii dumneavoastră novatoare, profund științifice, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la îmbogățirea patrimoniului universal al construcției și practicii socialiste și trecerii Ia comunism. Delegații la conferință exprimă ferma botărire a comuniștilor. a tuturor oamenilor muncii din județul Bihor de a acționa in spirit revoluționar, pentru a asigura dezvoltarea intensivă, sporirea Intr-un ritm mediu anual de 5,7 la sută la producția industrială, 9,6 Ia sută la export, 4,8 la sută Ia producția agricolă și 14,7 Ia sută la industria mică. Vă dorim din toată inima, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, deplină putere de muncă și nesecată energie, ani mulți in fruntea partidului și statului, pentru a înfăptui, Împreună cu poporul și pentru poporul care v-a ales spre a-i conduce destinele, măreața operă de edificare a noii societăți pe pămintul străbun al scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România".
Cu profundă emoție, Intr-o atmosferă de 

entuziasm patriotic ți revoluționar, delega
ții la conferință au adoptat prin indelungl 
aplauze ți ovații Hotărirea prin care încre
dințează delegaților mandatul de onoare 
ca, in numele comunițtilor, al tuturor oa
menilor muncii din județul Bihor, să susțină 
propunerea ca tovarățul Nicolae Ceauțescu 
să fie reales de către Congresul al XIV-lea 
in suprema funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român,

tn atmosfera de vibrant entuziasm și însuflețire revoluționară care a caracterizat de la un capăt la altul lucrările Conferinței organizației județene de partid Botoșani, delegații și invitații au primit salutul adresat de conducerea de partid, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. In salutul transmis de tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., au fost adresate comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județ calde felicitări pentru realizările obținute în industrie, agricultură, în toate domeniile de activitate. Au fost primite cu vie însuflețire mobilizatoarele îndemnuri de a realiza exemplar sarcinile economice pe 1989 și pe întregul cincinal, de a acționa în spirit revoluționar, de înaltă exigență comunistă pentru întărirea rolului conducător al partidului in toate domeniile. dezvoltarea continuă a democrației mun- citorești-revoluționare, ridicarea nivelului pregătirii ideologice și politice a tuturor oamenilor muncii, înfăptuirea neabătută a hotărîrilor ce vor fi adoptate de cel de-al XIV-lea Congres al partidului.
In numele comunițtilor pe care ii re

prezintă, al locuitorilor intregului județ 
Botoțani, participanții la conferință ți-au 
manifestat, într-o deplină unitate de cuget 
ți simțire, adeziunea de suflet ți conțtiință 
la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
iunie a.c. privind realegerea tovarățuiui 
Nicolae Ceauțescu, la Congresul al 
XIV-lea, in funcția supremă de secretar 
general al partidului. Conferința a adop
tat in unanimitate o hotărire prin care 
susține această istorică ți vitală opțiune 
pentru destinul socialist ți comunist al 
patriei.Darea de seamă a abordat — într-un spirit analitic, exigent și responsabil — preocupările șl rezultatele obținute de organele și organizațiile de partid în înfăptuirea sarcinilor stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului. S-a scos în evidență că politica înțeleaptă a partidului de dezvoltare armonioasă, echilibrată a tuturor zonelor patriei a dat un puternic avînt și dezvoltării acestui județ in care, de la Congresul al IX-lea al P.C.R., producția industrială a crescut de 11 ori, volumul fondurilor fixe — de aproape 10 ori, productivitatea muncii — de peste două ori șl jumătate. în același timp, s-a apreciat că tabloul realizărilor putea fi și mai bogat dacă in activitatea politico-organizatorică, in stilul de muncă al organelor și organizațiilor de partid ar fi fost eliminate la timp o serie de deficiențe, care au făcut obiectul unor analize profunde, critice și autocritice. Darea de seamă a subliniat că organizația județeană de partid, toți comuniștii și oamenii muncii botoșăneni resimt puternic marea bucurie și onoare prilejuite de vizita de lucru făcută tn județul lor de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în luna septembrie a.c. Prețioasele indicații și orientări date comuniștilor, oamenilor muncii din județ, cu prilejul vizitei și la întîlnirea cu biroul comitetului județean de partid, cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la marea adunare populară din municipiul Botoșani constituie pentru organizația județeană de partid un mobilizator program concret de acțiune, deschizînd minunate perspective dezvoltării economico-sociale șl spirituale a acestui străvechi plai de țară românească.Cei 18 delegați care au luat cuvîntul în cadrul dezbaterilor au situat în centrul atenției proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea, documente programatice asupra cărora conferința și-a exprimat deplina aprobare. Vorbitorii au reliefat cu satisfacție și recunoștință rolul determinant, esențial pe care l-a avut, în elaborarea acestora, în fundamentarea întregii politici interne și externe a țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Relevlnd excepționala Însemnătate teoretică și practică a ideilor și orientărilor conținute în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din luna octombrie, vorbitorii au subliniat că activitatea neobosită a secretarului general al partidului pentru dezvoltarea și înflorirea patriei, dragostea și grija sa statornică pentru popor reprezintă un nesecat izvor de tărie și forță pentru toți cei ce muncesc.Participanții la dezbateri s-au referit la acțiunile concrete ce au fost ori se cer întreprinse în procesul creșterii rolului conducător al partidului in toate domeniile în realizarea la parametri calitativ superiori a importantelor sarcini ce le revin in profil teritorial. Tovarășii Ana Prisacaru, prim-secretar al Comitetului Municipal de Partid Botoșani, Nistor Răcnea, director al întreprinderii de Utilaje și Piese de Schimb Botoșani, Maria Apostoaie, secretar al Comitetului Orășenesc de Partid Săveni, Manuela Zarug, directorul întreprinderii de Confecții Botoșani, Ștefan Andrușcă, președintele Cooperativei Agricole de Producție Darabani, Elvira Ciobanu, organizator de partid, președinte al C.U.A.S.C. Răchiți, 

și Eugen Florin Nițură, director general al direcției agricole județene, au subliniat necesitatea și căile de perfecționare și modernizare a proceselor de producție din industrie și agricultură, criticînd neajunsurile manifestate și formulînd o seamă de propuneri menite să conducă la sporirea randamentelor, la ridicarea calității și competitivității produselor, creșterea exportului, diminuarea consumurilor de materii prime și materiale. La rîndul lor, tovarășii Eleonora Moșneagu, președintele consiliului județean al sindicatelor, Ovidiu Burlacu, prim-secretar al Comitetului Județean Botoșani al U.T.C., Dana Pietraru, președintele Comitetului Județean de Cultură și Educație Socialistă, Chirica Be- țianu, secretar adjunct al Comitetului Orășenesc de Partid Darabani, Marin Chiponcă, secretar adjunct al Comitetului Comunal de Partid Trușești, și Valentin Rîpă, inspector generai al inspectoratului școlar județean, au dezbătut — în spiritul magistralei Expuneri rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R. — sarcinile actuale în desfășurarea muncii politico-ideologice și cultural-educative, pentru formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor. In acest context, vorbitorii au relevat necesitatea de a se acționa în continuare, cu mai multă perseverență și fermitate, pentru aprofundarea, de către activul de partid, comuniști și ceilalți oameni ai muncii, a unor concepte și teze teoretice de mare actualitate, cum sînt creșterea rolului partidului comunist în conducerea activității de făurire a noii orînduiri și demascarea unor tendințe reformiste ce se manifestă în unele cercuri străine, evidențierea superiorității de esență a orînduirii socialiste, a proprietății socialiste. Tovarășii Mihai Bodoașcă, secretar al comitetului județean de partid, maistrul Sava Băetu, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de Sticlărie și Porțelan Dorohoi, Amalia Rotaru, secretar al Comitetului Comunal de Partid Vîrfu Cimpului, Vasile Focșa, organizator de partid, președinte al C.U.A.S.C. Coțușca, și Elena Burac, secretar al Comitetului Orășenesc de Partid Dorohoi, au acordat o deosebită importanță în cuvîntul lor îmbunătățirii activității politico-organizatorice și stilului de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, implicării mai eficiente a cadrelor și activiștilor in rezolvarea problemelor și exercitarea îndrumării la fața locului după înaltul model de viață și de muncă revoluționară al secretarului general al partidului.In cuvîntul lor, vorbitorii au exprimat un călduros omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, pentru remarcabila sa contribuție la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a țării, la înflorirea culturii, științei și învățămîntului.Direcțiile . de acțiune pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce revin județului se regăsesc în Hotărirea conferinței — care prevede obiective concrete în industrie, investiții, transporturi și circulația mărfurilor, în agricultură, în activitatea politico-ideo- logică și cultural-edueativă, în domeniul muncii organizatorice, în Planul de dezvoltare economico-socială a județului Botoșani pentru perioada 1991—1995, documente a- doptate în unanimitate.Conferința a adresat o TELEGRAMA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care se arată : „în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii și locuitorilor de pe străvechile și mindrele plaiuri botoșănene, exprimin- du-ne profunda recunoștință pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre binele întregii națiuni române, vă asigurăm, mult stimate secretar general, că acționăm sistematic, cu sporită responsabilitate revoluționară — așa cum ne-ați indicat și recent în cursul vizitei de lucru efectuate în județul nostru — pentru pregătirea temeinică a producției anului 1990 în fiecare unitate economică din industrie și agricultură, pentru devansarea programului de investiții, pentru ridicarea pe o nouă treaptă calitativă a întregii noastre activități. Sub impulsul genialelor idei, teze și orientări, al inflăcăratelor dumneavoastră chemări și îndemnuri cuprinse în Expunerea la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., acționăm pentru îmbunătățirea activității ideologice, politico-educative de dezvoltare a conștiinței revoluționare, de formare a omului nou și vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmînd exemplul pe care ni-1 oferă întreaga dumneavoastră viață și activitate, prestigiosul exemplu de muncă revoluționară și acțiune creatoare al tovarășei Elena Ceaușescu, nu vom precupeți nici un efort pentru a înfăptui, cu sporită responsabilitate și dăruire comunistă, revoluționară, obiectivele ce vor fi stabilite de Congresul al XIV-lea al partidului — Congresul victoriei socialiste și independenței depline a României".
Conferința a încredințat mandatul dele

gaților la Congresul al XIV-lea de a expri
ma voința comuniștilor botoșăneni, alături 
de cea a intregului partid și popor, prin 
votul lor pentru realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de 
secretar general al Partidului Comunist 
Român.

Desfășurată într-o atmosferă de înaltă exigență partinică și combativitate revoluționară, conferința organizației județene de partid Brașov s-a caracterizat printr-un remarcabil spirit de lucru, de analiză aprofundată a activității desfășurate de organele și organizațiile de partid pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, de evaluare temeinică a căilor menite să asigure realizarea obiectivelor cuprinse în documentele programatice ale Congresului al XIV-lea.Luind cuvîntul în deschiderea lucrărilor, tovarășul Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a adresat participanților la conferință, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din județul Brașov, din partea secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un salut revoluționar și cele mai calde felicitări pentru realizările obținute în industrie, agricultură, în toate domeniile de activitate, împreună cu urarea de noi și tot mai mari succese în înfăptuirea tuturor obiectivelor de dezvoltare economico-socială. A fost subliniat faptul că puternica organizație a comuniștilor brașoveni este chemată să acționeze cu maximă responsabilitate pentru realizarea producției fizice și în primul rind a celei destinate exportului, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, sporirea productivității muncii, creșterea continuă a rentabilității, a spiritului de răspundere față de modul în care- este gospodărită partea din avuția națională încredințată spre administrare fiecărui colectiv, continuarea procesului de organizare și sistematizare a localităților, întărirea și apărarea proprietății socialiste, de stat șl cooperatiste — temelie sigură a bunăstării întregii națiuni.
Toți delegații la conferință, participan

ții la dezbateri au exprimat in numele 
întregii organizații județene de partid, al 
tuturor locuitorilor județului Brașov acordul 
unanim și înflăcărat față de Hotărirea 
Plenarei Comitetului Central al partidului 
din iunie a.c. privind realegerea, la 
cel de-al XIV-lea Congres al partidu
lui, In funcția supremă de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, a 
marelui erou al neamului nostru, ilustru 
patriot și revoluționar, conducătorul în
țelept, viteaz și plin de aleasă omenie, 
ate cărui fapte mărețe sint înscrise in cele 
mai strălucite pagini din istoria luptei 
poporului român pentru libertate, inde
pendență, prosperitate, socialism și pace 
- tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Darea de seamă a comitetului județean de partid, după .ce a subliniat că lucrările conferinței se desfășoară In lumina genialelor Idei, aprecieri și orientări formulate de secretarul general al partidului în magistrala Expunere prezentată la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R. — document programatic care a clarificat problemele de stringentă actualitate ale teoriei și practicii construcției socialismului, dînd, încă o dată, națiunii garanția sigură că patria noastră, sub conducerea clarvăzătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, va urca, și pe mai departe, pe noi culmi de progres și civilizație, că nimeni și nimic n-o va clinti din mersul său avîntat spre comunism — s-a referit la progresele înregistrate tn actualul cincinal, în dezvoltarea pe multiple planuri a județului șl sporirea, an de an, a producției, fapt ce a creat condiții ca în actualul cincinal producția- marfă industrială să crească cu aproape 25 la sută față de 1985. în primele 10 luni din acest an, 76 de unități economice și-au realizat și depășit sarcinile de plan, iar 50 de colective muncitorești vor realiza, pînă la Congresul partidului, planul pe 4 ani ai cincinalului. Cu înaltă exigență partinică, comunistă, darea de seamă a relevat, totodată, necesitatea unor acțiuni hotărîte, sistematice și multilaterale în vederea înlăturării grabnice a neajunsurilor și lipsurilor manifestate în anumite sectoare, pentru a se asigura ridicarea calității și eficienței muncii In toate domeniile de activitate, combaterea fermă a oricăror manifestări de rutină și conservatorism în ce privește sporirea nivelului tefinic al producției, prin promovarea continuă a celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-ști- ințifice contemporane. în acest sens a fost subliniată datoria organelor șl organizațiilor de partid din județ de a acționa cu răspundere sporită pentru promovarea unui stil de muncă dinamic și exigent, avînd ca obiectiv central realizarea exemplară a sarcinilor ce revin județului Brașov.Aprobînd întru totul tezele, orientările și obiectivele înscrise în documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea, cei 20 de vorbitori au relevat realismul concepției consecvent revoluționare privind superioritatea orînduirii socialiste, rolul conducător al partidului, ca centru vital al națiunii socialiste, necesitatea afirmării plenare a rolului clasei muncitoare în sistemul democrației muncitorești-revoluționare. în cuvîntul lor, tovarășii Adrian Cioboiu, prim-secretar al Comitetului Municipal de Partid Brașov, Aurică Floarea, director al întreprinderii Antrepriză de Construcții Industriale și Montaje Brașov, loan Banu, președintele Consiliului Județean Brașov al Sindicatelor, Alexandru Kadar, tehnician 

la întreprinderea „Hidromecanica" Brașov, Paraschiva Costea, prim-secretar al Comitetului Orășenesc de Partid Sâcele, au subliniat necesitatea dezvoltării și întăririi continue a proprietății socialiste, a creșterii rolului conducător al partidului, luind atitudine fermă față de încercările de denigrare a partidelor comuniste, cît și față de teoriile privind privatizarea proprietății și trecerea la „piața liberă", vehiculate în unele țări socialiste, care reprezintă o gravă abdicare de la cuceririle clasei muncitoare, o dare înapoi, o întoarcere la capitalism, cu toate consecințele negative ce țin de esența societăților bazate pe inechitate și exploatare a omului de către om, pe care legile progresului social le condamnă irevocabil la pieire. Atît în darea de seamă, cît și în cuvîntul majorității delegaților, problemele realizării planului șl ale creșterii eficienței economice au ocupat un loc important. Astfel, tovarășii Teodor Șuteu, directorul Combinatului Chimic Făgăraș, Anghel Neacșu, director general al Regionalei de Căi Ferate Brașov, Rodica Măciucă, președinte al U.J.C.M. Brașov, Zlotea Luxița, secretar al comitetului de partid, maistru la întreprinderea „Electro- precizia" Săcele, Dumitru Grigorescu, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de Autocamioane Brașov, Traian Bărbat, director al întreprinderii „6 Martie" Zărnești, raportînd conferinței succesele obținute in primele 10 luni din acest an, au insistat asupra căilor de punere și mai puternică în valoare a rezervelor care mai există.Un spațiu larg al dezbaterilor a fost consacrat problemelor ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor, afirmării mai puternice a factorilor intensivi ai dezvoltării economice, prin promovarea celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-ști- ințifice contemporane. Tovarășii Aurel Preda, director adjunct al Institutului de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Tractoare și Autovehicule Brașov, Filofteia Negruțiu, rector al Universității Brașov, Simion Săpunaru, director general al Centralei Industriale de Tractoare, Autovehicule șl Mașini Agricole, Octavian Căpitanu, directorul general al întreprinderii de Tractoare din Brașov, au subliniat contribuția remarcabilă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu la înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, la înflorirea, științei, culturii și învățămîntului, anga- jîndu-se să sporească efortul propriu al puternicului nucleu de cercetare științifică de care dispune județul, pentru a spori competitivitatea produselor realizate aici.Abordînd problemele agriculturii, tovarășii loan Furcoiu, secretar al comitetului județean de partid, Marioara Sofonea, președinte al C.A.P. Drăguș, Ioan Toma, dl" rector al I.A.S. Prejmer, au relevat, deopotrivă, succesele importante obținute in acest an în creșterea producției agricole, cît și o seamă de neajunsuri care se mal mențin, îndeosebi In zootehnie, preconi- zînd direcțiile în care trebuie acționat pentru mai buna utilizare a bazei tehnico-ma- teriale, folosirea gospodărească a fondului funciar, condiții esențiale pentru înfăptuirea neabătută a noii revoluții agrare.Prin puternice ovații și îndelungi aplauze a fost adoptată o TELEGRAMA ADRESATA C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune, printre altele : „Dind glas ginduriior șl simțămintclor de fierbinte dragoste și nemărginită recunoștință ale comuniștilor, ale tuturor locuitorilor județului față de dumneavoastră — promotorul înțelept și consecvent al celor mai nobile idealuri ale clasei muncitoare, ale întregii națiuni, eminent militant comunist și patriot inflă- cărat, personalitate politică de excepție a lumii contemporane — conferința a aprobai cu toată căldura inimilor, într-o însu- fiețitoare unanimitate, Hotărirea Plenarei Comitetului Central al partidului privind reinvestirea în suprema funcție de secretar general al partidului a dumneavoastră, mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. Această istorică opțiune reprezintă garanția deplină a înaintării ferme a patriei pe drumul de grandioase victorii prefigurat cu clarviziune și cutezanță comunistă în proiectul Programului- Directivă și Tezele pentru marele forum al comuniștilor români. împreună eu întregul partid și popor ne manifestăm ho- tărirca de a acționa neobosit pentru transpunerea în viață a istoricelor hotăriri co vor fi adoptate de cel de-al XIV-lea Congres al partidului, ca expresie grăitoare a unității noastre indestructibile în jurul gloriosului nostru partid, al dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele și înțeleptul conducător al României socialiste, ale cărui nume și personalitate au devenit simbolurile cele mai dragi și mai prețioase cu care națiunea română se prezintă in fața întregii lumi, liberă, Independentă și pe deplin încrezătoare în propriul destin".
Intr-o atmosferă de puternică angajare 

revoluționară, participanții la conferință au 
adoptat in unanimitate o hotărire prin caro 
încredințează delegaților mandatul de 
onoare ca in numele comunițtilor, al tu
turor oamenilor muncii din județul Brașov 
să susțină propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales la Con
gresul al XIV-lea in suprema funcție de 
secretar general al Partidului Comunist 
Român.

Din Hotărirea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar general al partidului
Adeziunea unanimă a comunițtilor, a tuturor oamenilor muncii biho- 

reni la Hotărirea privind reinvestirea, la marele forum politic, in înalta funcție 
de secretar general al partidului a tovarățuiui Nicolae Ceauțescu are un puternic 
temei in tot ceea ce a însemnat glorioasa epocă deschisă de Congresul al IX-lea 
pentru județul Bihor, el insusi o dovadă elocventă a justeții si realismului stra
tegiei elaborate cu contribuția decisivă a tovarățuiui Nicolae Ceauțescu, vizind 
dezvoltarea ascendentă, armonioasă a economiei in toate zonele țării, reparti
zarea judicioasă a forțelor de producție pe întregul teritoriu. Expresia cea mai 
edificatoare a dragostei profunde ce i-o purtăm strălucitului ți eminentului nos
tru conducător, tovarățul Nicolae Ceauțescu, o constituie unitatea noastră de ne
clintit in jurul partidului, al secretarului său general, hotărirea fermă de a trans
pune in viață strălucitele sale idei ți concepte de însemnătate deosebită pentru 
prezentul ți viitorul României, înscrise in Programul-Directivă ți Tezele pentru 
Congresul al XIV-lea - Congresul marilor victorii socialiste, al muncii pline de ab
negație a intregului popor, al adevăratei suveranități ți independențe naționale.

Candidații pentru organele centrale ale partidului:
Ștefan Andrei, Dumitru Apostoiu, Maxim Berghianu, Nistor Ciordaș, Paras- 

chiva Elisabeta Csucsuj, Alexandru CsSgă, Gheorghina Danciu, Nicolae Dragoș, 
Mihail Florescu, Gheorghe Groza, Iuliana Liptak, Alexandrina Mocanii, Vladimir 
Rudolf Oros, Emil Pătruică, Andrei Sorcoiu, Nicolae Șchiopu, Sorin Eugen Ungur, 
Gheorghe Vesa, loan Vulturar.

Din Hotărirea privind susținerea propunerii 
ca' tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar general al partidului
Conferința organizației județene Botoșani a P.C.R., dind expresie celor mai 

alese sentimente de nețărmurită stimă și prețuire, de dragoste și devotament față 
de conducătorul incercat al partidului și statului, eminent militant revoluționar, 
genial strateg al României socialiste moderne, personalitate politică proeminentă 
a lumii contemporane, omul care și-a consacrat intreqga viață și activitate ce
lor mai nobile idealuri de progres și prosperitate ale poporului român, intr-o de
plină unitate de gind și de simțire cu intreaga noastră națiune, exprimă adeziunea 
fierbinte a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Botoșani la Hotă- 
rirea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c. cu privire la realegerea, la Congresul 
al XIV-lea al partidului, a tovarășului hjicolae Ceaușescu in funcția de secretai 
general al partidului. Această istorică opțiune, care ilustrează voința fierbinte 
ți unanimă a intregului popor, reprezintă garanția edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate in România, a aplicării creatoare a principiilor generale 
ale socialismului țtiințific la condițiile concret-istorice din țara noastră, chezășia 
înaintării neabătute a patriei române pe cele mai incite culmi de progres și 
civilizație, spre viitorul de aur - comunismul.

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
Elena Alupului, Lazăr Băciucu, Mihai Bodoașcă, Rodica Costache, Gheorghe 

Dlaconescu, Maria Hîrzob, Alexandru Ionescu, Elena Nae, Georgeta Podaru, Gheor
ghe Praoveanu, Ana Prisacaru, Ion Stoian, Vasile Ștefan.

Din Hotărirea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar general al partidului
. In. numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului nostru, conferința or

ganizației județene de partid exprimă înalta apreciere și profunda gratitudine 
față de mult stimatul și iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru eroica activitate revoluționară pe care o consacră de aproape șase decenii, 
cu inflăcărat patriotism, libertății, independenței și propășirii țării, înfăptuirii ma
rilor idealuri socialiste ale clasei muncitoare, ale intregului nostru popor.

Pentru strălucite și nepieritoare merite în ridicarea scumpei noastre patrii 
pe trepte de progres și civilizație - la care nici nu au putut visa inaintașii noștri — 
pentru încrederea nestrămutată in virtuțile de mare și brav conducător, in aceste 
momente de intensă trăire patriotică, conferința organizației județene de partid 
dă glas dorinței unanime a comuniștilor, a tuturor locuitorilor județului Brașov 
ca, la Congresul al XIV-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reinvestit in suprema 
funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, spre binele și fericirea 
întregului popor, spre gloria și măreția scumpei noastre patrii - Republica Socialistă 
România.

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
Octavian Căpitanu, Maria Cebuc, Adrian Cioboiu, Constantin Dăscălescu, 

Gheorghe Dăogaru, Elena Gavrilă, Victoria Ilicscu, Georgeta Mecu, Ion Negrea, 
Filofteia Negruțiu, Paul Radu Păunescu, Petre Preoteasa, Paula Prioteasa, Bujor 
Roșea, Simion Săpunaru, Teodor Șuteu, Gheorghe Tonie, Andrei Tomoș, Radu 
Vlăsceanu.

i
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CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
Unitatea indestructibilă, in cuget și simțire, a clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a întregului popor 
în jurul partidului, al secretarului său general — temelie de granit pe care se dezvoltă, tot mai puternică 

și înfloritoare, România socialistă, patria noastră prosperă, liberă și independentă

CĂLĂRAȘI CLUJ DÎMBOVIȚA
•____ . •Desfășurată !ntr-o atmosferă de puternică efervescentă creatoare, caracteristică acestor zile premergătoare Congresului al XIV-lea al partidului, Conferința organizației județene Călărași a P.C.R. a dezbătut, cu înaltă exigență și răspundere comunistă, activitatea economico-socială, po- litico-organizatorică și cultural-educativă desfășurată de organele și organizațiile de partid de la alegerile precedente și pînă in prezent, sarcinile ce revin comuniștilor pentru perioada următoare.Lucrările conferinței au fost conduse de tovarășul Vasile Bărbulescu, secretar al C.C. al P.C.R.Delegații la conferință au primit cu vii urale și aplauze salutul revoluționar, adresat din partea conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județul Călărași, felicitări pentru importanta contribuție adusă la marile realizări obținute sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, în toate domeniile de activitate, precum și urarea de a obține noi și tot mai însemnate succese în măreața operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

întreaga desfășurare a lucrărilor confe
rinței s-a constituit intr-o vibrantă și emo
ționantă manifestare a adeziunii depline, 
unanim exprimate, a participanților față de 
opțiunea istorică a întregului partid și po
por privind realegerea in suprema funcție 
de secretar general al partidului, la cel 
de-al XIV-lea Congres, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat 
fiu al poporului român, eminentă persona
litate a lumii contemporane.Darea de seamă prezentată a evidențiat activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid, de toți oamenii muncii călărășeni pentru traducerea întocmai în viață a hotărîrilor de partid și de stat, a importantelor obiective cuprinse in vastele programe de dezvoltare economico- socială a patriei, a ideilor, orientărilor șl sarcinilor subliniate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Un fierbinte omagiu a fost adus de parti- elpanțll la conferință stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, eminent om de știință și savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția determinantă adusă la fundamentarea și înfăptuirea politicii partidului și statului, la dezvoltarea puternică a științei, culturii și învățămintului din patria noastră.Relevlndu-se realizările din perioada analizată, in toate domeniile de activitate, s-a arătat că producția industrială a județului a sporit față de anul 1985 cu 47,2 la sută, iar in agricultură s-au obținut cele mai mari recolte din istoria județului. Investițiile realizate în perioada 1986—1988 însumează peste 16,2 miliarde lei și s-au concretizat in punerea în funcțiune a 82 capacități de producție, pe această bază asigurîndu-se 4 500 noi locuri de muncă. Aceasta a permis realizarea pentru prima dată în economia județului a unor noi produse : cocs metalurgic, piese turnate din fontă și oțel, laminate, zahăr și altele. In cei trei ani ai actualului cincinal au fost construite aproape 4 000 de apartamente, 380 săli de clasă etc. Totodată, darea de seamă a insistat în spirit critic și autocritic asupra neajunsurilor manifestate, subliniind necesitatea imperioasă a valorificării la maximum a tuturor capacităților productive, a punerii în funcțiune a marilor investiții.In dezbaterile care au avut loc pe marginea dării de seamă, cel 23 de delegați care au luat cuvîntul au sintetizat activitatea organelor și organizațiilor de partid pe care le reprezintă, au analizat cu spirit de răspundere activitatea comuniștilor, a colectivelor de oameni ai muncii, făcînd numeroase observații și propuneri de îmbunătățire a activității. Astfel, tovarășii Gheorghe Dragomir, prim-secretar al Comitetului Municipal de Partid Călărași, George Mîrzac, director al Combinatului Siderurgic Călărași, George Bozeanu, director al Șantierului Naval Oltenița, Ioana Arbore, muncitoare, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de Confecții Călărași, Nicolae Negreanu, maistru, secretar al comitetului de partid de la Combinatul de Celuloză și Hirtie Călărași, și Petre Bălan, maistru, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de Antrepriză Construcții-Montaj Călărași, s-au referit pe larg la preocupările organelor șl organizațiilor de partid, ale forurilor democrației muncitorești-revoluționare pentru îndeplinirea ritmică a planului de producție și cu precădere a sarcinilor de export, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, aplicarea fermă a principiilor mecanismului economico-financiar, înfăptuirea programelor de modernizare și organizare a producției și a muncii, la întărirea Ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă.

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar general al partidului
„In aceste momente de intensă emulație patriotică, revoluționară, de fermă 

angajare in muncă și creație a națiunii noastre socialiste, participanții la Con
ferința organizației județene Călărași a P.C.R., exprimind sentimentele comuniștilor, 
ale tuturor locuitorilor acestor străbune meleaguri românești, intr-o deplină unitate 
de gind și de faptă cu intregul partid și popor, dau glas, cu nestăvilit entuziasm, 
deplinei adeziuni față de Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R, privind reinvestirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, marele Erou intre eroii neamului, in funcția su
premă de secretar general al Partidului Comunist Român, la Congresul al XIV-lea 
al P.C.R.

Această opțiune istorică a partidului, a națiunii noastre socialiste este ex
presia sentimentelor de inaltă apreciere, de profundă dragoste față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul de geniu al României socialiste, ilustru ginditor și 
militant revoluționar, proeminentă personalitate a lumii contemporane, a cărui 
activitate in fruntea partidului și a țării chezășuiește măreția de azi și de miine, 
independența și suveranitatea României”.

Candidații pentru organele centrale ale partidului:
Vasile Bărbulescu, Elena Chiriță. Milan Chițu, Victor Cojoacă, Aurel Dan, 

Dinu Daniliuc, loan Foriș, Cristian-Ioan Her*, Elen» Lazăr, Victor Mibu, Ion Oancea. 
Ștefan Poienaru.

La complexele probleme ale agriculturii s-au referit mai mulți vorbitori. între care Ion Munteanu, director general al direcției agricole județene, Constantin Popa, Erou al Muncii Socialiste, președinte al C.A.P. Dor Mărunt, Dinu Daniliuc, președinte al C.A.P. Gurbănești, Elena Mîțu, președinte al Consiliului Unic Agroindustrial Cuza Vodă, Cristian Hera, director al Institutului de Cercetări pentru Cereale și Plante Tehnice Fundulea, Constantin Cătănuș, mecanizator la S.M.A. Valea Argovei. Vorbitorii au pus în evidență faptul că marile investiții făcute de partid și de stat în anii construcției socialiste, și cu deosebire după Congresul al IX-lea al partidului, au stat la baza înfăptuirii obiectivelor noii revoluții agrare, obți- nîndu-se anul acesta, la toate culturile, cele mai mari producții. Totodată, participant!! la dezbateri au adus numeroase argumente izvorîte din experiența fruntașilor, care demonstrează justețea politicii agrare a partidului, adevărul de necontestat că numai proprietatea socialistă poate asigura, prin folosirea cu maximum de randament a potențialului productiv al pămîntului, prin investiții chibzuite, producții mari și stabile, bunăstarea oamenilor muncii, prosperitatea satului.Pornind de la tezele, orientările și ideile de o inestimabilă valoare teoretică și practică izvorite din magistrala Expunere a secretarului general al partidului, rostită .la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din octombrie a.c„ numeroși vorbitori, între care Dumitru Nicolae Șurianu, prim-secretar al Comitetului Orășenesc de Partid Oltenița, Constantin Tudor, președinte al comitetului județean de cultură și educație socialistă, Ion Cheșcă, inspector general al inspectoratului școlar județean, Dorina Iorda- che, prim-secretar al Comitetului Județean Călărași al U.T.C., Jenica Istode. secretar al Comitetului Orășenesc de Partid Budești, exprimîndu-și totala adeziune față de acest document programatic, au arătat că în centrul muncii ideologice, politico-educative și cultural-artistice va sta în permanență formarea unui profund spirit revoluționar 1» toți oamenii muncii, în întreaga activitate economico-socială. pentru respectarea întocmai a principiilor socialiste de muncă și viață și normelor eticii și echității socialiste.Substanțialele propuneri făcute de participant! în cadrul dezbaterilor se regăsesc si in Hotărirea conferinței județene de partid, din care desprindem că în viitorul Cincinal județului Călărași ii revine un măre volum de investiții ; importante creșteri vor cunoaște prestările de servicii pare .ypj» a-, junge la 1,3 miliarde lei. In agricultură, generalizînd experiența unităților fruntașe, urmează să se asigure in anul viitor producții mari la toate culturile, precum și la' toate speciile de animale.într-o atmosferă entuziastă, de puternică angajare revoluționară, patriotică, participant^ la conferința județeană de partid au adresat C-C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă, în care se spune, printre altele: „Intr-un glas cu întreaga națiune, locuitorii județului nostru iși exprimă cele mai alese sentimente de gratitudine pentru grija statornică ce o acordați înfloririi tuturor zonelor țării, in anii de glorie al „Epocii Nicolae Ceaușescu" județul Călărași transformindu-se, dintr-un județ agrar slab dezvoltat, intr-un județ cu o industrie puternică, aflat in plin proces de afirmare a laturilor intensive și calitative, cu o agricultură modernă, ce dispune de un bogat potențial tehnic și de cercetare, racordat tot mai amplu la cerințele și obiectivele noii revoluții agrare. Comparativ cu anul 1965; producția industrială a județului a crescut de peste 15 ori, s-a realizat un important volum de investiții, ce însumează aproape 65 miliarde lei, iar In agricultură producția este de aproape 3 ori mai mare ; au fost construite 35 000 noi locuințe, realizări ce au determinat mutații substanțiale in nivelul de trai material și spiritual al tuturor locuitorilor.
Cu aleasă vibrație a Inimilor, vă dorim, mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, deplină sănătate și putere de muncă, mereu in fruntea partidului și a țării, pentru a desăvîrși monumentala operă istorică inaugurată de Congresul al IX-Iea, pe care o conduceți cu strălucire și eroism, spre fericirea poporului șl înaintarea neabătută a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România, spre zorii Comunismului".
Intr-o atmosferă de angajare revoluționa

ră, participanții la conferință au dat man
dat delegaților la marele forum al comu
niștilor să susțină din toată inima reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
funcția supremă de secretar general al 
partidului.

Conferința organizației județene de partid Cluj a avut loc în atmosfera de puternică angajare patriotică, revoluționară, generată de documentele pentru Congresul al XIV-lea al P.C.R.Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a transmis, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a conducerii de partid, urări de deplin succes lucrărilor conferinței, precum șl felicitări comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județ pentru contribuția adusă la marile înfăptuiri in cinstea celei de-a 45-a aniversări a actului istoric de la 23 August șl a Congresului al XIV-lea al partidului. A fost exprimată, totodată, încrederea că perfecționarea activității politieo-organizatori- ce a organelor și organizațiilor de partid. In lumina orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, va asigura creșterea rolului conducător al partidului in toate domeniile de activitate, îndeplinirea exemnlară a importantelor sarcini ce revin județului Cluj din proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, a planului de dezvoltare economico- socială în profil teritorial.
Cu entuziasm, eu vibranta dragoste și 

recunoștință, participanții la conferință au 
subliniat că înfăptuirea amniului program 
de înălțare a edificiului luminos al socia
lismului și comunismului pe păm intui pa
triei este garantată de opțiunea Istorică a 
întregului partid și ponor privind realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in func’la 
suoremă de secretar general al partidu
lui. Această convingere de Inimă și ra
țiune îți ere denlin temei in morile împli
niri c!e ultimului sfert de secol al istoriei 
noastre, precum și în grandioasele pro
iecte de viitor, a căror înfăptuire va da o 
nouă strălucire și măreție României socia
liste.Darea de seamă a înfățișat un tablou amplu, cuprinzător al rezultatelor obținute de comuniști, de către toți oamenii muncii in cel aproape patru ani ai actualului cincinal, perioadă în care s-a obținut o producție industrială cu circa 25 la sută mai mare față de nivelul atins în 1985, creșterea tnregistrîndu-se îndeosebi pe baza sporirii cu 37 la sută a productivității muncii. Succese deosebite au fost dobîndi- te și în agricultură, ramură in care producțiile primilor patru ani din cincinal depășesc substanțial întreaga producție a cincinalului anterior. Dezvoltarea economică a județului a fost susținută și de înfăptuirea unui vast program de investiții, care a reprezentat peste 22 miliarde lei. fiind puse in funcțiune 92 capacități de producție, date în exploatare 347 obiective economice și sociftl-culturale și 16 000 apartamente, din care peste 1 100 în mediul rural.Analizînd temeinic, în spirit critic și autocritic activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid, de consiliile oamen'lor muncii, darea de seamă a scos in evidență o serie de rămîneri în urmă în ceea ce privește înfăptuirea sarcinilor eco- nomico-sociale, îndeosebi nerealizările la unele produse fizice, la export, la anumite lucrări de investiții și reparații capitale, precum și in agricultură, unde producțiile înregistrate nu se ridică peste tot la nivelul posibilităților materiale și umane existente. S-a insistat asupra necesității implicării mai profunde a muncii de partid în problematica economico-socială, în rezolvarea optimă a tuturor problemelor, întronării Unui cliniat de exigență, ordine și disciplină, adoptării unui stil șl a unor metode de muncă operative și eficiente, creșterii gradului de nretătire profesională ți de conștiință politică al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii.Cei 30 de participant! la dezbateri au analizat, in spiritul unei înalte exigențe și responsabilități revoluționare, activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid pentru mobilizarea tuturor energiilor la îndeplinirea exemplară a obiectivelor programatice stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului. Dezbaterea modului în care au fost realizate sarcinile de plan din acest cincinal a fost însoțită de reevaluarea, in spiritul indicațiilor secretarului general al partidului, a posibilităților de perfecționare neîncetată a activității politico-organi- zatorice pentru Înfăptuirea prevederilor Programului-Directivă și Tezelor pentru Congresul al XIV-lea. Astfel, în cuvîntul lor, tovarășii Gheorghe Cordea, prim-secretar al Comitetului Municipal de Partid 

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar general al partidului
„Exprimind voința unanimă a tuturor comuniștilor și locuitorilor județului Cluj, 

ne exprimăm totala adeziune la propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales in funcția supremă de secretar general al partidului. Această opțiune 
istorică ilustrează voința fierbinte a intregului nostru popor, reprezintă garanția 
edificării cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate in România, pa 
baza aplicării creatoare a principiilor generale ale socialismului științific la con
dițiile concrete din țara noastră, chezășia întăririi unității și coeziunii partidului, 
garanția împlinirii celor mai indrăznețe aspirații ale națiunii noastre, a afirmării 
demne, libere și independente a patriei noastre in rindul țărilor lumii. Dăm și 
In acest fel glas increderii ferme că, In deplină unitate, partidul nostru va asigura 
înfăptuirea cu succes a mărețelor programe de dezvoltare multilaterală a patriei, 
care vor fi adoptate de înaltul for al comuniștilor români - Congresul al XIV-lea - 
pentru edificarea, cu poporul și pentru popor, a glorioasei opere de construcție 
a socialismului și comunismului in România*.

Candidații pentru organele centrale ale partidului:
Nicolae Bărbat, Violeta Căldărușă, Elena Cioca, Nicolae Constantin, Gheorghe 

Cordea, Andrei Csillag, Costică Dăscălescu, Mircea Drăgulin, Lajos Letay, Dimitrie- 
Virgil Marcoșanu, Gheorghe Marcu, Liliana Mihuț, loachim Moga, Ioan Mureșan, 
Aurel Negucioiu, Constanța Niculescu, Ion Olteanu, Constantin Oprlță, Arpad Pall, 
Aurel Rău, Ana Sabău, Ana SttckSsd, Ion Teoreanu, Iulian Topliceanu.

Cluj-Napoca, Ioan Călugăr, secretar al comitetului de partid de la Combinatul Metalurgic din Cîmpia Turzii, loan Ungur, director al Combinatului de Fibre, Celuloză și Hirtie Dej, Elena Faur, maistru, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de Sticlărie din Turda, și alții s-au referit la activitatea politică desfășurată pentru creșterea rolului conducător al partidului în viața colectivelor de muncă, pentru sporirea acțiunii factorilor intensivi și de eficiență economică. în acest context, numeroși vorbitori, printre care Angela Marta Zamfir, muncitoare, secretar al comitetului de partid de la Combinatul de Prelucrare a Lemnului Gherla, Ioan Mihai Tălpeanu, director al Combinatului de Utilaj Grau din Cluj-Napoca, Iosif Fo- dor, director al Institutului de Cercetări și Proiectări Miniere pentru Substanțe Nemetalifere, au subliniat necesitatea înfăptuirii integrale a programelor de modernizare și organizare științifică a producției și a muncii, a introducerii rapide în economie a celor mai noi rezultate ale cercetării științifice, care să asigure ridicarea nivelului tehnic al produselor, creșterea susținută a productivității muncii. Preocupările organizațiilor de partid de la sate, avînd ca scop obținerea de producții vegetale și animale la nivelul cerințelor noii revoluții agrare, au fost puse in evidență de către loan Giurgiu, președintele Cooperativei Agricole de Producție Luna, ing. Dorin Chintăoan, director al Trustului întreprinderilor Agricole de Stat, Ștefan Szabo, secretar adjunct al Comitetului Comunal de Partid Baciu, șl alții, care au arătat că înfăptuirea obiectivelor propuse cere respectarea tehnologiilor din cultura mare și zootehnie, introducerea spiritului de responsabilitate, de ordine și disciplină. Abordînd aspectele muncii politico- ideologice in spiritul orientărilor din magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din octombrie a.c., numeroși vorbitori, printre care Vasile Peteanu, maistru, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea „Armătura", prof. dr. Aurel Negucioiu, rector al Universității, Maria Cristian, președintele comitetului județean de cultură și educație socialistă, Dorina Cornea Hașegan, prim-secretar al comitetului județean al U.T.C., Constantin Cubie- șan, scriitor, redactor-șef adjunct al revistei „Steaua", și alții au analizat profund și au venit cu substanțiale propuneri pentru îmbunătățirea și îmbogățirea conținutului activității din acest domeniu, punînd accentul pe educarea patriotică, revoluționară a oamenilor muncii, a tinerei generații, pe dezvoltarea responsabilității sociale în muncă, pe întărirea unității de acțiuiie împotriva tendințelor manifestate în anumit? țări de destabilizare a socialismului, de reînviere a teoriilor iredentiste, de intensificare a manifestărilor naționalist-șovine. Intr-o deplină unitate, vorbitorii au subliniat necesitatea întăririi rolului conducător al partidului în întreaga viață social-eco- nomică a țării, și-au manifestat încrederea în valorile socialismului, în proprietatea socialistă — temelia tuturor marilor noastre înfăptuiri.Analiza profundă întreprinsă în cadrul conferinței cu privire la incul și sarcinile județului Cluj în ansamblul economiei naționale, propunerile și inițiativele afirmate în timpul dezbaterilor au stat la baza Ho- tăririi adoptate, care configurează principalele direcții de acțiune în diferite domenii.înălțătoare sentimente de dragoste, stimă șl recunoștință sint exprimate in TELEGRAMA ADRESATĂ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI, telegramă în care, printre altele, se arată : „Partioi- panții la Conferința organizației județene Cluj a Partidului Comunist Român iși manifestă eu vie satisfacție și nemărginită bucurie totala adeziune față de Hotărirea Plenarei Comitetului Central ai partidului privind realegerea dumneavoastră, marele Erou intre eroii națiunii, conducător revoluționar de excepție, strălucit strateg al edificării noii orînduiri in patria noastră, promotor neobosit ai independenței și suveranității României, personalitate ilustră a lumii contemporane, luptător consecvent pentru dezarmare, pace și colaborare, la marele forum al comuniștilor români, în suprema funcție de secretar general al partidului.Cu profund respect, aleasă stimă și prețuire, omagiem remarcabila contribuție a tovarășei Elena Ceaușescu, eminent militant al partidului și statului nostru, om de știință de largă recunoaștere internațională, la dezvoltarea multilaterală a patriei. Ia Înflorirea științei, învățămintului și culturii, la afirmarea tot mai puternică a României intre națiunile lumii".
Participanții la conferință, intr-o deplină 

unanimitate, au cerut delegaților care re
prezintă organizația județeană de partid 
la marele forum al comuniștilor să susțină, 
alături de intregul partid și popor, reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
funcția supremă de secretar general al 
partidului.

In climatul de intensă angajare patriotică a intregii națiuni pentru a întimpina cu rezultate cit mai bune marele forum al comuniștilor, in municipiul Tîrgoviște s-au desfășurat lucrările Conferinței organizației județene de partid Dîmbovița.Tovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., luînd cuvîntul in deschiderea lucrărilor conferinței, a adresat delegaților, întregii populații a județului Dîmbovița un cald salut tovărășesc, revoluționar din partea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, felicitări pentru realizările dobindite în întîmpina- rea Congresului al XIV-lea, precum și urarea de a obține noi și importante succese In îndeplinirea planului și programelor de dezvoltare economico-socială. Totodată, a fost exprimată cerința ca, în cadrul conferinței, să fie dezbătută, în spiritul exigențelor formulate de secretarul general al partidului la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R. din 24—25 octombrie, cu înaltă răspundere comunistă, activitatea politico-organizatorlcă desfășurată pentru transpunerea in viață a sarcinilor în toate domeniile, pentru mobilizarea largă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județ la Înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului.
In consens cu voința întregului partid, a 

intregii națiuni, toți participanții la confe
rință au susținut, din adîncul inimilor, cu 
nemărginită mîndrie patriotică și aleasă 
stimă, Hotărirea Plenarei Comitetului Cen
tral al partidului din 27-28 iunie privind 
realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la Congresul al XIV-lea, in suprema funcție 
de secretar general al partidului, văzind m 
această opțiune, de cea mai mara însem
nătate istorică, garanția sigură a înaintării, 
cu sporită vigoare, a țării spre culmile 
luminoase ale socialismului și comunismului.Darea de seamă, pornind de la principiile de excepțională însemnătate subliniate în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., referitoare Ia rolul determinant al forțelor de producție, ca factor hotărîtor al dezvoltării economico-so- ciale și făuririi cu succes a societății socialiste, la necesitatea dezvoltării proprietății socialiste, a situat în prim-planul analizei contribuția organelor și organizațiilor de partid locale la unirea tuturor forțelor pentru înfăptuirea sarcinilor ce au revenit județului în actualul cincinal, scoțind in evidență atît experiențele pozitive, oît și unele rămîneri in urmă, neajunsuri și rezerve insuficient folosite. Astfel, s-a arătat că, deși an de an a sporit contribuția județului la asigurarea bazei energetice și de materii prime a economiei naționale, la extinderea exportului și satisfacerea la un nivel superior a cerințelor de bunuri de consum industriale ale populației, într-o serie de unități, precum întreprinderea Electrocen- trale și întreprinderea de Materiale de Construcții Doicești, Uzina de Electrozi Siderurgici Titu, întreprinderea de Utilaje și Piese de Schimb Tîrgoviște, nu s-a asigurat folosirea la întreaga capacitate a dotărilor existente. Au fost examinate, de asemenea, cu răspundere, In spirit critic și autocritic, problemele dezvoltării și modernizării agriculturii, unele neajunsuri in activitatea de investiții, îndeosebi in construcțiile de locuințe, în sectorul micii industrii, comerțului și al prestărilor de servicii, In munca cultural- educativă și politico-ideologică. O atenție deosebită a fost acordată preocupării organelor și organizațiilor de partid pentru perfecționarea stilului și metodelor da muncă.Exprimlndu-șl totala adeziune la Ideile, tezele și orientările cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., toți cei 20 de vorbitori care au participat la dezbateri au subliniat In cuvîntul lor că partidul nostru, asumlndu-și rolul de conducător politic al societății, fără a se substitui organelor de stat, organismelor democrației muncitorești-revoluționare, este preocupat în permanență de perfecționarea propriei activități. în lumina acestei cerințe, comuniștii Mihail-Dan Curcubătă, directorul Combinatului Siderurgic Tîrgoviște, Doina Dru- mea, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de Frigidere Găești, Grigore Guțu, directorul Schelei de Producție Petrolieră Moreni, s-au referit in cuvîntul lor la preocuparea colectivelor de oameni ai muncii, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, de a aplica in producție cele mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice, angajindu-se să asigure înfăptuirea integrală a programelor de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, ridicarea nivelului profesional și de cultură generală al întregului personal muncitor, creșterea calității și eficienței producției. In acest context, participanții la dezbateri au dat expresie sentimentelor de inaltă prețuire și profund respect ale comuniștilor, ale tuturor locuitorilor județului Dîmbovița față de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de 

frunte al partidului și statului, savant de largă recunoaștere mondială, pentru contribuția sa de cea mai mare însemnătate la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a României socialiste.Abordînd în cuvîntul lor problemele înfăptuirii noii revoluții agrare, delegații Ilie Nicolae, directorul direcției agricole județene, Marin Frățilă, secretarul Comitetului Comunal de Partid Crevedia, au arătat că, deși producțiile agricole au sporit in permanență, în acest an obținîndu-se cele mai mari recolte din istoria județului, există-încă suficiente rezerve de perfecționare a muncii atît in sectorul vegetal, cit mai ales în zootehnie, unde actualele efective de animale, producțiile de carne și lapte nu se ridică încă la nivelul cerințelor, al posibilităților.în cuvîntul lor, tovarășii Ion Nicolae, prim-secretar al Comitetului Municipal Tîrgoviște al P.C.R., Eugenia Gîdea, vicepreședinte ai consiliului popular județean, Roxana Zaharia, secretarul comitetului de partid din comerț din municipiul Tîrgoviște, au examinat de pe poziții partinice, cu exigență revoluționară stadiul înfăptuirii 'indicațiilor secretarului general al partidului privind întocmirea și definitivarea programelor de dezvoltare a localităților județului, acordînd o atenție deosebită îndeplinirii prevederilor în domeniu) autoconducerii si autoaprovizionării, îmbunătățirii activității unităților din cooperație, comerț și alimentație publică, pentru eliminarea neintîrziată a lipsurilor care se mai manifestă în aceste sectoare.Insușindu-și aprecierile din expunerea secretarului general al partidului, din Tezele pentru Congresul al XIV-lea privind o anumită răminere în urmă a nivelului activității politico-educative față de dezvoltarea forțelor de producție și a reia- fiilor de producție, comuniștii Georgeta Barau, secretar a! comitetului județean de partid. Ion Oncescu, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de Utilaj Petrolier. Aurelia Catană, insnector general al inspectoratului județean de învățămint, au prezentat un complex de măsuri de natură să asigure îmbunătățirea simțitoare a activității de propagandă, pentru sporirea forței sale educative, în vederea mobilizării tuturor oamenilor muncii la realizarea sarcinilor de producție, pentru formarea și dezvoltarea atitudinii înaintate fața de muncă, față de valorile socialismului, pentru aplicarea și respectarea fermă in viață a principiilor eticii și echității socialiste.Exprimind acordul deplin cu documentele ce vor fi supuse dezbaterii Congresu- „u,-a. XIV-lea, pa^ticjngnjjj. au adoptat Hotarirea conferinței județene de partid, in care sp prevede, printre», altele : Conferința stabilește ca obiectiv princioal al activității organizațiilor de partid din industrie dezvoltarea intensivă, organizarea superioară și modernizarea proceselor de fabricație ; în agricultură, accentul se va pune pe dezvoltarea prioritară a zootehniei și ridicarea potențialului productiv al fondului funciar ; definitivarea pină Ia sfirșitul trimestrului I din 1990 a schițelor de sistematizare a tuturor localităților județului ; intensificarea activității ideologice și politico-educative de formare comunistă, revoluționară a oamenilor muncii, pentru dezvoltarea și întărirea spiritului de răspundere și exigență în înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce le revin în opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Cu Îndelungi aplauze șl urale, particî- panții au adoptat o TELEGRAMĂ ADRESATA C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care se Spune, printre altele : „Conferința a exprimat adeziunea deplină la politica profund științifică, novatoare a partidului și statului nostru, politică al cărei genial ctitor și consecvent promotor sinteți dumneavoastră, patriot înflăcărat și revoluționar cutezător, personalitate remarcabilă a vieții politice internaționale, ce întruchipați înaltele virtuți ale poporului român, idealurile sale de echitate și dreptate, de progres și prosperitate, de libertate socială și independentă națională. In intimpinarea Congresului al XIV-lea al partidului, oamenii muncii din județul Dimbovifa se angajează să livreze suplimentar economiei naționale peste 11 009 tone otel, 150 003 tone ciment, 580 tone utilaj tehnologic pentru chimie, 3 500 frigidere, 88 strunguri de inaltă tehnicitate, produse ale industriei electrotehnice în valoare do aproape 20 milioane lei și peste 6 milioane lei confecții textile. Un număr de 20 unități economice s-au angajat să realizeze in avans planul producției de export pe 11 luni și să livreze peste prevederi produse în valoare de peste 500 milioane lei".
Intr-o impresionantă manifestare a dra

gostei și recunoștinței fierbinți față de 
partid, față de secretarul său general, 
participanții la conferință au adoptat in 
unanimitate, prin entuziaste ovații și în
delungi aplauze, hotărirea ca delegații din 
județul Dîmbovița la marele forum al co
muniștilor să voteze realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția supremă in 
partid.

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar general al partidului
„Conferința organizației județene Dimbovița a Partidului Comunist Român, 

dind expresie voinței comuniștilor exprimate in adunările și conferințele de dări 
de seamă și alegeri, ale tuturor oamenilor muncii din județ, in deplină unitate 
cu intregul partid și popor, susține, din toată inima, Hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. privind propunerea de realegere, de către Congresul al XIV-lea, in funcția 
supremă de secretar general al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, marele 
Erou intre eroii neamului, revoluționar neînfricat, eminent conducător al partidu
lui si statului, a cărui activitate prodigioasă a determinat o laraâ deschidere spre 
înnoire și perfecționare in toate domeniile vieții politice, economice și sociale 
a țării”.

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
Georgeta Barău, Nicolae Blegan, Floarea Bucur, Mihail-Dan Curcubătă, Marin 

Enache, Pantelimon Găvănescu, Steliana Istodorescu, Codrina Lots, Ion Oncescu, 
Ioana Păun, Anton Rădulescu, Gheorghe Rădulescu, Petre Răileanu, Olimpia So- 
lomonescu. Iile Teodorescu, Gheorghe Vasile.
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obținerea unor
și

în telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, colective de oameni ai muncii raportează obținerea unor remarcabile realizări pe care le dedică celui de-al XIV-lea Congres al P.C.R.în telegrama Comltetulnl Județean Arad al P.C.R. se arată că prin valorificarea potențialului hidroenergetic și valorificarea eficientă a noilor surse de energie s-a asigurat independența energetică a 5 comune : Bîrsa, Carand, Dezna, Iratosu și Seluș. In acest scop s-au pus în funcțiune 3 microhidrocen- trale și 4 grupuri de conversie a biogazului in energie electrică, avînd o putere instalată de 623 kW, ceea ce permite obținerea unei producții de energie electrică de 2 637 000 kWh pe an. Prin atenția sporită acordată celorlalte surse neconvenționale de energie au fost realizate 153 instalații solare, 40

instalații de biogaz, 7 instalații eoliene, 19 instalații de valorificare a energiei geotermale.Subliniind că au fost identificate și stabilite soluții pentru noi capacități care să asigure autonomia energetică a încă 5 comune în anul 1990, oamenii muncii din acest județ se angajează să acționeze cu hotărîre pentru valorificarea tuturor resurselor energetice, care vor spori contribuția județului Arad la dezvoltarea bazei energetice a țării.In telegrama Comitetului Județean Suceava al P.C.R. se raportează că la 8 noiembrie, cu aproape 12 luni mai devreme față de termenul planificat, au fost finalizate lucrările de electrificare a căii ferate ce leagă municipiul Suceava de centrul minier Iacobeni, pe o distanță de 100 km, realizare care, pe lingă optimizarea traficului de marfă și călători, va permite economisirea a peste 20 000 tone de motorină pe an.

în telegramă se arată că oamenii muncii din județul Suceava sint hotărîți să facă din fiecare zi care a mai rămas pînă la Congresul al XIV-lea zi de maximă și eficientă angajare în muncă în toate domeniile de activitate, pentru a îndeplini exemplar sarcinile ce le revin pentru acest an și pe Întregul cincinal.Comitetul Județean Ialomița al P.C.R. raportează că, acționînd cu fermitate pentru dezvoltarea armonioasă și modernizarea localităților țării, au fost realizate mori și brutării în toate comunele județului. Aceste obiective, adaugă noi unități de activități industriale și prestări ' ". Invățămînt, cultură și alte edificii edilitar-gospodărești, puse la dispoziția locuitorilor satelor și comunelor ialomițene, reprezintă pași importanți pe calea apropierii condițiilor de muncă și viață ale celor ce trăiesc și muncesc la sate față de cele de la oraș.

la care seservicii, de

(Urmare din pag. I)Pornindu-se de la Importantele obiective ce revin acestor județe, In etapa actuală și în perspectivă, în cadrul dezbaterilor a fost manifestată hotărîrea de a intensifica munca organizatorică, politico-ideolo- gică și cultural-educativă, pentru a asigura creșterea conștiinței socialiste, a spiritului de răspundere și combativității revoluționare în toate domeniile, perfecționarea stilului și a metodelor de lucru ale organelor și organizațiilor de partid, in vederea întăririi rolului lor în conducerea întregii activități — politice, economice, sociale și educative — a sporirii forței lor în organizarea și unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii pentru îndeplinirea programelor de tare în profil teritorial, a țări.Delegații la conferințe glas deplinei adeziuni la
dezvol- întregiiau dat _____ __________ politicaexternă* de pace și largă colaborare a României socialiste, la inițiativele și acțiunile întreprinse pe plan internațional de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, care, slujind cu inepuizabilă energie și devotament patriotic interesele vitale ale ppporului, cauza edificării socialismului și comunismului în țara noastră, «-a afirmat ca neobosit luptător pentru o lume a păcii și colaborării, pentru dezarmare, securitate, înțelegere șl cooperare, pentru realizarea Idealurilor de libertate, independență șl progres ale tuturor națiunilor.Participanții la dezbateri au

susținut cu tărie poziția principială a partidului și statului nostru, exprimată, cu claritate și fermitate, în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., de respingere hotărită a acțiunilor și încercărilor cercurilor reacționare imperialiste de defăimare și subminare a socialismului, de amestec în treburile interne și de destabilizare a țărilor socialiste, subliniind hotărârea întregului popor român de a face totul pentru apărarea valorilor ideologice, politice și morala ala socialismului, pentru edificarea pe pămîntul patriei a celei mai drepte și umane ortnduiri — comunismul.Prin întreaga lor desfășurare, conferințele organizațiilor județene de partid au dovedit forța și tăria partidului nostru, capacitatea organizațiilor sale de a mobiliza masele de oameni ai muncii la înfăptuirea politicii partidului, strânsa coeziune și unitate a comuniștilor, a întregii națiuni în jurul partidului, al secretarului său general.Potrivit Statutului partidului șl în conformitate cu criteriile stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din luna iunie, conferințele au alee noile organe de conducere ale organizațiilor județene de partid, delegații pentru Congres și au desemnat candidații pentru organele centrale neri au discuției și consultării generale ale organizațiilor din care fac parte membrii de partid respectivi, la care au fost invitați și alți oameni ai muncii din unitățile
de partid. Aceste propu- fost in prealabil supuse adunărilor

în care își desfășoară activitatea, ceea ce reflectă pregnant caracterul profund democratic al principiilor care stau la baza activității partidului nostru.în cadrul conferințelor au fost aleși ca prim-secretari ai comitetelor județene de partid tovarășii : Ion Savu — Alba; Elena Pugna — Arad ; Ion Bogdan Băluță — Argeș ; Andrei Sorcoiu — Bihor ; Elena Nae — Botoșani; Petre Preoteasa — Brașov ; loan Foriș — Călărași ; Ioachim Moga — Cluj ; Pantelimon Găvănescu — Dîmbovița ; Ion Traian Ștefănescu — Dolj ; Carol Dina — Galați ; Ion Anastasiu — Gorj; Ion Popa — Hunedoara ; Maria Ghițulică — Iași ; Vasile Carp — Olt; Ion Frățilă — Prahova ; Maria Bradea — Satu Mare ; loan Constantin Deaconu — Teleorman ; Ioan Pavel — Vaslui; Elena Verona Burtea — Vîlcea.Reafirmînd hotărîrea de a înfăptui neabătut politica partidului și statului nostru, participanții la conferințe au adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, telegrame în care se regăsește afirmată cu tărie voința comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, a întregului popor de a acționa, cu dăruire și abnegație, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe 1989, a prevederilor actualului cincinal, pentru pregătirea condițiilor necesare realizării hotărârilor ce vor fi adoptate de Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.
„Decada cărții românești"începînd de miercuri, se desfășoară în întreaga țară „Decada cărții românești", manifestare intrată în tradiția vieții noastre culturale, actuala sa ediție, cu semnificații a- parte, fiind dedicată Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român. Prin acțiunile programate în, această perioadă — lansări da volume, mese rotunde, dezbateri, întîl- niri ale cititorilor cu scriitori, edi-ț tori, oameni de știință, cultură și arta — vor fi relevate aspecte ale publicării și răsplndirii cărții de toate genurile, fiind subliniată contribuția, literaturii, alături de celelalte elemente ale culturii românești, la făurirea patrimoniului nostru spiritual contemporan. Vor fi organizate, sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Consiliului Central al U.G.S.R. șl Uniunii Scriitorilor, ca și pe plan local, la nivel județean, numeroase acțiuni de popularizare și difuzare a cărții. Pe mari platforme industriale, in Întreprinderi, pe șantiere de construcții, In unități de Invățămînt și așezăminte de cultură vor fi prezentate, in cadrul în- tilnirilor cu cititorii, realizări ale e- diturilor românești, profilul unor serii și colecții de largă audiență, noj apariții de carte social-politică, științifică, tehnică, agrozootehnică, beletristică, de artă. In programul decadei se află Înscrise „zile" ale editurilor, recitaluri de poezie, acțiuni de răsplndire a cărții la locul de muncă.

Deschiderea la nivel republican a „Decadei cărții românești" a fost marcată, miercuri, prin manifestările de la întreprinderea bucureșteană „Autobuzul" și centrele de creație șl cultură socialistă ale sindicatelor din orașele Bistrița-Năsăud și Vaslui, în cadrul cărora au fost prezentate expuneri cu tema „Opera teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu — strălucită contribuție Ia îmbogățirea tezaurului politico-ideologic al partidului, a teoriei și practicii construcției socialiste, măreț program de muncă și acțiune revoluționară". Au urmat dezbateri privind literatura română contemporană și rolul acesteia în formarea omului nou al societății socialiste, în lumina documentelor pentru Congresul al XIV-lea al P.C.R. și au fost deschise expoziții de carte social-poli- tică, tehnico-științifică și beletristică. (Agerpres)
vremea

Prognoza meteorologică pentru inter
valul 9 noiembrie, ora 20 — 12 noiem
brie, ora 20. In țară : Vremea va fi, în 
general, închisă, cu cerul mal mult 
noros In regiunile estice șl sud-estice șl 
se va ameliora In celelalte regiuni, 
unde cerul va fi noros la început, apoi 
va deveni variabil. Precipitații sub for
mă de ploaie vor cădea temporar.

tv
19,00 Telejurnal
19,30 In dezbatere Tezele, Ideile, orien

tările din Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R. Generalizarea 
învățămintului de 12 ani — factor 
decisiv în formarea clasei munci
toare șl a țărănimii intelectuale

19.50 Suprema unitate de granit. Cîntece 
patriotice, revoluționare

20,05 în dezbatere : Documentele pentru 
Congresul al XIV-lea al Partidu
lui Comunist Român. Prin afir
marea și promovarea celor mal 
noi cuceriri ale științei șl tehnicii 
agricole — către recolte mari, si
gure, stabile, către o agricultură 
de mare randament

20,25 Laureați ai Festivalului național 
„Cîntarea României"

20,45 File de glorioasă istorie
21,05 Film In serial. „Explozia". Pro

ducție a Studioului cinematografic 
„București". Scenariul : loan Gri- 
gorescu. Regla 1 Mircea 
Ultima parte

21.50 Telejurnal

Drăgan.

mat ales In primele zile, tn 
sud-estul țării. In celelalte 
ploile vor fi, la Început, pe 
apoi vor deveni izolate. La munte și 
trecător in Subcarpați precipitațiile 
vor fi șl sub formă de lapovlță șl nin
soare. Vtntul va mai prezenta unele 
intensificări in estul țării, la Începutul 
intervalului, cu viteze de 40—60 kilo
metri la oră. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre zero șl 10 grade, local 
mal coborâte in regiunile nordice șl 
centrale, iar cele maxime se vor În
cadra, în general, între 8 șl 16 grade. 
Noaptea și dimineața, în zonele joase, 
se va produce ceață.

estul șl 
regiuni, 
alocuri,

tatr

i 
i.

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : O scrisoare pierdută — 18 ; 
(sala Amfiteatru) : Torquato Tasso — 
IB ; (sala Atelier) : Mantaua — 18
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75. sala Studio) ; Recital de so
nate. Andrei Pricope — violoncel, 
Viorica Rădol — pian (Bach, Beetho
ven, Brahms) — 17 ; (Ateneul
Român) : Concert vocal-simfonic. Di
rijor : Hori* Andreescu. Solist : Dan 
Grlgore. Orchestra simfonică șl corul 
filarmonicii. Maestru de cor : Mihai 
Diaeonescu — 18
• Opera Română (13 18 57) 1 Travlata 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) r Se
cretul lui Marco Polo — 18
• Teatrul „Luda Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): No
țiunea de fericire — 18 ; (sala Grădi
na Icoanei, 11 95 44) i Uriașii munți
lor — 18
• Teatrul Mie (14 7011) l Arta Iubirii 
— 18,30
• Teatrul Foarte Mio (14 09 05) 2 
Noapte bună, mamă — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) i Cind 
comedia era rege — 18
• Teatrul „Nottara" (59 51 03, sala 
Magheru) : Necazurile unui îndrăgos
tit — 18 ; (sala Studio) : Sculptura 
in os — 18,30

• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : ȘI totuși Eminescu — 18
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, Savoy 
— 18 : (sala Victoria, 50 58 65) : Ca
valcada Tisului — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
• Teatrul * 
lJite-1, nu
O Teatrul ii, aaia
Victoria) : Dumbrava minunată — 10; 
Cei patru - . • .
Cosmonauțllor, 
mai cu moț — 13; 15
• Circul București (10 41 95) : „Arena 
atracțiilor" (R.P. Bulgaria) — 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59) 1 
Camera de alături — 18

„Ion Creangă" (50 26 55) | 
e — 9 ; Romanțioșii — 18 

„Țăndărică" (15 23 77, sala

mușchi tari — 15 ; (sala
11 12 04) : O fetiță

♦ cinema
• Ciclul de filme „Drum de luptă șl 
biruință" — i6.30 : Mlhai Viteazul — 
9; 12.45; 18: PATRIA (11 86 25)
• Ciclul de filme „Sub semnul mari
lor împliniri" : SCALA (11 03 72) — 15
• Rochia albă de dantelă : SCALA
— 9; 11; 13; 17.15; 19,30, FESTIVAL 
(15 63 84) — 9: 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30
• Frezumpțle de nevinovăție („Zilele 
filmului sovietic") : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20

• Un comisar acuză : FAVORIT
(4531 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, PA
CEA (71 30 85) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, 
LUMINA (14 7416) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19
• Revanșa : VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Columna : DACIA (50 35 94) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Misterele Bucureștilor : LIRA
(317171) — 9; 11: 13; 15; 17; 19, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Cei care plătesc eu viața : VOLGA
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19
• Imposibila iubire : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: 12; 15,30; 18,30
• Cronica adolescenței — 17; 19 ;
Program de desene animate — 9; 11; 
13; 15: DOINA (16 35 38)
• Poveste din Nordul îndepărtat : 
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Zbuciumul Iubirii: UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• O farsă pentru cuscru : DRUMUL 
SĂRII (312813) — 15; 17; 19
• Cursa secolului : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19
• Poiana corbilor: GIULEȘTI (17 55 46) 
__ 9* 11* 13: 15* 17: 19
• Zece’ negri ’mititei : COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 18,30
0 Oricare fată iubește un băiat : 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Nava lui Yang : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17; 19

SOCIALISMUL REPREZINTĂ VIITORUL OMENIRII
Declarația primului-secretar al C.C. al P.C. din CubaHAVANA 8 (Agerpres). — Intr-un discurs rostit la Havana, la inaugurarea unui combinat al industriei materialelor de construcții, Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, a reafirmat încrederea în socialism, subliniind că țara sa nu se va întoarce niciodată la capitalism — informează agenția

Prensa Latina. Acum, cind capitalismul și imperialismul gîndesc că Ideile socialismului, comunismului și marxism-leninismului sînt lichidate, noi, cubanezii, avem încredere mai mult ca oricind că sistemul socialist constituie viitorul omenirii, deoarece el este cel mai uman din cite se cunosc — a afirmat Fidel Castro.
în Adunarea Generală a O.N.U.

Cereri de generalizare a sancțiunilor aplicate 
regimului rasist sud-africanNAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — în plenul Adunării Generale a O.N.U. au început dezbaterile asupra politicii de apartheid aplicate de guvernul sud-african. In raportul Comitetului special al O.N.U. împotriva apartheidului se apreciază că sancțiunile parțiale și izolate aplicate in prezent au dus totuși la a- gravarea problemelor structurale ale economiei R.S.A. Dar dacă marile puteri occidentale industrializate ar fi dat dovadă de aceeași voință politică ca și restul țărilor lumii, inclusiv țările dezvoltate din nordul Europei, eficiența acestor sancțiuni ar fi fost mult mai mare. De pildă, capacitatea guvernanților de la Pre

toria de a achiziționa petrol și de a produce armament atestă încă o dată faptul că embargoul instituit a fost Încălcat.LONDRA 8 (Agerpres). — Mișcarea împotriva apartheidului din Marea Britanie a organizat o campanie de protest contra represiunilor din R.S.A., unde 67 de deținuți politici au fost condamnați la moarte, fiind acuzați de diferite „crime" contra regimului de la Pretoria. în cadrul acestei campanii, peste 30 000 de persoane și-au pus pină acum semnătura pe o petiție prin care se cere Rnularea sentințelor menționate.
Pentru crearea unei zone denuclearizate 

in Pacificul de sudWASHINGTON 8 (Agerpres). — Camera Reprezentanților a Congresului S.U.A. a chemat Administrația americană — printr-o rezoluție adoptată —i să reexamineze problema semnării protocoalelor la Acordul de Ia Rarotonga, care stipulează crearea unei zone denuclearizate în regiunea de sud a Pacificului — relatează agenția T.A.S.S.Acordul amintit a intrat în vigoare

in 1986, fiind ratificat pînă acum de 11 state. Semnatarii lui se pronunță Împotriva efectuării de experiențe nucleare, producerii și stocării de arsenale nucleare in regiune, che- mînd statele posesoare de arme nucleare să se alăture documentului și să-și asume angajamentul de a nu folosi armele nucleare Împotriva țăriior-parte la acord.
Insurgenții salvadorieni cer medierea „Grupului 
celor opt“ pentru soluționarea situației din țarăCIUDAD DE MEXICO 8 (A-gerpres). — Frontul Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) din Salvador a adresat președinților statelor Grupului celor opt (grupul de la Contadora șl Grupul de Sprijin), precum și Ecuadorului o scrisoare în care solicită medierea în soluționarea situației create în țară că urmare a noului val de acțiuni represive ale autorităților de la San Salvador împotriva mișcării populare.în scrisoare se cere ca aceștia să faciliteze crearea în Salvador a condițiilor necesare pentru garantarea desfășurării fără riscuri a activității organizațiilor politice și obștești, re

latează agențiile Prensa Latina șl T.A.S.S.NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. a aprobat in unanimitate crearea Grupului de observatori ai Națiunilor Unite pentru America Centrală (O.N.U.C.A.). Din grup fac parte 260 de reprezentanți din diferite țări.Rezoluția in acest Sens aprobă raportul secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, asupra activității grupului, cerînd, totodată, să se ia măsuri adecvate privind deplasarea imediată a O.N.U.C.A. în zonă pentru o perioadă inițială de șase luni.
elveția» Proteste împotriva proliferării organizațiilor

de extremă dreaptăBERNA 8 (Agerpres). — Opinia publică din Elveția și-a manifestat protestul față de acțiunile brutale din ultima perioadă ale organizației „Frontul patriotic", de extremă dreaptă. In ultimul an, membrii a- cestei' organizații au brutalizat numeroși cetățeni elvețieni cu vederi democratice, au atacat sediile unor organizații progresiste și au organi-

z manifestații cu caracter rasist la luna iunie, peste 100 deputați din cantonul Zurich au cerut guvernului elaborarea unui raport cu privire la proliferarea grupărilor de extremă dreaptă și a unei legislații care să sancționeze manifestările cu caracter rasist, discriminarea națională șl religioasă, prevederi ce nu există in dreptul elvețian.
Contenciosul comercial americano-japonezTOKIO 8 (Agerpres). — O înaltă oficialitate de la Ministerul nipon de Finanțe a respins cererea guvernului american ca unitățile economice să-și restrîngă cheltuielile de capital pentru că aceasta ar putea duce la intensificarea exporturilor japoneze în S.U.A. Cererea americană a fost formulată la actualele

convorbiri economice nipono-ameri- cane.Respingînd cererea americană, oficialitatea niponă a declarat, potrivit agenției Kyodo : „Dacă mărfurile S.U.A. nu pot concura pe deplin cu produsele japoneze, fabricanții americani să investească pentru a produce mărfuri mai bune, mai competitive, pe care Japonia să fie dispusă să le cumpere".

Domnului RENE MUAAWAD
Președintele Republicii LibanezeCu prilejul alegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Republicii Libaneze, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și succes deplin tn funcția de mare răspundere ce v-a fost încredințată.îmi exprim' speranța că, prin dezvoltarea unei largi colaborări intre toate partidele, organizațiile si forțele politice ale societății libaneze, prin acțiunea lor unită, se vor asigura realizarea reconcilierii naționale, pacea, independența, suveranitatea, unitatea șl integritatea Libanului.Sint încredințat că relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Liban se vor dezvolta în continuare, in interesul popoarelor român și libanez, al cauzei păcii și Înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN DANEMARCA

COPENHAGA 
Dragi tovarăși.Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a creării Partidului Comunist din Danemarca, in numele Partidului Comunist Român, al oamenilor muncii din România, vă adresăm dumneavoastră, comuniștilor danezi calde felicitări și cele mai bune urări de succes in activitatea consacrată promovării aspirațiilor fundamentale de bunăstare și dreptate socială ale oamenilor muncii, ale Întregului popor danez.Folosim acest prilej pentru a releva relațiile de prietenie, colaborare șl de solidaritate statornicite între partidele noastre, exprimînd, totodată, convingerea că ele se vor dezvolta continuu șl în viitor, în interesul partidelor și țărilor noastre, al cauzei socialismului și păcii în lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Desfășurarea 
alegerilor din NamibiaWINDHOEK 8 (Agerpres). — Miercuri, după două zile de la deschiderea scrutinului pentru desemnarea unei Adunări Constituante în Namibia, numărul celor care și-au exercitat dreptul de vot s-a ridicat la aproximativ un sfert din totalul electoratului de 700 000 de persoane — s-a anunțat in capitala teritoriului, Windhoek. Potrivit surselor oficiale, scrutinul s-a desfășurat Intr-o atmosferă de calm.Rezultatele alegerilor — punctul final in procesul prin care Namibia va deveni independentă, — vor fi cunoscute după 11 noiembrie, cind se va încheia scrutinul pe întreg teritoriul.
Consultări privind formarea 
unui guvern de reconciliere 

națională in LibanBEIRUT 8 (Agerpres). — Președintele Libanului, Rend Muaawad, a continuat consultările consacrate formării unui guvern de reconciliere națională. Contactele sale au inclus reprezentanți ai diferitelor formațiuni politice ți confesiuni din Liban.Șeful statului libanez l-a primit pe vicepreședintele Siriei, Abdel Halim Khaddam, care a Întreprins o vizită in nordul Libanului. Convorbirile s-au axat pe modalitățile de aplicare a documentului de reconciliere națională aprobat de parlamentul libanez, de natură să ducă la Instaurarea securității, păcii și unității in țară.NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. și-a exprimat satisfacția față de alegerea președintelui Libanului. Rend Muaawad, și a cerut tuturor sectoarelor libaneze, inclusiv forțelor armate, să-1 sprijine în activitatea sa pe noul șef al statului, pentru salvgardarea unității, independenței și suveranității țării.Intr-o declarație difuzată de președintele în exercițiu al Consiliului, este relevată contribuția deputaților libanezi, prin aprobarea acordului de la Taif (Arabia Saudită), la restabilirea instituțiilor statale in Liban.
Zimbabwe , Crearea partidului unic-pas important pe calea 

consolidării independenței naționale„Un singur popor, un singur Zim
babwe !“, lozinca ce exprima, cu doi ani în urmă, dorința de unitate a poporului Zimbabwean, este pe punctul de a-și găsi împlinirea. în luna decembrie se va desfășura congresul de constituire a partidului unic, rezultat din fuzionarea principalelor două formațiuni politice din țară — Z.A.N.U. — F.P. (Uniunea Națională Africană din Zimbabwe — Frontul Patriotic), partidul de guver- nămint, și F.P. — Z.A.P.U. (Frontul Patriotic — Uniunea Populară Africană din Zimbabwe). Hotărîrea a fost anunțată la Harare de Robert Mugabe, președintele Zimbabwe și secretar general al Z.A.N.U. — F.P., la începutul lunii octombrie, cu ocazia desfășurării primei reuniuni comune a Comitetelor Centrale ale celor două partide, în urma încheierii procesului de unificare a acestora, inițiat în 1987, o dată cu semnarea acordului de principiu vizind realizarea unui singur partid.Imperativul creării partidului unie are rădăcini adinei în mișcarea revoluționară din Zimbabwe. încă in perioada de început a luptei revoluționare armate împotriva fostului guvern minoritar rasist, condus de Jan Smith, conlucrarea dintre Z.A.N.U. și Z.A.P.U. s-a dovedit deosebit de fructuoasă, membrii lor dînd lovituri puternice forțelor de ocupație și reușind să obțină la alegerile din 1980 — pe care guvernul rasist a fost nevoit să le accepte — majoritatea covîrșitoare a voturilor, ceea ce a deschis calea proclamării independenței naționale. La primul Congres al Z.A.N.U., desfășurat imediat după dobîndirea independenței, liderul partidului, Robert Mugabe, a reliefat necesitatea instaurării unul „stat CU 
partid unic, ca singură chezășie a în
făptuirii revoluției socialiste", calea

de dezvoltare pentru care optase tinărul stat african după eliberare.în răstimpul trecut de la abolirea dominației coloniale și dobîndirea suveranității naționale, Zimbabwe a obținut o serie de importante realizări social-economice. A fost, astfel, înfăptuită reforma agrară, s-a trecut la valorificarea intensă a resurselor naturale în folosul propriu, la aplicarea unui program industrial pe scară largă. Datele difuzate de Banca de rezerve a Zimbabwe relevă o creștere a producției agricole de 30 la sută față de sezonul precedent și o însemnată creștere a producției industriei prelucrătoare.Asemenea realizări nu sînt însă privite cu ochi buni de promotorii politicii rasiste și colonialiste din R.S.A., care susțin pe față acțiunile teroriste ale așa-zisei „Mișcări Naționale de Rezistență" din Zimbabwe, cu unicul scop de a provoca destabilizarea situației interne, așa cum de altfel încearcă prin cele mai diferite forme, inclusiv acte directe de agresiune, în toate țările africane vecine sau „din prima linie", cum li se mai spune, tocmai datorită situației lor geografice. în aceste condiții, apreciind, pe drept cuvînt, întărirea unității naționale ca o condiție indispensabilă pentru consolidarea independenței țării și contracararea actelor agresive ale rasiștilor sud-afri- cani, liderii celor două partide politice, R. Mugabe (Z.A.N.U. — F.P.) și Joshua Nkomo (F.P. — Z.A.P.U.), au decis inițierea procesului de unificare, care astăzi se apropie de faza aa finală.în același sens, al consolidării puterii populare, se înscrie și hotărîrea privind instituirea, începînd de anul viitor, a sistemului parlamentar unicameral (parlamentul Zimbabwean fiind constituit în prezent din Senat și Cameră). Se are în vedere, de a- semenea, sporirea numărului deputa-

ților, aceștia urmînd să fie desemnați în cadrul alegerilor parlamentare programate pentru luna aprilie a anului viitor.Evoluțiile din Zimbabwe îndreptate spre crearea unui partid unic, ca pas hotăritor pentru continuarea și adincirea prefacerilor progresiste și consolidarea independenței naționale, se înscriu, neîndoielnic, ca o dovadă concludentă a faptului că aceasta este calea sigură, opțiunea tot mai larg Împărtășită in rîndul tinerelor state independente In vederea înfăptuirii aspirațiilor lor vitale. „Doar un 
partid unit și puternic, cu o orientare 
progresistă poate garanta unitatea, 
dezvoltarea, ți pacea națiunii", declara Robert Mugabe adăugind ; „înain
tarea spre socialism se poate face cu 
succes numai dacă poporul este unit 
din punct de vedere politic și ideo
logic. O națiune divizată se expune 
manipulării de către dușmani, iar 
securitatea sa este periclitată".

„Importanța unificării partidelor 
noastre este deosebit de mare. 
Nerealizarea acestui act s-ar solda cu 
repercusiuni dezastruoase pentru Zim
babwe", releva, la rîndul său, Joshua Nkomo, liderul F.P. — Z.A.P.U.Se știe că numele tînărului stat — Zimbabwe — Înseamnă „casă de pia
tră", denumire derivind din existența In centrul țării a vestigiilor unor uriașe construcții monolitice, atestînd gradul inalt de civilizație atins de populațiile care sălășluiau pe vremuri pe aceste meleaguri. Prefigurîndu-se cel mai însemnat eveniment de la dobîndirea independenței țării, crearea partidului unic în Zimbabwe exprimă hotărîrea fermă a unui popor decis să acționeze prin toate mijloacele pentru făurirea unui stat unitar și puternic, o solidă „casă de pia
tră" pe pămînt african.

Adriana VELA
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TRANSMIT: ICONVORBIRI POLONO-AUS- TRIECE. Ministrul afacerilor externe al Poloniei, Krysztof Skubis- zewski, și-a încheiat vizita în Austria. El a fost primit de cancelarul federal al Austriei, Franz Vra- nitzki, și de ministrul de externe Alois Mock, cu care a conferit in probleme de interes comun și în unele probleme ale actualității internaționale.SCRUTIN. în Iordania s-au desfășurat miercuri alegeri legislative pentru desemnarea membrilor Camerei Reprezentanților a parlamentului țării. Cei aproape un milion de alegători iordanieni au desemnat 80 de deputați dintre 647 candidați, între care s-au numărat și 12 femei.PLENARA C.C. AL P.C. DIN GRECIA a avut loc la Atena. Plenara a analizat rezultatele alegerilor legislative de la 5 noiembrie și viitoarea politică a partidului. Comunicatul dat publicității la încheierea lucrărilor subliniază faptul că Partidul Comunist din Grecia va continua să activeze în cadrul coaliției forțelor de stingă și progresiste pentru găsirea unei soluții la principala problemă din viața politică a țării, anume crearea nou* lui guvern.PROIECT. Ministerul Apărării al S.U.A. intenționează să atragă mai multe instituții universitare în cercetările militare — a anunțat purtătorul de cuvînt al Pentagonului, la o conferință de presă la Washington. A fost dată publicității o listă de 25 de universități care, în următorii trei ani, vor fi subvenționate în cadrul unui „program de lansare a cercetărilor".REUNIUNE INTERAFRICANA. în capitala Nigeriei s-au deschis lucrările unei reuniuni a Organizației Economice a Statelor Vest-Afri- cane (ECOWAS), consacrată problemelor comerțului, sistemului vamal și utilizării forței de muncă in țările membre. Specialiști și ex- perți ai organizației urmează să analizeze modalitățile de aplicare a programelor ECOWAS în acest domeniu.BUGET MILITAR. Proiectul de buget militar pe anul 1990, prezentat de guvernul francez, a fost criticat în Adunarea Națională atit de deputății comuniști, cit și ai altor partide de opoziție. Bugetul propus se cifrează la 189,4 miliarde franci (aproximativ 31 miliarde dolari), fiind cu șapte miliarde franci mai mare decit cel pe anul în curs.TESTARE. în S.U.A. a fost e- fectuată o nouă experiență cu racheta balistică intercontinentală „Minuteman—3“. Racheta, care poate fi dotată cu trei focoase nucleare, a fost lansată de Ia baza militară Vandenberg (California) și a parcurs distanța de aproape 7 000 km pină la poligonul nuclear american din atolul Kwajalein (sudul Pacificului) — a anunțat purtătorul de cuvînt al forțelor militare aeriene americane.CONTACTE TN PROBLEMA CIPRIOTA. Liderii unor partide politice greco-cipriote și turco-cipriote au avut la Nicosia o nouă rundă de convorbiri cu scopul de a ajunge — după cum reiese din declarațiile făcute de cele două părți — la o mai bună înțelegere reciprocă a punctelor de vedere în problema cipriotă. Intilnirea s-a desfășurat în zona- tampon a Nicosiei aflată sub supravegherea O.N.U.ȘOMAJ. La sfîrșitul lunii octombrie, numărul șomerilor în Suedia era de 67 000, a informat Oficiul suedez de statistică.SECETA. Daunele provocate de seceta care afectează începînd din iunie Spania sint estimate la citeva miliarde de pesetas. Sectoarele cele mai afectate sînt agricultura, zootehnia și hidroenergetica. Lipsa precipitațiilor este in special resimțită in nordul țării.TAIFUNUL „GAY", care a lovit coastele sudice ale Thailandei, a provocat moartea a peste 500 de marinari și pescari, precum și pierderea a peste 100 de ambarcațiuni și a unei platforme de foraj. Alte 71 de persoane și-au pierdut viața in provincia Chumpon, cea mai afectată de calamitate. Se menționează că mii de locuințe șl importante suprafețe cu plantații de co-I cos sau de arbori de cauciuc au | fost distruse total sau parțial.
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