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CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI MUNICIPALE DE PARTID BUCUREȘTI
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a parti
cipat, joi 9 noiembrie, la lucrările 
Conferinței organizației municipale 
de partid București, desfâșuratâ in 
pregătirea Congresului al XlV-lea 
al partidului.Mii de bucureșteni au venit încă din primele ore ale dimineții în apropierea Radiodifuziunii, in a cărei sală s-au desfășurat lucrările conferinței municipale de partid, pentru a exprima secretarului general al partidului sentimentele de nețărmurită stimă, prețuire și recunoștință față de grija statornică ce o poartă dezvoltării necontenite a Capitalei, a întregii țări, creșterii calității vieții poporului nostru.Mindri de remarcabilele succese obținute în dezvoltarea economico- socială a Capitalei, în Înfrumusețarea continuă a marelui oraș, cei prezenți au scandat cu înflăcărare „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu reales la al Xjv-lea Congres !", susținînd astfel, cu toată căldwa, dorința ce însuflețește milioanele de inimi și conștiințe ale țării, ca la înaltul forum comunist tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reînvestit în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.Acestor sentimente de aleasă prețuire ale tuturor fiilor patriei față de tovarășul Nicolae Ceaușescu le-au dat o emoționantă expresie și grupurile de pionieri și șoimi ai patriei, de tineri și tinere care i-au oferit buchete de flori.
(Continuare în pag. a Il-a)

Cuvîntarea
Dragi tovarăși,Doresc să încep prin a adresa, în numele Comitetului Central al partidului, precum și al meu personal, un salut călduros, revoluționar tuturor participanților la Conferința organizației de partid București, împreună cu urarea de succese tot mai mari în întreaga acti

vitate ! (Aplauze și urale puternice; 
se scandează „Ceaușescu, România 
— stima noastră și mindria !“).în cadrul organizațiilor de partid, al conferințelor și al conferinței pe municipiul București a organizației de partid s-au dezbătut pe larg documentele pentru Congresul al XlV-lea al partidului.De asemenea, la aceste dezbateri au participat — în întreprinderi, în instituții, în cartiere — toți oamenii muncii, toți cetățenii municipiului București, ca, de altfel, întreaga țară, întregul popor. Astfel,

se poate spune că documentele care au fost astăzi aprobate în unanimitate de conferință exprimă unanimitatea comuniștilor, a tuturor locuitorilor Bucureștiului, care cunosc bine marile realizări obținute de poporul nostru, deci șț de Capitala patriei noastre, întreaga dezvoltare socialistă, și sînt unanim de acord cu programele de perspectivă care asigură înaintarea României pe noi culmi de progres și civilizație, înfăptuirea neabătută a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mindria !“, „Ceaușescu 
— eroism, România — comu
nism !“).Așa cum s-a subliniat de tovarășii care au luat cuvîntul în cadrul conferinței, organizația de

HOTĂRÎREA
Conferinței organizației municipaie ie parffl Bncureștl 

cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
la Congresul al XlV-lea, in funcția supremă 

fe secretar general al Partidului Comunist Roman
Participanții la Conferința organizației municipale 

București a Partidului Comunist Român, dînd expresie 
dorinței fierbinți a comuniștilor, tuturor oamenilor mun
cii din Capitalâ, care, in deplinâ unitate cu gindurile și 
năzuințele intregului partid și popor, iși exprimă de
plina și entuziasta aprobare fațâ de Hotârirea Plenarei 
Comitetului Central al partidului cu privire la reale
gerea, la Congresul al XlV-lea, in suprema funcție de 
secretar general al Partidului Comunist Român a 
tovarâșului Nicolae Ceaușescu, ctitorul de geniu al 
României socialiste moderne, conducătorul vizionar al 
întregii națiuni pe calea progresului și bunăstârii, stră
lucită personalitate a mișcării comuniste și munci
torești internaționale, luptător neobosit pentru cauza 
socialismului și comunismului, pentru triumful păcii și 
colaborării in lume.

Comuniștii din organizația municipală de partid au 
ferma și nestrămutata convingere câ acest act politic 
fundamental reprezintâ garanția infăptuirii, cu succes, 
a celor mai nobile aspirații de progres ale națiunii, a 
obiectivelor și hotăririlor ce vor fi adoptate de Con
gresul al XlV-lea al partidului - Congresul marilor vic
torii socialiste, al triumfului principiilor socialismului 
științific în transformarea revoluționară a patriei, al 
independenței depline, economice și politice, a Româ
niei.

Reinvestirea tovarâșului Nicolae Ceaușescu, marele 
Erou intre eroii neamului, ilustrul ctitor al României 
sociaEste moderne, în cea mai înaltă funcție de con

ducere in partid, dovedește unitatea de monolit a în
tregii națiuni in jurul partidului, al secretarului său 
general, constituie expresia vibrantei recunoștințe fața 
de uriașa activitate revoluționară, dedicată de aproape 
șase decenii, de conducătorul partidului și statului 
nostru, progresului și înfloririi multilaterale a patriei, 
întăririi suveranității și independenței naționale, afir
mării cu putere a superiorității celei mai drepte și 
umane orînduiri — socialismul pe care il edificăm cu 
succes in România.

Comuniștii, toți oamenii muncii din Capitalâ, susți- 
nind din inimă Hotârirea Plenarei Comitetului Central 
cu privire la realegerea tovarâșului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar general al partidului, dau cea 
mai inaltă apreciere contribuției decisive a ilustrului 
conducător al partidului și statului la elaborarea stra
tegiei de înfăptuire a vastului proces revoluționar inau
gurat de istoricul Congres al IX-lea - eveniment de 
importanță cardinală, care a marcat inceputul unei noi 
epoci, de uriașă însemnătate in activitatea partidului, 
în opera de făurire a socialismului in patria noastră, 
in realizarea unei puternice baze tehnico-materiale a 
societății, in perfecționarea continuă a relațiilor de 
producție și sociale, în edificarea socialismului cu po
porul și pentru popor.

Evocind meritele nepieritoare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in realizarea marilor transformări 

(Continuare în pag. a 11-a)

tovarășului Nicolae Ceaușescupartid, oamenii muncii din Capitală au obținut și în acest an, și se prezintă la cel de-al XlV-lea Congres cu realizări importante în toate sectoarele de activitate, chiar cu o anumită depășire a planului privind industria și alte sectoare. Fără nici p îndoială, a- cestea sînt rezultate bune și demonstrează forța organizației de partid, dar și forța muncitorilor, intelectualilor din Capitală, a țărănimii din sectorul Ilfov, care acționează cu toată fermitatea în vederea realizării planului pe acest an, a planului pe întregul cincinal, aducînd, prin aceasta, o contribuție de însemnătate deosebită la dezvoltarea generală a patriei noastre. Și aceasta este determinată și de faptul că industria Capitalei reprezintă peste 13 la sută din întreaga industrie românească.Aș dori, pentru aceste realizări, să adresez tuturor oamenilor mun

cii din Capitală cele mai calde felicitări și să exprim urarea de a realiza cu succes planul pe întregul cincinal, asigurînd condițiile pentru o dezvoltare bună în cincinalul al IX-lea (Urale și aplauze 
puternice ; se scandează îndelung 
„Vom munci și vom lupta, (ara o 
vom inălța !“).La Congres vom face bilanțul dezvoltării generale a patriei noastre în cei 45 de ani care au trecut de la victoria revoluției de e- liberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și vom putea să subliniem marile realizări în dezvoltarea socialistă, în transformarea României dintr-o țară slab dezvoltată într-o țară in- dustrial-agrară înaintată, într-o țară socialistă în plin progres, în care se realizează tot mai bine principiile de bază ale eticii și e- chității socialiste, de dreptate, de adevărată egalitate între toți ce

tățenii patriei noastre. (Aplauze și 
urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“).în acest» cadru, doresc să mă refer succint la marile transformări și realizări din Capitala patriei noastre. Cunosc Bucureștiul de 60 de ani. Cunosc întreaga industrie din trecut, deoarece în activitatea revoluționară am avut organizații de partid, de tineret, de sindicat în aproape toată industria de bază din București, — inclusiv în centrele universitare. Cunosc deci ce reprezenta Bucureștiul în trecut, și mulți vă reamintiți cum arăta industria sa după 23 August. Dar datele vorbesc cîteodată cel mai bine. Astăzi, fondurile fixe din Capitala patriei noastre sînt — cu ceea ce vom realiza în acest an — de peste,450 miliarde lei, față de numai 83 miliarde în 1965. Nu, doresc să mă mai refer la 1945,

deoarece acestea erau foarte, foarte mici.în această perioadă, de după Congresul al IX-lea al partidului, producția industrială va fi, la sfîrșitul acestui an, de peste 200 miliarde lei, față de circa 29 miliarde în 1965, și de numai cîteva miliarde în 1945. Aceste date pun cu putere în evidență marile realizări în dezvoltarea unei industrii moderne în Capitala patriei noastre. De altfel, au vorbit aici mulți tovarăși din țîteva întreprinderi de importanță națională — nu numai pentru Capitală — de la „Gri- vița Roșie", „Republica", întreprinderea de Confecții și Tricotaje, „Electronica" și Combinatul de Utilaj Energetic — deși mie mi-ar plăcea să-i păstrăm vechea denumire de „Utilaj Greu", pentru că nu produce numai utilaj energetic —, care realizează producții de înaltă tehnicitate și m-am referit

numai la acestea pe care le-am vizitat ieri. Dar nu aș putea să nu mă refer la întreprinderea „23 August", care, de asemenea, are un rol deosebit în economia noastră națională. Și sînt multe și multe asemenea întreprinderi în Capitală.Creșterea, în 24 de ani, de aproa- ' pe 7 ori a fondurilor fixe și a producției industriale demonstrează efortul deosebit făcut de statul nostru în vederea înfăptuirii politicii de dezvoltare a forțelor de producție, a proprietății întregului popor I și subliniez aceasta pentru că vorbim, de regulă, despre proprietatea de stat. Statul nu este, de fapt, j proprietar ; statul administrează în numele întregului popor. Adevăratul proprietar al întregii noastre ‘industrii, a tot ceea ce se realizează și se înfăptuiește în țara noaștră 5 este întregul popor ! (Aplauze șl ; 
urale puternice, prelungite).S-a transformat din temelii întreaga Capitală. Numai după 1965 s-au construit — inclusiv pînă la sfîrșitul acestui an — circa 560 mii de apartamente, iar cu cele pe care le vom realiza anul viitor, deci la sfîrșitul acestui cincinal, în Capitală se construiesc — din 1965 pînă în 1990 — șase sute de mii de apartamente. Dacă am socoti numai 3 locuitori pe apartament, aceasta înseamnă — în medie — că, numai în 25 de ani, aproape 90 la sută din locuitorii Bucureștiului vor locui în apartamente noi !Sînt puține țări cu asemenea rezultate ! Și, deoarece am vizitat foarte multe state, cred că nici o capitală a vreunei țări nu a cunoscut un asemenea ritm de construcții de locuințe. Dar în întreaga țară de altfel — cunoașteți bine — am dezvoltat și am construit foarte mult, demonstrînd că între vorbele și activitatea noastră practică există o deplină unitate, că atunci cînd spunem că realizăm socialismul cu poporul și pentru popor, aceasta nu este o frază generală, teoretică, ci reprezintă o realitate practică a activității partidului, a societății noastre, care face totul pentru om, pentru bunăstarea și fericirea sa. (Urale și aplauze puter
nice, prelungite ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“).

(Continuare în pag. a IlI-a)
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CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI MUNICIPALE DE PARTID BUCUREȘTI
(Urmare din pag. I)Apariția tovarășului Nicolae Ceaușescu la prezidiul conferinței a fost salutată de participant cu mare însuflețire, cu entuziaste manifestări de bucurie, cu puternice aplauze, urale și ovații. S-a scandat fără întrerupere numele partidului, al secretarului său general, căruia și în acest cadru i-a fost adus omagiul fierbinte al comuniștilor, al tuturor locuitorilor Capitalei.In această vibrantă atmosferă, proprie evenimentelor la care participă conducătorul iubit al partidului și statului nostru, au început și s-au desfășurat lucrările Conferinței organizației municipale de partid București.In prezidiul conferinței au luat loc, de asemenea, muncitori, cadre de conducere din unități economice și de cercetare, oameni de știință și cultură, activiști ai organizației de partid a Capitalei.In sală, alături de delegații la conferință, erau prezenți, ca invitați, membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, membri ai conducerii unor ministere, altor organe centrale, numeroși oameni ai muncii din întreprinderi și instituții bucu- reștene.Deschizînd lucrările conferinței, tovarășul Barbu Petrescu, prim- secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., a spus :„Mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși delegați și Invitați,

Vă rog să-mi permiteți ca, in 
numele delegaților și invitaților la 
Conferința de partid a municipiului 
București, al tuturor comuniștilor 
și oamenilor muncii din Capitală, să 
salutăm cu nemărginită bucurie, cu 
profundă recunoștință, prezența la 
lucrările conferinței a genialului 
strateg și ctitor al României socialis
te moderne, strălucit militant re
voluționar al partidului, al mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, personalitate proeminentă a 
lumii politice contemporane, luptător 
neobosit pentru cauza socialismului 
și comunismului, a păcii și colaboră
rii între popoare, cel mai iubit fiu 
al națiunii, marele Erou între eroii 
neamului, secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Este o deosebită cinste pentru noi 
să vă exprimăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, și 
cu acest prilej. sentimentele de 
dragoste fierbinte, de aleasă prețuire 
și profund respect pentru eroica 
activitate revoluționară pe care o 
desfășurați de aproape șase decenii 
în slujba împlinirii supremelor 
aspirații ale poporului român de li
bertate națională și socială, de edifi
care socialistă și comunistă a patriei și să vă aducem un vibrant omagiu 
pentru nobila și generoasa dumnea
voastră contribuție la devenirea 
Capitalei ca o minunată ctitorie a 
celei mai de seamă epoci a țării, 
epoca de aur pe care, cu nemărgini
tă recunoștință față de genialul ei 
strateg și făuritor, o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Exprimînd voința nestrămutată a 
comuniștilor, unanim afirmată cu pri
lejul adunărilor și conferințelor de 
dare de seamă și alegeri, și în deplin 
consens cu gindurile și simțămintele 
tuturor oamenilor muncii din Capi
tală, vă rugăm să ne permiteți să dăm 
glas hotăririi noastre de a susține cu 
înflăcărare istorica propunere a Co
mitetului Central al partidului pri
vind realegerea dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la Congresul al 
XIV-lea, în suprema funcție de secre- 

'tar general al Partidului Comunist 
Român, chezășia împlinirii marilor 
noastre idealuri revoluționare și uma
niste, a propășirii țării pe drumul în
făptuirii pe pămîntul României a 
visului de aur — comunismul".Expresia de conștiință și inimă a acestei opțiuni istorice, manifestată, in numele comuniștilor din cel mai mare centru economic, științific și cultural al țării, de delegați, s-a regăsit în adoptarea, într-o atmosferă însuflețită, de vibrant patriotism, a Hotăririi Conferinței organizației municipale de partid a Capitalei cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Timp îndelungat, delegații și invitații prezenți la lucrările conferinței au scandat cu înflăcărare „Ceaușescu reales la al XIV-lea Congres !“, ma- nifestîndu-și deplina încredere în 

partidul nostru comunist, dorința profundă de a avea pe mai departe, în fruntea partidului pe conducătorul iubit și stimat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, asigurindu-se astfel înaintarea neîntreruptă a României pe noi culmi de progres și civilizație.Avind înaltul privilegiu de a-și desfășura lucrările în prezența celui mai strălucit fiu al poporului, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se subliniază în darea de seamă a Comitetului municipal București al P.C.R., — conferința consacrată analizei întregii activități de la alegerile precedente pînă în prezent și adoptării măsurilor necesare perfecționării continue a muncii politice și organizatorice, se constituie într-un moment de însemnătate deosebită pentru comuniști, pentru toți oamenii muncii din Capitală, angajați plenar in înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale, a mărețului program de muncă și luptă al partidului.In darea de seamă se relevă că, acționînd sub directa îndrumare a organelor și organizațiilor de partid, colectivele muncitorești din Capitală au realizat, de la începutul cincinalului, o producție-marfă suplimentară în valoare de 16 miliarde lei. Pe zece luni din acest an, s-a realizat peste prevederi o producție- marfă industrială de aproape 4,2 miliarde lei, întregul spor fiind obținut pe seama crfcșterii productivității muncii. Succese importante au fost înregistrate în realizarea producției de export și a exportului. S-au redus cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă și au fost obținute importante economii de materiale, combustibil și energie. Aplicîndu-se principiile mecanismului economico- financiar, au crescut an de an beneficiile unităților productive.In același timp, se arată că, datorită politicii științifțce a partidului de dezvoltare continuă a forțelor de producție, industria bucureșteană a beneficiat, în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea, de 145 miliarde lei fonduri de investiții, ceea ce a determinat ca, în prezent, peste 90 la sută din totalul acestora să fie înnoite. In actualul cincinal s-a realizat un amplu volum de investiții destinate modernizării unităților e- conomice și înfăptuirii programului de dezvoltare urbanistică a Capitalei. Au fost puse în funcțiune 95 capacități de producție și s-a finalizat amenajarea complexă a rîului Dîmbovița. S-a extins la 60 de km rețeaua metroului, au fost construite și modernizate mari artere de circulație și pasaje rutiere, precum și importante obiective social-culturale. Se acționează intens pentru dezvoltarea și modernizarea localităților Sectorului Agricol Ilfov. în curs de finalizare se află marile ansambluri arhitectonice și edificii de interes național ale noului centru politico-administrativ și cultural, menite să confere Capitalei o înfățișare demnă de epoca în care trăim.Colectivele de oameni ai muncii din institutele de cercetare, inginerie tehnologică, proiectare și din în- vățămîntul superior și-au adus o importantă contribuție la înfăptuirea, sub îndrumarea de înaltă competență științifică a tovarășei Elena Ceaușescu, a programelor privind modernizarea proceselor de fabricație, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției, sporirea gradului de valorificare a resurselor de materii prime și energie, creșterea productivității muncii, a eficienței întregii activități economice.Reliefînd, totodată, neajunsurile manifestate în unele sectoare de activitate, darea de seamă evidențiază măsurile întreprinse în vederea valorificării plenare a puternicului potențial material, uman și tehnico- științific, de care dispune Capitala.Sînt prezentate rezultatele obținute în agricultură în perioada care face obiectul dării de seamă, o atenție deosebită fiind acordată realizării obiectivelor noii revoluții agrare, sporirii producțiilor la toate culturile și în zootehnie.Au fost relevate realizările obținute în direcția creșterii calității vieții, ridicării continue a nivelului de trai al tuturor locuitorilor Capitalei. Se subliniază faptul că întreaga populație activă din municipiul București este încadrată în muncă, potrivit pregătirii profesionale și de specialitate. Din 1986 și pînă în prezent s-au dat în folosință 75 000 apartamente, precum și numeroase obiective social-culturale.S-au înfățișat, de aseipenea, pre

ocupările pentru buna aprovizionare a populației, pentru înfăptuirea programelor de autoconducere și auto- aprovizionare în profil teritorial.Exprimîndu-se profunde mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu pentru contribuția adusă la dezvoltarea eco- nomico-socială și urbanistică a Capitalei, pentru grija statornică și îndrumarea de zi cu zi acordată organizației municipale de partid, în darea de seamă se subliniază că toate marile realizări obținute în dezvoltarea Capitalei, ca de altfel a întregii țări, demonstrează cu putere realismul și justețea politicii partidului nostru, necesitatea obiectivă a creșterii continue a rolului său conducător în societate — garanția înfăptuirii mărețelor obiective, strălucit prefigurate în documentele pentru Congresul al XIV-lea al P.C.R.Este reafirmată voința tuturor oamenilor muncii din Capitală de a acționa cu fermitate pentru transpunerea neabătută în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, a hotărîrilor ce vor fi adoptate de marele forum al comuniștilor români.în cadrul dezbaterilor pe marginea problemelor înscrise pe ordinea de zi au luat cuvîntul tovarășii Gheor- ghe Ion Mihai, prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 2, Petre Răducanu, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea „23 August", Aurelia Bratu, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de Confecții și Tricotaje, Dumitru Constantin, director general al Centralei Industriale de Utilaj Energetic, Petre Roșea, prim- vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al sectorului 5, care a prezentat Raportul Comisiei de validare, Anton Dobrin, Erou al Muncii Socialiste, maistru la întreprinderea de Utilaj Chimic „Grivița Roșie", Alexandru Nicolae, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea „Vulcan", Vasile Baltac, director general al Centralei Industriale de Electronică și Tehnică de Calcul, Mihalache Niculescu, Erou al Muncii Socialiste, maistru, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de Mașini-Unelte și Agregate, Mihail Boțoagă, prim-se- cretar al Comitetului de partid al Sectorului agricol Ilfov, Vasile Bulucea, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București, Alexandra Gruescu, director general al Centralei Industriale de Prelucrare a Cauciucului, Dinu Taraza, conferențiar, secretarul comitetului de partid de la Institutul Politehnic, Gheorghe Bălăiță, scriitor, director al Editurii Cartea Românească, Ionel Volintiru, prim-secretar al Comitetului municipal București al U.T.C., Iuliana Bucur, director general al Centralei Industriei Linii, Elena Manuela Pa- lade, studentă, vicepreședinte al Consiliului Asociației Studenților Comuniști de la Academia de Studii Economice, Mircea Drăgulin, director general al Institutului de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare pentru Sectoare Calde și Metalurgie, Vasile Voicu, președinte al Cooperativei Agricole de Producție Jilava, Mihalcea Tașcă, maistru laminorist la întreprinderea de Țevi „Republica", Dumitru Badea, prim- secretar al Comitetului de partid al sectorului 3.De la tribuna conferinței, participant» la dezbateri au adus, cu cele mai alese sentimente de dragoste și respect, un fierbinte omagiu conducătorului iubit al partidului și statului pentru eroica activitate revoluționară dedicată, cu totală dăruire și abnegație, binelui și fericirii poporului român, dezvoltării multilaterale a patriei, creșterii prestigiului României socialiste în lume.în cuvîntul lor, vorbitorii au reafirmat acordul deplin cu proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, documente programatice, care, prin cutezătoarele lor obiective, deschid noi și luminoase orizonturi dezvoltării Capitalei, a întregii țări.In spiritul tezelor, ideilor și orientărilor, al exigențelor formulate în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., a fost analizată cu înaltă răspundere comunistă, activitatea politico-orga- nizatorică desfășurată de organele și organizațiile de partid, de oamenii muncii din municipiul București pentru Îndeplinirea sarcinilor econo- mico-sociale pe acest an, a obiectivelor actualului cincinal, pentru 

creșterea contribuției Capitalei la dezvoltarea generală a patriei. Por- nindu-se de la rezultatele obținute, de la experiența acumulată, s-au prezentat măsurile luate pentru folosirea cu randament sporit a capacităților, buna organizare și desfășurare a producției și a muncii, valorificarea superioară a puternicului potențial, tehnic și uman existent, înfăptuirea programelor de modernizare a proceselor de fabricație, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie și încadrarea strictă în normele aprobate, creșterea productivității, a rentabilității și eficienței economice. O atenție deosebită s-a acordat aplicării largi în producție a noilor cuceriri ale științei și tehnicii, ridicării nivelului profesional și de cultură al tuturor oamenilor muncii.A fost înfățișat modul în care se acționează pentru realizarea, in unitățile de stat și cooperatiste, a unor producții superioare, potrivit obiectivelor noii revoluții agrare, asigu- rîndu-se pe această cale o cît mal bună aprovizionare a cetățenilor Capitalei.In lumina importantelor sarcini reieșite din proiectul Programului- Directivă și din Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia recenta Plenară lărgită a Comitetului Central al partidului, în cadrul conferinței au fost dezbătute aspecte ale perfecționării stilului și metodelor de lucru ale organelor și organizațiilor de partid, intensificării muncii organizatorice, politico-ideologice și cultural-educative, creșterii spiritului de răspundere, a combativității revoluționare în toate domeniile, sporirii rolului organelor și organizațiilor de partid în conducerea întregii activități, în mobilizarea susținută a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, la înfăptuirea obiectivelor economico-sociale.în timpul dezbaterilor, s-a dat expresie deplinei adeziuni a comuniștilor, a tuturor locuitorilor Capitalei, la politica externă a partidului și statului, al cărei strălucit promotor este secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, luptător neobosit pentru apărarea valorilor supreme ale socialismului și păcii, pentru dezvoltarea liberă, independentă a tuturor popoarelor.Participanții au susținut cu tărie poziția principială a partidului și statului nostru, prezentată în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R. de combatere fermă a tezelor dezideplogizării relațiilor internaționale și renunțării la lupta de clasă — teze în totală contradicție cu întreaga dezvoltare a omenirii — de respingere a tendințelor lichidatoris- te și reformiste, a acțiunilor cercurilor imperialiste de defăimare și subminare a socialismului, de amestec în treburile interne, de destabilizare a țărilor socialiste.După încheierea dezbaterilor, participanții au aprobat, în unanimitate, darea de seamă și activitatea Comitetului municipal de partid de la alegeri și pînă în prezent, Raportul și activitatea Comisiei municipale de revizie.In unanimitate, au fost aprobate proiectul Programulul-Directivă cu privire la dezvoltarea economico- socială a României în cincinalul 1991—1995 și orientările de perspectivă pînă în anii 2000—2010, precum și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.A fost aprobat, de asemenea, planul de dezvoltare economico-socială, pe perioada 1991—1995, în profil teritorial a municipiului București.
Intimpinat cu deosebită în

suflețire a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.Cuvîntarea a fost urmărită cu profund interes, cu vie satisfacție și deplină aprobare.Aplauzele puternice ale celor prezenți au subliniat cu putere faptul că delegații Ia conferință și, asemeni lor, toți comuniștii din organizația de partid a Capitalei, își însușesc pe deplin aprecierile, ideile și orientările cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, fiind hotărîți să acționeze cu întreaga energie pentru înfăptuirea lor.Făcîndu-se ecoul acestor convin-

HOTĂRIREA
Conferinței organizației municipale de partid București 

cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
la Congresul al XIV-lea, in funcția supremă 

de secretar general al Partidului Comunist Rumân
(Urmare din pag. I)

înnoitoare pe care le-a cunoscut societatea noastră 
in perioada de după Congresul al IX-lea al partidului, 
Conferința aduce cel mai înalt omagiu secretarului 
general al partidului pentru contribuția inestimabilă 
la fundamentarea teoretică a procesului de construc
ție socialistă in România, la înlăturarea pentru tot
deauna a conceptului modelului unic, a dogmatismului 
și conservatorismului, la aplicarea adevărurilor gene
rale ale socialismului științific la condițiile și realitățile 
specifice țării noastre, la dezvoltarea creatoare a teo
riei revoluționare prin îmbogățirea cu noi teze și idei 
de excepțională valoare a patrimoniului ideologic al 
partidului, a tezaurului filozofic și politic al clasei 
muncitoare.

Cu vibrantă rftunoștință, comuniștii, toți cei ce 
trăiesc și muncesc in Capitala țării dau o inaltă apre
ciere rolului decisiv al secretarului general al parti
dului in imprimarea unui suflu profund înnoitor în
tregii opere de edificare socialistă a patriei, in ela
borarea unor programe realiste și profund mobili
zatoare de dezvoltare intensivă, de ridicare a întregii 
activități pe trepte calitativ superioare, de aplicare 
largă a cuceririlor științei și tehnicii in întreaga acti
vitate economică, de ridicare necontenită a nivelului 
de trai material și spiritual al poporului.

Asemenea întregului nostru partid, comuniștii din 
Capitală sint profund recunoscători tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a acordat și acordă o aten
ție primordială definirii și creșterii rolului partidului 
nostru comunist in societate, afirmării acestuia ca 
autentic centru vital al națiunii, forță politică condu
cătoare în toate domeniile vieții economico-sociale, 
dezvoltării spiritului revoluționar, creșterii necontenite 
a rolului clasei muncitoare in edificarea noii societăți.

Conferința organizației municipale de partid exprimă

geri, primul-secretar al Comitetului Municipal București al P.C.R. a spus :„Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
In numele comuniștilor, al tuturor 

oamenilor muncii din Capitală, in 
aceste momente cu adinei semnifi
cații politice, ingăduiți-ne să vă 
adresăm, din adîncul inimii, cele mai 
calde mulțumiri, întreaga recunoș
tință pentru magistrala dumnea
voastră cuvintare, pentru aprecierile, 
indicațiile și orientările de însemnă
tate hotărîtoare pentru activitatea 
organizației municipale de partid și 
să vă încredințăm că acestea vor 
constitui programul nostru de muncă 
și acțiune revoluționară.

Vă asigurăm că, urmând neabătut 
luminosul dumneavoastră exemplu de 
muncă și viață revoluționară, dedica
te, cu înaltă abnegație și nețărmuri
tă dăruire patriotică, binelui și feri
cirii poporului, cauzei socialismului 
și păcii, comuniștii, locuitorii Capita
lei vor face totul pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor trasate, pen
tru eliminarea neajunsurilor ce se 
mențin în activitatea noastră, pentru 
continua îmbunătățire și perfecțio

Candidații pentru organele centrale ale partidului
Conferința organizației de partid a municipiului 

București, dind expresie gindurilor și sentimentelor de 
inaltă prețuire ale comuniștilor, ale tuturor locuito
rilor Capitalei, într-o atmosferă de puternică însufle
țire și responsabilă angajare politică, a desemnat in 
fruntea listei de candidați peritru organele centrale aie 
partidului pe cel mai iubit și stimat fiu al națiunii 
noastre, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Au fost, de asemenea, desemnați tovarășii :
Radu Mircea Alexandrescu, Draga Atanasiu, Dumi

tru Badea, Vasile Baltac, Gheorghe Bălăiță, loan-Dodu 
Bălan, Radu Beligan, Ion Brad, Aurelia Bratu, Iuliana 
Bucur, Vasile Bulucea, Carmen Busuioc, Valentin 
Ceaușescu, Vasilica Chivu, Iulian Carținâ, George 
Colcea, Dumitru Constantin, Nicolae Croitoru, Doina 
Didiv, Gheorghe Dincă, Ion Dinu, Nicolae Dobre, Emi-

lian Dobrescu, Tamara Dobrin, Dumitru Ghișe, Gheor
ghe Grecu, Alexandra Gruescu, Doina Ivan, Marin 
Ivașcu, Aneta Luca, Valeriu Matache, Iulian Mateescu, 
Andrei Menhardt, Elena Mihai, Petru Muller, Ion 
Neacșu, Andrei Neagu, Vasile Nicolcioiu, Mihalache 
Niculescu, Mihail Niculescu, Constantin Nuțâ, Alexan
dru Pelle, Constantin Petre, Barbu Petrescu, lulia Pe
trescu, Eugenia Popa, Ionica Popa, loan-loviț Popescu, 
Dumitru Radu Popescu, Ion Popescu Puțuri, Titus Po- 
povici, Eugen Proca, Alexandru Puiu, Petre Răducanu, 
Valeriu Ripeanu, Lucia-Eugenia Roșea, Aurel Sandu, 
Ion Sasu, Constantin Smeu, Gheorghe Stoica, Dezi- 
deriu Szilagyi, Ștefan Ștefănescu, Dinu Taraza, Florin 
Tânăsescu, Constantin Teodorescu, Dobrița Țigâran, 
Gligor Urs, Rodica Vilcu, Gheorghe Voinea, Radu 
Voinea, Ionel Volintiru.

tovarășului Nicolae Ceaușescu întreaga recunoștință 
pentru modul magistral in care acționează in vederea 
elaborării și înfăptuirii politicii externe clarvăzătoare, 
principiale a partidului și statului nostru, consacrată 
făuririi unei lumi a păcii și înțelegerii intre popoare, 
in care să triumfe principiile deplinei egalități în drep
turi, respectării independenței si șuveranității națio
nale, neamestecului in treburile interne, garantării 
dreptului fiecărui popor de a-și decide de sine stă
tător propriul destin.

In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii 
din Capitală, participanții la Conferința municipală 
de partid aduc prinosul recunoștinței lor nemărgi
nite tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru contribuția 
determinantă la transformarea Capitalei intr-un oraș 
modern, demn de marile realizări ale socialismului in 
patria noastră, la ridicarea unor ctitorii ce vor dăi
nui peste generații ca embleme ale celei mai rodnice 
perioade din istoria țârii.

Puternic însuflețiți de minunatele perspective pe 
care Tezele și proiectul Programului-Directivă pentru 
Congresul al XIV-lea al partidului le deschid in fața 
dezvoltârii economico-sociale a României, comuniștii, 
toți oamenii muncii din Capitală susțin din adincuL 
inimii reinvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
suprema funcție de secretar general al Partidului Co
munist Român, garanția mersului neabătut al patriei 
pe calea socialismului și comunismului.

Organizația de partid a Capitalei, împreună cu toți 
oamenii muncii din București se angajează solemn să 
facă totul pentru realizarea exemplară a sarcinilor de 
plan pe acest an și pe întregul cincinal, să-și con
sacre întreaga forță de muncă și de creație înfăp
tuirii hotăririlor marelui forum al comuniștilor ro
mâni, aducind astfel o contribuție tot mai mare la în
florirea multilaterală a scumpei noastre patrii, Re
publica Socialistă România.

nare a întregii munci de partid, în 
vederea înfăptuirii neabătute a orien
tărilor și indicațiilor dumneavoastră, 
a hotăririlor ce vor fi adoptate de 
Congresul al XIV-lea, Congresul ma
rilor victorii socialiste, al independen
ței depline, politice și economice, a 
României.

Trăiască gloriosul nostru partid co- i munist, în frunte cu secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu!".Prin ovațiile și uralele participan- ților la conferință, care n-au contenit multă vreme, s-a dat, încă o dată, expresie adeziunii depline a comuniștilor din Capitală la politica internă și externă a partidului și statului nostru, încrederii depline în viitorul luminos al patriei.In conformitate cu prevederile Statutului partidului și criteriile stabilite de Plenara Comitetului Central, conferința a ales Comitetul municipal București al P.C.R. și Comisia de revizie. Prim-secretar al Comitetului Municipal București al P.C.R. a fost ales tovarășul Barbu Petrescu.Conferința a desemnat, de asemenea, delegații pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român și candidați! pentru organele centrale ale partidului.

A fost adoptată Hotărirea Conferinței organizației municipale de partid.
Conferința a stabilit, in unanimi

tate, mandatul delegaților organiza
ției de partid a Capitalei la Congre
sul al XIV-lea, in care este cuprin
să hotărirea de a susține, alături de 
întregul partid și popor, realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
funcția supremă de secretar general 
al Partidului Comunist Român, apro
barea documentelor programatice ce 
vor fi supuse spre dezbatere și adop
tare înaltului forum al comuniștilor 
români.Prin întreaga el desfășurare, Conferința organizației municipale de partid s-a constituit într-o puternică manifestare a unității indestructibile în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a hotăririi comuniștilor, a tuturor locuitorilor Capitalei de a întîmpina Congresul al XIV-lea cu realizări de prestigiu, de a-și aduce o contribuție tot mai mare, pe măsura posibilităților de care dispun, la înfăptuirea programului de edificare a' socialismului și comunismului în patria noastră.

CONFERINȚE ALE
DOLJ

ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
într-o atmosferă de profundă angajare comunistă. Conferința organizației județene de partid Dolj a analizat activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid pentru'îndeplinirea sarcinilor ce le-au revenit, căile pentru realizarea cu succes a obiectivelor cuprinse în documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului.Participanții au primit cu vii urale, cu aplauze și ovații salutul revoluționar ce le-a fost adresat de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ilustrare vie a sentimentelor de profundă dragoste și recunoștință față de cel mai iubit fiu al poporului nostru. Prezentînd salutul, tovarășul Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a transmis, in numele secretarului general al partidului, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii doljeni cele mai calde felicitări pentru realizările obținute în industrie, agricultură, in toate domeniile de activitate, împreună cu urarea de a obține noi succese în înfăptuirea tuturor obiectivelor de dezvoltare economico-socială. Conferința este chemată — s-a arătat — să examineze, cu exigență partinică, revoluționară, în spirit critic și autocritic, activitatea politico-organizatori- că desfășurată de comitetul județean, de organele și organizațiile de partid, de stat, de masă și obștești, modul în care s-a acționat pentru îndeplinirea planului pe acest an și pe întregul cincinal, pentru aplicarea programelor privind dezvoltarea economico-socială a fiecărei localități și să stabilească cele mai potrivite măsuri ce se impun.

1 însuflețiți de cele mai profunde senti
mente de dragoste și adincă prețuire, de 
încredere deplină in viitorul luminos și 
demn al patriei, participanții și-au ex
primat adeziunea unanimă la Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. privind reinvestirea, 
la Congresul al XIV-lea, in inalta funcție 
de secretar general al partidului, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, strălucit militant 
comunist și patriot inflăcărat, eminent gin- 
ditor revoluționar și luptător neînfricat pen
tru realizarea idealurilor supreme ale cla

sei muncitoare, genial ctitor al României 
socialiste.Darea de seamă a reliefat în spirit critic și autocritic rezultatele obținute în dezvoltarea economico-socială a județului, profundele mutații produse în structura economică și în viața oamenilor de pe aceste meleaguri. S-a relevat faptul că în primele 10 luni din acest an producția- marfă industrială a crescut cu 8,1 la sută față de aceeași perioadă din anul trecut, iar realizările la export sînt superioare cu5,7 la sută ; a fost îndeplinit planul de investiții și reparații capitale și cel de construcții de locuințe. Succese însemnate s-au obținut și în agricultură — în acest an în- registrîndu-se în județ cele mai mari producții vegetale. Au fost obținute o serie de rezultate bune în cercetarea științifică și în perfecționarea învățămîntului de toate gradele, în creșterea eficienței procesului in- structiv-educativ, în activitatea cultural-ar- tistică a instituțiilor profesioniste și de amatori în Festivalul național „Cîntărea României".S-a apreciat că In perioada analizată, cu deosebire după Hotărirea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din noiembrie 1987, cu sprijinul permanent, nemijlocit acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, de tovarășa Elena Ceaușescu, s-a realizat un evident curs ascendent in activitatea economică și socială din județ, în întărirea spiritului de partid, de legalitate, de ordine și disciplină. S-a relevat creșterea eficienței vieții de partid, orientarea eforturilor organelor șl organizațiilor de partid în vederea sporirii răspunderii revoluționare pentru perfecționarea întregii munci politico-organizatorice și educative. Darea de seamă a analizat în spirit critic și autocritic, cu înaltă exigență partinică. unele deficiențe ce se manifestă încă în activitatea organizațiilor de partid, necesitatea perfecționării stilului de muncă în vederea creșterii eficienței în toate domeniile.La dezbateri au luat cuvîntul 26 de participanți, care au relevat preocupările organelor și organizațiilor de partid pentru înfăptuirea obiectivelor actualului cincinal și a celui viitor. Creșterea eficienței 

producției și a calității produselor a preocupat numeroși vorbitori — Emil Encu- lescu, directorul întreprinderii „Electro- putere", Nicolae Crăciun, secretarul comitetului de Rartid de la Combinatul Chimic, Ion Anghel, directorul întreprinderii de Tractoare și Mașini Agricole, Maria Gană, secretarul comitetului de partid de Ia întreprinderea de Confecții, Ion Bursuc, secretarul comitetului de partid de la Schela Petrolieră Craiova, Emilian Dobrescu, directorul Centralei Electrice de Ter- moficare „Craiova-2“ — care, în spiritul cerințelor formulate In documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea al partidului, evidențiind succesele de pînă acum, au arătat cu înaltă responsabilitate partinică, critic și autocritic, modalitățile concrete de acțiune ale comuniștilor din organizațiile pe care le reprezintă, ale tuturor oamenilor muncii pentru sporirea productivității, înnoirea și modernizarea produselor, îmbunătățirea calității, creșterea bazei energetice și de materii prime ș.a. Au fost puse în evidență, totodată, cauzele nerealizării unor indicatori de plan, preocupările pentru eliminarea neajunsurilor, s-au făcut propuneri pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă. Alți vorbitori, între care Radu Zezeanu, secretar al Comitetului județean de partid, Ștefan Marcu, președintele Cooperativei Agricole de Producție Bîrca, Petre Simion, secretarul Comitetului comunal de partid Poiana Mare, Vergică Sovăilă, președintele Consiliului Unic Agroindustrial Amărăști, Ion Dimian, directorul Trustului județean I.A.S., s-au referit la importantele rezultate obținute anul acesta în agricultura județului, la imperativul generalizării experienței bune acumulate de unitățile fruntașe In folosirea rațională a pămîntu- lui și a mijloacelor tehnice, în atragerea tuturor forțelor satelor la înfăptuirea unei agriculturi intensive impuse de exigențele etapei actuale ale noii revoluții agrare.Vorbitorii au dat o înaltă, unanimă a- preciere poziției principiale a partidului nostru, formulată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în magistrala Expunere la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., com- bătînd cu fermitate concepțiile reformiste, -lichidatoriste, de diminuare a rolului politic conducător al partidului clasei muncitoare, de renunțare la proprietatea socialistă, precum și propagandei antisocia- liste și anticomuniste, de denigrare a realizărilor socialismului, încercările de destabilizare a situației din unele țări socialiste.

în cadrul lucrărilor conferinței participanții au dat expțesie sentimentelor de înaltă prețuire și profund respect ale comuniștilor, ale .tuturor locuitorilor județului Dolj 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 înfăptuirea politicii interne și externe a României socialiste.Necesitatea perfecționării întregii activități politico-educative subliniată in magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din octombrie a constituit pentru numeroși vorbitori, printre care — Ion Voiculescu, prim-secretar al Comitetului Municipal de Partid Craiova, Nicola Tiberiu, rectorul Universității, Constanța Lăzărescu, președintele Comitetului Județean de Cultură și Educație Socialistă, Eugenia Albu, președintele Consiliului Județean al Sindicatelor, Emanuela Lăzărescu, secretar al Comitetului Județean U.T.C., puncte de reper în abordarea modului concret în care se acționează în organizațiile de partid, de masă și obștești.Hotărirea Conferinței organizației județene de partid adoptată de cei prezenți prevede, printre altele, ca în viitorul cincinal producția industrială a județului Dolj să crească într-un ritm mediu anual de 6,4 la sută, producția agricolă cu 4,2 la sută, iar exportul cu 8 la sută. Se va amplifica procesul de dezvoltare și modernizare economico-socială a tuturor orașelor și comunelor, se va acționa pentru sporirea factorilor calitativi ai creșterii economice, îndeosebi a productivității muncii și reducerea cheltuielilor de producție, pentru satisfacerea în tot mai bune condiții a cerințelor de consum ale oamenilor muncii cu produse agroalimentare și industriale.Prin puternice ovații și îndelungi aplauze a fost adoptată o TELEGRAMA ADRESATA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune: Profund recunoscători dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, inegalabil ginditor și militant revoluționar, pentru tot ceea ce ați făcut și faceți in vederea întăririi continue a rolului conducător al partidului, ca centru vital al întregii societăți, a statului democrației muncitorești-revoluționare, ne angajăm să facem totul pentru creșterea

in ritmuri tot mai înalte a industriei și agriculturii județului, pentru punerea deplină in valoare a tuturor resurselor materiale și umane de care dispunem, buna gospodărire a părții din avuția națională încredințată fiecărui colectiv de oameni ai muncii, pentru dezvoltarea și apărarea proprietății socialiste, de stat și cooperatiste — ca puternică bază a întăririi și consolidării permanente a marilor cuceriri revoluționare ale poporului. Participanții Ia conferință și-au exprimat deplinul acord față de aprecierile de excepțională însemnătate formulate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu privire la problemele actuale ale construcției socialismului, ale activității organizatorice și politico- 
Din Hotărirea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar general al partidului:
Participanții la Conferința de dare de seamă ți alegeri o Organizației de partid 

a județului Dolj, in numele celor peste 108 000 de comunițti, al tuturor celor ce 
trăiesc ți muncesc pe aceste infloritoare meleaguri românețti, iți exprimă, din 
adincul ființei ți convingerii lor, totala adeziune la istorica Hotărire a Plenarei 
Comitetului Central al partidului din 27-28 iunie 1989, cu privire la propunerea ca, 
la al XIV-lea Congres, în înalta funcție de secretar general al partidului să fie 
reales cel mai iubit ți stimat fiu al națiunii române, ilustru conducâtor de partid ți 
de țară, militant comunist ți patriot inflăcărat, genial ginditor revoluționar, luptător 
dirz pentru realizarea țelurilor supreme ale clasei muncitoare, ale întregului popor, 
ctitor al noului destin al țârii, al celei mai luminoase epoci din istoria multimilenară 
a patriei, Erou intre eroii neamului, tovarățul Nicolae Ceauțescu.

Conferința organizației județene de partid îți manifestă convingerea fermă că 
realegerea tovarășului Nicolae Ceauțescu în funcția supremă de secretar general 
al partidului constituie o opțiune fundamentală care - viguros ți unanim afirmată 
in toate adunările ți conferințele de dare de seamă ți alegeri ce au avut loc ți in 
județul Dolj - dă garanția înaintării ferme a patriei noastre pe cele mai înalte 
culmi de civilizație ți progres. *

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
Victoria Bistriceanu, Dumitra Breabăn, Gica Chiru, Mihai Duiea, Emil Ilie 

Enculescu, Floarea Găujeneanu, Costică Leu, Ion Mitrică, Aurel Mocioiu, Tiberiu 
Nicola, Cristina Popescu, Nicolae Spinu, Nicolae Stanciu, Ion Traian Ștefănescu, 
Emil Țugui, Decebal Urdea, Nicolae Vaideescu, Ion Voiculescu, Constantin Zamfir, 
Radu Zezeanu.

In paginile 4 țl 5, relatări de la conferințele organizațiilor județene de 
partid Galați, Gorj, Hunedoara, lăți, Olt ți Prahova.

ideologice, care înarmează întregul partid și popor cu o viziune clară, profund științifică, materialist-dialectică și istorică, cu un autentic program de muncă și luptă revoluționară.
Marcată de vii ți puternice aplauze, ova

ții ți urale, participanții la conferință au 
adoptat o hotârire prin care, afirmind voința 
de neclintit a comuniștilor, a tuturor locui
torilor județului Dolj, au încredințat dele
gaților la cel de-al XIV-lea Congres al 
partidului mandatul de inaltă onoare 
de a susține propunerea ca tovarățul 
Nicolae Ceauțescu să fie reinvestit in 
suprema funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român.
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la Conferința organizației municipale de partid București

(Urmare din pag. I)Conferința a aprobat, în deplină unanimitate, Programul-Directivă ce urmează să fie supus aprobării Congresului al XIV-Iea al partidului și, pe această bază, a adoptat — tot în deplină unanimitate — programul propriu privind dezvoltarea viitoare a Capitalei.Cunoașteți bine prevederile Pro- gramului-Directivă pentru următorul cincinal și, de fapt, pentru următorii 20 de ani, pînă în 2000— 2010. Industria Capitalei va trebui ca încă în 1995 să realizeze o producție de cel puțin 350—360 miliarde lei. Dar numai cifrele ca atare nu spun nimic, pentru că această producție trebuie avută în vedere în strînsă legătură cu realizarea producției fizice. Aceste sute de miliarde lei trebuie să se bazeze pe utilaje de înaltă tehnicitate, pe oțel, pe diferite produse superioare în metalurgie, în electronică și electrotehnică, în industria ușoară, în industria alimentară, pentru că — așa cum se subliniază în Programul-Directivă — pornim de la faptul ca în această perioadă să nu aibă loc nici o creștere a prețurilor. Dimpotrivă, va trebui să urmărim o anumită reducere a cheltuielilor de producție și materiale. Dar ceea ce se va realiza în Capitală constituie o parte importantă a dezvoltării generale a țării. Probabil Capitala va păstra ponderea de 13—14 la sută așa cum o are și astăzi. De altfel, în întreaga țară avem în vedere o puternică dezvoltare a industriei noastre socialiste.Aceasta presupune eforturi foarte serioase din partea organizației de partid, a tuturor oamenilor muncii din Capitală. Chiar în cursul vizitei de ieri, în întreprinderile vizitate am constatat lucruri bune, dar am constatat că mai sint multe, multe de făcut pentru o mai bună organizare și valorificare superioară a mijloacelor, a materiilor prime și materialelor, și — mai cu seamă — a forței de muncă, a capacității creatoare a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor.Sint lucruri care permit, printr-o mai bună organizare a procesului de producție, a fluxurilor de producție, prin măsurile de modernizare tehnologică și în alte domenii să obținem o creștere de cîteva ori a producției.De altfel, în toate cele 5 întreprinderi, pe care le-am vizitat ieri în Capitală, conducerile acestora și-au luat angajamentul ca, în următoarele luni, șă rezolve cîteva din aceste probleme, care nu cer niște lucruri deosebite — ci o mai bună organizare, un mai mare simț de răspundere în aplicarea programelor pe care le avem pentru toate domeniile de activitate. Mă refer la toate acestea pentru că atunci cînd vorbim de programele viitoare, trebuie să punem pe primul plan — așa cum se subliniază, de altfel, în Programul- Directivă — problemele dezvoltării intensive, înfăptuirea programelor de organizare științifică și de modernizare a întregii activități a producției, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, în toate domeniile. Capitala are — din acest punct de vedere — o situație cu totul aparte, iar lucrurile ar trebui să meargă aici — ca să spun așa — cel mai bine ! De ce ? Pentru că, practic, aici avem cea mai mare parte a institutelor de cercetare — și nu sînt puține și nu puțini oameni lucrează în a- cestea. Aici avem și cel mai puternic centru al învățămîntului superior și toate celelalte forme de învățămînt care sînt cunoscute.Mă refer la acest domeniu — care presupune o strînsă conlucrare între cercetare, învățămînt și producție — avînd în vedere că trebuie să se soluționeze și să se asigure ridicarea Ia un nivel tot mai înalt tehnic, științific, a întregii activități.Să facem astfel ca produsele din Bu'curești să fie nu numai cele1 mai bune din țară, dar printre cele mai bune din Europa și din întreaga lume ! Aceasta este problema dezvoltării viitoare a Capitalei patriei noastre ! (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Vom munci și vom lupta, țara o vom înălța I").Vreau să vă atrag atenția să nu subapreciați celelalte centre. în ce mă privește, am deplina încredere că celelalte centre muncitorești, celelalte centre industriale și de învățămînt și cercetare nu vor ră- mîne în urmă și vor lupta pentru rezultate tot mai bune. Am convingerea că multe vor obține rezultate bune — iar în unele domenii vor fi chiar pe primul loc și vor întrece Capitala. Dar va fi o întrecere, vor cîștiga cei mai buni. Iar prin aceasta va cîștiga națiunea noastră, construcția socialismului în România. (Aplauze ți urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“).Pe drept cuvînt, unii tovarăși au adus critici — după părerea mea îndreptățite — conducerilor unor ministere pentru felul birocratic, încet în care soluționează diferite probleme reale ale dezvoltării economico-sociale, deși, fiind în Capitală, nu ar trebui să existe problemă care preocupă o întreprindere sau alta și care să nu fie soluționată la timp și în cele mai bune condiții. De altfel, nu vreau să înțeleagă vreun minister că în ce privește județele trebuie să acționeze mai încet sau cu spirit de răspundere mai mic. Cu aceeași răspundere trebuie soluționate problemele și în Capitală, și la Iași, și la Cluj, și la Brașov, și în Constanța, și în Timișoara, și în Satu 

Mare, în toate județele țării ! Pentru că aceasta reprezintă obligațiile de bază și rolul important ce revin ministerelor, aparatului nostru de stat, care trebuie să li-i chideze cu desăvîrșire cu birocratismul, cu atitudinea de tărăgănare a lucrurilor și să acționeze în spirit revoluționar pentru soluționarea la timp a tuturor problemelor pe care le ridică și le vor ridica continuu viața, construcția și dezvoltarea în ritm intens a patriei noastre și în viitor. (Aplauze puternice, prelungite).Este necesar să acordăm mai multă atenție, în Capitală, activității de învățămînt în toate domeniile, activității de cercetare, pornind de Ia faptul că învățămîntul și cercetarea constituie factori hotărîtori pentru făurirea cu succes a noii orînduiri sociale, pentru dezvoltarea patriei noastre. Fără a așeza la baza întregii activități cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii — deci și în domeniul formării specialiștilor și oamenilor muncii în toate sectoarele — nu vom putea să ne asigurăm forța necesară pentru a înfăptui programele de dezvoltare.Avem mașini bune, vom avea și mai bune — dar trebuie să fie bine înțeles că mașinile sînt realizate de oameni, că forța hotărîtoa- re a făuririi socialismului este omul. Oricît de bună ar fi o mașină sau alta, oricît de bun ar fi un aparat electronic — și mă refer la aceasta pentru că unii încep să acorde mai multă atenție unui a- parat decît oamenilor — trebuie să se înțeleagă că oamenii constituie și voi' constitui întotdeauna forța hotărîtoare, factorul decisiv al dezvoltării patriei, al făuririi socialismului și comunismului. Deci, trebuie să facem totul pentru ridicarea nivelului de pregătire tehnică, științifică, profesională al oamenilor pentru a transforma întregul nostru popor — și, referindu-mă acum la Capitală — toți cetățenii Capitalei, în oameni cu înalte cunoștințe, adevărați intelectuali ai construcției socialiste. (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“).Este necesar să acordăm o atenție mai mare, în Capitală, problemelor productivității muncii, creșterii eficienței și rentabilității economice în toate sectoarele, înfăptuirii neabătute a principiilor auto- conducerii și autogestiunii, funcționării tuturor unităților — economice și sociale — pe principiul bugetelor proprii de venituri și cheltuieli. Avem încă multe de făcut în domeniul acesta !In același timp, este necesar să se acorde o atenție mai mare problemelor bunei aprovizionări și soluționării la timp a problemelor de muncă, dar, mai cu seamă, de viață ale tuturor oamenilor muncii, ale tuturor locuitorilor Bucureștiului, ca, de altfel, ai întregii țări. Mă refer insă la Capitală. Deși în a- cest an s-au alocat mijloace foarte importante pentru aprovizionarea populației, ele, din păcate, au fost prost gospodărite — și nici acum nu s-ar putea spune că sînt gospodărite așa cum ar trebui, în întregime. Cunoașteți, de altfel, datele s-au publicat. Programul de autoaprovizonare cu produse agro- alimentare și industriale prevede satisfacerea în cele mai bune condiții a necesităților de consum ale tuturor locuitorilor. Din punct de vedere al caloriilor, și acum ne aflăm printre țările cu un consum foarte bun, de peste 3 300 de calorii pe locuitor. Organismele internaționale de specialitate recomandă României 2 650 de calorii pe locuitor. Sîntem printre țările cu consum mediu. în general — cu mici excepții — nimeni' nu depășește 3 000 de calorii după • normele organismelor mondiale. Am alocat, și dispunem de tot ce este necesar, pentru a depăși și 3 300 de calorii. Anul acesta, pînă acum, lunar s-au consumat în Capitală peste 20 000 de tone de carne și produse din carne, ceea ce, la populația pe care o avem revin 90—100 de kg pe an pe locuitor ; mai mult decît este necesar. Nu doresc însă acum să mă opresc asupra lipsurilor. Am discutat despre ele. Sper că și Comitetul municipal, și Consiliul Popular, și Ministerul Comerțului Interior, și Ministerul Industriei Alimentare, deci toate organismele care au un anumit rol în această problemă, au tras și vor trage toate concluziile pentru lichidarea stărilor negative de lucruri.Conform programului votat de Marea Adunare Națională, în Capitală se livrează lunar circa 23—25 mii tone de carne, ceea ce înseamnă circa 280—300 mii de tone pe întregul an — și am asigurat din plin toate aceste condiții. Mă refer la aceasta pentru că celelalte produse nu au constituit și nu constituie acum nici o problemă. Trebuie asigurate buna gospodărire și o calitate mai bună și a piinii, și a altor produse — iar aceasta trebuie soluționată de organele de specialitate. Deci, avem tot ce trebuie pentru ca locuitorii Capitalei și întregul nostru popor să aibă o alimentație foarte bună. Doresc să subliniez că sîntem hotărîți să facem totul pentru a asigura în cele mai bune condiții realizarea prevederilor din planul adoptat de Marea Adunare Națională. El se bazează pe ceea ce avem în rezerve, în depozite. Așa cum am spus la „Ziua recoltei", la multe produse avem rezerve pentru 1 an, 1 an și jumătate, chiar dacă nu am mai avea nici un fel de producție- Dar desigur că nu se va întîmpla așa. Deci, dispunem de tot ce este necesar pentru o bună aprovizio

nare, iar producțiile obținute în acest an demonstrează că agricultura noastră poate și va asigura și în continuare recolte tot mai bune 1 Ceea ce se cere, acum, este ca organizația de partid, consiliul popular, ministerele să acorde atenția necesară bunei organizări a activității comerciale, calității produselor. în acest fel, să facem ca, din toate punctele de vedere, Capitala, poporul nostru să dispună de tot ce este necesar !Conferința organizației de partid trebuie să înscrie în hotărîrea pe care o va adopta — dacă încă n-a înscris — că este necesar ca atît Comitetul municipal de partid, consiliul popular municipal, cît și toate organizațiile de partid și consiliile populare ale sectoarelor, toate comisiile de oameni ai muncii să acorde o atenție deosebită acestor probleme, care fac parte integrantă din viața, din munca cetățenilor, din făurirea societății socialiste și ridicarea nivelului de trai al poporului, țelul suprem al politicii partidului, esența socialismului ! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“).Pentru a asigura o mai mare autonomie în aprovizionarea Capitalei, s-a stabilit ca în Sectorul agricol Ilfov să realizăm noi ferme de vaci, care să asigure practic întreaga cantitate de lapte pentru București, pentru a nu mai fi necesar să aducem din alte județe. De asemenea, începînd de anul viitor, Sectorul agricol Ilfov va trebui să mărească suprafața de legume Ia 10—12 mii de hectare, plus în cultura a doua și intercalată, care— la producțiile medii realizate de multe județe în acest an, de circa 50—60 de mii de kg pe hectar, deși sînt județe care au depășit 100 de mii —• să asigure întreaga cantitate de legume pentru aprovizionarea Capitalei. Dar aceasta ar însemna să realizăm producții de 700—800 de mii de tone de legume, practic cu mult peste ceea ce este necesar pentru consumul rațional și normal al oamenilor muncii din Capitală.Mă refer la toate acestea pentru că și Sectorul agricol Ilfov, care se află în subordonarea organizației de partid a Capitalei, trebuie să ia toate măsurile pentru realizarea producțiilor corespunzătoare. De altfel, ați auzit aici, producțiile deosebit de mari realizate pe Sectorul agricol Ilfov, producțiile realizate în Cooperativa Agricolă Jilava, precum și angajamentele pentru anul viitor. Aș vrea numai să atrag atenția că sînt județe în care unele unități agricole și-au luat angajamentul de a depăși 50 de tone la hectar la porumb știuleți. Dacă Sectorul agricol Ilfov vrea să se afle printre cele cu rezultate bune trebuie să se gîndească și el la asemenea producții.Avem deci toate condițiile — și trebuie să asigurăm ca în jurul Capitalei să avem o bază bună, trainică pentru buna aprovizionare cu legume, cu o parte din fructe, cu lapte și cu alte produse.Este necesar să se acorde mai multă atenție bunei gospodăriri a Capitalei. într-adevăr, am construit mult, vom mai construi, practic pînă în 1995 vom încheia complet construcțiile în Capitală. Desigur, vom continua — ceea ce este normal —, dar într-un ritm mult mâi mic, pentru că vom asigura în întregime locuințele corespunzătoare pentru întreaga populație. De altfel, acum, în Capitală avem asigurat peste 12 mp pe locuitor, plus dependințele. Dar a- ceasta necesită mai multă gospodărire, mai multă ordine. Am făcut, într-adevăr, multe. Capitala patriei noastre s-a transformat și se transformă continuu. Realizarea obiectivelor în construcții — metroul, Dîmbovița, lacurile, noul centru, ansamblurile de locuințe — va face ca în 1995 Bucureștiul să fie printre capitalele lumii care a- sigură cele mai bune condiții de locuit, de viață și care vor avea în vedere și păstrarea aerului cît mai curat, de a combate și de a lua toate măsurile ca poluarea să fie redusă la minimum.Trebuie să facem astfel îneît nu numai să construim, dar să și asigurăm ceea ce este necesar pentru ca Bucureștiul, Capitala României socialiste, să poată să se prezinte demn în concurență cu orice capitală a lumii, atît din punctul de vedere al prezentării generale, dar și al condițiilor de muncă, de viață, pentru toți locuitorii săi ! (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu să trăiască, Capitala să-nflorească !“). I
Stimați tovarăși,Realizarea acestor obiective se bazează pe ceea ce am obținut. Ele nu reprezintă numai dorințe, ci realitățile de azi și de mîine ale poporului nostru, în general, deci și ale Capitalei patriei noastre.Este necesar să perfecționăm activitatea noastră în toate domeniile, să dezvoltăm larg formela democrației muncitorești-revolu- ționare — cadrul minunat, democratic, pe care l-am realizat și care asigură participarea tuturor categoriilor de oameni ai muncii la conducerea tuturor sectoarelor de activitate.Să facem astfel îneît adunările generale ale proprietarilor și producătorilor, consiliile de conducere ale tuturor unităților să-și îndeplinească în mod democratic și în cele mai bune condiții rolul pe care îl au în administrarea unei părți însemnate a proprietății întregii națiuni !Va trebui să perfecționăm activitatea consiliilor populare și a

comisiilor din cadrul consiliilor populare. Și vreau să spun deschis că dacă consiliile populare și-ar fi făcut datoria, dacă comisiile cetățenești de pe lîngă consiliile populare ar fi acționat cu întreaga răspundere nu s-ar fi putut manifesta stările de lucruri negative în aprovizionare.Trebuie să facem ca cetățenii în cadrul organizat pe care îl avem să participe activ la soluționarea în cele mai bune condiții a problemelor. Avem multe organizații. Practic — dacă luăm Capitala patriei noastre — aproape nu există cetățean care să nu facă parte dintr-o organizație.în Capitală, partidul numără 453 000 de membri, din care aproape 60 la sută sînt muncitori, 26 la sută intelectuali și funcționari. Desigur, țărani sînt puțini pentru că ei, de fapt, reprezintă numai Sectorul agricol Ilfov. Aproape 40 la sută din membrii de partid ai organizației Capitalei sînt femei. O forță uriașă ! Este însă necesar ca organizația de partid să-și îndeplinească în bune condiții rolul său în toate domeniile de activitate. Cunosc bine organizația de partid deoarece mi-am început activitatea în București — în rîndul sindicatelor, al tineretului, în partid — și știu că întotdeauna a fost o organizație puternică, a răspuns întotdeauna chemărilor partidului, a organizat și condus multe lupte ale clasei muncitoare, ale intelectualilor, împotriva asupririi și pentru eliberare socială și națională, a a- vut un' rol important în actul istoric de la 23 August — și trebuie să menținem acest steag de luptă revoluționară în întreaga activitate a comuniștilor din Capitală! (Urale și aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung : „Ceaușescu — P.C.R. !“).Uniunea Tineretului Comunist are și ea, în Capitală, peste 450 de mii de membri. Este, de asemenea, o puternică forță revoluționară, care întotdeauna a avut un rol activ în organizarea și în conducerea luptei tineretului împotriva asupririi și, apoi, pentru construcția socialismului. Numai comuniștii din partid și din U.T.C. reprezintă mai mult de 40 la sută din populația Capitalei. Cu asemenea forță revoluționară nu ar trebui să avem nici o problemă, nu ar trebui să mai existe lucruri sau probleme nesoluționate în Capitală. Cred că aceasta trebuie să fie problema centrală care să stea în fața partidului, a U.T.C., a comuniștilor din Capitală, pentru că atunci vor face ca, într-adevăr, Bucureștiul să continue să fie un centru puternic și cel mai puternic detașament revoluționar al poporului nostru. (Urale și aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Vom munci și vom lupta, țara o vom înălța !“).în sindicate sînt organizați 1 150 000 de oameni ai muncii — aproape 60 la sută din populația Capitalei, — și sindicatele trebuie să aibă un rol activ în buna organizare a întregii activități, în soluționarea la timp a problemelor și să se preocupe permanent de asigurarea condițiilor de muncă, de viață dintre cele mai bune, pentru toți oamenii muncii.Am vorbit numai despre aceste organizații, dar nu uitați că în toate întreprinderile avem consilii ale oamenilor muncii și adunările generale ale proprietarilor, care, practic, îi cuprind pe toți cetățenii din Capitala patriei noastre, la care se adaugă — ca organizație politică — Organizația Democrației și Unității Socialiste, care numără peste 400 000 de membri și care lucrează în strînsă legătură cu organizațiile de partid, cu toate celelalte organizații.

' Nu m-am mai referit la diferite alte organizații, la uniunile de creație, pentru că membrii lor sînt cuprinși organizatoric — într-o formă sau alta — în acestea, dar și ele au rolul și specificul lor, participînd la soluționarea diferitelor probleme. Avem deci un cadru minunat, larg democratic, în care fiecare categorie, fiecare unitate e- conomico-socială poate și trebuie să participe activ la dezbaterea problemelor, la adoptarea hotărîrilor, la înfăptuirea politicii interne și externe a statului nostru, la făurirea socialismului, la apărarea păcii și întărirea independenței și suveranității României ! (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“).Este necesar să înțelegem că perfecționarea continuă a activității, în toate domeniile, dezvoltarea largă a cadrului democratic de participare a întregului popor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate constituie factorul hotă- rîtor al dezvoltării patriei noastre. Pornind de la concepția științifică a făuririi socialismului cu poporul și pentru popor, trebuie să facem totul îneît, în toate împrejurările, masele largi, poporul însuși să aibă rolul determinant în tot ceea ce se hotărăște și se înfăptuiește în patria noastră ! Aceasta reprezintă, de fapt, adevărata democrație muncitorească-revoluționară, incomparabilă cu orice altă formă a democrației burgheze, și trebuie să facem totul îneît cadrul larg democratic, participarea poporului să constituie partea integrantă a făuririi socialismului și comunismului în România ! (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“).în acest cadru aș dori — foartq pe scurt — să subliniez și la Conferința organizației de partid a municipiului București necesitatea de a asigura creșterea continuă a rolului clasei muncitoare — clasa conducătoare a societății noastre. De altfel, ponderea în partid și în organismele democrației arată ferm că partidul nostru face totul pentru a crea cele mai bune condiții îneît clasa muncitoare să-și poată îndeplini misiunea ei istorică. Se va ridica nivelul de cultură, de pregătire al clasei muncitoare. Cu liceul de 12 ani, practic toți cetățenii — deci și locuitorii Bucureștiului — vor deveni adevărați intelectuali, se va apropia nivelul de cunoștințe și de dezvoltare dintre diferite categorii de oameni ai muncii. Acesta este drumul legic, istoric spre ridicarea întregului popor la un nivel înalt de civilizație și, în acest sens, trebuie să înțelegem că nu va scădea, ei va crește rolul clasei muncitoare, adevărata forță creatoare a socialismului și comunismului. Desigur, considerăm și am considerat întotdeauna — iar în viitor acest lucru va deveni și mai pregnant — intelectualitatea, mai cu seamă cea tehnică, ca o parte inseparabilă a clasei muncitoare, în deplină unitate muncitorii, țăranii, intelectualii vor constitui, de fapt, societatea de mîine, care va fi o societate omogenă, va reprezenta poporul muncitor al societății socialiste și al societății comuniste. (Urale și aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung: „Ceaușescu și poporul !“).La Plenara Comitetului Central pe problemele ideologice m-am referit pe larg la problemele actuale și de perspectivă ale activității de formare a omului nou, de ridicare a conștiinței revoluționare, socialiste a întregului nostru popor. De aceea, nu doresc acum să mă opresc la aceste probleme. Consider că ceea ce am hotărît la 

Plenara Comitetului Central din octombrie trebuie să stea la baza întregii activități politico-educative, ideologice și în organizațiile de partid din întreaga noastră Capitală. Dar, avînd în vedere forțele existente în București, este necesar ca și în acest domeniu Capitala să aibă un rol mai activ în dezvoltarea conștiinței generale, a spiritului revoluționar, în perfecționarea activității politico-educative, inclusiv în domeniul creației literar-artistice.Avem nevoie și trebuie să cerem artiștilor și tuturor scriitorilor să creeze opere de înaltă valoare, corespunzător muncii eroice a poporului nostru, să oglindească lupta și munca întregii noastre națiuni pentru o viață mai bună, pentru socialism, pentru comunism, pentru pace, să demonstreze și prin lucrările de artă și literatură forța creatoare a unei națiuni devenite libere și stăpîne pe destinele sale ! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“).Iată, tovarăși, ce probleme și ce perspective minunate se pun în fața organizației de partid din Capitală, a tuturor oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor Capitalei patriei noastre ! Este necesar ca toți comuniștii, toți oamenii muncii, toți cetățenii municipiului București să acționeze în deplină unitate pentru a asigura înfăptuirea neabătută a programelor în toate domeniile de activitate și a ridica continuu Capitala României la un nivel tot mai înalt de civilizație, de bunăstare și fericire ! (Aplauze și urale puternice, îndelungate ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul „Vom munci și vom lupta, țara o vom înălța !“).Deoarece peste 10 zile va avea loc Congresul partidului, nu doresc să mă opresc acum asupra problemelor internaționale. Voi sublinia numai faptul că, în strînsă concordanță cu politica noastră de făurire a socialismului, am acționat și vom acționa și în continuare pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, acordînd, în acest cadru, o atenție deosebită colaborării și solidarității cu toate țările socialiste, precum și cu țările în curs de dezvoltare.Vom face totul pentru a ne aduce și în viitor contribuția activă la asigurarea securității și cooperării în Europa, pentru o Europă unită, a națiunilor libere, independente, în care fiecare popor să-și construiască „casa" lui așa cum și-o dorește și în care fiecare om să aibă cel puțin o locuință sigură. (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu, România — pacea și prietenia !“).Vom acorda o atenție deosebită relațiilor din Balcani. Dorim să acționăm împreună cu toate statele din Balcani pentru o largă colaborare economică, tehnico-știin- țifică și în alte domenii, pentru a transforma această zonă într-o regiune fără arme nucleare și chimice, fără baze militare străine, dar și într-o regiune a dezvoltării independente a popoarelor, a colaborării între toate țările din Balcani, pentru progresul și bunăstarea fiecăreia. (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — pace !“).Pornim de la faptul că existenta armelor nucleare, continuarea, de fapt, a cursei înarmărilor nucleare și a dezvoltării altor armamente constituie problema fundamentală a epocii noastre, deoarece un război mondial ar duce la folosirea acestor arme, ceea ce ar însemna distrugerea întregii omeniri, a înseși vieții pe planeta noastră. De aceea sîntem ferm hotărîți să facem totul, să acționăm în deplină unitate cu toate forțele și popoarele care doresc 

pacea, pentru dezarmare și, primul rînd, pentru dezarmai', nucleară, pentru eliminarea d plină a armelor nucleare, arrhel chimice și reducerea radicală armelor convenționale. Fără r ducerea și distrugerea acest armamente nu se poate vor de o politică nouă, nu se po te vorbi de un curs nou al ev nimentelor. Sîntem ferm hotărî să acționăm cu toate forțele în ceastă direcție și avem convh gerea că este posibil ca popoare! acționînd unite, să impună deza marea, să impună pacea, să as gure o lume mai dreaptă șl m bună, în care toate națiunile să dezvolte în mod independent și 1 ber, fără nici un amestec d afară. (Urale și aplauze puternic prelungite; se scandează înd lung „Dezarmare — pace !“).
Stimați tovarăși,Dezbaterile șl hotărîrile adopt: te în deplină unanimitate de Coi ferința organizației de part a municipiului București d monstrează forța, unitatea hotărîrea comuniștilor, a tuturi oamenilor muncii, a tuturor ceti țenilor Capitalei de a acționa < toată hotărîrea și în viitor penti dezvoltarea tot mai puternică Capitalei, a patriei noastre, de a- aduce o contribuție tot mai impo tantă la progresul general ; României, la ridicarea ei pe n culmi de progres și civilizație.Aș dori să exprim mulțumiri o ganizației de partid și Conferinț organizației București pentru hot; rîrea adoptată privind susțineri hotărîrii Comitetului Central partidului cu privire la realegeri mea în funcția de secretar gener al partidului. Desigur, va hotă Congresul partidului — forum suprem al partidului —, dar di resc să exprim mulțumiri și să as gur organizația de partid di București — ca, de altfel, întregi partid —, să asigur oamenii mui cii din Capitală, că întotdeaun în orice împrejurări, ca revoluții nar, ca soldat al partidului, < membru al partidului comunis voi face totul pentru a asigui realizarea năzuințelor poporuli nostru, ale tuturor popoarelor c făurire a unei orînduiri fără e> ploatatori, a socialismului, a corni nismului. în orice împrejurări, vi acționa cu întreaga răspunder pentru a servi poporul, patri; cauza socialismului și comunismi lui, independența și suveranitate României ! (Urale și aplauze pi ternice ; se scandează indelun „Ceaușescu reales, Ia al XlV-le Congres !“).Urez tuturor delegaților, organ zațiilor de partid și comuniștilo tuturor oamenilor muncii și locu torilor Capitalei noastre socialist realizări și împliniri tot mai mar în toate domeniile, să obțineți u loc cît mai bun în marea întrecer între toate județele și, dacă es1 posibil — depinde însă numai d voi —, primul loc! Eu aș salut acest lucru !Vă urez, încă o dată, succese c mai mari, multă sănătate și fe ricire ! (Aplauze și urale putei nice, prelungite ; se scandează ir delung : „Ceaușescu — P.C.R. !' „Ceaușescu și poporul!“, „Ccaușesc — pace !“, „Stima noastră și mîn dria — Ceaușescu, România!' „Ceaușescu reales la al XIV-le Congres !“. Intr-o atmosferă d mare însuflețire șl strînsă unitat în jurul partidului, toți cei pre zenți în sala conferinței aclamă ț ovaționează minute în șir pentr Partidul Comunist Român forța politică conducătoare a tn tregii națiuni — pentru secretarii general al partidului, președintei Republicii Socialiste Românii 

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU!
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CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
Vibrantă adeziune la Hotărirea de realegere a tovarășului Nîcolae Ceaușescu in funcția supremă de 

secretar general al partidului, opțiune istorică a întregului popor, chezășia înaintării neabătute a României 
spre cele mai inalte culmi de progres și civilizație.

GALATI
9

GORJ HUNEDOARA
Cu vibrantă însuflețire și puternic entu- asm au primit participanții la conferință ilutul tovărășesc, revoluționar adresat e conducerea partidului, de tovarășul icolae Ceaușescu, tuturor comuniștilor, ituror oamenilor muncii din județ. S-a ius și cu acest prilej un ales omagiu itorului de geniu al României de azi, ivarășul Nicolae Ceaușescu, gînditorul cu- îzător și strategul vizionar al amplului :'ogram de edificare a socialismului și co- unismului pe pămîntul scump al patriei, alutul a fost transmis de tovarășul Ion adu, membru supleant al Comitetului olitic Executiv al C.C. al P.C.R. Vorbi- rul a subliniat faptul că actuala confe- nță are menirea, în spiritul orientărilor jcumentelor pentru Congresul al XIV-lea, • insuflețitor program de muncă și luptă ■voluționară al partidului și poporului — . analizeze, în climatul înaltei răspunderi muniste, al combativității revoluționare, iplinirile, să ia poziție critică, partinică iță de neajunsurile semnalate, să tragă t maximă răspundere concluziile practice jntru o activitate politico-organizatorică educativă la nivelul exigențelor tot mai alte, în vederea înfăptuirii cu succes a (iectivelor dezvoltării economico-sociale profil teritorial, pentru progresul neîn- erupt al patriei pe drumul socialismului comunismului.
Cu profundă recunoștință pentru condu- 
itorul partidului și al țării, intr-o impre- 
onantă unitate de inimă și de conștiință, 

unison cu trăirea de cuget și simțire a 
tregii noastre națiuni, in numele celor a- 
oape 110 000 de comuniști, al tuturor 
‘lor ce trăiesc și muncesc in județ, parti- 
panții la conferință au dat pregnant ex- 
esie adeziunii lor fierbinți Ia Hotărirea 
enarei C.C. al P.C.R, din iunie a.c. cu 
ivire la reinvestirea tovarășului 
icolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, 

funcția supremă de secretar general al 
irtidului, opțiune istorică a partidului și 
regii noastre națiuni, garanția destinului 
munist al patriei noastre dragi.Conturînd un tablou însuflețitor al împli- rilor din anii socialismului, cu deose- re după Congresul al IX-lea al partidul, darea de seamă a relevat că in deț s-a înfăptuit un vast program de vestiții. Acesta a generat creșterea varii fondurilor fixe la peste 120 mi- irde lei, situarea Galațiului pe lo- I al treilea între județele țării la pro- tcția industrială, realizarea aici a 68 la tă din producția de fontă a patriei, 50 la tă din cea de oțel, 45 la sută din pro- icția de laminate, aproape întreaga pro- icție de tablă mijlocie și groasă, 36 la tă din construcțiile de nave. A crescut i de an producția agricolă, s-a înfăptuit i amplu program de construcții- social- lturale, s-a intensificat activitatea ideo- gică de formare a omului nou, cu înalte ilori morale, comuniste. înfățișîrid. în mod ialitic preocupările organelor și organizator d.e partid, activitatea tor practică, de cu zi, de conducere politică a uriașului ort de edificare socialistă, în darea de amă s-a relevat combativ faptul că re- ltatele înregistrate nu sînt încă la nlve- 1 potențialului de care dispune județul, îmînerile în urmă la producția fizică ori dicii necorespunzători de folosire a unor ilaje, ritmurile lente de creștere a pro- ictivității muncii ori de introducere a noi- 
e tehnologii, lipsa de răspundere a unor ecialiști din agricultură sau gradul scă- :t de conștiință al unor oameni ai muncii, muniști chiar, dezvăluie carențe serioase stilul și metodele de muncă ale. comi- tului județean de partid, ale organelor organizațiilor din subordine, invită 'la țiuni decise pentru înlăturarea acestor iajunsuri și îmbunătățirea muncii, penii o activitate de partid de calitate, darea de seamă s-a insistat cu precare pentru promovarea cu mai multă nsecvență a unui stil de muncă dina- ic, exigent, în măsură să determine creș- rea răspunderii fiecărui comunist, a fierul om al muncii în îndeplinirea exem- ară a îndatoririlor ce le revin.Proiecția cuprinzătoare, combativă a dă- l de seamă a căpătat un relief analitic itic și autocritic în dezbaterile din con- rință, dezbateri purtate în spiritul înaltei transigențe revoluționare reieșite din oiectul Programului-Directivă și Tele pentru Congresul al XIV-lea al irtidului. Ideea-ax a celor 26 partici- mți la cuvînt a reprezentat-o fap- 1 că organizația județeană de partid e capacitatea politică și organiza- rică, forța ideologică necesare pentru a iranta conducerea politică a înfăptuirii tocmai a tuturor obiectivelor care vor imi înaltă legitimare la marele forum al imuniștilor din noiembrie. Relevînd în- mnătatea opțiunii definitive a poporului >stru pentru socialism, a politicii consecințe a partidului de edificare a noii orîn- îiri, cu poporul, pentru popor, mai mulți irbitori, între care loan Caranghel, prim- icretar al Comitetului Municipal de Partid alați, Aurel Bălan, directorul general al entratei Industriale Navale, Iulian Lungu, im-secretar al comitetului de partid de Combinatul Siderurgic Galați, Lucian odlați, secretarul comitetului de partid de întreprinderea Laminorul de Tablă Ga- țl, au stăruit asupra întăririi rolului con- acător al partidului în toate compartimente creației materiale și spirituale. O pre- mță mai activă a spiritului partinic, exi- mt, Ia fiecare toc de muncă este cu atît tai necesară cu cit în economia județului tai sînt unități care nu-și îndeplinesc toți 

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

secretar general al partidului
„Dind glas celor mai alese sentimente de profundă prețuire și inaltă stimă, 

de fierbinte dragoste pe care le nutresc, într-un gînd și o singură voință cu între
gul popor, comuniștii, toți oamenii muncii gălățeni față de strălucitul conducător 
al partidului și statului nostru, Conferința organizației județene Galați a Parti
dului Comunist Român exprimă totala adeziune la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către cel de-al XIV-lea 
Congres, in funcția supremă de secretar general al partidului, ca o condiție defi
nitorie a victoriei depline a socialismului și comunismului in România.

Recunoașterea strălucitelor merite ale eminentului conducător de partid și țară 
in edificarea unei patrii libere și prospere, independente și suverane, de ctitor 
al celei mai rodnice epoci din istoria multimilenară a patriei, opțiunea politică 
fundamentală a reînvestirii tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de 
partid, pe care o susținem cu intreaga noastră ființă, reprezintă temelia de granit 
a continuării neabătute a procesului revoluționar in România, a înfăptuirii gran
dioaselor programe de dezvoltare economico-socială a țârii și poporului nostru, 
în mersul lor ferm spre viitorul luminos al întregii omeniri - comunismul*.

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
Vasile Albu, Vasile Bontaș, Petrea Botezatu, loan Caranghel, Ion Catrinescu, 

Silvia Cojocariu, Valentina Dan, Dumitru Horia Dediu, Carol Dina, Dan Dulamă, 
Aurel Gheorghiță, Alexandru Kopandi, Ion Marcu, Marin Nedeleu, George Petre, 
Ion Radu, Vasile Săndulescu, Victor Ștefan, Gheorghe Alexandru Ștefan.

indicatorii de plan, unde se constată abateri de la disciplina tehnologică, lipsuri in organizarea producției și a muncii, în buna funcționare a organelor colective de conducere democratică. Alți participanți la dezbateri — Mișu Dobrotă, secretar ai Comitetului județean de partid, Horia Dumitru Dediu, director general al Regionalei C.F.R. Galati, Lucian Aburel, director al ICPRONAV, Ion Voineag, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea- Antrepriză de Construcții, Montaje și Reparații Siderurgice, Gheorghe Potîrniche, prim-secretar al Comitetului Municipal de Partid Tecuci — au remarcat măsurile po- litico-organizatorice care au determinat o mai bună activitate în domeniul producției pentru export. Dar, în același timp, ei au criticat cu asprime lipsurile din activitatea organelor și organizațiilor de partid în privința îndrumării și conducerii eforturilor de fundamentare științifică și îndeplinire cu rigoare a programelor de modernizare a producției, neajunsurile în folosirea competentă a pîrghiilor mecanismului economi- co-financiar. Viitorul cincinal, au argumentat vorbitorii, schițează mari obiective de îndeplinit și în județul nostru, și este de datoria organelor și organizațiilor de partid să înlăture formalismul și rutina, să acționeze mai decis pentru a pune mai deplin în valoare potențialul de muncă și creație al clasei muncitoare, clasă cu rol determinant în societatea socialistă românească. Deși progresele agriculturii gălățene în ultimii ani sînt evidente — _ argument convingător că așezarea pe trainice temelii socialiste și a acestei importante ramuri economice este singura cale viabilă spre recolte mari, spre o viață de progres și civilizație —, numeroși participanți la dezbateri, între care Petrea Botezatu, președintele Cooperativei Agricole de Producție Schela, Dumitru Antonescu, directorul general al Direcției Agricole Județene, Valentin Ghinea, organizator de partid, președintele Consiliului Unic Agroindustrial Corod, au luat poziție combativă față de faptul că activitatea de partid n-a reușit să determine în toate unitățile agricole rezultate economice la nivelul cerințelor noii revoluții agrare. Documentele pentru Congresul al XIV-lea, secretarul general al partidului — s-au exprimat limpede vorbitorii — ne cer să gospodărim mai bine pămîntul, să nu îngăduim abaterile de tehnologii, să determinăm un aport mai mare al specialiștilor. în strînșă corelație cu obiectivele economico-sociale, Valentina Dan, prorector al Universității din .Galați, Aurel Marin, prim-secretar al Comitetului Județean al U.T.C., Vasile Dumitru, președintele Consiliului Județean al Sindicatelor, Angela Berdilă, secretara Comitetului Orășenesc de Partid Berești, Ana Călin, procuror-șef al Procuraturii Județene Galati. Georgeta Apostol, președinta Comitetului Județean al Femeilor, au insistat, cu ascuțit spirit critic, pentru .perfecționarea Stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, de masă și obștești, în efortul de dezvoltare a conștiinței socialiste, de promovare a spiritului revoluționar, pentru formarea omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului în România.în încheierea lucrărilor conferinței a fost adoptată o TELEGRAMA ADRESATA C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care, printre altele, se arată : „Cu mîndrie patriotică au fost exprimate sentimentele de profundă recunoștință ale gălățenilor față de îndrumările, indicațiile și sarcinile tra-, sate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, cu prilejul întîlni- rilor de lucru avute la Galați. Aplicînd cu fermitate prețioasele dumneavoastră o- rientări și indicații, vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că în trei ani și zece luni din acest cincinal producția industrială a crescut într-un ritm mediu anual de 7,6 la sută, iar exportul într-un ritm de 19 la sută. S-a acționat cu fermitate pentru revitalizarea agregatelor de bază ale marelui combinat siderurgic gălățean. In agricultură, prin aplicarea principiilor și exigențelor noii revoluții a- grare, au fost obținute, în acest an, producții superioare, cele mai mari din Istoria județului. S-a acționat sistematic pentru modernizarea bazei materiale în cultură și învățămînt, pentru ridicarea activității științifice și de creație la cote superioare de eficiență.Sîntem hotărîți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să acționăm in strinsă unitate in jurul partidului, urmînd cu devotament și abnegație revoluționară luminosul dumneavoastră exemplu de muncă și dăruire spre binele poporului și a> țării, să ne înscriem viguros în ritmurile impetuoase prefigurate de documentele Congresului al XIV-lea, participind astfel la înălțarea României între statele lumii, ca țară liberă și suverană, puternică și demnă, pe drumul victorios, de bunăstare și fericire al celei mai drepte și umane orin- duiri — socialismul și comunismul".
îndeplinindu-și mandatul încredințat de 

organizațiile de partid, fâcindu-se purtători 
ai voinței ferme a tuturor comuniștilor și 
oamenilor muncii gălățeni, intr-o atmosferă 
de puternic și vibrant entuziasm partici
panții Ia conferință au adoptat in unani
mitate Hotărirea prin care delegații din 
județul Galați la Congresul al XIV-lea al 
partidului sint împuterniciți să voteze reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
funcția supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român,

într-un climat de profundă angajare patriotică, generat și pe aceste străvechi plaiuri românești de marile realizări ale celei mai dinamice epoci din istoria țării, Epoca inaugurată de Congresul al IX-lea, de obiectivele cutezătoare privind destinul comunist al patriei, cuprinse în documentele programatice ale apropiatului forum comunist, s-au desfășurat la Tîrgu Jiu lucrările Conferinței județene de partid Gorj. în deschiderea lucrărilor a luat cu- vîntul tovarășul Iosif Szasz, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al Comitetului Central al P.C.R., care a transmis delegaților și, prin intermediul tor, celor peste 68 000 comuniști, tuturor oamenilor muncii din Gorj un salut tovărășesc, revoluționar din partea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a conducerii partidului. Au fost adresate, de asemenea, calde felicitări pentru rezultatele obținute in dezvoltarea social-economică a județului, în valorificarea superioară a resurselor sale, subliniindu-se cerința de a se acționa mai hotărît pentru recuperarea restanțelor în sectoarele producătoare de energie electrică și resurse energetice, pentru a se înscrie noi realizări în-sporirea bazei energetice și de materii prime, în transpunerea în viață a programelor de dezvoltare economico- socială, a obiectivelor stabilite de Congresul al XIV-lea.
Un moment de înaltă vibrație patriotică 

l-a constituit atît în darea de seamă, cit și 
în cuvintul tuturor participanțijor, exprima
rea adeziunii înflăcărate față de istorica 
Hotărîre a Plenarei C.C. ol P.C.R. cu pri
vire la reinvestirea, la Congresul al XIV-lea, 
în funcția supremă de secretar general al 
partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conducător încercat al partidului și statului 
nostru, cel mai iubit fiu al națiunii, comunist 
dirz și vizionar, ctitorul de geniu al Romă- 
niei socialiste moderne, erou al păcii, o 
cărui activitate se identifică de aproape 
șase decenii eu lupta gloriosului nostru 
partid.înfățișînd tabloul dezvoltării județului în actualul cincinal, darea de seamă a relevat că prin valorificarea puternicului său potențial industrial, prin ridicarea pe un plan superior a activității desfășurate de organele și organizațiile de partid, de colectivele de oameni ai muncii, Gorjul a asigurat economiei naționale în această perioadă 122 milioane tone lignit net, 32 miliarde kWh energie eletrică, 23 miliarde mc gaze naturale, peste 8 milioane tone ciment, 3 milioane tone țiței și altele. De asemenea, celelalte ramuri ale industriei județului au produs importante cantități de utilaj tehnologic pentru lucrări miniere, mașini-unelte pentru presare-forjare, benzi transportoare, cauciuc regenerat, materiale de construcții, mobilier, confecții, stielărie- menaj, produse alimentare și altele. în agricultură s-a înregistrat o creștere continuă a producției, în 1989 obținîndu-se cele mai mari sporuri de recoltă la majoritatea culturilor.Darea de seamă a analizat, totodată, în spirit critic și autocritic rezultatele sub posibilități din sectoarele de bază ale economiei județului — industriile cărbunelui, energiei și petrolului —, unde, deși s-au obținut importante progrese față de perioada anterioară, ele nu se situează la nivelul cerințelor, al dotării tehnice existente. între altele, s-a apreciat că neîmplini- rile menționate, i oricare ar fi cauzele ce le-au generat, nu pot fi despărțite de modul insuficient de angajant în care s-au implicat organele și organizațiile de partid în perfecționarea conducerii activității din aceste domenii, în creșterea răspunderii organelor de conducere colectivă, a comuniștilor ce activează în cadrul acestora, în exercitarea unui control de partid temeinic, anticipativ, menit să contribuie la prevenirea și înlăturarea la timp a stărilor de lucruri negative.în spiritul acestor aprecieri, dezbaterile, la care au luat parte 21 de delegați, au examinat cu răspundere și exigență neajunsurile din activitatea economico-socială, organizatorică, ideologică și politico-educa- tivă, punînd în evidență, în spiritul cerințelor formulate de secretarul general al partidului în magistrala Expunere la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 24—25 octombrie, necesitatea creșterii capacității de acțiune a organelor și organizațiilor de partid în conducerea vieții economice, în implicarea mai activă a muncii de partid în realizarea unei calități noi, superioare, în amplul proces de înfăptuire a obiectivelor majore cuprinse în proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea.în cuvintul lor, tovarășii Ion Iorga, prim- secretar al comitetului de partid din Centrul Industrial-Agrar Motru, Costică Soare, director general al Combinatului Minier Rovinari, Ion Ceaureănu, secretarul comitetului de partid de pe platforma energetică Turceni, Nicolae Armegioiu, directorul general al Trustului de Foraj-Extracție Tg. Jiu, au analizat în spiritul partinic, revoluționar, deficiențele din sectoarele producătoare de energie, cărbune și petrol, unde organele de conducere colectivă nu au acționat permanent pentru înfăptuirea programelor speciale de creștere a producției, pentru folosirea cu indici superiori a zestrei tehnice, punerea la timp în funcțiune a noilor capacități de producție, pentru organizarea promptă a activității de revizii și reparații, ceea ce a condus ia înregistrarea unor mari restanțe în asigurarea resurselor energetice.

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

secretar general al partidului
„Dînd expresie unității de acțiune ți de gind, sentimentelor de nețărmurită 

dragoste, prețuire și recunoștință ale comuniștilor, ale tuturor locuitorilor județului 
Gorj față de eminentul fiu al națiunii, ctitorul României moderne de azi, conferința 
susține cu înflăcărare, in consens cu voința entuziastă a întregului popor, istorica 
Hotărire a Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la Congresul al XIV-lea, în suprema funcție de secretar general al partidului. Anii 
de grandioase împliniri socialiste, inaugurați de Congresul al IX-lea al partidului, 
au pus in evidență patriotismul înflăcărat, vasta capacitate politică și organiza
torică a secretarului general al partidului nostru, care, prin tot ceea ce a întreprins, 
a dat strălucire celei mai rodnice perioade din devenirea multimilenară a patriei, 
pe care întregul nostru popor o denumește cu recunoștință și îndreptățită mindrie 
Epoca Nicolae Ceaușescu".

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
Ion Anastasiu, Cornelia Anton, Nicolae Badea, Mihail Brebinaru, Gheorghe 

Ciurez, Iulian Costescu, Cecilia Drăghici, Gheorghe Dudău, Petre Fluture, Gheorghe 
Fulea, Gheorghe Ilie, Titu Pînișoară, Iosif Szasz.

în spiritul sarcinilor majore puse de conducerea partidului în fața acestor sectoare, vorbitorii au făcut propuneri concrete vizînd îmbunătățirea muncii de organizare și conducere, angajarea mai energică a comuniștilor, a colectivelor pe care le reprezintă în efortul general pentru asigurarea bazei energetice și de materii prime. Alte intervenții și propuneri s-au referit la înfăptuirea mai fermă a programelor de perfecționare a organizării și modernizare a producției, pentru creșterea productivității muncii, ridicarea calității și competitivității produselor, folosirea mai eficientă a potențialului tehnic din fiecare unitate. în legătură cu mai buna soluționare a acestor probleme, s-a subliniat necesitatea ca, pe viitor, organele și organizațiile de partid să-și perfecționeze stilul și metodele de muncă in abordarea problemelor economice, prin stabilirea mai clară a priorităților în aceste domenii, în asigurarea unui conținut mai analitic și eficient analizelor consacrate examinării modului de îndeplinire a lor, prin exercitarea unui control de partid consecvent și exigent.Problemele legate de obținerea unor producții mari de cereale, legume și fructe, modernizarea activității din zootehnie, de alte aspecte ale înfăptuirii obiectivelor noii revoluții agrare au fost abordate în intervențiile tovarășilor : Titu Spătaru, președintele C.A.P. Țînțăreni, Petre Trașcă, organizatorul de partid din C.U.A.S.C. Bumbești-Pițlc, loan Radu, secretar al Comitetului județean de partid, Gheorghe Ciurez, prim-vicepreședinte al Consiliului Popular Județean, care, înfățișînd rezultatele bune din acest an, dar și neîmpli- nirile încă existente, au relevat cerința sporirii rolului organelor agricole de specialitate, al comitetelor comunale de partid în conducerea și îndrumarea activității din agricultură, pentru realizarea în bune condiții a planului în profil teritorial, a programului de autoconducere și autoapro- vizionare. Alți vorbitori, printre care Titu Pînișoară, prim-secretar al Comitetului Municipal de Partid Tg. Jiu, Ion Lazăr, secretar al Consiliului Județean al Sindicatelor, Mihai Mărtoiu, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean, Marilena Pirtea, prim-secretar al Comitetului Județean Gorj al U.T.C.. au analizat, in spiritul Expunerii secretarului general al partidului la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., conținutul activității ideologice și politico-educative, subliniind cerința legării mai strînse a întregii propagande de partid de problemele majore ale producției.Participanții au exprimat, totodată, cele mai calde și respectuoase sentimente de stimă tovarășei 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 unanimitate, delegații au aprobat Hotărirea conferinței, care, printre altele, prevede următoarele direcții principale de acțiune : folosirea eficientă a dotării tehnice și a forței de muncă în vederea creșterii producției de cărbune, energie și țiței și rentabilizării tuturor unităților ; scurtarea termenelor de realizare a programelor de reparații capitale și modernizări in termocentrale ; intensificarea cercetării geologice pentru punerea în valoare a noi acumulări de hidrocarburi ; introducerea de noi soiuri și hibrizi cu productivitate ridicată ; selecția și ameliorarea raselor locale pentru creșterea potențialului productiv al animalelor.Participanții la conferință au adresat o TELEGRAMA C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care, între altele, se spune : „Remarcabila dumneavoastră activitate revoluționară de aproape șase decenii, fermitatea și consecvența cu care militați pentru triumful păcii și colaborării pe planeta noastră fac ca numele dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fie cunoscut pe toate meridianele ca un strălucit simbol al slujirii cu devotament a principiilor nobile ale socialismului și comunismului, ale independenței și suveranității naționale. In lumina exigențelor formulate de dumneavoastră, am analizat cu înaltă răspundere neajunsurile care mai există in domeniul energetic, în celelalte sectoare, stabilind măsuri concrete care să conducă la ridicarea pe un plan superior a muncii politico-organizatorice, ideologice și cultural-educative, a întregii activități economico-sociale, în vederea îndeplinirii în bune condiții a sarcinilor de plan pe acest an, pe întregul cincinal. Comuniștii, toți oamenii muncii din Gorj sînt hotărîți să facă totul, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru a ridica activitatea din industrie, agricultură, din construcții și transporturi la nivelul cerințelor etapei pe care o parcurgem, in conformitate cu prevederile programului de dezvoltare economico-socială a județului în perioada 1991—1995“.
Afirmind voința hotârită a celor ce trăiesc 

și muncesc in județul Gorj, participanții la 
conferință au adoptat, intr-o atmosferă de 
puternică însuflețire, cu patos revoluționar, 
hotărirea prin care se stabilește ca delega
ții la Congres să voteze in unanimitate, spre 
binele și fericirea întregului popor, reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de secretar general al parti

dului.

însuflețită manifestare a unității de monolit în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe această străbună vatră de Istorie românească, Conferința organizației județene Hunedoara a P.C.R., desfășurată la Deva, a dezbătut, într-un spirit de puternică angajare revoluționară și cu înaltă responsabilitate patriotică, activitatea desfășurată de cei peste 112 000 de comuniști pentru transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al XlII-lea, a indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului.Din împuternicirea și în numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, în deschiderea lucrărilor conferinței, tovarășul Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a transmis pârtieipanților, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din această parte de țară 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 noi succese în înfăptuirea tuturor obiectivelor de dezvoltare economico- socială a patriei noastre.
Răspunzind prin îndelungi aplauze și 

puternice ovații, intr-o vibrantă unitate de 
cuget și simțire, delegații - mineri ai Văii 
Jiului, siderurgiști de la Hunedoara și 
Călan, energeticieni de la Mintia, Paro- 
șeni și de la hidrocentralele de pe Riul 
Mare - Retezat, textiliști din Deva, Lu- 
peni, Petroșani, Hunedoara, Vulcan, lucră
tori ai ogoarelor - din județul Hunedoara 
și-au exprimat deplina adeziune față de 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 
a.c., devenită prin consens național act 
de voință al poporului român, privind re
alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la 
Congresul al XIV-lea al partidului, in su
prema funcție de secretar general, văzind 
in aceasta garanția mersului neabătut 
înainte al societății noastre pe calea con
strucției socialismului și comunismului.Darea de seamă a înfățișat, în spirit critic și autocritic, un amplu tablou al preocupărilor, al eforturilor și rezultatelor obținute de comuniști, de ceilalți oameni ai muncii în cei aproape patru ani din actualul cincinal. Totodată, s-a subliniat cu pregnanță faptul că — urmare a politicii clarvăzătoare și înțelepte a partidului nostru de dezvoltare armonioasă și repartizare echilibrată a forțelor de producție — și județul Hunedoara, asemenea întregii țări, a cunoscut în anii de mărețe înfăptuiri ce au urmat istoricului Congres al IX-lea al partidului ample prefaceri. Prin materializarea vastului program de investiții alocate dezvoltării bazei de materii prime și energetice, creării unor unități industriale care să valorifice mai bine resursele și potențialul existent, valoarea fondurilor fixe a' sporit față de 1965 de peste 5 ori, iar volumul producției industriale a crescut de 3,3 ori. în aceeași perioadă producția de huilă s-a dublat, iar cele de minereuri, cocs, fontă, oțel, laminate au cunoscut însemnate sporuri. De asemenea, agricultura județului a făcut pași importanți pe calea înfăptuirii cerințelor noii revoluții agrare, producțiile medii la hectar obținute în acest an fiind cele mai mari din cite s-au obținut vreodată, sporuri notabile înre- gistrîndu-șe și la efectivele și producțiile animaliere. Darea de seamă a subliniat și faptul că în județul Hunedoara s-a reușit să se asigure în întregime din producție proprie necesarul de consum la cartofi, ceapă, rădăcinoase și varză, do- vedindu-se că și aici se pot înregistra recolte la nivelul cerințelor actuale.Aceste înfăptuiri fără precedent în economia județului s-au reflectat în viața socială, în ridicarea bunăstării materiale și spirituale a tuturor oamenilor muncii. S-au dezvoltat impetuos, multilateral localitățile județului Hunedoara, devenind puternice unități administrativ-teritoriale, cu o bogată zestre edilitară, o intensă viață socială și spirituală. Au fost create 67 000 noi tocuri de muncă, s-au construit peste 93 000 apartamente, importante dotări pentru ocrotirea sănătății, desfacerea mărfurilor, a fost dezvoltată baza materială a învățămîntului și culturii.Dezbaterile, în cadrul cărora au luat cuvintul 28 de tovarăși, au scos în evidență atît experiența pozitivă a organelor și organizațiilor de partid, cît și neajunsurile existente, propunînd totodată măsuri pentru ridicarea pe o treaptă superioară a muncii de partid. în totalitate, vorbitorii și-au manifestat acordul fără rezerve asupra Hotărîrii Plenarei din iunie a.c., a Tezelor și proiectului Programului-Directivă, subliniind că acestea reprezintă expresia elocventă a democratismului larg, propriu realităților din țara noâstră, de participare nemijlocită a întregului popor la elaborarea și înfăptuirea politicii de dezvoltare e- conomico-socială a patriei. Referindu-se la activitatea pentru transpunerea exemplară în viață a orientărilor și sarcinilor ce derivă din hotărîrile partidului, tovarășii Ion Io- nescu, secretar al Comitetului Județean de Partid, Sabin Faur, director general al Centralei Industriale Siderurgice Hunedoara, Ion Resiga, prim-secretar al Comitetului Municipal de Partid Petroșani, Rodica Lupu, operator chimist la întreprinderea Chimică. Orăștie, loan Berar, turnător la Combinatul Siderurgic „Victoria" Călan, Maria Costa, director al Fabricii de încălțăminte Hunedoara, Mircea Rotea, director al întreprinderii Mecanice Orăștie, Grigore Popescu, oțelar la Combinatul Siderurgic Hunedoara, au evidențiat preocupările comuniștilor, ale colectivelor din 

care fac parte în vederea realizării exemplare a prevederilor planului la producția fizică, producția-marfă și la export, sporirii productivității muncii, ridicării parametrilor calitativi și tehnici ai produselor și diminuării consumurilor de materii prime și materiale. Tovarășii Costică Ene, miner, șef de brigadă la întreprinderea Minieră Lupeni, Ovidiu Florescu, lăcătuș la întreprinderea Electrocentrale Deva, Mihai Teleanu, secretar al comitetului de partid la Antrepriza de Construcții Hidroenergetice Rîul Mare — Retezat, Vasile Golda, director general al Centralei Minereurilor Deva, și Ion Pădureanu, prim-secretar al Comitetului Orășenesc de Partid Lupeni, au arătat că minerii și energeticienii județului Hunedoara sînt ferm hotărîți să facă totul pentru a contribui, cu și mai mare eficiență, la efortul general de sporire a cantităților de cărbune, minereuri și energie electrică.In cuvintul lor, Virginia Belea, președinta C.A.P. Lesnic, loan Castaian, președinte al C.U.A.S.C. Simeria, Antoniu luga, director al Trustului S.M.A., loan Bărbu- lescu, primar al comunei Germisara, .Gheorghe Tomoioagă, inspector-șef al Inspectoratului Silvic Județean, loan Dără- banț, director general al Direcției Agricole Județene, au arătat că producțiile agricole pot fi mult sporite numai în condițiile aplicării mai ferme, ale executării la termen și de calitate a lucrărilor și tehnologiilor agricole, utilizării raționale a fondului funciar, valorificării tuturor resurselor materiale și umane de care dispun unitățile agricole, întăririi ordinii și disciplinei.Pe marginea problemelor analizate în darea de seamă și a celorlalte documente puse în dezbatere au luat cuvintul și tovarășii Nicolae Zăvoianu, director al Institutului de Cercetări și Inginerie Tehnologică și de Proiectare a Minereurilor Deva, Rodica Mariana Lazăr, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean, Emil Olteanu, director al Direcției Sanitare a județului, Nicolae Dima, rector al Institutului de Mine Petroșani, care au remarcat în -cuvinte pline de recunoștință necontenita creștere a rolului științei ca factor nemijlocit al dezvoltării și modernizării producției, impresionanta înflorire a invățămîntului, artei și culturii sub conducerea de înaltă competență a tovarășei Elena Ceaușescu, personalitate proeminentă a partidului și statului nostru, a vieții științifice naționale și internaționale.în spiritul orientărilor și sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în magistrala Expunere la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din octombrie a.c., despre preocupările privind intensificarea activității politico-educative pentru ridicarea conștiinței oamenilor muncii, pentru înrădăcinarea și generalizarea principiilor eticii și echității socialiste, pentru sporirea responsabilității cetățenești a tuturor locuitorilor județului, au vorbit pe larg Neculai Ibănescu, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al Consiliului Popular Județean, Florin Potcovel, prim-secretar al Comitetului Județean al U.T.C., Cristinel Pe- treanu, președinte al Consiliului Județean al Sțndicatelor, Mihai Rotaru, inspector- șef al Inspectoratului Județean de Interne, șr Rodica Giurcă, președinte al Comitetului Județean al Femeilor.Numeroase propuneri și sugestii făcute de participanți au completat Hotărirea conferinței privind direcțile principale de acțiune, din care am reținut, printre altele, măsurile privind realizarea, în anul 1990, pe ansamblul județului, a unei producții industriale de 52 miliarde lei, concretizate în 7,1 miliarde kWh energie electrică, 16,6 milioane tone huilă brută, 13,5 milioane tone huilă netă, 5,57 milioane tone huilă spălată pentru cocs și semicocs, 450 mii tone minereuri de fier și însemnate cantități de fontă, oțel, laminate finite, ciment și altele.Prin vii și îndelungi ovații, conferința a adoptat o TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune, printre altele : „Transformările de dimensiuni fără precedent pe care le-a cunoscut societatea românească in perioada care a trecut de la istoricul Congres al IX-lea. marile realizări dobindite in dezvoltarea industriei, agriculturii, a științei, artei și culturii confirmă cu puterea faptelor realismul și justețea concepției dumneavoastră originale, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, privind aplicarea creatoare a principiilor socialismului științific Ia condițiile concret- istorice din patria noastră, construirea socialismului cu poporul și pentru popor. Mulțumindu-vă din inimă pentru grija ce o purtați dezvoltării județului nostru, uniți puternic în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toți oamenii muncii hunedoreni vă încredințează de hotărirea lor fermă de a acționa cu răspundere, în spirît revoluționar, pentru transpunerea exemplară în viață a sarcinilor pe anul 1990 și în cincinalul viitor, contribuind cu toate forțele la îndeplinirea grandiosului program de dezvoltare a patriei pe care îl va adopta cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român".
Intr-o atmosferă de puternică angajare 

revoluționară, patriotică, in unanimitate, 
participanții la conferință au adoptat o 
hotărire prin care, in numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din județul 
Hunedoara, se încredințează delegaților la 
Congresul al XIV-lea mandatul să susțină, 
prin votul lor, propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales in su
prema funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român.

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

secretar general al partidului
„în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, Conferința organizației 

județene de partid Hunedoara hotărăște ca delegații la cel de-al XIV-lea Con
gres al Partidului Comunist Român să susțină din toată inima, în unanimitate, 
prin votul lor ferm, realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în suprema funcție 
de secretar general al partidului. în acest act de voință nestrămutată a întregu
lui partid și popor, în care se integrează organic, cu bucurie nemărginită și con
vingere deplină, hotărirea organizației noastre județene de partid, vedem ga
ranția sigură a amplificării marilor înfăptuiri de pînă acum, certitudinea trans
punerii în viață a prevederilor proiectului Programului-Directivă și a Tezelor pentru 
Congresul al XIV-lea, a edificării socialismului și comunismului in patria noastră 
scumpă, România socialistă".

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
Ioan Adam, Viorel Boantă, Elena Braîca, Irimie Catargiu, Traian Chelba, 

Ion Coman, Gheorghe Deliu, Nicolae Dima, Neculai Ibănescu, Doina-Iovan Mâțiu, 
loan Morar, Constantin Popa, Ion Popa, Grigore Popescu, Ion Resiga, Ion Sirbu, 
Victor Atanasie Stănculescu, Dan Otto Surulescu, Maria Tănăsoni, Horea Tom».
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«INEERINJE AIE OR GANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
Sprijin ferm politicii internaționale de 
cu consecvență de secretarul general 

dezvoltării

pace și colaborare cu toate țările lumii, elaborată și promovată 
al partidului, consacrată cauzei nobile a libertății, progresului și 

de sine stătătoare a tuturor popoarelor

IAȘI OLT PRAHOVA
La Iași, străveche vatră de istorie și cultură românească, oraș care a cunoscut o multilaterală înflorire în „Epoca Nicolae Ceaușescu", Conferința organizației județene de partid s-a desfășurat intr-un spirit de angajare revoluționară, de înaltă responsabilitate patriotică ce caracterizează această perioadă premergătoare Congresului al XIV-lea al partidului.în deschiderea lucrărilor conferinței, tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a transmis participanților, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din județ un cald salut tovărășesc, revoluționar din partea conducerii partidului, personal a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Adresîndu-se felicitări pentru contribuția adusă de oamenii muncii de pe aceste meleaguri la succesele obținute de poporul român, s-a relevat, în același timp, că rezultatele obținute în înfăptuirea sarcinilor actualului cincinal ar fi putut fi mai mari dacă s-ar fi depus eforturi sporite pentru mobilizarea integrală a marilor resurse de care dispune județul în toate domeniile de activitate. S-a evidențiat necesitatea de a se acționa cu maximă responsabilitate pe linia sporirii productivității muncii, realizării producției fizice, și în primul rînd a celei destinate exportului, ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor, obținerii de noi și importante succese în îndeplinirea exemplară a obiectivelor istorice pe care le va stabili.
Primit cu cel mai inalt interes, deosebi- 

tâ satisfacție ți profundâ recunoștință, me
sajul conducerii partidului a constituit un 
prilej de afirmare, cu deosebită putere, a 
sentimentelor de stimă ți dragoste față de 
conducătorul incercat al partidului, ctito
rul României moderne, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a deplinei adeziuni a 
participanților la conferință la Hotârirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea, 
la Congresul al XIV-lea, a tovarășului 
iieolae Ceaușescu in funcția de secretar 

general al partidului - garanția mersu
lui ferm inainte pe drumul edificării so
cietății socialiste ți comuniste pe pămin- 
tul scumpei noastre patrii.Darea de seamă, sintetizînd principalele concluzii reieșite din activitatea organizației județene de partid în anii care au trecut de la Congresul al XIII-lea al partidului, a înfățișat, în spirit critic și autocritic, un amplu tablou al direcțiilor de acțiune a comuniștilor și oamenilor muncii din județ. S-a arătat, astfel, că în perioada care a trecut din actualul cincinal județul Iași, ca toate zonele țării, s-a dezvoltat continuu, producția-marfă realizată fiind în acest an mai mare cu 11 miliarde lei decît în 1985. Ritmul mediu anual de creștere a producției nete a fost de 14 la sută, iar valoarea fondurilor fixe a sporit cu peste 22 miliarde lei. In ultimii patru ani, în economia județului s-au investit peste 25,6 miliarde lei, ceea ce a permis punerea în funcțiune a 124 obiective și capacități de producție industriale și agrozootehnice, executarea a 14 973 apartamente, 15 300 metri pătrați spații comerciale, 224 săli de clasă și numeroase edificii so- cial-culturale. Realizări importante s-au obținut și în domeniul agriculturii. în a- :eastă perioadă, producția medie anuală a sporit la cereale cu 296 026 tone, la plante tehnice cu 7 263 tone, la legume cu 76 336 tone, la fructe cu 22 580 tone. De asemenea, au sporit efectivele de animale la toate speciile, iar producția totală de carne a crescut cu 16 493 tone, cea de lapte de vacă cu 767 000 hl, iar la ouă cu peste 105 milioane bucăți. Referindu-se la lipsurile șl neajunsurile înregistrate, care au făcut ca în perioada care a trecut din actualul cincinal să nu fie realizați unii indicatori, darea de seamă a relevat că importante nerealizări se regăsesc la unitățile din domeniul chimiei și petrochimiei, metalurgiei și industriei alimentare.în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 
17 vorbitori. Aceștia au analizat în spiritul unei înalte exigențe și responsabilități revoluționare modul în care au acționat organele și organizațiile de partid pentru mobilizarea tuturor oamenilor muncii la îndeplinirea programelor stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului. Relevînd minusurile înregistrate, precum și marile resurse de care dispun unitățile industriale, colectivele de oameni ai muncii, organizațiile lor de partid, tovarășii Dumitru Nagîț, prim-secretar al Comitetului Municipal de Partid Iași, Gheorghe Buhac, directorul general al Combinatului de Utilaj Greu, Ion Mihai, directorul întreprinderii Electrocentrale, Ștefan Budacea, director al întreprinderii Mecanice „Nicolina" Iași, Viorica Birgăoa- nu, prelucrător fire la Combinatul de Fibre Sintetice, Mircea Anania, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea Mecanică de Material Rulant din Pașcani, și alții au subliniat necesitatea luării unor măsuri ferme, diferențiate în fiecare unitate economică pentru îmbunătățirea întregii activități, pentru instituirea unui climat de înaltă răspundere comunistă, de intensă mobilizare în întrecerea socialistă pentru a realiza în continuare, în cele mai bune condiții, toate sarcinile care au mai rămas din acest an și in ultimul an al cincinalului. Iulian Brînzan, director adjunct 
al Direcției Agricole Județene, Natalia Ursache, țărancă cooperatoare la C.A.P. Gropnița, Maria Onofrei, secretar al Comi

tetului Comunal de Partid Podu Iloaiel, șl alții au arătat că, deși zona Iașiului are un pronunțat caracter colinar, ceea ce a făcut ca pămîntul să fie puternic erodat, s-a reușit, în urma aplicării unor vaste programe de hidroameliorații și combatere a eroziunii solului și prin celelalte lucrări a- grotehnice superioare, să se obțină, în agricultura de stat și cooperatistă, producții superioare la hectar,4a nivelul cerut de noua revoluție agrară. Un lucru îmbucurător îl constituie faptul că zootehnia în județ a ajuns să dețină peste 52 la sută din producția agricolă, impunîndu-se ca în continuare să se ia cele mai corespunzătoare măsuri pentru îmbunătățirea selecției și îngrijirea mai bună a animalelor, asigurarea unei furajări substanțiale pentru a se ajunge la creșterea prevăzută a producțiilor animaliere. Alți vorbitori, între care Cameluța Beldie, rector al Institutului Politehnic Iași, Crenguța Gîldău, inspector general al Inspectoratului Școlar- Județean, Maria Brumă, cercetător la Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“, Coriolan Cotuțiu, director al Direcției Sanitare Județene, Nicolae Boțu, președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din centrul universitar, au insistat asupra intensificării activității politico-educative pentru ridicarea conștiinței oamenilor muncii, pentru înrădăcinarea principiilor eticii și echității socialiste. Ei au subliniat faptul că Iașiul dispune de un puternic detașament de cercetare și în- vățămînt, care trebuie să sprijine lntr-o măsură mult mai mare producția industrială și agrară, din celelalte domenii de activitate. Dînd o înaltă apreciere tezelor și orientărilor cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., vorbitorii au evidențiat caracterul profund științific și revoluționar, novator al contribuției secretarului general al partidului la îmbogățirea socialismului științific, subliniind însemnătatea excepțională, teoretică și practică, a tezelor privind apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste, creșterea rolului clasei muncitoare, a partidului său comunist în edificarea cu succes a noii orînduiri.în cuvîntul lor, relevînd succesele înregistrate în înfăptuirea marilor obiective din programul de edificare a socialismului în România, vorbitorii au evidențiat contribuția remarcabilă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu la înfăptuirea politicii partidului, la înflorirea științei, învățămîntului și culturii, factori hotăritori în progresul multilateral al țării.In unanimitate a fost adoptată Hotărîrea Conferinței județene de partid, în care, printre altele, se arată că organele și organizațiile de partid vor asigura mobilizarea exemplară a comuniștilor, a tuturor colectivelor de oameni ai muncii la realizarea în întregime a sarcinilor ce revin județului pe anul 1989 și pe întregul cincinal actual, la stabilirea măsurilor ce se impun pentru a da viață documentelor ce vor fi adoptate la Congresul al XIV-lea al partidului.Intr-o însuflețitoare atmosferă, partici- panții la conferință au adoptat o telegramă adresată C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care se arată : „Manifestîndu-ne deplina adeziune, încrederea nestrămutată în viitorul luminos al patriei, prefigurat în documentele pentru Congresul al XIV-lea, delegații la Conferința județeană de partid dau o înaltă apreciere contribuției dumneavoastră hotărîtoare la conceperea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la afirmarea tot mai puternică a României în lume. Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, colectivele de oameni ai muncii din industrie și agricultură, din celelalte sectoare desfășoară o amplă activitate pentru a da viață tuturor sarcinilor formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lucru efectuate in județul nostru, exigențelor puse în fața partidului și poporului la Plenara lărgită a Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Totodată, ne-am intensificat munca organizatorică, politico-educativă de întărire a rolului politic conducător al organelor și organizațiilor de partid, de creștere a contribuției acestora la unirea și mobilizarea tuturor forțelor și resurselor de care dispun colectivele de muncă in vederea infăptuirii in cele mal bune condiții a programelor de dezvoltare economico-socială. Răspunzind cu dăruire insuflețitoarelor dumneavoastră îndemnuri, încrederii și sprijinului permanent pe care ni le acordați, vă asigurăm că vom acționa cu răspundere pentru a intensifica munca de ridicare a nivelului ideologic, a conștiinței revoluționare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, in vederea mobilizării locuitorilor acestor meleaguri pentru îndeplinirea exemplară a planului pe 1989“.
Delegații la conferință au adoptat, prin 

îndelungi aplauze și ovații, Hotârirea prin 
care încredințează delegaților mandatul 
ca, in numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din județul lași, să susțină 
propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales, la Congresul al XIV-lea, in 
funcția supremă de secretar general al 
partidului, garanție sigură a mersului 
neabătut inainte al țării noastre pe calea 
socialismului și comunismului.

La Slatina, tînăra și moderna cetate a aluminiului românesc, Intr-o atmosferă de puternică vibrație patriotică și efervescență creatoare, caracteristică acestor zile premergătoare celui de-al XIV-lea Congres al partidului, au avut loc lucrările Conferinței organizației județene de partid Olt.Luînd cuvîntul In deschiderea lucrărilor, tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a transmis, din împuternicirea și în numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, un salut revoluționar și cele mai calde felicitări comuniștilor, tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri pentru realizările obținute în industrie, agricultură, în toate domeniile de activitate. Cu vie însuflețire au fost primite îndemnurile adresate puternicei organizații de partid din județul Olt pentru mobilizarea tuturor forțelor — a comuniștilor, a colectivelor de oameni ai muncii — în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor economice din acest an și pe întregul cincinal, pentru transpunerea consecventă in viață a programelor privind dezvoltarea economico-socială a fiecărei localități. în acest cadru a fost exprimată cerința ca organele și organizațiile de partid să acționeze în spirit de înaltă exigență comunistă, pentru perfecționarea întregii activități, astfel încît să se asigure mobilizarea tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea hotărîrilor ce vor fi adoptate la cel de-al XIV-lea Congres al partidului.
Participanții la conferință, mesageri de 

inimă și conștiință ai tuturor comuniștilor, 
ai tuturor oamenilor muncii din județul 
Olt, și-au manifestat cu puternic entu
ziasm deplina adeziune față de Hotârirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c. 
cu privire la realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in suprema funcție de 
secretar general al partidului, văzind in 
această opțiune istorică a întregului 
partid și popor chezășia infâptuirii pe 
mai departe a cutezătoarelor programe de 
înflorire a patriei noastre, de înaintare 
fermă spre noi culmi de civilizație socia
listă și comunistă.Dinamica dezvoltării economice, sociale și spirituale a județului a fost amplu și cu exigență prezentată în darea de seamă, relevindu-se că, în perioada analizată, prin alocarea unor fonduri de investiții ce însumează 13 miliarde Iei, în industria județului au fost puse în funcțiune peste 40 capacități de producție, iar cele existente au fost dezvoltate și modernizate, sporind valoarea fondurilor fixe cu opt miliarde lei. Au fost construite hidrocentralele Ipo- tești, Drăgănești, Frunzaru și Rusănești, cu o capacitate totală de 132,5 MW, întreprinderile de țevi și rulmenți Slatina, s-au extins și modernizat sectoarele calde de la întreprinderile de osii și boghiuri Balș, de piese turnate din aluminiu și pistoane auto și de prelucrare a aluminiului Slatina, iar la întreprinderea de Produse Cărbunoase au fost extinse capacitățile de producție. în domeniul agriculturii, în epoca inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, producțiile medii au sporit de cinci ori la grîu, de 11 ori la porumb, de șapte ori la floarea-soarelui, evidenți- indu-se cu puterea faptelor justețea politicii partidului de dezvoltare a proprietății socialiste și cooperatiste. în acest an au fost astfel obținute în medie la hectar, 8 510 kg la grîu, 6 210 kg la floarea-soare- Jui, 27 300 kg la porumb, producții de vîrf la celelalte culturi. O dată cu evidențierea rezultatelor bune obținute, au fost analizate neajunsurile ce s-au manifestat în unele unități și sectoare, cu deosebire în privința realizării producției fizice, și au fost evidențiate căile de îmbunătățire a muncii.Dînd expresie aprobării depline a tezelor, orientărilor și obiectivelor programatice definite în documentele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, cei 23 de vorbitori au pus în evidență justețea politicii Partidului Comunist Român, a pozițiilor strălucit reafirmate în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., realismul concepției revoluționare privind superioritatea orînduirii socialiste, rolul conducător al partidului, ca centru vital al națiunii socialiste, necesitatea întăririi proprietății socialiste, a afirmării plenare a rolului clasei muncitoare în sistemul democrației munci- torești-revoluționare.Numeroși vorbitori, printre care Ion Manea, prim-secretar al Comitetului Municipal Slatina al P.C.R., Alexandru Orzață, directorul întreprinderii de Aluminiu Slatina, Iulian Nițulescu, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de Osii și Boghiuri Balș, relevînd faptul că principalii indicatori economico-financiari ai județului au fost înfăptuiți cu importante depășiri — concretizate în 30 mii tone aluminiu și aliaje din aluminiu, 6 100 tone laminate din aluminiu, 1 500 tone țevi din aluminiu, 900 tone electrozi siderurgici și nipluri din grafit, confecții textile în valoare de 130 milioane lei, depășirea producției destinate exportului cu 155 milioane lei — au subliniat răspunderea ce revine aluminiștilor, constructorilor de mașini, lucrătorilor din industria ușoară, hidroenergeticienilor, tuturor lucrătorilor din industria județului pentru a furniza economiei naționale șl la export cantități și mai mari de produse, de calitate mai bună, potrivit puternicei baze 

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

secretar general al partidului
In deplină unitate de cuget ți simțire cu întregul partid ți popor, dele

gații la Conferința organizației județene de partid Olt iși exprimă totala ade
ziune, unanima aprobare față de istorica Hotârire a Plenarei C.C. al P.C.R. din 
27—28 iunie a.c. privind realegerea, la al XIV-lea Congres, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Erou între eroii neamului, patriot înflăcărat ți revoluționar 
consecvent, ctitor de geniu al socialismului ți comunismului în patria 
noastră, strălucită personalitate a lumii contemporane, în funcția supremă de 
secretar general al partidului. Vedem in aceasta garanția fermă, chezășia sigură 
a înaintării României pe culmile cele mai inalte ale civilizației socialiste, ale 
progresului, bunâstârii ți fericirii întregului popor, a triumfului nobilelor idealuri 
ale dezarmârii, păcii ți colaborării pe planeta noastră.

Ne exprimăm hotârirea fermă, de. nestrămutat, ca, strins uniți sub steagul 
de luptă al gloriosului nostru partid, in jurul genialului său conducător, să con
tinuăm neabătut măreața operă de edificare a celei mai drepte ți mai umane 
orînduiri, a visului de aur - comunismul - pe pâmintul scumpei noastre patrii.

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
Alexandru Albu, Emil Bobu, Aurica Borcan, Vasile Carp, Ion Comănescu, 

Constantin Dumitru, Tudor Dănacu, Paula Gabriela Iordache, Ion Leț, Elena Mateică, 
Nicolae Mihai, Ion Moraru, Mihai Moraru, Iulian Nițulescu, Alexandru Orzață, Iulian 
Ploștinaru, Benoni Vărzaru.

tehnico-materiale create în anii socialismului, cu deosebire în anii de după Congresul al IX-lea al partidului. S-a subliniat totodată că organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii trebuie să acționeze mai intens în vederea mobilizării întregului potențial material și uman pentru înfăptuirea programelor de organizare și modernizare, de reducere a costurilor și creștere a eficienței, pentru mai buna gospodărire a părții din avuția națională încredințate. în spirit critic și autocritic au fost analizate o serie de lipsuri manifestate, relevindu-se necesitatea ridicării conștiinței socialiste, întăririi ordinii și disciplinei în toate locurile de muncă.înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, preocuparea pentru sporirea producției în toate unitățile agricole din cuprinsul județului au fost obiectul intervențiilor a numeroși vorbitori, între care Constantin Telescu, directorul întreprinderii Agricole de Stat Redea, Tudor Dănacu, președintele Cooperativei Agricole de Producție Cezieni, Ion Pavel, organizatorul de partid al Consiliului Unic Agroindustrial Scornicești, care s-au referit pe larg la experiența proprie, la realizările și neajunsurile ce mai persistă în unele colective de muncă. Este un fapt meritoriu, s-a subliniat în intervenții, că organizației județene de partid și unui număr de 65 unități agricole le-a fost decernat înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare", că în acest an au fost realizate producții-record la numeroase culturi, in marea majoritate a unităților agricole. Totuși, unele unități învecinate, deci cu aceleași condiții pedoclimatice, au obținut rezultate sub posibilități, ceea ce obligă ca, printr-o atenție susținută acordată întregului complex de lucrări agropedoameliorative — în condițiile din zonă aceasta însemnînd amenda- mentarea, scarificarea, afînarea adîncă, a- solamentele asociate îndeaproape cu tehnologii elaborate —, prin respectarea strictă a densității, prin utilizarea de material semincer din categorii biologice ridicate, încadrarea în timpul optim a tuturor lucrărilor, să se obțină pretutindeni rezultate mai bune. Alți participant la dezbateri, între care Ștefan Bujorel, președintele Comitetului de cultură și educație socialistă, Popescu Constantin, prim-secretar al Comitetului Județean al U.T.C., Ciobanu Sofia, președinta Comitetului Județean al Femeilor, s-au referit, de asemenea, la unele probleme privind modernizarea localităților, sistematizarea, înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial și pe zone, întărirea conștiinței socialiste și formarea tinerei generații in spiritul înaltelor exigențe formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R.Participanții la conferință și-au exprimat sentimentele de nemărginită și aleasă prețuire pentru tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic și de stat, care are o contribuție remarcabilă la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului, Ia afirmarea tot mai puternică a științei, învățămîntului și culturii, la edificarea socialismului și comunismului în România.Dînd expresie adeziunii depline la proiectul Programului-Directivă și Ia Tezele pentru Congresul al XIV-lea, participanții au adoptat Hotărîrea Conferinței județene de partid, care stabilește obiective și sarcini precise pentru dezvoltarea industriei și agriculturii, pentru înfăptuirea prevederilor programului de sistematizare a teritoriului și localităților județului, pentru perfecționarea activității organizatorice și politico-ideologice, luîndu-se în considerare numeroasele propuneri formulate în a- cest sens în cadrul dezbaterilor.Cu puternice ovații și îndelungi aplauze, participanții au adoptat o TELEGRAMĂ ADRESATA C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune, printre altele :„Participanții la Conferința organizației. județene Olt a Partidului Comunist Român, in numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor din această străveche vatră de istorie, își exprimă adeziunea unanimă, aprobarea fierbinte față de politica internă și internațională a partidului și statului nostru, elaborată cu clarviziune științifică de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, arhitect de geniu al României socialiste moderne, revoluționar înflăcărat, suflet din sufletul neamului, militant neobosit pentru cauza păcii și a socialismului, pentru împlinirea visului de aur al omenirii — comunismul.Permiteți-ne, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, să exprimăm angajamentul nostru ferm de a acționa cu înaltă dăruire revoluționară, cu răspundere comunistă pentru a aplica in viață prețioasele dumneavoastră orientări și Indicații pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în județul nostru, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, in vederea obținerii unor rezultate superioare in toate domeniile de activitate, pentru continua înflorire multilaterală a tuturor localităților Oltului, laolaltă cu țara întreagă".
Intr-o impresionantă manifestare de dra

goste fierbinte ți nețărmurită recunoștință 
față de partid, față de secretarul general 
al partidului, participanții la conferință au 
adoptat în unanimitate o hotârire prin 
care se încredințează delegaților la marele 
forum al comuniștilor mandatul de a vota 
realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in suprema funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Desfășurată într-o atmosferă de puternică angajare revoluționară, patriotică, definitorie pentru aceste zile premergătoare Congresului al XIV-lea al partidului, Conferința organizației județene Prahova a prilejuit o analiză exigentă și mobilizatoare a felului în care colectivele de muncă din toate domeniile de activitate, în frunte cu cei peste 123 000 comuniști, au acționat pentru îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor ce revin acestui județ.In prima parte a lucrărilor conferinței a luat cuvîntul tovarășul Ilie Matei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care a transmis comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județ, în numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, un salut revoluționar și cele mai calde felicitări pentru realizările obținute în industrie, a- gricultură, în toate domeniile de activitate, împreună cu urarea de noi și noi succese în înfăptuirea tuturor obiectivelor de dezvoltare economico-socială. Relevîndu-se că lucrările conferinței au loc în climatul de puternică angajare patriotică determinată de amplele dezbateri ale proiectului Programului-Directivă și Tezelor pentru Congresul al XIV-lea, ale magistralei Expuneri rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 24—25 octombrie, s-a exprimat cerința ca, în cadrul dezbaterilor, să se examineze, cu exigență partinică, revoluționară, în spirit critic și autocritic, activitatea politico-organizatori- că desfășurată de organele și organizațiile de partid, de stat, de masă și obștești, pentru îndeplinirea planului pe acest an și pe întregul cincinal.
Cu cele mai alese sentimente, de 

nețărmurită dragoste, profund respect ți 
inaltâ mindrie patriotică, participanții la 
conferință, făcindu-și o datorie de con
știință, in numele ți din însărcinarea co
muniștilor, a tuturor celor ce trăiesc ți 
muncesc in județ, ți-au exprimat, cu legi
timă mindrie patriotică, unanima adeziune 
la Hotârirea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 
anul curent, privind reinvestirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul României so
cialiste moderne, ilustru ginditor și strălu
cit revoluționar, la Congresul al XIV-lea, 
în funcțio supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român, chezășia viito
rului comunist al patriei, a înaintării Româ
niei spre cele mai inalte culmi de progres 
ți civilizație.Darea de seamă a reliefat că, beneficiind an de an de însemnate fonduri de investiții, industria județului Prahova dispune astăzi de fonduri fixe în valoare de 135 miliarde lei, din care 110 miliarde lei puse în funcțiune după Congresul al IX-lea al partidului, ceea ce permite ca în acest an să realizeze o producție-marfă de 113 miliarde lei, de 5,6 ori mai mare decît în anul 1965. S-a raportat conferinței că 40 unități economice au îndeplinit prevederile de plan pe 4 ani din actualul cincinal, ceea ce le va permite să realizeze suplimentar pînă la sfîrșitul anului o producție în valoare de peste 3 miliarde lei. De asemenea, s-a acordat o atenție deosebită aplicării cerințelor noii revoluții agrare, valoarea producției globale agricole crescind de la4,8 miliarde lei în 1985 la 5,9 miliarde lei în 1989. Au fost, de asemenea, înfățișate datele concrete și semnificația principalelor aspecte ale creșterii calității vieții, precum și ale desfășurării unei activități cultural- educative tot mai intense și mai bogate în conținut. Totodată, darea de seamă a înfățișat, în spirit critic și autocritic, unele lipsuri și neajunsuri care se mai manifestă în valorificarea potențialului tehnico-ma- terial, în îndeplinirea indicatorilor de eficiență și a programelor de înnoire a producției, în folosirea integrală și eficientă a fondului funciar sau în domeniul activității de construcții și sistematizare. Adîn- cindu-se analiza, s-a arătat că asemenea neîmpliniri pun în evidență necesitatea îmbunătățirii generale a stilului și metodelor de muncă, a intensificării activității politico-ideologice și cultural- educative, în spiritul 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.Au luat cuvîntul 32 de participant! la conferință, care — aprobînd întru totul tezele, orientările și obiectivele înscrise în documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea — au susținut, bazîndu-se pe argumente și aspecte desprinse direct din activitatea organizațiilor din care fac parte — caracterul profund revoluționar și patriotic, realist și științific al politicii partidului nostru, roadele și însemnătatea exercitării de către partid a rolului său istoric în conducerea societății, faptul că progresul multilateral al patriei a fost și rămîne posibil pe temelia puternică a proprietății socialiste, în contextul afirmării plenare a rolului clasei muncitoare în sistemul democrației muncitorești-revoluționare. Astfel, în cuvîntul lor, Alexandru Apostol, prim-secretar al Comitetului Municipal de Partid Ploiești, Dumitru-Isidor Gheoca, director general al Centralei Industriale de Utilaj Petrolier Ploiești, Petre Dinescu, secretar al comitetului de partid la întreprinderea „Victoria" Florești, Ion Bivolaru, director al Combinatului petrochimic Brazi, Elena Alexa, sudor la Antrepriza de Montaj Uti

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

secretar general al partidului
Dînd glas voinței nestrămutate a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 

și locuitorilor din orașele și comunele prahovene. Conferința organizației jude
țene de partid susține, in deplină unanimitate, Hotârirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la realegerea, la Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al parti
dului, garanție, sigură a înaintării ferme, neabătute, a poporului român pe calea 
socialismului și comunismului. Datorăm tovarășului Nicolae Ceaușescu, aportului 
său determinant, gindirii novatoare și acțiunii sale energice, neobosite tot ceea 
ce s-a înfăptuit in perioada care a urmat celui de-al IX-lea Congres. De numele 
său șînț legate. dezvoltarea impetuoasă a economiei naționale, progresul științei, 
invățâmîntului și culturii, preocupările statornice vizind ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al intregului nostru popor, intărirea independenței și suvera
nității patriei.

Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Prahova se angajează să trans
pună întocmai în viață orientările de bază și liniile directoare ce vor fi trasate 
la Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, in scopul ridicării pe noi 
trepte de progres și civilizație a scumpei noastre Românii, țară liberă și demnă, 
statornic devotată nobilelor idealuri ale păcii și colaborării internaționale, cauzei 
comunismului biruitor.

Candidați! pentru organele centrale ale partidului:
Constantin Aldescu, Domnica Alexandrescu, Nicolae Amza, Alexandru Apos

tol, Ilie Ceaușescu, Constantin Chiriac, Macarie Costinaș, Petre Dinescu, Elena 
Dumitrașcu, Iosif Florea, Ion Frățilă, Dumitru-Isidor Gheoca, Mircea Gîrbea, Ma
ria Liliana Huian, Costică Mișcă, Ion Mitran, Victor Neag, Nicolae Popovici, Ion 
Stănescu, Șerban Teodorescu, Stan Țîrlea.

laj Chimic Ploiești, Gheorghe Bucurică, secretar al comitetului de partid la întreprinderea Minieră Filipeștii de Pădure, Ion Stan, director al Trustului Antrepriză Generală Construcții-Montaj Prahova, Alexandru Neacșu, prim-secretar al Comitetului Orășenesc de Partid Cimpina, au analizat necesitatea și metodele întăririi răspunderii organelor și organizațiilor de partid față de îndeplinirea riguroasă a planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială, de gospodărire a bazei tehnico-materiale și mobilizarea întregului potențial uman, acționîndu-se astfel incit fiecare organizație de partid să-și indepli- nească, în cele mai bune condiții, menirea de conducător politic la locul de muncă.Cu forța de convingere a rezultatelor din ce in ce mai bune obținute de agricultura județului, participanții care s-au referit la această importantă ramură economică — între care Victoria Davidescu, secretar al Comitetului Comunal Albești al P.C.R., Costică Mișcă, președintele C.A.P. Bucov, Gheorghe Haivei, directorul I.A.S. Tohani — au subliniat că progresul marcant al agriculturii, rezultatele deosebite obținute nu ar fi fost posibile decît în condițiile marii proprietăți socialiste, care a fost puternic susținută printr-o bună organizare, prin mari investiții materiale, de muncă, de gîndire creatoare.în cuvîntul lor, participanții la dezbateri au exprimat cele mai calde și respectuoase sentimente, înalta apreciere față de remarcabila contribuție adusă de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare a patriei, la înflorirea științei, învățămîntului și culturii, premise de importanță hotărîtoare ale progresului continuu al societății noastre socialiste.Rezultatele și cerințele integrării tot mai strînse a cercetării științifice, învățămîntului cu cerințele practice ale activității productive au fost pe larg analizate de Veronica Mănescu, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean, Manuela- Steluța Raicu, studentă la Institutul de Petrol și Gaze Ploiești, Maria-Georgeta Mănoiu, secretar al comitetului de partid la Institutul de Cercetări Inginerie Tehnologică și Proiectări Rafinării Ploiești.Dînd glas hotărîrii de a înfăptui neabătut obiectivele care vor fi stabilite în baza hotărîrilor Congresului al XIV-lea, participanții — între care Iosif Florea, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului Popular al Județului, Petre Frone, președintele Consiliului Județean al Sindicatelor, Valerica Popescu, președinta Comitetului Județean al Femeilor, au menționat și argumentat necesitatea antrenării largi a energiilor, capacității creatoare și inițiativei maselor de oameni ai muncii, de cetățeni, în cadrul bine definit al democrației noastre socialiste.Analiza temeinică întreprinsă, propunerile formulate în cadrul dezbaterilor au stat la baza Hotăririi conferinței județene de partid, care prevede obiective concrete în industrie, cercetarea științifică, în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de export, creșterea productivității muncii și eficienței economice, realizarea investițiilor, creșterea producției agricole, perfecționarea activității consiliilor populare, precum și in domeniile activității organizatorice și de conducere, muncii politico-ideologice și cultural-educative.Prin puternice ovații și indeîungi aplauze a fost adoptată o TELEGRAMĂ ADRESATA C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, in care se arată: „lntr-o atmosferă de vibrantă emulație politică, revoluționară, cu cele mai alese sentimente de nețărmurită dragoste, profund respect și înaltă mindrie patriotică, participanții la Conferința organizației județene Prahova a Partidului Comunist Român vă adresează, din adincul inimilor, in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii prahoveni, un profund omagiu, vii și respectuoase mulțumiri pentru tot ceea ce ați făcut și faceți, cu neasemuit patos revoluționar, de aproape șase decenii, pentru împlinirea celor mai nobile idealuri ale națiunii, spre binele și prosperitatea patriei, pentru bunăstarea și fericirea bravului popor român, pentru cauza socialismului și comunismului, pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră.Exprimindu-ne incă o dată deplina adeziune la realegerea dumneavoastră, in funcția supremă de secretar general al partidului, Ia Congresul al XIV-lea, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Prahova vă adresează cele mai calde și sincere urări de sănătate și fericire, de viață îndelungată, pentru a ne eonduce cu succes, abnegație, devotament și cutezanță comunistă spre binele și prosperitatea întregii națiuni, spre gloria Partidului Comunist Român și măreția scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România".
intr-o atmosferă de vibrant entuziasm 

patriotic, revoluționar, in unanimitate, parti
cipanții la conferințâ au adoptat o ho
târire prin care încredințează delegaților 
la Congresul al XIV-lea al partidului 
mandatul de onoare de a exprima, in nu
mele comuniștilor, al tuturor locuitorilor 
județului Prahova, voința lor, alături de 
voința întregului partid și popor, privind 
realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in funcția supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

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

secretar general al partidului
In aceste momente înălțătoare, de vibrantă trăire patriotică, Conferința organi

zației județene de partid, iși exprimă, in numele celor peste 110 700 comuniști, voința 
nestrămutată și susțin cu toată hotârirea ca tovarâșul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales, la Congresul al XIV-lea, in funcția supremă de secretar general al Partidului 
Comunist Român și se angajează solemn să il urmeze, cu cel mai înalt devotament, 
in tot ceea ce întreprinde pentru înflorirea continuă a patriei noastre socialiste, 
pentru sporirea prestigiului său în viața internaționalâ, acționind cu dăruire, com
petență, spirit revoluționar pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a sarci
nilor reieșite din documentele pentru cel de-al XIV-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, a Programului partidului de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate ți de înaintare a României spre comunism.

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
Gheorghe Arghiropol, Gianu Bucurescu, Cameluța Beldie, Poliana Cristescu, 

Aneta Ciocan, Costel-AIexandru Crihană, Maria Chiriac, Grigore Cobzac, Eugen 
Florescu, Iuliu Furo, Maria Ghițulică, Dan-Ștefan Hatmanu, Mircea-Radu-Alexan- 
dru Iacoban, Mircea Ionescu, Nicolae Mihalache, Grigore Miron, Dumitru Nagiț, 
Alexandru Necula, Dumitru Sandu, Rodica Ștersu.

/
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Ceaușescu, *

VOLEI. In ziua a doua a „Cupei mondiale" la volei feminin, competiție ce se desfășoară în aceste zile la Tokio : R.P. Chineză — Peru 3—0 (15—9, 15—5, 15—8) ; R.D. Germană — Canada 3—0 (15—12, 15—10, 15—12); Japonia — Coreeea de Sud 3—0 (15—6, 15—7, 15—2); Cuba — U.R.S.S. 3—0 (15—4, 15—6, 15—12). în clasament conduc echipele R.P. Chineze și Cubei, cu cîte 4 puncte.TENIS. In turneul internațional de tenis de la Sao Paulo, contînd pentru „Marele premiu", spaniolul Javier Sanchez l-a învins cu 5—7, 7—6, 6—3 pe brazilianul Mauro Menezes, argentinianul Eduardo Masso l-a e- liminat cu 7—6, 6—4 pe coechipierul său Eduardo Bengoechea, iar brazilianul Luis Mâttar a cîștigat cu 6—0, 6—4 partida cu mexicanul Augustin Moreno.TENIS DE MASA. La Havlrov (Cehoslovacia), în meci pentru „Cupa ligii europene" la tenis de masă, selecționata Cehoslovaciei a întrecut cu 4—3 echipa R.F. Germania.
cii. Maestru de cor : Mlhal Diacones- 
cu — 18 ; (sala Studio) : Recital de 
sonate. Rodlca Marin — vioară, Lidia 
Butnariu — plan (Bach, Mozart, 
Beethoven) — 17
• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Mam’zelle Nitouche — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Mizantropul — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : A treia țeapă — 18
• Teatrul Mie (14 70 81) : Cameristele
— 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Bă- 
trina și hoțul — 19
O Teatrul de comedie (16 64 60) : Arma 
secretă — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Intr-o dimineață — 18 ; 
(sala Studio) : Cuibul — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Și totuși Eminescu — 18
• Teatrul satlric-muzlcal ,,C. Tănase” 
(sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, Savoy
— 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : Ca
valcada risului — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate pinzele sus — 9 ; Albă ca Ză
pada și cei 7 pitici — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventurile lui Plum-Plum
— 10; 15; (sala Cosmonauților, 11 12 04); 
Cartea cu Jucării — 15
• Circul București (10 41 95): „Arena 
atracțiilor" (R.P. Bulgaria) — 18,30

Doresc să vă mulțumesc călduros pentru salutul și felicitările transmise cu prilejul alegerii mele în funcția de secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania și de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane,Permiteți-mi să dau și eu expresie convingerii că relațiile de prietenie și colaborare pe toate planurile dintre partidele și statele noastre, bazate pe interese șl țeluri comune, se vor dezvolta și adinei fructuos și în viitor, spre binele popoarelor noastre, precum și în interesul păcii și al socialismului.Folosesc acest prilej pentru a vă ura, stimate tovarășe Ceaușescu, mult succes în activitatea dumneavoastră de răspundere, sănătate și fericire personală.
EGON KRENZ

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

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

și depășirea sarcinilor de plan pe acest an 
si din actualul cincinal oIn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, colective de oameni ai muncii raportează îndeplinirea înainte de termen a unor indicatori de plan pe anul în curs și din actualul cincinal.In telegrama Comitetului Județean Buzău al P.C.R. se raportează îndeplinirea planului la producția- marfă industrială pe 4 ani din actualul cincinal, creîndu-se astfel condiții ca pînă la sfîrșitul anului în curs să se obțină o producție suplimentară în valoare de 2,5 miliarde lei. De asemenea, 15 unități economice din județ au realizat integral prevederile planului pe anul 1989.Acționînd cu înaltă răspundere comunistă pentru materializarea exemplară a programului de investiții, oamenii muncii din activitatea de construcții-montaj de la amenajarea complexă a rîului Buzău au atins cota finală la barajul de la Siriu, au pus în funcțiune 3 hidroagregate în sectorul Cîn- dești-Vernești, cu o putere instalată totală de 16 MW.Dedicînd aceste succese apropiatului forum al comuniștilor români — se arată în telegramă — oamenii muncii din județul Buzău sînt ferm hotărîți ca, șub conducerea organelor și organizațiilor de partid, să acționeze și în continuare pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor eponomico-socia- le pe anul 1989 și să asigure condițiile corespunzătoare pentru realizarea planului și angajamentelor asumate pe întregul cincinal.în telegrama Comitetului Județean Sibiu al P.C.R. se raportează că oamenii muncii din industria județului au îndeplinit în ziua de 8 noiembrie prevederile planului la producția-marfă industrială pe 3 ani și 11 luni din, actualul cincinal. Pe această bază, pînă la finele anului vor realiza o producție-marfă suplimentară în valoare de 4,3 miliarde lei, industria județului livrînd economiei naționale 3 653 tone utilaje tehnologice pentru metalurgie, chimie și materiale de construcții, produse de mecanică fină, autobasculante, confecții textile, în valoare de 100 milioane lei.In telegramă se subliniază că, pînă in prezent, 79 unități economice din județ au raportat îndeplinirea planului pe trei ani și 11 luni la producția-marfă, 19 unități industriale și-au îndeplinit planul la export, iar în domeniul investițiilor au fost puse în funcțiune 133 obiective industriale, agrozootehnice și social-culturale.In contextul însuflețitor al frumoaselor împliniri socialiste ale acestei etape de^.mare rodnicie — se arată în telegramă — vă încredințăm solemn, mult stimate șl iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că organizația județeană de partid, toți cei ce muncim și trăim pe aceste meleaguri, alături de întregul nostru popor, vom acționa exemplar, cu abnegație și dăruire revoluționară pentru a întîmpina cu noi succese marele forum comunist, pentru a materializa prin înfăptuiri temeinice istoricele hotărîri ce vor fi adoptate de Congresul al XIV-lea,

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul cuprins între 10 noiembrie (ora 
20) — 13 noiembrie (ora 20). în țară : 
Vremea va fi, în general, închisă, iar 
cerul mai mult noros în estul și sud- 
estul teritoriului, și variabil în celelalte 
zone. Vor cădea ploi, pe alocuri, mai 
ales in prima parte a intervalului, in 
zonele estice, și sub formă de burniță 
și ploaie slabă, izolat, în celelalte zone. 
La munte și, trecător, în zonele delu
roase din est, precipitațiile vor fi și sub 
formă de lapoviță și ninsoare. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat, conti

cinema
O Ciclul de filme „Drum de luptă și 
biruință" — 16,30 ; Mihai Viteazul — 
9: 12,45: 18: PATRIA (11 86 25)
O Ciclul de filme „Sub semnul ma
rilor 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
• Rapidul („Zilele filmului sovietic"):
STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 14; 16;
18 : 20
• Un comisar acuză : FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, PA
CEA (71 30 85) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19. 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19
• Revanșa î VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11.45; 14,30; 17,15; 19,45, 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
p Cei care plătesc cu viața ; VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13;, 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11,30; 14;
16.30; 19 

sporindu-ne astfel contribuția la înflorirea, multilaterală a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.în telegrama Comitetului Județean Prahova al P.C.R. se raportează că 20 unități economice ale județului au realizat integral, la 8 noiembrie, planul la producția- marfă industrială pe anul 1989, ceea ce va permite să se realizeze suplimentar, pină la sfîrșitul anului, o producție în valoare de1,8 miliarde lei ; 53 unități și-au onorat prevederile pe 3 ani și 11 luni din actualul cincinal, creînd posibilități pentru obținerea, peste plan, a unei producții de 3,8 miliarde lei, iar 40 de întreprinderi au realizat sarcinile economice pe 4 ani ai celui de-al 8-lea cincinal, înscriind în bilanțul acestui an o producție suplimentară ce depășește3 miliarde lei.în telegrama Comitetului Municipal Slobozia al P.C.R. se raportează realizarea integrală a planului producției-marfă industriale pe primii patru ani ai actualului cincinal, creîndu-se astfel condiții ca, pînă la sfîrșitul anului, să se obțină o producție suplimentară de 1 miliard lei. Se relevă, totodată, că la acest bilanț rodnic se adaugă creșterea fondurilor fixe, fiind puse în funcțiune noi obiective și capacități — fabricile de argon, bioxid de carbon și oxigen din cadrul Combinatului de îngrășăminte Chimice, fabrica de decorticat orez, de la întreprinderea de Morărit și Panificație.Consiliul Popular al Județului Prahova raportează că oamenii muncii din unitățile sale economi- ,ce au realizat planul la producția- marfă industrială pe 4 ani din actualul cincinal, ceea ce oferă posibilitatea ca pînă la sfîrșitul anului să se obțină o producție suplimentară de 100 milioane lei.Colectivul întreprinderii Metalurgice Focșani raportează că, la data de 8 noiembrie, a realizat sarcinile de plan la producția de export pe patru ani ai actualului cincinal, urmînd ca pînă la sfîrșitul anului să realizeze suplimentar o producție de export de peste 100 milioane lei.întreprinderea „Carbochim" din Cluj-Napoca a realizat la data de 8 noiembrie sarcinile de plan pe4 ani din acest cincinal, obținînd suplimentar, în perioada care a trecut din actualul cincinal, o pro- ducție-marfa în valoare de 120 milioane lei, materializată în depășirea sarcinilor de plan la producția fizică cu 1551 mii bucăți corpuri abrazive, 669 tone produse cărbunoase, 314 tone granule abrazive.Colectivul Schelei de Producție Petrolieră Berea, județul Buzău, a reușit ca pînă la 1 noiembrie să realizeze planul anual la producția-marfă, producția netă, productivitatea muncii, precum și la producția fizică de gaze utilizabile și gazolină, în condițiile reducerii costurilor la producția-marfă cu 1,5 milioane lei. Perioada ce a mai rămas pînă la sfîrșitul anului oferă posibilitatea realizării suplimentare a unei producții-marfă în valoare de 58 milioane lei și a unei producții nete însumînd 30 milioane lei. (Agerpres)
nued să - prezinte intensificări în estul 
teritoriului, cu viteze de pînă la 55 kilo
metri pe oră. Temperatura aerului va 
scădea ușor. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 2 și plus 8 gra
de, mai coborîte în depresiuni, iar cele 
maxime, între 5 și 14 grade. Noaptea 
și dimineața se va produce ceață, mai 
ales în zonele joase din nord-vestul și 
centrul țării. La București : Vremea va 
fi, în general, închisă, cu cerul mai 
mult noros. Temporar, va ploua slab. 
Vîntul va sufla predominant moderat, 
cu intensificări trecătoare, cu viteze de 
pînă la 35—40 kilometri pe oră. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse între 
4 și 8 grade, iar cele maxime. între 10 
și 13 grade. Dimineața, în a doua parte 
a intervalului, condiții de ceață.

G Imposibila Iubire : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 12; 15,30; 18,30
G Cronica adolescenței — 17 ; 19 ; Pro
gram de desene animate — 9; 11; 13; 
15: DOINA (16 35 38)
G 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
G O farsă pentru cuscru : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17;»19
@ Cursa secolului : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17: 19
G Poiana corbilor : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
G Zece negri mititei : COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 18,30
G Oricare fată iubește un băiat : 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
G Nava lui Yang: POPULAR (35 15 17):
— 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171. Sala 
mare) : Jocul ielelor — 18,30 ; (sala 
Amfiteatru) : Vassa Jeleznova — 18 ; 
(sala Atelier) : Autograf — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
vocal-slmfonic. Dirijor : Horia An- 
dreescu. Solist : Dan Grlgore, Or
chestra simfonică și corul filarmoni

Oamenii muncii din 
agricultura județului 

Olt raportează 
încheierea recoltării 

sfeclei de zahăr 
și obținerea de 

producții mari la hectarIntr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comitetul Județean Olt al P.C.R. raportează încheierea recoltării sfeclei de zahăr de pe întreaga suprafață de 12 970 hectare și obținerea unei producții medii de 117 000 kg la hectar. Producția realizată, cu mult mai mare decît cea planificată, dovedește superioritatea proprietății socialiste, marele potențial de care dispune agricultura românească, hărnicia lucrătorilor ogoarelor. In prezent, se arată în telegramă, oamenii muncii din agricultura județului acționează cu forțe sporite pentru încheierea arăturilor de toamnă, pentru realizarea integrală a programelor de creștere a potențialului productiv al pămîntu- lui. Totodată, eforturile sînt îndreptate spre îmbunătățirea substanțială a muncii în sectorul zootehnic, pe prim-plan situîndu-se asigurarea necesarului de furaje și finalizarea pregătirii adăposturilor.într-o deplină unitate de gînd și simțire cu întregul popor — se spune în telegramă — oamenii muncii din agricultura județului Olt își exprimă dorința fierbinte ca dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, comunist de aleasă omenie, ctitorul de geniu al României socialiste, proeminentă personalitate a lumii contemporane, să fiți reales la cel de-al XIV-lea Congres în suprema funcție de secretar general al partidului — chezășie sigură a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, a înaintării patriei noastre pe drumul luminos al socialismului și comunismului.(Agerpres)
------ -------------------------------  

SIBIU : Rezultate 
ale modernizării producțieiIn întreprinderile industriale din județul Sibiu colectivele de oameni ai muncii se preocupă permanent de materializarea măsurilor cuprinse în programele de organizare și modernizare a proceselor de producție. Astfel, de la începutul acțiunii și pînă în prezent au fost aplicate numeroase măsuri, au fost asimilate și introduse în fabricație 377 produse noi și modernizate, iar ponderea produselor noi în totalul produc- ției-marfă a ajuns la 75,1 la sută. Dintre numeroasele măsuri stabilite pentru acest an, cea mai mare parte au fost realizate. (Ion Onuc Nemeș).
tv

19,00 Telejurnal
19,30 în dezbatere : Tezele, Ideile, orien

tările din Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R. Victoria so
cialismului — perspectivă clară, 
luminoasă în rezolvarea proble
melor fundamentale ale omenirii

19.50 Glorie, nepieritoare glorie ! Cînte- 
ce patriotice, revoluționare

20,05 România în lume
20,25 în dezbatere : Documentele pentru 

Congresul al XIV-lea al Partidu
lui Comunist Român

20,45 Copiii cîntă patria și partidul 
21,00 Tinerețe — educație — spirit revo

luționar. Școala spațiu al culti
vării nobilului sentiment al dra
gostei de țară. Documentar.

21,20 Univers, materie, viață. Emisiune 
de educație materlalist-științifică

21.50 Telejurnal

INFORMAȚII SPORTIVE

Lucrările plenarei C.C. al P.C. ChinezBEIJING 9 (Agerpres). — La Beijing s-au desfășurat lucrările celei de-a V-a plenare a C.C. al P.C. Chinez — anunță agenția China Nouă. Comunicatul dat publicității arată că plenara a dezbătut și a- probat hotărîrea C.C. al P.C. Chinez cu privire la îmbunătățirea în continuare a situației economice, reforma structurii economice a Chinei, autoperfecționarea sistemului economic socialist.Plenara — informează agenția China Nouă — a aprobat retragerea tovarășului Deng Xiaoping din
Pentru transformarea Peninsulei Coreene 

intr-o zonă denuclearizataPHENIAN 9 (Agerpres). — Guvernul R.P.D. Coreene a propus organizarea imediată de negocieri între părțile interesate pentru a discuta problema instituirii unei zone libere de arme nucleare în Peninsula Coreeană. într-o declarație a M.A.E. al R.P.D. Coreene, citată de agenția A.C.T.C., se menționează că această problemă trebuie discutată și soluțio
Propunere privind crearea unui guvern de consens 

national în GreciaATENA 9 (Agerpres). — Coaliția forțelor de stingă și progresiste din Grecia, care include și Partidul Comunist, a înaintat propunerea constituirii unui guvern de larg consens național, pentru a se pune astfel capăt crizei politice care a apărut după alegerile legislative de la 5 noiembrie. După cum s-a mai anunțat, nici o formațiune politică elenă nu a reușit să obțină majoritatea absolută necesară alcătuirii
Consultări pentru formarea 

noii echipe ministeriale libanezeBEIRUT 9 (Agerpres). — Președintele nou ales al Libanului, Rene Muaawad, a continuat joi consultările la Beirut, în vederea formării unui nou guvern. El a avut contacte cu parlamentari și reprezentanți ai diferitelor formațiuni politice libaneze.De asemenea, a conferit cu președintele Adunării Naționale a Liba
Operațiuni militare în AfganistanKABUL 9 (Agerpres). — Intre formațiunile extremiste rivale din Afganistan, care acționează în provinciile Bolkh și Sar-i-Pul au reizbuc- nit, în ultimele zile, lupte îndîrjite soldate cu 12 morți și zeci de răniți.Totodată, relatează agenția Bakh- tar, forțele guvernamentale afgane au întreprins operațiuni de curățire în regiunea Haki-Djabar, din veci

Protestul populației japoneze împotriva prezenței bazelor militare americane 
a luat proporții o dată cu desfășurarea exercițiilor militare comune 
americano-japoneze, in apropierea arhipelagului nipon. Fotografia înfăți
șează un aspect al demonstrației de la Eniwa împotriva manevrelor militare 

comune

Crește numărul săracilor

LUMEA CAPITALULUI DINCOLO DE LOZINCILE PROPAGANDISTICE
Concedieri, mișcări revendicativeBONN 9 (Agerpres). — Un raport dat publicității asupra săracilor din R.F.G. atrage atenția asupra sporirii numărului persoanelor care aparțin acestei categorii. Raportul arată că mamele sau tații care-și cresc singuri copiii, persoanele vîrstnice cu pensii mici, care au nevoie de îngrijire, cei aproximativ 800 000 șomeri pe termen

Problemele sociale acute - sursă a proliferării 
neonazismuluiBONN 9 (Agerpres). — In cadrul seminarului „Avansul extremei drepte", desfășurat în orașul vest- german Tutzingen, participanții — personalități politice proeminente din cadrul Uniunii Creștin-Demo- crate (U.C.D.), Uniunii Creștin- Sociale (U.C.S.), Partidului Liber- Democrat, Partidului Social-Democrat (P.S.D.) și Partidului Ecologist — au analizat cauzele care au determinat proliferarea grupărilor și partidelor de extremă dreapta în R.F.G. în cadrul dezbaterilor, reprezentanți ai U.C.D. și U.C.S. au subliniat că exclud colaborarea cu partidul neonazist al „Republicanilor". Reprezentanții P.S.D. și eco- logiștilor au relevat că problemele sociale acute ce se manifestă în R.F.G. și reînvierea unor concepții revanșarde au contribuit la întărirea extremismului de dreapta. Ei au cerut luarea unor măsuri vizînd eliminarea cauzelor care duc la proliferarea grupurilor neonaziste.BERLINUL OCCIDENTAL 9 (A- gerpres). — Intr-o cuvîntare rostită cu prilejul comemorării pro- gromului fascist din 1938, Heinz Galinski, președintele Comunității evreiești din Berlinul Occidental, a cerut luarea unor măsuri mai e- 

funcția de președinte al Comisiei Militare a Comitetului Central. Toți participanții i-au exprimat sentimente de prețuire pentru exemplul de înaltă dăruire de care a dat dovadă în întreaga sa viață, în posturile de conducere.Plenara a hotărît ca tovarășul Jiang Zemin, secretar general al C.C. al P.C. Chinez, să devină președintele Comisiei Militare a Comitetului Central.La încheierea plenarei, Jiang Zemin a rostit o cuvîntare.

nată de Nord și Sud. Ținîndu-se însă seama de faptul că în Coreea de Sud sînt amplasate în prezent arme nucleare ale Statelor Unite, trebuie organizate convorbiri tripartite — între R.P.D. Coreeană, Statele Unite și Coreea de Sud, adaugă documentul. Se propune organizarea unor asemenea convorbiri la Geneva ori într-o altă localitate reciproc convenită.

unui cabinet monocolor, iar experiența tratativelor din vara trecută în vederea constituirii unei coaliții viabile a dovedit dificultățile care se ridică în calea unei asemenea formule. Se propune ca guvernul să se bazeze pe o platformă de măsuri privind democratizarea, asigurarea independenței naționale și soluționarea problemelor economice stringente.
nului, Hussein Husseini, și cu fostul premier Selim Al HOss, informează agenția MEN A.In timp ce continuă eforturile de pace, elemente extremiste încearcă să submineze acest proces. Agențiile de presă relevă că două explozii au avut loc în sectorul de vest al capitalei libaneze, cauzînd victime și pagube materiale.
nătatea Kabul-ului, capturînd 200 de rachete , și alte importante cantități de armament.. Pe de altă parte, agenția citată informează despre revenirea în provincia Baghlan a unor refugiați, numărul cetățenilor afgani care s-au reîntors în țară de la începutul aplicării politicii de reconciliere națională fiind de aproape 230 000.

lung, cele 100 000 persoane lipsite de adăpost, familiile cu mulți copii se confruntă din ce în ce mai mult cu spectrul sărăciei.O problemă acută este cea a lipsei de locuințe, care nu se mai referă numai la cei fără adăpost, ci și la persoanele care nu dispun de mijloace pentru a-și plăti chiriile în marile orașe.
nergice împotriva activității grupărilor de extremă dreapta. Atră- gînd atenția asupra proliferării nebnazismului, el a subliniat necesitatea de a se găsi un răspuns politic la sfidarea „Republicanilor", care apeiînd la lozinci demagogice, caută să cîștige tot mai mult teren.

O concurență acerbă într-o societate 
a inechităților

Ziarul francez „LE FIGARO" pu
blică un articol în care se arată : 
Europa (occidentală — în viziunea 
C.E.E. — n.r.) a pornit-o cu stingul. 
Edificarea marii piețe unice din 
1993 va duce, pe plan economic, poa
te la un succes, dar, pe plan uman, 
ea va conduce sigur la un dezas
tru, la o degradare dramatică a eu
ropeanului in „ființa" sa, la dispa
riția rolului Europei (occidentale) ca 
o comunitate naturală și de cultură.

Dinamica „marii piețe" tinde să 
sacrifice — sub presiunea unei 
concurențe care va deveni tiranică, 
intrucit nu va avea limite — intr-a
devăr, niște valori nemateriale 
fundamentale : sănătatea, securita
tea socială, mediul ambiant, frumu
sețea peisajelor naturale și urbane 
etc. Si aceasta ori de cite ori aces
tea vor constitui piedici in calea 
creșterii profiturilor.

Convocarea Conferinței 
Naționale a P.S.U.G.BERLIN 9 (Agerpres). — In cadrul celei de-a X-a plenare a Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, care se desfășoară la Berlin, s-a hotărit convocarea Conferinței Naționale a P.S.U.G. pentru zilele de 15—17 decembrie 1989, informează agenția A.D.N.

Noul președinte 
al Turciei 

a depus jurămintulANKARA 9 (Agerpres). — Președintele ales al Turciei, Turgut Ozal, a depus, joi, jurămîntul în calitate de șef al statului pe perioada următoare de șapte ani. El îi succedă în această funcție generalului Kenan Evren.Ceremonia oficială a depunerii ju- rămîntului a avut loc la sediul Marii Adunări Naționale (parlamentul), care l-a ales pe Turgut Ozal președinte în cadrul scrutinului de la 31 octombrie.ANKARA 9 (Agerpres). — După numirea sa in funcția de prim-mi- nistru, Yildirim Akbulut, a anunțat componența noului guvern turc. Ministerul de Externe va fi condus, în continuare, de Mesut Yilmaz.
Opțiuni pentru 

Namibia independentă 
„Socialismul este răspunsul 
la împilare și exploatare" — 

declară președintele 
S.W.A.P.O.MADRID 9 (Agerpres). — Principalele noastre deziderate sînt 'obținerea independenței Namibiei și lichidarea apartheidului, a declarat președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest, Sam Nujo- ma, intr-un interviu acordat săptămî- nalului spaniol „Tiempo". In cazul victoriei în alegeri, S.W.A.P.O. va milita pentru democratizarea societății, pentru crearea de sindicate, asociații, iar statul va controla domeniile cheie ale economiei, printre care industria extractivă, agricultura și pescuitul, a spus Sam Nujoma. Socialismul, a subliniat el, este răspunsul la sărăcie, împilare și exploatare.

Protest împotriva 
amestecului S.U.A. 
în treburile interne 
ale HondurasuluiTEGUCIGALPA 9 (Agerpres). — Președintele Hondurasului, Jose Az- cona, a anunțat, la Tegucigalpa, că guvernul său a adresat guvernului S.U.A. o notă de protest împotriva amestecului acestei țări in treburile interne honduriene. „Rezolvarea problemelor honduriene este de competența strictă a poporului hon- durian, fără nici un amestec străin" — a precizat președintele țării.Protestul este legat de o declarație a viitorului ambasador al S.U.A. la Tegucigalpa, în care era exprimată necesitatea efectuării unei reforme electorale în Honduras.

Grave efecte poluante ale industriei 
de armament nuclear

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Un articol publicat in cotidianul 
„The Washington Post" atrage 
atenția asupra consecințelor peri
culoase ale existenței unor canti
tăți din ce în ce mai mari de de
șeuri radioactive provenite ca ur
mare a producției americane de 
armament nuclear. Numai la uzi
nele de la Savannah River se află

WASHINGTON 9 (Agerpres). — Firma Shearson Lehman Hutton Holdings Inc., una dintre cele mai importante de pe Wall Street, a Început reducerea personalului său ca urmare a încetinirii activităților de bursă la New York după căderea cursurilor acțiunilor la 13 octombrie, a anunțat conducerea acesteia. In următoarea perioadă vor fi concediați 800 de angajați, măsura fiind cea mai amplă dintre cele adoptate anul acesta de companiile specializate în activități de bursă. Potrivit specialiștilor, acesta este un semn că efectele „crahului" din anul 1987 se fac simțite încă.TOKIO 9 (Agerpres). — în capitala niponă a avut loc un miting de masă în cadrul campaniei de toamnă a muncitorilor și funcționarilor în sprijinul revendicărilor
Mai mult decit atit, logica impla

cabilă a ultraliberalismului in lupta 
economică, devenind fără încetare 
mai nemiloasă, ajunge să arunce 
peste bord tot ceea ce frinează 
cursa spre bogățiile materiale și 
deci toate valorile care se opun cul
tului banului : ea reduce omul la 
starea de mașină de produs și de 
consumat.

Piața liberală deja in funcțiune 
în S.U.A. justifică, din păcate, acest 
strigăt de alarmă : o competiție fe
roce creează in mod ineluctabil o 
societate dură, care ii strivește pe 
cei slabi și fragili și antrenează o 
dublă respingere in planul violenței 
și al evaziunii. Economia celei mai 
bogate țări (occidentale) duce la o 
societate sflșiată de criminalitate și 
copleșită de droguri, la o societate 
fracturată.

r^GENȚULE DE PREsT]

TRANSMIT:1 NEGOCIERILE DE LA VIENA. IIn capitala Austriei a început, joi, I | cea de-a patra rundă de negocieri | cu privire la reducerea trupelor și i armamentelor convenționale în [ . Europa de la Atlantic la Ural. La I convorbiri participă reprezentanți 1 ai statelor membre ale Tratatului I de la Varșovia și statelor membre I | ale N.A.T.O.ÎNTREVEDERE LA BERLIN. I I Secretarul general al C.C. al 1P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, Egon I Krenz, a avut la Berlin o convor- | I bire cu primul-ministru al landului • vest-german Renania de Nord- ■Westfalia, Johannes Rau. Cu acest | I prilej au fost abordate problemeprivind relațiile dintre R.D.G. și ■ R.F.G., subliniindu-se răspunderea I I comună a celor două state germa- 1ne în ce privește menținerea păcii, informează agenția A.D.N.I PRIMIRE LA BEIJING. Secre-I tarul general al C.C. al P.C. Chi- < nez, Jiang Zemin, l-a primit, joi, I | la Beijing pe fostul secretar de stat 1 al S.U.A., Henry Kis’singer. Au fost1 examinate probleme de interes I comun. •I CONVORBIRI LAOȚIANO — | JAPONEZE. După întrevederea a- | Ivută cu primul-ministru ToshikiKaifu, premierul laoțian Kaysone . Phomvihane, aflat în vizită la To- I kio, a fost primit de împăratul •| Akihito.ÎNTRE GUVERNELE ALBANIEI | ȘI ITALIEI a fost semnat, la Ti- I rana, un acord de colaborare eco- nomică, industrială și tehnică, .care | prevede intensificarea și extinde- I rea cooperării celor două țări in i • domeniile respective.| VIZITE LA BAGDAD ȘI TEHE-I RAN. Jan Eiiasson, reprezentantul . personal al secretarului general al I O.N.U., și-a încheiat vizita la 1 I Bagdad și a plecat Ia Teheran,unde urmează să aibă o a doua | rundă de convorbiri cu oficialități | ! iraniene. Eiiasson are misiunea dea discuta cu oficialitățile irakiene ■ și iraniene modalitățile prin care să I I fie accelerată transpunerea în via- 1 I ță a Rezoluției 598 a Consiliului de . 1 Securitate prevăzînd o reglementare definitivă a conflictului din Gol.I LA ALEGERILE GENERALE IDIN INDIA, prevăzute pentru I I zilele de 22, 24 și 26 noiembrie, * * I urmează să ia parte 498,5 milioanede alegători, cu circa 27 la sută | Imai mulți decît la scrutinul din I 1984. După cum a precizat o oficialitate a comisiei electorale na- I ționale, citată de agenția China I (Nouă, această cifră-record a elec- 1 toratului indian este datorată in bună măsură faptului că limita de I Ivîrstă a cetățenilor cu drept de vot 1 a fost coborîtă la 18 ani, astfel că numai grupa tinerilor între 18 1 Își 21 de ani reprezintă la aceste • alegeri 35 milioane de persoane.REMANIERE. Președintele Etio- | I piei, Mengistu Haile-Mariam, a I anunțat o remaniere parțială în .organele de conducere ale țării. I IBerhanu Bayih, pînă acum mi- • nistru de externe, și Lemma Gu- tema au fost numiți vicepreședinți | ai Consiliului de Stat. Tesfaye I I Dinka a fost numit ministru al 1 I afacerilor externe.

depozitate 120 milioane litri rezi
duuri lichide de plutoniu, in 51 con- 
teinere, relevă ziarul. Potrivit a- 
precierilor experților, pentru con
tracararea acestui pericol, respec
tiv eliminarea tuturor reziduurilor, 
vor fi necesari cel puțin 20 de ani, 
precum și fonduri care se ridică 
la multe miliarde dolari.

lor economice. Participanții au cerut anularea impozitului indirect pe consum introdus anul trecut, care a dus la creșterea inflației în țară.LISABONA 9 (Agerpres). — La Lisabona, lucrătorii din domeniul transporturilor în comun au intrat într-o grevă generală, cerînd îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață. Greva a cuprins liniila de autobuze, tramvaie, metroul și' de trenuri suburbane.

Zeci de mii de persoane au luat 
parte, la Paris, la o demonstrație 
inițiată de Confederația Generală 
a Muncii, exprimindu-și solidarita
tea cu acțiunile tovarășilor lor de 
clasă dintr-o serie de întreprinderi 
franceze care luptă pentru salarii 
mai bune, pentru dreptate socială
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