
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe membrii conducerii ziarului „Kuweit Times" din KuweitTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, simbă- tă, pe Yousuf Saleh Alyan, proprle- tar-edltor, și Ibrahim Shammas, director general al ziarului „Kuweit Times" din Kuweit. Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu pentru ziarul „Kuweit Times".

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
f 1N PREGĂTIREA CONGRESULUI AL XIV-LEA AL P. C. R. I

Anul LIX Nr. 14 691 Duminică 12 noiembrie 1989 6 PAGINI - 50 BANI

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI

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

Puternică angajare pentru realizarea 
planului pe acest an și asigurarea 

condițiilor pentru producția anului viitor

Conferințele organizațiilor 

județene de partid

Cu flecare filă desprinsă din calendar se anronie incenutul unui nou 
an — ultimul din acest cincinal —. o nouă treaptă în evoluția economiei românești. Trebuie să privim cu mindrie ceea ce am realizat — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — dar să ne propunem să lucrăm mai bine, cu un spirit de răspundere mai mare, pentru a asigura dezvoltarea mai puternică a tării noastre, in toate sectoarele de activitate. în spiritul acestor aprecieri, al indicațiilor ți orientărilor formulate da secretarul general al partidului la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., precum și în Cuvîntarea la Conferința organizației municipale de partid București, in centrul preocupărilor tuturor colectivelor de oameni ai muncii trebuie să se situeze realizarea ritmică, in structura prevăzută ți la un nivel calitativ superior a producției fizice și a exportului. în această privință, de mare însemnătate sînt atît măsurile care trebuie luate în fiecare unitate economică pentru buna organizare a muncii, pentru asigurarea funcționării riguroase a mașinilor și utilajelor, pentru întărirea ordinii și disciplinei, cit ți acțiunile care se întreprind pentru urmărirea îndeaproape a tuturor aspectelor producției, inclusiv 
a celor care privesc aprovizionarea tehnico-materială a fiecărei Întreprinderi, a fiecărui loc de muncă. Pentru aceasta, revine ca o îndatorire de prim ordin a ministerelor, a aparatului de stat să lichideze cu desăvirșire birocratismul, atitudinea de tărăgănare a lucrurilor și să acționeze în spirit revoluționar pentru soluționarea la timp a tuturor problemelor pe care le ridică și le va ridica continuu viața, construcția și dezvoltarea în ritm intens a patriei noastre ți In viitor. Totodată, Bvind In vedere rezervele mari existente, este necesar ca in fiecare întreprindere ți centrală să se acorde o atenție mal mare problemelor productivității muncii, creșterii eficienței ți rentabilității economice In toate sectoarele, Înfăptuirii neabătute a principiilor autoconducerii șl autogestiunii, funcționării tuturor unităților pe principiul bugetelor proprii de venituri șl cheltuieli.

Concomitent eu eforturile care trebuie depuse pentru Încheierea cu rezultate cit mai bune a acestui an, pentru a intîmpina Congresul al XIV-lea al partidului cu succese de prestigiu in toate domeniile de activitate cea mai mare atenție se cuvine acordată pregătirii temeinice a producției anului 1990, care este necesar să fie realizată — in toate unitățile, la toate nivelurile organizatorice — cu maximă responsabilitate, pentru valorificarea tot mai eficientă a potențialului tehnic, material ți uman de care dispune economia, pentru accelerarea progresului multilateral al țării. Astfel, In flecare Întreprindere trebuie ca Încă de acum să se știe ce, cum, cu ce consumuri. din ce materiale, cu ce destinații va fi realizată producția anului viitor, pentru a se crea condiții optime attt activității de producție propriu-zisă, cit și satisfacerii nevoilor economiei naționale in ansamblul său. în acest sens, există o bună experiență organizatorică in numeroase unități, care trebu.ie mai bine fructificată.O problemă deosebită se ridică In legătură cu activitatea de contractare a producției în întreprinderile ce realizează utilaje tehnologice pentru investiții. în acest domeniu lntr-o serie de unități economice ți centrale industriale planul pentru anul viitor nu a depășit stadiul cifrelor globale, neconcretizate In contracte ferme, în produse care vor fi executate, in materiale ce vor fi aprovizionate., în asemenea situații sa impune intervenția fermă a centralelor si ministerelor. astfel incit fiecare colectiv de oameni ai muncii să aibă posibilitatea să analizeze nu sarcini globale de plan, ci sortimente ți tehnologii, metode de fabricație și' produse ce vor fi realizate in funcție de nevoia socială.O dată cu clarificarea desfacerii producției, trebuie rezolvate toate problemele legate de aprovizionarea tehnico-materială. in strictă concordantă cu normele de consum aprobate. Nici o întreprindere nu are dreptul si nu va putea să consume mai mult decit s-a stabilit pe baze riguros științifice, dar tot atit de necesar este ca acest nivel să fie asi

gurat In totalitate. Nu se pot fabrica strunguri fără otel si nici otel fără fontă și fier vechi. încă de acum toate problemele legate de buna a- provizionare pot ți este necesar să fie rezolvate prin colaborarea dintre Întreprinderi și centrale cu direcțiile de resort din Comitetul de Stat al Planificării ți Aprovizionării Teh- nico-Materiale.Realitatea din unitățile productive arată că reducerea consumurilor materiale nu se poate realiza prin limitarea administrativă a aprovizionării sub nivelul necesarului normat. Dimpotrivă chiar, asemenea măsuri conduc, uneori, nu numai la nein- deplinirea sarcinilor in expresie fizică. dar si la depășirea consumului pe unitatea de produs— adică exact la opusul scopului urmărit. Singura cale reală de reducere a consumurilor este modernizarea producției pe baza celor mai noi cuceriri ale științei si tehnicii — si aceasta trebuie să fie preocuparea prioritară, consecventă a întreprinderilor si centralelor. De aceea, a pregăti temeinic producția anului 1990 înseamnă, deopotrivă. a clarifica din timp toate problemele planului si a stabili măsurile de modernizare necesare pentru reducerea consumurilor materiale și energetice, pentru creșterea productivității muncii ți a eficienței economice.Fără îndoială, programele de modernizare au un rol insemnat in perfecționarea activității desfășurate în fiecare unitate si reprezintă principala cale de progres a economiei. Pentru ca rezultatele să fie insă la nivelul cerințelor, modernizarea trebuie realizată — asa cum a subliniat In repetate rînduri secretarul general al partidului — numai Pe baza celor mai noi cuceriri ale stiintei si tehnicii, pornind de la o strategie bine definită, nu doar intr-o întreprindere său alta, ci la nivelul ramurilor. Trebuie spus că există numeroase unități in care s-au Înțeles In totalitate exigentele modernizării activității, iar rezultatele nu au întirziat să apară : produse de ridicat nivel tehnic si calitativ, ce rivalizează cu succes cu realizările de virf pe plan mondial. consumuri materiale si energetice reduse, productivitate înaltă. Se impune insă ca asemenea experiențe să fie 

extinse sl generalizate. Un avantaj fundamental al orinduirii noastre socialiste este tocmai libera circulație a ideilor si informațiilor, care permite fructificarea maximă a progresului tehnico-stiintific. Dar acest avantaj potential se transformă în realitate numai prin activitatea conștientă. competentă, precis directio- nată a oamenilor, a factorilor de decizie de la diferite’ niveluri ierarhice. prin coordonarea judicioasă a obiectivelor programelor de modernizare la nivelul centralelor industriale. al ramurilor economice. De aceea, o dată cu planul de fabricație si in strinsă legătură cu el. fiecare Întreprindere trebuie să-si definitiveze — cu sprijinul larg al centralelor de resort — obiectivele de modernizare pe care le va ■ realiza tn 1990. incit să se încadreze strict In nivelul normat al consumurilor, să asigure ridicarea productivității muncii, sporirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterea e- ficienței economice.în întreg procesul de fundamentare a planului pentru ultimul an al cincinalului, sarcini de primă însemnătate revin centralelor industriale. care au datoria să-si exercite In mod. real si eficient rolul de titulare de olan. Rol care nicidecum nit se limitează la o simplă „curea de transmisie" intre ministerele de resort și Întreprinderi, și nici Ia împărțirea echitabilă Intre întreprinderi a sarcinilor care revin centralei din planul national unic. Centrala industrială trebuie să pornească de la cunoașterea amănunțită a realităților din fiecare întreprindere. de la analizarea nepărtinitoare. obiectivă a realizărilor si a neimnliriirilor. a cauzelor ce le-au determinat si să acționeze pentru extinderea experienței pozitive, pentru eliminarea neajunsurilor. Acum, in etapa de fundamentare a planului. trebuie prin urmare să fie depistate • rezervele ce nu au fost puse in Întregime In valoare — in privința utilizării capacităților de fabricație, a reducerii consumurilor sau creșterii productivității muncii — prin stabilirea de măsuri precise care să asigure îmbunătățirea întregii activități productive, potrivit sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului.

în pregătirea Congresului al XIV- lea al Partidului Comunist Român, sirnbătă, 11 noiembrie, s-au desfășurat conferințele de dare de seamă și alegeri ale unor organizații județene de partid.In spiritul aprecierilor și orientărilor cuprinse in Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu „Cu privire la problemele socialismului, ale activității ideologice, politico- educative de dezvoltare a conștiinței revoluționare, de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului in România", participanții la conferințe au dezbătut pe larg proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, au analizat, cu înaltă responsabilitate comunistă, activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid în vederea, înfăptuirii programelor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial a tuturor localităților țării, au adoptat măsuri de îmbunătățire a muncii in toate domeniile, de sporire a contribuției fiecărui județ la progresul necontenit al patriei, la ridicarea bunăstării națiunii noastre socialiste.La lucrări au participat, alături de delegații aleși de conferințele organizațiilor comunale, orășenești și municipale de partid, membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului, membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești.La conferințe au luat parte tovarășii : Vasile Milea— Ia Bacău; Ana Mureșan —la Bistrița-Năsăud; Constantin Radu — la Brăila ; Su- zana Gâdea —la Buzău; Ion Dincă— la Caraș-Severjn ; Emil Bobu — la Constanța ; Constantin Olteanu— la Covasna ; Silviu Curticeanu— la Giurgiu ; Lina Ciobanu — la Harghita ; Gheorghe David — la Ialomița ; Gheorghe Oprea — la Mehedinți ; Mihai Gere — la Maramureș ; Dumitru Popescu — la Mureș ; Ludovic Fazekaș — la Neamț ; Hie Matei — la Sălaj. ; Ion Coman — la Sibiu ; Tudor Postel- nicu — la Suceava ; Manea Mănescu — la Timiș ; loan Totu— la Tulcea ; Nicolae Giosan — la Vrancea.
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Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, participanților la conferințe, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din aceste județe le-au fost transmise un salut revoluționar, calde felicitări pentru succesele de seamă înregistrate în toate sectoarele vieții economico- sociale, precum și urarea de a obține realizări tot mai importante

In opera de edificare a socialismului și comunismului în patria noastră.Evenimente politice de deosebită importanță și semnificație, conferințele au pus în lumină sentimentele de aleasă dragoste și prețuire, de profundă recunoștință ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate, față de conducătorul iubit și stimat al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de numele căruia se leagă indisolubil toate mărețele împliniri din perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R.Cu conștiința unei opțiuni politice de istorică semnificație, de Însemnătate fundamentală pentru viitorul socialist și comunist al țării, pentru prosperitatea p," - triei, pentru binele și fericirea poporului român, delegații, prin hotăririle proprii adoptate în cadrul conferințelor, au 

susținut cu profundă mindrie patriotică realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, în funcția supremă de secretar general al partidului.Participanții au dat expresie înaltei aprecieri a tezelor și ideilor din Expunerea prezentată de secretarul general al partidului la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., din luna octombrie, strălucit program de muncă și acțiune revoluționară pentru partid, pentru întregul popor.în cadrul conferințelor au fost înfățișate marile transformări revoluționare petrecute, în toate județele, în anii de glorioase împliniri socialiste care au trecut de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, remarcabilele realizări Înregistrate în toate sferele vieții economico-sociale, prin aplicarea politicii de repartizare echilibrată, armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, de dezvoltare și modernizare a industriei, agriculturii, a tuturor sectoarelor economiei naționale, inițiată și înfăptuită sub conducerea și cu participarea hotăritoare a conducătorului partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Participanții la dezbateri au dat expresie sentimentelor de profundă stimă și prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, pentru contribuția deosebită la elaborarea și realizarea programelor de dezvoltare multilaterală a țării, la organizarea și modernizarea activității în toate sectoarele vieții economico-sociale, la progresul științei și tehnicii, la Înflorirea învăță- mîntului și culturii românești.Conferințele au reliefat faptul că profundele prefaceri revoluționare petrecute in viața tării, marile succese în vasta operă de construcție socialistă în România, înfăptuită cu poporul și pentru popor, constituie rezultatul muncii pline de abnegație a clasei muncitoare, a țărănimii, intelectualității, al opțiunii ferme pentru socialism a întregii noastre națiuni, care strins unită in jurul partidului, al secretarului său general, este hotărită să acționeze în continuare, cu aceeași dăruire patriotică, pentru înfăptuirea neabătută 
(Continuare în pag. a V-a)

PATRIOTISMUL SOCIALIST, REVOLUȚIONAR 
- forță a progresului multilateral al tar i i In atelierul de prelucrat carcase al întreprinderii „Hidromecanica" din Brașov Foto : E. Dichiseanu

CLUJ: Produse și tehnologii noi, moderneAcțiunile întreprinse in unitățile economice, de cercetare și invăță- mint din județul Cluj pentru înnoirea și modernizarea producției s-au concretizat in acest an in rezultate semnificative care evidențiază preocupările organelor și organizațiilor de partid, ale consiliilor oamenilor muncii pentru mai buna valorificare a potențialului de creație științifică și tehnică. Astfel, in cinstea Congresului al XIV-lea al partidului au fost finalizate, pînă acum, 429 obiectiva de cercetare științifică și au fost asimilate 85 mașini, utilaje și instalații de înaltă tehnicitate. Uneia din produsele noi au fost prezentate la diferite tirguri și expoziții internaționale și contractate la export. Totodată, au fost aplicate 174 tehnologii noi care conduc la creș

terea productivității muncii, reducerea consumurilor de materii prime, materiale și energie electrică, la ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor. Rezultata bune au fost înregistrate de colectivele de la Combinatul de Utilaj Greu, întreprinderile Tehnofrig, Sinterom, Armătura și Metalul Roșu din Cluj-Napoca, Combinatul Metalurgic din Cîmpia Turzii și Întreprinderea Electroceramica din Turda, unde s-a urmărit aplicarea cu consecvență a măsurilcr prevăzute în programele de perfecționare și modernizare a producției și a fost stimulată în.măi mare măsură participarea oamenilor muncii la activitatea de creație științifică și tehnică de masă. (Marin Oprea).
„Să educăm tineretul și poporul nostru în spiritul patriotis

mului revoluționar, al dragostei față de patrie, al hotărîrii neabă
tute ca în orice împrejurări să fie gata de a apăra cuceririle revolu
ționare și socialismul, de a face totul pentru înaintarea neabătută a 
patriei noastre spre cele mai înalte culmi de progres și civilizație”.

NICOLAE CEAUȘESCUîn magistrala Expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prezentată la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., întregul front educațional din țara noastră are jalonat un larg și cuprinzător program de acțiune, menit să confere noi dimensiuni activității teoretice, ideologice și politico-educative, să-i asigure un impact social tot mai profund și durabil și, prin aceasta, să-i sporească aportul la dezvoltarea conștiinței noi, revoluționare. Se desprinde cu pregnanță din întreg ansamblul Expunerii ideea de mare valoare principială și practică potrivit căreia răminerea în urmă a conștiinței sociale în raport cu progresul accelerat al forțelor de producție nu reprezintă o fatalitate, o legitate istorică, în societatea noastră existind, dimpotrivă, toate condițiile pentru ca aceasta să se ridice la înălțimea cerințelor generale ale etapei pe care o străbate acum țara. Pentru aceasta este insă necesar să se asigure o nouă calitate muncii de formare a omului nou, de forjare a trăsăturilor înaintate, să fie amplificată puterea sa de in- rîurire, de convingere și mobilizare, cu alte cuvinte eficiența sa formativă. în acest cadru, Expunerea subliniază cu limpezime și rigoare științifică direcțiile în care trebuie orientată în continuare activitatea ideologică și politico-educativă, pentru ca, prin toate formele și mijloacele «ale, să determine mutații profunde In conștiințe, exprimate printr-o mai puternică angajare a tuturor oamenilor muncii in înfăptuirea exemplară a politicii partidului și statului.In acest context, una dintre cerin

țele pregnant reliefate In Expunere este aceea ca in perioada care urmează munca de educație a tineretului, a întregului popor, in spiritul dragostei de țară, să cunoască o continuă creștere valorică, să aibă un larg ecou in conștiințe, sădind puternice sentimente și convingeri patriotice, materializate intr-o atitudine de înaltă răspundere față de patrie, partid și popor. Se relevă astfel încă o dată faptul că, în continuitatea celor mai bune tradiții ale gin- dirii social-politice românești, astăzi dragostea de patrie este înțeleasă ca un puternic imbold lăuntric al hotă- ririi de a consacra toate energiile propășirii țării, ca un impuls interior ce fortifică și oțelește voințele in fața oricăror greutăți, prin aceasta patriotismul reprezentind un puternic factor de stimulare a inițiativei cetățenești, a forței gindirii și acțiunii lor gospodărești, o autentică pirghie de progres, de accelerare a dezvoltării economico-sociale multilaterale a țării.înțeles ca un ansamblu unitar de sentimente, convingeri și atitudini, patriotismul revoluționar include, înainte de toate, In prețiosul său aliaj respectul adine pentru munca și lupta înaintașilor, pentru bogatele tradiții revoluționare ale poporului, pentru marea sa lecție de statornicie și atașament față de vatra strămoșească. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, de peste 2000 de ani Înaintașii noștri au trăit pe aceste meleaguri, le-au lucrat, le-au făcut să rodească bogat, le-au Împodobit potrivit cu dragostea lor de frumos, le-au apărat, nu o dată cu prețul vieții, dar nu le-au părăsit In

nici o vreme, dovedind nu numai că au aici rădăcini de o impresionantă vitalitate, dar legindu-se tot mai mult, cu fiecare generație, de pămtntul bunilor și străbunilor lor. Poporul român este, așa cum cu îndreptățire s-a spus încă de mult, ca un fluviu mare și adine ce curge de mii de ani pe aceleași locuri.In concepția partidului nostru, a secretarului general al partidului, cunoașterea acestor adevăruri, însușirea și transformarea lor în valori proprii ale gindirii și acțiunii fiecăruia dintre membrii societății nu reprezintă un scop in sine, ci trebuie să determine, o dată cu simțămintul mindriei pentrh apartenența la un popor cu . o îndelungată și glorioasă istorie, asumarea conștientă a unor responsabilități sociale concrete, așezarea vieții sub semnul continuității de idealuri șl aspirații cu tot ceea ce a avut mai bun și mai luminos istoria românească. Altfel spus, patriotismul socialist, revoluționar are un sens activ, profund militant, este un patriotism al faptei Închinate țării, poporului, in activitatea producătoare de valori materiale și spirituale, ia locul de muncă încredințat fiecăruia de societate, verificindu-se profunzimea simțămintelor patriotice, capacitatea de a le converti in realizări pe măsura așteptărilor societății.tn concepția partidului nostru, iubirea de patrie iși află, așadar, expresia cea mai deplină, manifestarea cea mai convingătoare in atitudinea Înaintată in muncă, in calita-

Septembrie 1968. Cea dinții vizită de lucru a secretarului general al partidului nostru pe marea platformă petrochimică Borzești. eveniment care avea să rămină înscris cu litere dă aur în cartea de pnoare a acestor locuri încărcate de legendă si istorie. aflate in plină metamorfoză prin edificarea unor mari unități industriale din ramurile de virf ale economiei. Tovarășul Nicolae Ceaușescu isi punea atunci semnătura sub citeva cuvinte devenite emblematice : „Cetateachimiei ridicată pe locurile unde a copilărit Ștefan cel Mare este o mărturie a einstirii gloriei străbune prin fapte demne de epoca noastră socialistă".Si iată mărturiile acestor ani : dacă in 1968 se realiza la Borzești un volum de producție-marfă in valoare de 3 miliarde de lei. in prezent se produce de a- proăpe 10 ori mai mult. Au fost construite si nuse in funcțiune noi instalații pentru producerea cauciucului sintetic, polistirenu- lui. a produselor cloroio- dice etc. Numărul capacităților de producție aflate acum în funcțiune a crescut de 2.5 ori. alungind la peste 120. Cea mai modernă dintre acestea, care Însumează un volum impresionant de utilaje (circa 32 000 tone), este însă Rafinăria nr. 2 de petrol pusă in funcțiune in septembrie 1980 In pre

zenta tovarășului Nicolae Ceaușescu si a tovarășei Elena Ceausescu.în amiaza zilei de 24 septembrie, secretarul general al partidului tăia, în aplauzele celor orezenti. panglica inaugurală a celei de-a doua rafinării construite pe platforma trotu- seană. obiectiv industrial de referință al Epocii Nicolae Ceausescu, In acea

zi. pentru finalizarea la vreme a investițiilor, pentru atingerea parametrilor proiectați la noile instalații și realizarea sarcinilor de plan la toți indicatorii. Acum, cind se împlinesc 9 ani de la acel eveniment important in viata colectivului nostru și ne pregătim cu totii să intimpinăm cu noi succese in muncă marele forum al comu

de rafinărie, combustibil industrial si alte produse de mare valoare. Printre ei i-am reintilnit pe Stefan Bănică. Costică Popa, Francisc Căliman. pe atunci operatori-chimiști, astăzi, toți, subingineri șefi de secții și instalații. Am revăzut unele dintre instalațiile montate aici, care reprezintă adevărate premiere in mate

rantă tn exploatarea Întregii rafinării. De notat că toate instalațiile noii rafinării funcționează din plin. în condiții ireproșabile. dovadă a unei înalte calificări a celor care le-au conceput si înăltat.Și. deși moderne încă, toate instalațiile din noua rafinărie, ca și din întregul combinat se află într-un continuu proces de modernizare. La conducerea com

(Continuare in pag. a V-a)

A

Cronică nouă pe Valea Trotușului

clipă, oamenii conduși de inginerul Ionel Zencenco au deschis vanele marilor rezervoare, dind cale liberă țițeiului spre cele 16 instalații productive înzestrate cu utilaje moderne, de mare productivitate, fabricate, aproape in totalitate. în tara noastră. „Am trăit în acea zi clipe de neuitat. de o mare încărcătură emoțională pentru tot ceea ce se petrecea pe platforma noastră industrială — mărturisea maistrul principal Gheorghe Popa. Cuvintele de laudă adresate de secretarul general al partidului constructorilor si nroiec- tantilor. îndemnurile, indicațiile si sfaturile date cu acel prilej nouă, tuturor, au constituit pentru noi călăuză in munca de zi cu

niștilor români, ne exprimăm intr-un glas cu întreaga tară deplina adeziune la Hotărirea Pienarei C.C. al P.C.R., ca, la cel de-al XIV-lea Congres, tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în suprema funcție de secretar general al partidului,, garanție sigură a îndeplinirii programelor si planurilor de dezvoltare economico-socială a patriei noastre socialiste".Am trecut din nou. de curind, pe la rafinăria din Borzești. Oamenii conduși de același Ionel Zencenco prelucrează anual o cantitate de titei de două ori mai mare decit prelucrează prima rafinărie construită aici, obtinind benzine. petrol, motorine, gaze

rie. Dintre acestea se detașează instalația de distilare atmosferică si în vid. prima intrată atunci in funcțiune, care, împreună cu casele de pompe, parcurile de rezervoare, turnul de răcire a apei, stația de transformare etc., înglobează mai mult de 10 000 tone de utilaje. Această instalație a fost realizată într-un timp record — 23 de luni —, adică jumătate fată de timpul In care au fost înălțate alte instalații similare din tară. Alături, instalația de faclă, construcție originală, complet automatizată, care asigură recuperarea a 95 la sută din cantitatea de gaza evacuată de celelalte instalații, nu poluează atmosfera sl asigură o mare slgu-

binatului am aflat că numai prin aplicarea măsurilor prevăzute pentru a- cest an de modernizare si perfecționare a producției și a muncii, petrochimiștii din Borzești vor obține o producție suplimentară în valoare de circa un miliard de lei.Atit In noua rafinărie (dacă se poate numi așa după 9 ani), ca și in cea veche, in uzina chimică, ca și în cea de cauciuc sintetic. întregul combinat petrochimic de pe Valea Trotușului, oamenii, mobilizați de înflăcăratele chemări si îndemnuri adresate de secretarul general alpartidului, muncesc în a-ceste zile cu hărnicie, hotărîti să-sl îndeplinească sarcinile de plan ne acest an. la toti indicatorii. pînă in ziua în care îsi va deschide lucrările celde-al XIV-lea Congres alpartidului, pentru a da patriei cit mai multe produse si de calitate superioară. (Gh. Baltă).
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PAGINA 2 SCiNTEIA — duminică 12 noiembrie 1989CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
Puternică reafirmare a voinței unanime a comuniștilor, a tuturor fiilor patriei de a avea în continuare in fruntea 
partidului, în funcția supremă, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, garanția îndeplinirii programelor cutezătoare 

de dezvoltare economico-socială a țării, a înaintării României spre comunism, visul de aur al omenirii.

BACĂU BISTRIȚA-NĂSĂUDMunicipiul Bacău — municipiu „Erou al Muncii Socialiste", mărturie elocventă prin tot ce s-a realizat aici, îndeosebi In anii de glorie al „Epocii Nicolae Ceaușescu", a superiorității socialismului, a vigorii sale — a găzduit lucrările Conferinței organizației județene de partid.Prin entuziaste ovații, intr-o atmosferă de vibrant patriotism delegații ți invitații au primit salutul din partea conducerii de partid, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu — salut prezentat de tovarășul Vasile Mllea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — prin care au fost transmise comuniștilor, Întregii populații din județul Bacău, calde felicitări pentru realizările dobindlte in industrie, agricultură, in toate celelalte domenii de activitate, împreună cu Îndemnul de a Înfăptui exemplar sarcinile pe acest an șl pe Întregul cincinal, de a milita in spirit revoluționar, cu Înaltă exigență comunistă pentru Întărirea rolului conducător al partidului In societate, pentru adîncirea continuă a democrației mun- cltorești-revoluțlonare o dată cu perfecționarea muncii politico-organizatorice a organelor și organizațiilor de partid, da unire a eforturilor tuturor celor ce muncesc In județ pentru înfăptuirea neabătută In viață a hotărîrilor ce vor fl adoptate de apropiatul forum al comuniștilor români.
Primind mesajul transmis conferinței, 

participanțll au adus un vibrant și Inălțâ- 
tor omagiu conducătorului iubit al partidu
lui și statului nostru pentru strălucita șl 
prodigioasa activitate consacrată, cu pro- 
Fundă dragoste de neam și țară, edificării 
României socialiste libere șl independente, 
susținind din adîncul inimilor, cu nemărgi
nită mindrie patriotică și aleasă stimă, 
in consens cu voința întregului popor, 
Hotărirea Plenarei C.C. , al P.C.R. din 
iunie a.c. privind realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al XlV-lea 
in suprema funcție de secretar general al 
partidului. Au fost exprimate sentimente de 
adincă recunoștință față de tovarășa 
Elena Ceaușescu, eminent om politic, sa
vant de înalt prestigiu internațional pentru 
remarcabila sa contribuție la elaborarea șl 
înfăptuirea politicii interne și externe a 
patriei, la folosirea cuceririlor științei In 
slujba păcii, a progresului și bunăstării 
oamenilor.Darea de seamă, pornind de la Ideile tezele șl orientările de excepțională Însemnătate subliniate In magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din octombrie a.c., a analizat cu exigență șl răspundere comunistă contribuția organelor și organizațiilor de partid la Înfăptuirea sarcinilor ce au revenit județului In actualul cincinal, evidențiind atit rezultatele bune obtlnbte de numeroase colective muncitorești din sectoarele minier, energetic, metalurgic, al construcțiilor de utilaje pentru Industria chimică, din Industria ușoară, din agricultură șl din alte ramuri economice, cit șl unele neajunsuri, rămtneri In urmă șl rezerve insuficient valorificate. Intr-un pronunțat spirit critic șl autocritla au fost analizate o serie de restanțe Îndeosebi la producția fizică șl la export, la anumite lucrări de investiții, precum șl rezultatele mal slabe obținute de unele unități agricole la producția vegetală șl mal ales In zootehnie, rezultate care nu s-au ridicat pretutindeni la nivelul cerințelor șl al posibilităților existente. S-a insistat, de aceea, asupra necesității Implicării mal profunde a muncii de partid In problematica economlco-socială,* In rezolvarea optimă a tuturor problemelor, pentru întronarea unui climat de ordine șl disciplină In toate sectoarele de activitate.In cadrul dezbaterilor, la care aul participat 25 de vorbitori, sublinllndu-se rolul determinant al forțelor de producție ca factor hotărltor al făuririi eu succes a societății socialiste, a fost relevată necesitatea situării organelor șl organizațiilor de partid In fruntea acțiunilor de înfăptuire a programelor de modernizare șl organizare științifică a producției șt a muncii, de Introducere rapidă In economia a celor' mai noi rezultate ale cercetării științifice, de folosire Integrală a mașinilor, utilajelor și Instalațiilor. In acest context, comuniștii Valentin George Anasta- siu, directorul Combinatului Petrochimia Borzeștl, Traian Filip, miner la întreprinderea Minieră Comănești, Vasile Roman, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de Avioane Bacău, Ior- dache Grigoraș, maistru la Schela de Producție Petrolieră Modîrzău, s-au referit la acțiunile politico-organizatorice desfășurate in unitățile lor pentru accentuarea caracterului intensiv al dezvoltării, pentru ridicarea nivelului tehnic șl calitativ al produselor, care să asigure creșterea susținută a eficienței economice.Abordînd problemele dezvoltării șl modernizării agriculturii, tovărășii Nicolas Leuștean, președintele Cooperativei Agricole de Producție „Nicolae Bălcescu", Gheorghe Antochi, secretar al Comitetului județean de partid, Traian Munteanu. președintele Cooperativei Agricole de Producție Negri, Lucian Stoian, directorul 

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

secretar general al partidului
„Conferința organizației județene de partid Bacău, dind expresie celor mal 

alese sentimente de nețărmurită dragoste și recunoștință, profundă stimă ți pre
țuire față de genialul conducător al partidului și statului, eminent militant revo
luționar, ctitor strălucit al României socialiste moderne, personalitate politică 
proeminentă a lumii contemporane, intr-o deplină unitate de gind ți simțire cu 
întreaga națiune, exprimă adeziunea fierbinte a comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din județ la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la realegerea la 
Congresul al XlV-lea a tovarâțului Nicolae Ceaușescu, in suprema funcție de 
secretar general al Partidului Comunist Român. Vedem in această realegere cea 
mai sigură garanție a înfăptuirii neabătute a minunatelor planuri și programe de 
viitor ale României, aplicării creatoare ți pe mai departe a principiilor generale 
ale socialismului țtiințific la condițiile concret istorice din țara noastră, chezășia 
înaintării ferme a patriei străbune, libere ți suverane spre cele mai inalte culmi 
de progres ți civilizație, spre viitorul de aur - comunismul**.

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
Agurița Alecsandrescu, Teodor Bărbulescu, Maria Cociorvă, Gheorghe Dona, 

Ioan Folea, Chirea Gheonea, Natalia Jipa, Ștefan Korodi, Nicolae Leuștean, Fiorea 
Măciucă, Vasile Milea, Aristina Parotă, Petru Plăcintă, Vasile Săndulache, Gheorghe 
Tănase, Constantin Toma, Iile Verdeț, Gheorghe Zărnescu.

Stațiunii pentru Cercetare și Producție Legumicolă Bacău, au arătat că, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, s-au Întreprins in ultimii ani măsuri eficienta pentru rentabilizarea unităților agricole și aplicarea fermă a principiilor autoconduceril șl autogestiunii economlco-financiare. In prezent toate unitățile din agricultura cooperatistă și de stat din județ desfășurind o activitate rentabilă.Insușindu-și aprecierile tovarășului Nicolae Ceaușescu din Expunerea prezentată la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., in care au fost combătute cu toată tăria teoriile retrograde, antisocialiste și anticomuniste, fiind respinse cu fermitate Încercările de denigrare șl destabilizare a țărilor socialiste, concepțiile reformiste ce teoretizează legitimitatea pluralismului politic în condițiile socialismului, așa-zisele avantaje ale „economiei de piață", ale reprivatizării și fărîmițării proprietății socialiste, delegații Spiridon Burghelea, secretarul organizație! de bază de la Antrepriza nr. 1 din cadrul Trustului Antrepriză Generală de Construcții Montaj Bacău, Petru Plăcintă, directorul Întreprinderii Avicola de Stat, Mariana Voinea, secretarul Comitetului U.T.C. de la Combinatul de Prelucrare a Lemnului Bacău, loan Drăghlci, președintele Consiliului județean al sindicatelor, invocind propriile experiențe de viață, schimbările Înnoitoare petrecute iii unitățile în care lucrează, in localitățile in care trăiesc șl muncesc au pus in evidență superioritatea proprietății socialiste, a modului de producție șt a relațiilor de producție socialiste. S-a arătat că țara noastră nu va fi niciodată terenul aplicării unor asemenea teorii infirmate de mersul istoriei, poporul român fiind ferm hotărît să-și continue neabătut mersul sub conducerea partidului unic al clasei muncitoare — Partidul Comunist Român — pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, spre comunism.Tovarășii Vasile Săndulache, prim-secre- tar al Comitetului Municipal Bacău al P.C.R., Constanța Semeniuc, secretar al Comitetului Comuna] de Partid Tirgu Tro- tuș, Marip Hodorogea, președintele Tribunalului județean, Maria Toma, secretar al Comitetului de partid de la întreprinderea de Confecții Bacău, s-au referit în cuvîn- tul lor la necesitatea îmbunătățirii stilului șl metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, la perfecționarea activității de propagandă, de întărire a legalității, de creștere a gradului de pregătire profesională și de conștiință politică a comuniștilor, al tuturor oamenilor, in vederea dezvoltării atitudinii înaintate față de muncă, față de valorile socialismului. ,Aprobînd în unanimitate documentele pentru Congresul al XlV-Ișa, planul de dezvoltare economlco-socială al județului In cincinalul-1991—1995. participants au a- doptat Hotărirea Conferinței Județene, In care se prevăd măsurile' din 'domeniul muncii de partid care să asigure înfăptuirea integrală a tuturor prevederilor programelor.Prin îndelungi șl vl! aplauze a fosl adoptată o TELEGRAMA ADRESATA C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, In caro se spune :„Participanțll Ia Conferința organizației Județene de partid Bacău, dezbătind, în spiritul înaltei responsabilități comuniste, al tezelor, conceptelor, ideilor șl orientărilor din magistrala dumneavoastră Expunere Ia recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., documentele celui de-al XlV-lea Congres al partidului, care dau o nouă și strălucită perspectivă înfloririi multilaterale a patriei, na exprimăm totala adeziune și unanima aprobare față de prevederile acestora, dînd glas gindurilor șl sentimentelor de înaltă stimă și prețuire, de nemărginită dragoste și profundă recunoștință pe care asemenea întregului popor le nutrim față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele Erou al națiunii noastre socialiste, genial gînditor politie și strălucit strateg, ctitor de țară nouă, personalitate proeminentă a lumii contemporane. Folosim prilejul oferit de Conferința organizației Județene de partid pentru a vă raporta, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul nostru, răspunzind cu entuziasm chemării dumneavoastră adresate întregii națiuni, intlmpină cel de-al XlV-lea Congres al partidului cu realizări importante in toate domeniile : 30 de întreprinderi industriale au îndeplinit inalnte de termen planul pe 3 ani și 11 luni din actualul cincinal, urmind să obțină pină la finele anului o producție suplimentară de 3,2 miliarde lei, iar 21 de unități au realizat prevederile planului la export pe aceeași perioadă. In această perioadă au fost date în folosință aproape 12 000 apartamente, precum și noi obiective sociai-culturale și edi- litar-gospodărești.
Intr-o atmosferă de puternică vibrație 

patriotică, dind glas dorinței tuturor locui
torilor județului, participanții la conferință 
au încredințat delegaților la apropiatul 
Congres, mandatul de onoare de a 
vota pentru realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in funcția supremă de 
secretar general al partidului.

Conferința organizației județene de partid Bistrița-Năsăud, desfășurată lntr-o atmosferă de vibrant entuziasm și Înaltă exigență revoluționară, a analizat activitatea rodnică desfășurată de comuniști, de toți oamenii muncii din județ pentru transpunerea In viață, pe aceste străvechi plaiuri românești, a hotărîrilor Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Participanțll au primit cu vie însuflețire salutul revoluționar din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, prezentat de tovarășa Ana Mureșan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., și felicitările adresate tuturor comuniștilor și oamenilor muncii pentru remarcabilele succese obținute In industrie, în agricultură. In toate domeniile activității, succese care au ancorat puternic acest județ pe orbita progresului și civilizației socialiste a întregii țări. A fost subliniat faptul că organele șl organizațiile de partid de pe plaiurile Bistriței și Nă- săudului trebuie să-și concentreze munca asupra factorilor calitativi care să sporească eficiența puternicei înzestrări teh- nico-materiale a județului, a agriculturii, a tuturor sectoarelor productive.
Intr-o vibrantă atmosferă patriotică, re

voluționară, participanții la conferință au 
dat glas voinței unanime a comuniștilor, a 
tuturor celor ce muncesc in așezările în
noite ale Bistriței și Nâsăudului, adeziunii 
de cuget și simțire la Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din iunie a.c., privind re
alegerea, la Congresul al XlV-lea, a to
varășului Nicolae Ceaușescu, in suprema 
funcție de secretar general al partidului, 
opțiune istorică de importanță vitală pen
tru inaintarea neabătută a patriei pe calea 
luminoasă a socialismului și comunismului.Activitatea comuniștilor, a oamenilor muncii din Bistrița și Năsăud pentru in- .deplinirea sarcinilor economico-sociale din actualul plan cincinal, pentru înfăptuirea hotărîrilor ce vor fi adoptate de Congresul al XlV-lea, rezultatele bune sare au plasat ferm acest înfloritori județ pe coordonatele progresului și civilizației socialiste, a întregii patrii au fost analizate pe larg in darea de seamă prezentată conferinței. S-a relevat că realizările obținute in perioada analizată, care prin ritmurile, proporțiile și efectele lor economico- sociale nu au egal în îndelungata istorie a acestui plai străbun, — sporirea cu 25,3 la sută a producției-marfă și 20,1 la sută a productivității muncii, iar producția la export mal mare de 9 ori la utilaje industriale, de 20 de ori la conductori electrici, de 2 ori la produse din polietilenă, • de 1,8 ori la producția de mobilă — plasează județul printre cele care au ritmul de dezvoltare din cele mai mari din țară. Concentrarea, activității organelor și organizațiilor de partid asupra laturilor calitative ale activității s-a concretizat în faptul că peste 72 la sută din produsele industriei bistrițene și năsăudene sint reînnoite, fiind asimilate în fabricație, printre altele, radiatoare, instalații de purificare a apei cu ozon, acumulatori, produse de mecanică fină, de mase plastice. Numeroase unități economico-sociale ale județului s-au situat pe locuri fruntașe pe țară în întrecerea socialistă. Prevederile de plan pe 10 luni ale acestui an au fost depășite Ia 50 de produse principale, cum sint cele de plumb, cupru, caolin, mijloace de automatizare, mecanică fină, hirtle, țesături, produse din sticlă și altele. In pomicultură s-a finalizat programul județean de dezvoltare și modernizare a patrimoniului, in legumicultura au fost extinse suprafețele cultivate în sistem protejat S-au obținut cele mai mari recolte de cef-eale păioase, plante tehnice, porumb, legume și fructe. In acest cincinal, județul Bistrița-Năsăud a beneficiat de un volum de investiții de peste 6 miliarde lei, ceea ce înseamnă darea în folosință a unor noi capacități de producție în industrie, agricultură, un număr de circa 3 000 apartamente și numeroase edificii sociai-culturale.Agricultura județului a cunoscut In acest cincinal transformări structurale. Față de 1984, efectivele de animale în județ sint mai mari cu 14 000 bovine, 50 000 ovine șl 30 000 porcine. S-a Înregistrat o creștere a producției de lapte și carne, deși sectorul zootehnic al județului nu a realizat încă sarcinile privind creșterea efectivelor.Darea de seamă a subliniat profunda recunoștință a comuniștilor, a tuturor locuitorilor județului, generată de ideile și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu în timpul recentei vizite de lucru, efectuate împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în municipiul de reședință și localități ale județului.în cuvîntul lor, cel 24 partlcipanți Ia dezbateri, au analizat, cu înalt spirit revoluționar, sarcinile ce revin organelor și organizațiilor de partid, colectivelor de muncă din județ, în lumina ideilor șl orientărilor conținute In magistrala Expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., în proiectul Programului-Dlrectivă și Tezele pentru Congresul al XlV-lea al partidului. Ei au relevat grija statornică a secretarului general al partidului pentru dezvoltarea socialistă a străbunului plai bistrlțean și năsău- dean în contextul progresului întregii țări, care constituie un înflăcărat îndemn patriotic, revoluționar pentru comuniștii și toți oamenii muncii din județ. în același timp ei au examinat, in spirit critic și autocritic, neajunsurile manifestate In munca organelor de conducere colectivă, care au avut ca efect nefolosirea integrală a mijloacelor tehnico-materiale, ■ potențialului 

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

secretar, general al partidului
„Intr-un singur glas și voință nestrămutată cu cea a intregulul nostru partid 

ți popor, participanții la Conferința organizației județene de partid Bistrița-Nă
săud, in numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor acestor strămoșești meleaguri, 
cu adinei rezonanțe in istoria ți cultura neamului, cu adinei prefaceri revolu
ționare petrecute in acești ani de glorie si măreție pe care ii trăim, exprimă 
din inimă și conștiință marea noastră satisfacție ți deplina aprobare față de 
Hotărirea Plenarei Comitetului Central al P.C.R. din iunie a.c., ca la Congresul 
al XlV-lea mult iubitul și stimatul secretar general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să fie reinvestit in suprema funcție de secretar general al 
partidului, această hotârire inmânunchind voința ți vrerea noastră de a avea in 
continuare in fruntea partidului pe marele Erou intre eroii neamului, comunistul 
de aleasă omenie, care ți-a consacrat ți iți consacră întreaga viață ți activi
tate muncii ți luptei pentru împlinirea idealurilor supreme ți aspirațiilor celor 
mai înaintate ale poporului de dreptate, libertate, progres, civilizație ți bunăstare".

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
Maria Bob, Angelica Crețu, Vasile Greluș, Letiția Ionaș, Slmlon Lupșan, 

Macedon Maxian, Lucreția Moldovan, Ana Mureșan, Fetre Seceleanu, Vasile Vîlcu.

de care dispun unitățile economice ale județului.Abordînd in același spirit de înaltă responsabilitate comunistă obiectivele care vor fi Înfăptuite In județ in anii următori, participanții au aprobat Intru totul documentele ce vor fi supuse apropiatului forum suprem al comuniștilor din România, subliniind necesitatea creșterii rolului conducător al partidului In toate domeniile vieții, pentru ridicarea calitativă a Întregii activități economico-sociale, așa cum a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu și cu prilejul vizitei de lucru in județul Bistrița-Năsăud.In cuvintul lor, tovarășii Slmlon Lupșan, prim-secretar al Comitetului Municipal Bistrița al P.C.R., Leon Cudrec, directorul întreprinderii de Utilaj Tehnologic Bistrița, Nicolae Găitan, maistru, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea Mecanică Bistrița, Valentin Coman, directorul întreprinderii Metalurgice din Be- clean au relevat necesitatea aplicării unor măsuri politlco-organlzatorice menite să ducă in viitorul cincinal la dublarea producției-marfă a județului, folosind pe deplin dotarea tehnică și capacitatea mijloacelor de producție existente.Preocupările comuniștilor de la sate pentru valorificarea superioară a pămlntulul, pentru creșterea efectivelor șl productivității in sectorul zootehnic, pentru Înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare și ridicarea la un nou nivel calitativ al muncii și vieții țărănimii au făcut obiectul intervențiilor tovarășilor Petru Șerban, președintele Cooperativei Agricole de Producție Urlu, Emil Mohan, directorul Direcției agricole județene, Vasile Pintea, secretar al Comitetului Județean de Partid Bistrița-Năsăud, Vasile Șest, secretar al Comitetului Comunal de Partid Lechința.Delegații la conferință, printre care tovarășii Maria Cotuț, secretar al Comitetului Orășenesc Năsăud al P.C.R., Sanda- Maria Hărăguș, președinta Consiliului Județean al Femeilor, Augustin Mateuț, președintele Consiliului Județean al Sindicatelor, Gheorghe Pleș, directorul Liceului „George Coșbuc*  din Năsăud, au subliniat necesitatea aplicării neabătute în practica de zi cu zl a tezelor și orientărilor de excepțională însemnătate conținute în magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia Plenara lărgită a C..C al P.C.R. din octombrie a.c., combătînd tendințele manifestate de unele cercuri de peste hotare de desconsiderare a rolului partidului în opera de edificare socialistă, a proprietății socialiste, de destabilizare a vieții sociale, de șovinism și iredentism. Ei au afirmat cu tărie hotărirea de neclintit a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de a acționa ferm pentru întărirea rolului partidului nostru comunist în toata domeniile activității feconomico-sociale, pentru dezvoltarea proprietății socialiste, măreață cucerire revoluționară a poporului nostru, baza bunăstării. întregii națiuni.'Vorbitorii au exprimat, in numele comuniștilor pe care îi reprezintă, profunda recunoștință tovarășei Elena Ceaușescu, pentru remarcabila sa contribuție la elaborarea și înfăptuirea politicii Interne și externe a partidului și statului nostru, la înflorirea fără precedent a învățămîntului, științei, și culturii românești.Numeroasele propuneri șl sugestii făcuta de participant! au completat Hotărirea Conferinței cu privire la principalele direcții de acțiune privind intensificarea activității politico-ideologice șl ridicarea el la nivelul înaltelor exigențe formulate de recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii pentru realizarea șl depășirea indicatorilor cantitativi și calitativi în activitatea productivă pe anul 1990, pentru perfecționarea întregii munci politico-organizatorice.Intr-o atmosferă de clocotitor entuziasm, participanții Ia conferință au adresat, în numele celor peste 52 000 de comuniști, al tuturor locuitorilor din județ, o. TELEGRAMA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care se arată : „Mîndri de înfăptuirile prezente, încrezători în luminoasele perspective deschise continuei deveniri a patriei, relevînd cu deosebită bucurie aceste rezultate, gindurile noastre se îndreaptă pline de recunoștință către dumneavoastră, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, către mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, mulțumindu-vă din adîncul inimii pentru grija statornică cu care ne înconjurați, manifestată plenar și cu prilejul recentei vizite de lucru efectuate în județ, pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru ca această minunată zonă a patriei să se dezvolte și să progreseze in pas cu țara, așa cum cu siguranță nu visau nici înaintașii noștri.într-un singur gind șl o singură voință, cu întregul partid și popor, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmind neabătut pilduitorul dumneavoastră exemplu de abnegație și acțiune revoluționară în slujba intereselor supreme ale poporului, vom face totul pentru realizarea exemplară a obiectivelor și sarcinilor ce ne vor reveni din hotăririle Congresului al XlV-lea al partidului, îmbogățind cu noi Împliniri opera de înălțare a scumpei noastre patrii pe înaltele culmi ale progresului și civilizației".
Intr-o deplină unanimitate, participanțll 

la conferință au cerut delegaților care vor 
reprezenta organizația județeană de partid 
la Congresul al XlV-lea, să exprime prin 
votul lor voința tuturor locuitorilor județu
lui, împreună cu întregul partid și popor, 
de realegere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de 
secretar general al partidului.

Conferința organizației județene de partid Brăila, desfășurată în climatul de puternică angajare politică și patriotică generat de apropiatul forum suprem al comuniștilor români, a analizat cu exigență activitatea desfășurată de organizațiile de partid pentru Înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XlII-lea șl Conferinței Naționale ale partidului, a făcut o evaluare temeinică a căilor menite să asigure traducerea in viață, în mod exemplar, a mărețelor obiective cuprinse in documentele programatice ale Congresului al XlV-lea.In prima parte a lucrărilor conferinței, din partea conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fost transmis comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județul Brăila un cald salut tovărășesc, revoluționar, felicitări pentru realizările deosebite obținute sub conducerea organelor șl organizațiilor de partid in toate domeniile de activitate, precum și urarea de a dobtndi tot mal Însemnate succese in măreața operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră. Prezentînd salutul, tovarășul Constantin Radu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a subliniat cerința de a se acționa mai hotărît pentru îndeplinirea in cele mal bune condiții a sarcinilor de plan. Cel prezenți, care au vii in memorie momentele Înălțătoare ale vizitei de lucru Întreprinse in județ, cu numai două săptămînl in urmă, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, au primit cu Îndelungi aplauze și urale salutul secretarului general al partidului, ale cărui indicații șl orientări s-au constituit pentru toți oamenii muncii de pe meleagurile brăilene intr-un insuflețitor program de muncă și acțiune revoluționară.
Mindrl de marile împliniri obținute de 

poporul român in epoca de glorie deschisă 
de Congresul al IX-lea, încrezători in viito
rul luminos al patriei, participanții la con
ferință au exprimat, intr-o deplină unani
mitate, dorința lor fierbinte, care este in 
fapt voința întregii țâri, ca la apropiatul fo
rum comunist, Congresul al XlV-lea al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mal 
de seamă Erou intre eroii neamului, revolu
ționar consecvent și Înflăcărat patriot, co
munist de aleasă omenie, luptător neobosit 
pentru cauza socialismului și păcii in lume, 
să fie reinvestit in suprema funcție de se
cretar general al partidului.Darea de seamă a evidențiat faptul că județul Brăila — el Însuși o creație a „Epocii Nicolae Ceaușescu" — a cunoscut in anii socialismului, și cu deosebire in ultimii 24 de ani, profunde prefaceri înnoi- ■ toare in întreaga viață economico-socială, devenind o unitate administrativ-teritorială cu o industrie și agricultură moderne, în plin proces de dezvoltare și modernizare. Producția industrială a județului este, în prezent, de peste 72 de ori mai mare față de 1945 ; numai în perioada care a trecut din acest cincinal, județul a beneficiat de 15,7 miliarde lei fonduri de investiții, fiind puse în funcțiune 370 obiective și capacități de .producție importante. Transformări înnoitoare a cunoscut și agricultura, a cărei producție globală este, în acest an, de aproape 15 ori mai mare decît în 1945. In 1989 s-au încheiat șî lucrările de amenajare a irigațiilor pe întreaga suprafață arabilă. Șl tot anul acesta, pentru obținerea unor recolte mari la majoritatea culturilor, județului Brăila i s-a conferit titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare". De asemenea, in ultimii 24 de ani au fost date in folosință 70 000 apartamente șl case noi construite cu sprijinul statului, 1 250 paturi de spitalizare, 32 dispensare, 652 săli de clasă, un număr însemnat de unități de cultură, de unități prestatoare de servicii. Darea de seamă a scos in evidență, totodată, o serie de rămî- nerl în urmă, ceea ce a făcut ca planul la producția fizică pe 3 ani șl 10 luni să nu fie îndeplinit la toate sortimentele. Cu răspundere comunistă, în mod critic și autocritic, au fost analizate problemele dezvoltării și modernizării proceselor de producție, ale creșterii eficienței economice, folosirii cu maximum de randament a tuturor capacităților de producție, exprlmîndu-se hotărirea fermă de a se acționa pentru dezvoltarea spiritului revoluționar, combativ față de neajunsuri, pentru stimularea criticii și autocriticii, pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor partid.In dezbaterile care au avut loc pe marginea dării de seamă, cei 23 de delegați cate au luat cuvîntul au evidențiat contribuția hotărîtoare, determinantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la stabilirea strategiei dezvoltării multilaterale a patriei, la organizarea șl perfecționarea continuă a activității economico-sociale, asigurarea unei noi calități a muncii și vieții întregului popor.Participanții au exprimat, totodată, cele mai calde sentimente de stimă și nețărmurit respect tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic ți de stat, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția remarcabilă adusă la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului, la afirmarea tot mai puternică a științei, învățămîntului și culturii, la edificarea socialismului în România.Analizind activitatea in spiritul indicațiilor și exigențelor cerute de conducerea partidului, în cuvîntul lor tovarășii Ioana Manolescu, prim-secretar al Comitetului Municipal Brăila al P.C.R., Marinache An- dronic, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de Utilaj' Greu „Progresul", Adrian Murgoci, director general al Combinatului de Fibre, Celuloză și Hîr- tie. Teodor Ciorici, director al întreprinderii „Laminorul", Maria Trifan, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de Confecții, Gheorghe Borhan, directorul 

Institutului de Cercetare și Proiectare pentru Fibre Artificiale, Celuloză și Hîrtie, Gheorghe Boboc, secretarul Comitetului Orășenesc Făurei al P.C.R., Marcela Anton, operator chimist, din cadrul C.F.C.H. Brăila, au reliefat atît experiența pozitivă, cit și neajunsurile existente, propunind totodată măsuri concrete pentru ridicarea, pe o treaptă superioară, a muncii de partid, pentru Îndeplinirea ritmică a planului la producția fizică șl in primul rind a exportului, promovarea cu mai mult curaj a tehnologiilor avansate in cadrul programelor de modernizare, folosirea integrală a capacităților de producție, diminuarea consumurilor de energie, materii prime șl materiale, creșterea generală a eficienței economice in toate domeniile. A fost relevată necesitatea intensificării creativității tehnice ți științifice de masă, perfecționării continue a stilului și metodelor de muncă ale consiliilor oamenilor muncii, ale birourilor executive și adunărilor generale, ale comisiilor pe probleme, care, pe baza atribuțiilor ți sarcinilor ce le revin, trebuie să contribuie la perfecționarea activității de conducere, la afirmarea mai puternică * democrației noastre socialiste, revoluționare. S-a reafirmat eu putere hotărirea tuturor celor ce muncesc de a apăra și dezvolta proprietatea socialistă, sistemul democrației noastre muncitorești-revoluțio- nare, unic în felul său, prin care oamenii muncii participă nemijlocit la conducerea societății.Problemele legate de obținerea unor producții tot mal mari de cereale, legume ți fructe, modernizarea activității din zootehnie, alte aspecte ale înfăptuirii noii revoluții agrare au fost abordate in intervențiile tovarășilor Mihalache Mărgean, director general al Direcției agricole județene, Vasllica Popescu, președintele Cooperativei Agricole de Producție Cazasu, Marin Ion, directorul I.A.S. „Insula Mare a Brăilei", Crlstian-Dorin Bașturescu, președintele C.U.A.S.C. Ianca, Ion Mocanu, președintele Cooperativei Agricole de Producție Roșiori, Valeria Spătaru, secretarul Comitetului Comunal de Partid Cireșu, Petre Perianu, directorul I.A.S. Urleasca. Cu deosebită mîn- drie, vorbitori! au raportat rezultatele bune obținute, subliniindu-se totodată că acestea ar fi fost și mai mari dacă s-ar fi folosit pe deplin rezervele existente, dacă in activitatea unor colective nu s-ar fl manifestat și unele neajunsuri. Pe întregul județ s-au obținut producții medii la hectar1 de 9 110 kg grlu, 7 509 kg orz, 6 324 kg floa- rea-soarelui, 6 300 kg soia, 32 400 kg po-4 rumb știuleți. Asemenea producții ilustrează viabilitatea tezei formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia, numai in condițiile socialismului, ale proprietății socialiste de stat și cooperatiste, se creează cadrul optim pentru organizarea superioară a producției și a muncii pe baza celor mal noi cuceriri ale științei și tehnicii.Dind o înaltă apreciere tezelor ți orientărilor cuprinse In magistrala Expunere • tovarășului Nicolae Ceaușescu la recentă ■plenară lărgită a C.C. al P.C.R., vorbitorii au subliniat poziția fermă față de teoriile retrograde vehiculate de propaganda reacționară, anticomunistă, care, în numele așa-zisel „înnoiri" a socialismului, pledează practic pentru abandonarea principiilor și valorilor fundamentale ale acestuia, pentru reîntoarcerea la capitalism.Delegații au adoptat in unanimitate Hotărirea Conferinței Județene de partid, in care sint cuprinse măsuri concrete de acțiune In vederea mobilizării exemplare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii pentru realizarea prevederilor planului la producția fizică, producția-marfă, la investiții și la export, sporirea productivității muncii, ridicarea parametrilor calitativi și tehnici ai produselor, folosirea completă și intensivă a intregulul fond funciar, desfășurarea la un nivel superior a activității ideologice și politico-educative, continuarea programului de sistematizare a teritoriului și a localităților.Intr-o atmosferă de puternică vibrația patriotică, participanții au adoptat textul TELEGRAMEI ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, in care se arată : „In luminoasa epocă revoluționară ce cu mindrie patriotică o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", județul Brăila, asemenea întregii țări, a cunoscut o puternică dezvoltare economico- socială. Cu toții — muncitori, țărani, intelectuali, tineri și virstnici — cu deosebit respect, vă adresăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, adinca noastră recunoștință pentru tot ceea ce ați făcut șl faceți ca țara noastră să atingă cele mal înalte culmi de progres și civilizație. In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Brăila, participanții la Conferința organizației județene de partid dau o înaltă apreciere și își exprimă adeziunea deplină la politica internă și internațională a partidului și statului nostru, la mărețul program de dezvoltare economico-socială a patriei în cincinalul următor și in perspectiva anilor 2000—2010, elaborat din inițiativa și prin contribuția dumneavoastră determinantă, hotăritoare, mult stimate tovarășe secretar general, și se angajează să muncească cu pasiune șl dăruire revoluționară pentru transpunerea lor in viață".
In deplină unanimitate, participanții la 

conferință, dind glas dorinței fierbinți a 
tuturor celor ce trăiesc pe aceste străvechi 
meleaguri românești, au încredințat dele
gaților care reprezintă organizația jude
țeană de partid la marele forum al co
muniștilor români mandatul de a susține, 
prin votul lor unanim și entuziast, reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
funcția supremă de secretar general al 
partidului, să aprobe documentele ce vor 
fi supuse dezbaterii marelui forum al co
muniștilor.

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

secretar general al partidului
„Participanții la Conferința organizației județene Brăila a Partidului Co

munist Român, in deplină unitate de gind și faptă cu întreaga națiune, ne ex
primăm adeziunea totală la Hotărirea Plenarei Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român din 27-28 iunie a.c. privind propunerea ca, la cel de-al XlV-lea 
Congres, in suprema funcție de secretar general al partidului să fie reinvestit 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Delegații la conferință văd in această opțiune po
litică de istorică semnificație cea mai sigură garanție că, sub conducerea înțe
leaptă și clarvăzătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, poporul român va în
făptui neabătut obiectivele prevăzute in documentele istorice ce vor fi aprobata 
de marele forum al comuniștilor, va inainta neabătut spre culmile luminoase ale 
socialismului și comunismului in patria noastră".

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
Marcela Anton, Constantin Cibu, Toader Ciorici, Veronica-Valcntina Ene, 

Costel Eremia, Marin Ion, Anton Lungu, Ioana Manolescu, Dumitru-Lucian Ni- 
colaescu, Vasilica Popescu, Constantin Radu, Aneta Siivneanu, Emilia Sonea, Frusina 
Tașmău, Viorel Vizurcanu.
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Angajament revoluționar al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de a-și consacra întreaga energie înfăptuirii neabătute 

a istoricelor hotărîri ce vor fi adoptate la supremul forum democratic al partidului, Congresul marilor victorii socialiste, al 
deplinei independențe politice și economice a scumpei noastre patrii, a afirmării ei libere și demne printre țările lumii.

BUZĂU CARAS-SEVERIN_ CONSTANTA»Caracterizată printr-un pronunțat spirit constructiv, de înaltă exigență partinică și angajare revoluționară, Conferința organizației județene de partid Buzău a analizat activitatea desfășurată de cei peste tl9 000 de comuniști, de toți oamenii muncii de pe aceste străvechi și tot mai înfloritoare plaiuri românești, stabilind măsuri cuprinzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe 1990 și a obiectivelor ce revin județului în cincinalul viitor.Din împuternicirea și în numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășa Suzana Gâdea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., luînd cuvintul în deschiderea lucrărilor conferinței, a transmis un salut revoluționar și cele mai calde felicitări comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județul Buzău pentru realiză
rile obținute în industrie, agricultură și în celelalte domenii de activitate, împreună cu urarea de noi și tot mai mari succese In Îndeplinirea programelor de dezvoltare economico-socială a județului, a fiecărei localități. In acest cadru a fost subliniată 
cerința ca, in spiritul magistralei Expuneri• tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Plena
ra lărgită a C.C. al P.C.R. din octombrie a.c., organele și organizațiile de partid să acționeze cu fermitate pentru perfecționarea, în continuare, a întregii activități și mobilizarea tuturor oamenilor muncii la Înfăptuirea exemplară a hotărîrilor 
ce vor fi adoptate la marele forum al comuniștilor români.

In consens cu voința întregii națiuni, 
aducind un fierbinte omagiu celui mai iubit 
fiu al poporului nostru, participanții la 
conferință, in numele comuniștilor, al tu
turor locuitorilor județului, și-au exprimat, 
Intr-o emoționantă și entuziastă unanimi
tate, adeziunea deplină la Hotărirea Ple
narei C.C. al P.C.R. din iunie a.c., privind 
realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ia Congresul al XlV-lea, in suprema func
ție de secretar general al partidului, cu 
convingerea că această opțiune istorică 
va asigura mersul ascendent al României 
pe calea construcției socialismului și co
munismului.

Darea de seamă a evidențiat faptul că, 
In anii care au trecut de la Congresul al IX-lea, prin alocarea unor mari fonduri de investiții, în județul Buzău au fost construite 462 de capacități de producție industriale și agrozootehnice, noi centra muncitorești la Rîmnicu Sărat, Nehoiu, Berea, Pogoanele și Beceni, producția industrială a crescut de peste 9 ori, au fost date in folosință 42 000 apartamente și numeroase obiective social-culturale. S-a raportat conferinței că sarcinile de plan In profil teritorial, pe primii patru ani ai actualului cincinal la producția-marfă industrială, au fost îndeplinite, cretndu-se premise ca pînă la sfirșitul acestui an să se realizeze suplimentar o producție în valoare de peste 2,5 miliarde lei. In același timp, în agricultură s-au obținut rezultate bune, un mare număr de unități realizind recolte la nivelul obiectivelor noii revoluții agrare. Referindu-se la activitatea practică a organelor și organizațiilor de partid, la stilul șl metodele lor de muncă, darea de seamă a relevat in spirit combativ, exigent faptul că rezultatele 'înregistrate nu sint încă la nivelul potențialului de care dispune economia județului Buzău. S-a insistat asupra necesității unei implicări mai angajante, revoluționare a comuniștilor, a consiliilor oamenilor muncii, a organizațiilor de masă și obștești pentru recuperarea cît mai grabnică a unor restanțe înregistrate la producția de export, investiții și construcția de locuințe, precum și pentru redresarea activității din zootehnie. Neîmplini- rile se datorează și unor deficiențe existente în activitatea organizatorică, politico- ideologică și educativă, darea de seamă stăruind asupra cerinței de întărire a ordinii și disciplinei în aceste importante domenii, a răspunderii și exigenței comuniste față de îndeplinirea sarcinilor Încredințate, pentru înfăptuirea neabătută• hotărîrilor de partid și a legilor țării.Spiritul combativ al dării de seamă s-a regăsit și in cadrul dezbaterilor din conferință, la care au participat 33 de delegați. Exprimînd, în numele organizațiilor da partid din care fac parte, deplina aprobare 
față de documentele programatice pentru Congresul al XlV-lea, vorbitorii s-au angajat să le transpună neabătut în viață, să acționeze pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor și orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R. Relevind importanța opțiunii definitive a poporului nostru pentru socialism, necesitatea obiectivă• întăririi și dezvoltării proprietății socialiste de stat și cooperatiste, tovarășii Necu- lai Frânculescu, secretar al Comitetului Județean de Partid, Alexandru Preda, director 
al întreprinderii de Utilaj Tehnologic Buzău, Constantin Panaet, maistru, secretar al comitetului de partid de la Schela de Producție Petrolieră Berea, Dumitru Popa, director al întreprinderii de Garnituri de 
Frînă și Etanșare Rimnicu Sărat, și alții au prezentat experiența bună dobindită în creșterea rolului politic conducător al organelor și organizațiilor de partid in toate domeniile. Referindu-se la unele metode și forme de muncă folosite, vorbitorii au ară
tat că se impun măsuri ferme pentru îmbu

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

secretar general al partidului
„Asemenea întregului partid șl popor, comuniștii organizației județene de 

partid Buzău au primit cu nemărginită bucurie, cu înălțătoare sentimente de 
stimă și adincă satisfacție, istorica Hotărire a Plenarei C.C. al P.C.R. din 27-28 
Iunie a.c., privind reinvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XlV-lea 
Congres, in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, 
opțiune de inimă și conștiință, izvoritâ din convingerea nestrămutată că, avindu-l 
In continuare in fruntea partidului pe cel mai iubit fiu al națiunii, revoluționarul 
consecvent și patriotul înflăcărat, România se va inâlța liberâ și demnă, indepen
dentă și suverană, pe culmi tot mai inalte de progres și civilizație.

Această înflăcărată opțiune de a-l avea pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
In fruntea gloriosului nostru partid ne angajează și mai ferm in activitatea plină 
de dăruire și responsabilitate revoluționară pentru înfăptuirea sarcinilor economico- 
sociale in profil teritorial, pentru aplicarea exemplară a hotăririlor pe care le va 
adopta Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român",

Candidați! pentru organele centrale ale partidului:
Mihai Burcă, Simion Cotoi, Ion Duțu, Suzana Gâdea, Ștefan Gușă, Maria 

Lazăr, Doina Mușat, Victoria Mușat, Ferdinand Nagy, Marin Pană, Mariana Pos- 
telnicu, Ion Rădulescu, Gheorghe Răican, Eugen Sandu, Georgeta Sturzu, Nicolae 
Vilsan.

nătățirea continuă a stilului și metodelor de muncă, pentru a deveni mai dinamice, eficiente.In cuvintul lor, Victoria Mușat, prim-se- cretar al Comitetului Municipal de Partid Buzău, Ioan Blag, director al întreprinderii „Metalurgica11, Elena Dumitrașcu, maistru, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de Confecții Rimnicu Sărat, Corneliu Andrei, directorul Antreprizei de Construcții Hidrotehnice Siriu, au supus a- tenției conferinței modul in care se acționează pentru îndeplinirea planului și angajamentelor asumate in întrecerea socialistă și pentru pregătirea temeinică a producției anului 1990 și a cincinalului viitor. Totodată, au arătat că și pentru județul Buzău sint îndreptățite criticile formulate de secretarul general al partidului, referitoare la faptul că in acțiunea de modernizare a producției s-a acordat prioritate unor măsuri de importanță minoră, obiectivelor mal ușor de realizat, fără o influență determinantă asupra creșterii eficienței economice.Argumentind, prin rezultatele bune obținute in acest an, că agricultura buzoiană poate și trebuie să contribuie mai mult la fondul centralizat al statului și la cel de autoaprovizionare, tovarășii Constantin Nițu, secretar al Comitetului Județean de Partid, Gheorghe Dinu, președintele Cooperativei Agricole de Producție Smeeni, Traian Mihai, directorul Trustului I.A.S., și alții au subliniat necesitatea sporirii potențialului productiv al pămîntului, a generalizării experiențelor valoroase și aplicării mai rapide a rezultatelor cercetării științifice in producția agrozootehnică. La rîndul lor, tovarășii Maria Lazăr, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului Popular Județean, Valerian Nedelcu, secretar ai Comitetului Orășenesc de Partid Nehoiu, Gheorghe Popescu, secretar al Comitetului Comunal de Partid Glodeanu Siliștea, au prezentat pe larg preocupările privind înfăptuirea programului de dezvoltare și modernizare a localităților județului, modalitățile concrete de antrenare mai activă a cetățenilor la acțiunile de larg interes obștesc.în spiritul exigențelor formulate de secretarul general al partidului la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din octombrie a.c., tovarășii Gheorghe Cristian, prim-secretar al Comitetului Orășenesc de Partid Rîmnicu Sărat, Georgeta Nicolescu, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean, Ion Baciu, președintele Consiliului județean al sindicatelor, Georgeta Nedelcu, prim-secretar al Comitetului Județean al U.T.C., Valeria Bobocea, director al Direcției Sanitare județene șl alții, au analizat, critic și autocritic, activitatea desfășurată pînă în prezent, s-au angajat să confere acțiunilor politico-ldeologice un pronunțat caracter educativ-formativ, pentru ridicarea conștiinței oamenilor muncii, creșterea combativității față de orice manifestări de formalism și automulțumire, pentru întărirea continuă a democrației muncitorești, Revoluționare.Participanții la conferință și-au exprimat cele mai alese și respectuoase sentimențe de stimă și prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția deosebită la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare multilaterală a patriei, la înflorirea continuă a științei, in- vățămîntului și culturii românești.Propunerile făcute de participanții Ia dezbateri au completat Hotărirea Conferinței județene de partid, care stabilește obiective și responsabilități precise pentru dezvoltarea industriei și agriculturii, pentru realizarea ritmică a producției fizice și în special a exportului, creșterea mai accentuată a productivității muncii și reducerea cheltuielilor materiale, pentru perfecționarea activității organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor populare, sporirea eficienței muncii politico-ideolo- gice și cultural-educative.Intr-o atmosferă de puternică angajare patriotică a fost adoptată o TELEGRAMA ADRESATA C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, in care se arată : „Participanții la Conferința organizației județene Buzău, dind glas sentimentelor de profundă stimă și nemărginită recunoștință, pe care comuniștii, toți locuitorii acestor Înfloritoare meleaguri le nutresc față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, iși exprimă totala lor adeziune la politica științifică, novatoare, profund umanistă, promovată de partidul și statul nostru, în vederea dezvoltării multilaterale a patriei, Urmindu-vă neabătut pilduitorul dumneavoastră exemplu de muncă șl viață eroică, vom acționa ea adevărați revoluționari pentru înfăptuirea la un înalt nivel de calitate și eficiență a tuturor sarcinilor ce ne revin din hotăririle și documentele ce vor fi adoptate de marele forum al comuniștilor români, convinși fiind că numai in acest fel ne vom spori contribuția la progresul șl prosperitatea României socialiste11.
In unanimitate, participanții la conferin

ță, afirmind voința comuniștilor, a tuturor 
celor ce trăiesc și muncesc in județul 
Buzău, au încredințat delegaților la Con
gresul al XlV-lea al partidului mandatul 
de inaltă onoare de a susține și vota, din 
toată inima, realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in inalta funcție de 
secretar general al partidului, spre binele 
și fericirea întregului nostru popor.

Desfășurată Intr-o atmosferă de puternică angajare revoluționară, de înaltă responsabilitate patriotică ce caracterizează aceste zile premergătoare Congresului al XlV-lea, Conferința organizației de partid Caraș-Severin a prilejuit o analiză exigentă și mobilizatoare asupra modului în care cei peste 70 000 de comuniști, toți oamenii muncii de pe aceste străvechi plaiuri românești au acționat și acționează pentru îndeplinirea sarcinilor și programelor ce le revin.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a transmis participanților la conferință un salut revoluționar, tovărășesc și cele mai calde felicitări pentru realizările obținute în industrie, agricultură, in toate domeniile de activitate, împreună cu urarea de a obține noi și noi succese in înfăptuirea obiectivelor ce vor fi stabilite de Congresul al XlV-lea al partidului. Totodată, s-a subliniat că rezultatele puteau fi mult mal bune In toate domeniile de activitate, dacă s-ar fi acționat cu mai multă exigență pentru valorificarea întregului potențial tehnic și uman de care dispune județul șl s-a exprimat cerința ca organele și organizațiile de partid să acționeze cu mai multă fermitate, în vederea îndeplinirii ritmice, integrale a sarcinilor de plan la producția fizică și a planului de export, îmbunătățirii nivelului tehnic șl calitativ al produselor, introducerii pe scară largă a tehnicii noi, înfăptuirii măsurilor de organizare și modernizare a producției. O atenție deosebită trebuie acordată, In continuare, finalizării și punerii în funcțiune, la termenele stabilite, a tuturor obiectivelor de investiții, garanție a îndeplinirii cu succes a planului și a programului de dezvoltare economico-socială, de creștere a nivelului de trai.
Intr-o vibrantă unitate de cuget șl sim

țire cu întregul nostru partid și popor, ex
presie a profundei recunoștințe față de 
ctitorul României moderne, participanții la 
conferință au susținut din adincul inimi
lor, cu nemărginită mindrie patriotică și 
aleasă stimă, realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al XlV-lea, 
în suprema funcție de secretar general al 
partidului, chezășia viitorului comunist al 
patriei, a înaintării României spre cele 
mai inalte culmi de progres și civilizație.Infățîșînd un amplu șl cuprinzător tablou al dezvoltării județului în perioada care a urmat Congresului ■ al XIII-lea, care se înscrie în cadrul marilor realizări obținute de oamenii muncii, in frunte cu comuniștii, in „Epoca Nicolae Ceaușescu11, darea de seamă a evidențiat că în actualul cincinal producția-marfă industrială a crescut la peste 23 miliarde lei, fiind superioară in acest an cu 28,1 milioane lei față de planul la zi, creștere realizată pe baza sporirii constante a productivității muncii. Aplicarea măsurilor stabilite 'în întreprinderile constructoare de mașini, metalurgice șl de prelucrare a lemnului a condus la creșterea ponderii produselor noi în totalul producției-marfă la 57 la sufă, procent superior prevederilor de plan ce asigură ca aproape 90 la sută din totalul producției să o reprezinte produsele de nivel tehnic mondial. In acest cincinal, județul a beneficiat de importante fonduri de investiții, materializate in realizarea unor importante capacități productive, cum sint primele două grupuri de la hidrocentrala Băile Her- culane, laminorul de benzi laminate la rece, instalația pentru recuperarea molibdenului de la întreprinderea Minieră Moldova Nouă și multe altele. In 1989 s-au obținut și pe aceste meleaguri cele mai mari recolte din istoria locurilor, iar programul special privind creșterea efectivelor și producțiilor animaliere a condus în numai ultimii doi ani la sporirea șeptelului cu 5 000 capete bovine, 50 000 capete ovine și 22 000 capete porcine, asigurînd însemnate cantități da carne, lapte și alte produse animaliere livrate In plus la fondul de stat și in cadrul programelor de autoaprovizionare. Au fost evidențiate pe larg datele concrete privind creșterea calității vieții și cele privind desfășurarea unei activități politico-ideologica și cultural-educative tot mai bogate in conținut. Totodată, darea de seamă a înfățișat, In spirit critic șl autocritic, unele lipsuri șl neajunsuri ce se mai manifestă în îndeplinirea planurilor și programelor de dezvoltare, care pun In evidență necesitatea îmbunătățirii generale a stilului și metodelor de muncă, în spiritul ideilor și orientărilor formulate de secretarul general al partidului.în dezbaterile care au avut loc pe marginea dării de seamă, cei 22 de participanți care au luat cuvintul au analizat cu spirit de răspundere activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor stabilite, au exprimat deplina aprobare față de documentele programatice pentru Congresul al XlV-lea, susținind, pe baza unor argumente șl aspecte desprinse direct din activitatea organizațiilor din care fac parte, caracterul profund revoluționar și patriotic, realist și științific al politicii partidului nostru, centrul vital al națiunii, superioritatea orînduirii socialiste, afirmarea plenară 
a rolului clasei muncitoare în sistemul democrației muncitorești revoluționare din țara noastră.în cuvintul lor, tovarășii Constantin Rusu, prim-secretar al Comitetului Mu

nicipal Reșița al P.C.R., loan Ghineț, secretar al comitetului de partid de la Combinatul Minier „Banat11 Anina, Vilhiam Ritz, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea „Oțelu roșu11, Tilică Ionașcu, prim-secretar al Comitetului Orășenesc de Partid Caransebeș, au subliniat, in 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 a.c., necesitatea creșterii capacității de acțiune a organelor și organizațiilor de partid in conducerea întregii activități economico-sociale, implicării mai active a muncii de partid în realizarea unei calități noi, superioare in toate domeniile, în lumina acestor cerințe, comuniștii Va- sile Uscat, directorul întreprinderii de Construcții de Mașini Reșița, Sabin Doru Lo- pătiță, maistru furnalist la Combinatul Siderurgic Reșița, Florica Kolati, secretarul comitetului de partid de la Centrul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Echipamente Hidroenergetice Reșița, Ilie Rodslavescu, directorul întreprinderii Forestiere de Exploatare și Transport Caransebeș, au subliniat necesitatea înfăptuirii ferme a programelor de perfecționare a organizării și modernizare a producției și a muncii, a introducerii rapide în unitățile în care lucrează a rezultatelor cercetării științifice. în mod critic și autocritic s-a arătat preocuparea insuficientă a organelor și organizațiilor de partid de mobilizare a colectivelor de muncă dintr-o serie de unități agricole care nu au valorificat integral baza- materială existentă și nu au antrenat toate forțele de care dispun pentru sporirea și mai puternică a .producțiilor. La rîndul lor, tovarășii Eugenia Boldea, directoarea Liceului Industrial Oțelu roșu, Marioa- ra Klier, secretar al comitetului de partid din comerț, Mircea Popa, director adjunct al Centralei Siderurgice Reșița, au arătat că în centrul muncii ideologice, politico- educative și cultural-științifice trebuie să stea in permanență formarea omului nou, cu o înaltă conștiință revoluționară, constructor conștient și devotat al noii orin- duiri care se edifică cu succes în țara noastră.Cu adine respect șl aleasă prețuire vorbitorii au adus un cald omagiu mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția de inestimabilă valoare la elaborarea și Înfăptuirea planurilor șl programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, la tnflorirea fără pretedent a științei, învățămintului, artei și culturii.Analiza profundă întreprinsă în cadrul conferinței cu privire la sarcinile județului Caraș-Severin în ansamblul economiei naționale, propunerile rezultate în timpul dezbaterilor au stat la baza definitivării programului de dezvoltare economico-socială a județului în perioada 1991—1995 și Hotăriril Conferinței județene de partid, care configurează principalele direcții de acțiune în cincinalul viitor, in domeniile activității economice, muncii organizatorice, ideologice și politico-educative.Cu îndelungi aplauze și urale, participants au adoptat o TELEGRAMA ADRESATA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al partidului, in care se spune printre altele : „in aceste momente de aleasă și intensă trăire patriotică, revoluționară, cind întregul nostru partid și popor se pregătesc să intîmpine, cu un important bilanț al realizărilor in toate domeniile de activitate, marele forum al comuniștilor români, participanții Ia Conferința organizației județene de partid Caraș-Severin, comuniștii, toți oamenii muncii de pe aceste înfloritoare meleaguri ale patriei iși îndreaptă gindurile încărcate de prinosul dragostei, prețuirii și profundei recunoștințe, către dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, simbolul viu al năzuințelor și al aspirațiilor noastre de progres, prosperitate și pace, de înălțare in libertate și demnitate a României socialiste.Vă raportăm, mult stimate șl Iubite tovarășe secretar general, că județul Caraș- Severin se va prezenta la apropiatul forum suprem al partidului cu sarcinile de plan îndeplinite la producția-marfă industrială și productivitatea muncii, realizarea tuturor contractelor încheiate eu beneficiarii externi și cu importante cantități de produse fizice, livrate suplimentar economici naționale, cum sint huilă, plumb și zinc in concentrate, fontă cenușie, tablă șl benzi din oțel, utilaj chimic și altele.Angajindu-ne să cinstim marele eveniment politic în viața comuniștilor, a întregii națiuni. Congresul al XlV-lea al partidului, cu noi și remarcabile realizări în toate domeniile de activitate, ne exprimăm convingerea că, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vom asigura înfăptuirea mărețelor aspirații de progres și bunăstare ale poporului român, a grandioasei opere de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a scumpei noastre patrii spre luminoasele piscuri ale comunismului".
Intr-o impresionantă manifestare do dra

goste fierbinte și nețărmurită recunoștință 
față de partid, față de secretarul său ge
neral, participanții la conferință au adop
tat in unanimitate o hotărire, prin care so 
încredințează delegaților la marele forum 
al comuniștilor mandatul de a vota re
alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
suprema funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Desfășurată Intr-o atmosferă de lucru, da inaltă exigență revoluționară, Conferința organizației județene de partid Constanța a analizat activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid, de colectivele de oameni ai muncii din toate domeniile activității economico-sociale de pe acest ținut înfloritor al României socialiste, pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului.în deschiderea lucrărilor, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a transmis participanților la conferință, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii care trăiesc pe aceste plaiuri un salut revoluționar și cele mai calde felicitări pentru realizările obținute în toate domeniile de activitate, precum și urarea de a acționa neabătut, cu înalt spirit revoluționar, pentru înfăptuirea mărețelor obiective pe care le va stabili Congresul al XlV-lea al partidului pentru înaintarea fermă a patriei noastre pe drumul socialismului și comunismului.
In consent eu voința întregului partid șl 

popor, a intregii noastre națiuni, partici
panții la eonferințâ și-au manifestat, intr-o 
deplinâ unitate da cuget și simțire, adeziu
nea de inimâ și conștiința la Hotârirea Ple
narei C.C. al P.C.R. din 27-28 iunie privind 
propunerea de realegere, la cel de-al XlV- 
lea Congres, in suprema funcție de secretar 
general al partidului, a tovarâșului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat 
fiu al poporului, genialul ctitor al României 
socialiste, personalitate proeminentă a vie
ții politice contemporane, garanție și certi
tudine a inscrierii țârii noastre pe coordo
natele luminoasa ale societâții socialiste si 
comuniste.în documentele supusa dezbaterii conferinței, in cuvintul participanților s-a adus, totodată, un profund omagiu tovarășei Elena Ceaușescu pentiu prodigioasa activitate științifică, pentru contribuția remarcabilă adusă la elaborarea programelor de dezvoltare economico-socială a țării, la a- firmarca științe), învățămintului șl culturii în opera de edificare a noii orinduiri.Darea de seamă a abordat lntr-un spirit analitic, exigent și responsabil preocupările șl rezultatele obținute de organele șl organizațiile de partid In Înfăptuirea sarcinilor stabilite de Congresul al XIII-lea șl Conferința Națională ale partidului. S-a subliniat că politica înțeleaptă a partidului, de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor patriei a dat un puternic avînt și dezvoltării acestui județ in care, de la Congresul al IX-lea, producția industrială a crescut de 10 ori, s-au realizat investiții in valoare de 325 miliarde lei, a sporit considerabil producția globală agricolă, în acest an obțlntndu-w cele mai mari producții, situate Ia nivelul exigențelor și obiectivelor noii revoluții agrare. In sfertul de veac ce marchează arcul timpului de aur al istoriei noastre naționale — „Epoca Nicolae Ceaușescu11 — realizarea unor obiective economice șl social-politice emblematice pentru geniul creator al poporului român a schimbat radical insăși geografia fizică și economică a județului Constanța : Canalul Dunăre — Marea Neagră și Canalul Poarta Albă — Midia —- Năvodari, modernele porturi și șantiere navale, platformele petroliere din Marea Neagră, puternicele citadele ale chimiei și petrochimiei, impresionanta salbă de stațiuni turistice, vastele amenajări pentru Irigații, activitatea intensă desfășurată in vederea perfecționării, organizării și sistematizării teritoriului.Analizînd temeinic activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid, de consiliile oamenilor muncii, darea de seamă a scos în evidență și o serie de rămineri in urmă in ceea ce privește Îndeplinirea sarcinilor economico-sociale, concretizate îndeosebi in nerealizări la unele produse fizice, la export, la anumite lucrări de investiții, precum și in agricultură, unde producțiile înregistrate de unele unități nu se ridică la nivelul cerințelor și posibilităților materiale și umane existente.Cel 26 de delegați care au luat cuvintul în cadrul dezbaterilor au situat in centrul atenției proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XlV-lea, documente programatice față de care conferința și-a exprimat deplina aprobare. în acest ■ context s-a relevat realismul concepției consecvent revoluționare privind superioritatea orînduirii socialiste, creșterea rolului conducător al partidului ca centru vital al națiunii socialiste, necesitatea afirmării plenare a rolului clasei muncitoare în sistemul democrației muncitOrești-revo- luționare.în cuvintul lor, tovarâșll Gheorghe Mari- nică, prim-secretar al Comitetului Municipal de Partid Constanța, Gheorghe Dimoiu, director al întreprinderii de Construcții Navale Constanța, Elena Bălăceanu, secretar al comitetului de partid de la Combinatul de Lianți și Azbociment Medgidia, Constantin Buzatu, secretar al Comitetului Județean de Partid, loan Ahălenei, secretarul biroului organizației de bază cracare catalitică de la Combinatul Petrochimia Midia, Dumitra Cojocaru, secretar al biroului organizației de bază țesătorie de la întreprinderea Integrata de Lină, Mihail Dulică, directorul întreprinderii Antrepri

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

secretar general al partidului
„Conferința organizației județene de partid Constanța, exprimînd voința 

de nestrămutat a comuniștilor, a tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe aceste 
strâbune plaiuri românești susține, intr-o deplinâ unitate cu partidul și țara, pro
punerea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ca la apropiatul forum 
ai comuniștilor români, in funcția de secretar general al partidului sâ fie reales 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ilustrul conducător de partid și de țarâ - garanție 
sigură a înfăptuirii cu succes a Programului partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Conferința iși exprimâ acordul deplin la conținutul proiectului Programului- 
Directivă cu privire la dezvoltarea economico-socialâ a României în cincinalul 
1991-1995 și orientările de perspectivă pinâ în anii 2000-2010, la Tezele pentru 
Congresul partidului, a câror transpunere neabătută in viațâ asigură înflorirea 
multilaterală a patriei, creșterea nivelului material și spiritual al întregului1 popor, 
țelul suprem al politicii partidului și statului nostru".

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
Dimitrie Ancuța, Pavel Aron, lugenla Bichl, Constantin Buzatu, Ion 

Ceaușescu, Marla Costache, Alexandru Dimitriu, Gheorghe Dimoiu, Gheorghe 
Moisescu Enlcă, Constantin Iordache, Mihai Marina, Gheorghe Marinică, Verginea 
Neculale, Vaiere Paraschiv, Nicolae Păștinlcă, Aurica Spătărelu, Aurel Tăroiu, Ion 
Toma, Elena Vlăduc, Iile Văduva.

ză Construcții Hidrotehnice Portuare, ai analizat cu exigență comunistă stadiul in deplinirii planului, stăruind asupra faptulu că nerealizarea unor indicatori reflect! neajunsurile ce s-au manifestat în utili zarea capacităților de producție, a mașiniloi și utilajelor, în folosirea timpului de lucn și implicit in activitatea organizatorico politicâ desfășurată in acest sens de organele și organizațiile de partid.Referindu-se la problemele agriculturii tovarășii Ion Șerban, director general a Direcției generale pentru agricultură, loan; Mocanu, secretara Comitetului Comunal di Partid Mihail Kogăjniceanu, Traian Bujoi mecanizator la S.M.A. Sibioara. Stere Mi- țescu, președintele Cooperativei Agricole d< Producție Rimnic, Mihail Mihailov, directorul întreprinderii Avicola de Stat Constanța, au scos în evidență atit succeselt obținute în acest an in creșterea producție agricole, cit și o seamă de neajunsuri, relevind direcțiile in care trebuie acționa- pentru mai buna utilizare a bazei tehnico- materiale, folosirea judicioasă a fondulu funciar — condiții esențiale pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor noii revoluții agrare.Abordind aspecte ale muncii politico- ldeologice, in spiritul orientărilor din magistrala Expunere a tovarășulu .Nicolae Ceaușescu, la Plenara lărgită a C.C al P.C.R. din octombrie a.c., delegați: Cristian Talmazan, secretar al comitetulu: de partid de la întreprinderea Nuclearo- Electrică Cernavoda, Constantin Turturea secretar al biroului organizației de pârtie de pe motonava Călărași, Constantin Novac redactor-șef al-revistei Tomis, Constantin Naclad, director al întreprinderii „Petro- mar11, Dimitrie Ancuța, prjm-vicepreședintt al Comitetului executiv al Consiliului popular județean, Petre Stanca, director al Direcției comerciale județene, Mariana Doicescu, inspector general, Inspectoratul Școlar Județean, Constantin Iordache, contraamiral, locțiitorul comandantului Marinei Militare, Gheorghe Brînză, președintele Consiliului Județean al Sindicatelor, Cornelia Manoliu, președinte al Comitetului Județean de Cultură și Educație Socialistă, Teofil Pop, comandant unic al portului Constanța, Natalia Adriana Vicovan, secretarul comitetului de partid de la Institutul de Cercetare șl Producție pentru creșterea ovinelor și caprinelor Palas, Aurica Spătărelu, secretar al Comitetului Orășenesc de Partid Ovidiu, și Traian Brinză, prim-secretar al Comitetului Județean al U.T.C., au analizat profund neîmplinirile in acest domeniu, au făcut propuneri pentru îmbunătățirea șl Îmbogățirea activității viitoare, puntnd accentul pe educarea patriotică, revoluționară a oamenilor muncii, a tinerei generații, pe dezvoltarea responsabilităților sociale în muncă, pe Întărirea rolului conducător al partidului in Întreaga viață economico-socială a țării.Analiza profundă Întreprinsă în cadrul conferinței cu privire la locul șl sarcinile județului Constanța în ansamblul economiei naționale, propunerile și Inițiativele afirmate în timpul dezbaterilor au stat la baza Hotăriril adoptate, care configurează principalele direcții de acțiune în toate domeniile de activitate.Participanții la conferință au adresai O TELEGRAMA C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, iu care se spune printre altele :„Indeplinindu-și mandatul ce le-a fost Încredințat, participanții la conferință iși exprimă din adincul ființei lor adeziunea totală față de proiectul Programului-Directivă cu privire la dezvoltarea social-eco- nomică a României in cincinalul 1991—1995 și orientările de perspectivă pînă în anii 2000—2010, față de Tezele pentru Congresul partidului, documente elaborate cu aportul dumneavoastră hotărîtor, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, care definesc cu mare clarviziune științifică linia politică, obiectivele noii etape ale construcției societății socialiste în patria noastră și deschid grandioase perspective inaintării ei neabătute spre visul de aur al omenirii, comunismul.Ne exprimăm mindria patriotică, adtnca Satisfacție că și de această dată, cu clarviziunea și inaltui spirit revoluționar ce caracterizează întreaga dumneavoastră gln- dire și activitate, ați relevat, cu o inegalabilă putere de convingere, hotărirea partidului, a întregului popor român, de a da viață idealurilor comuniste, opțiunii ireversibile pentru construcția pe pămîntul patriei a societății socialiste, ca singura orinduire in măsură să asigure o existență liberă și demnă tuturor oamenilor muncii, necesitatea dezvoltării și consolidării proprietății socialiste, bun al întregului popor, bază a progresului multilateral, importanța creșterii rolului partidului ca centru vital al națiunii intregi, ca factor determinant al dezvoltării socialiste și Înfloririi multilaterale a țării".
Participanții la conferință au adoptat In 

unanimitate, într-o atmosferă de puternică 
angajare revoluționară, Hotârirea prin care 
se încredințează delegaților la congres 
mandatul de cinste și onoare ca, in nume
le comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județul Constanța, să sus
țină ferm propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales la 
Congresul al XlV-lea in suprema funcție 
de secretar general al Partidului Comunist 
Român.

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

secretar general al partidului
„Participanții la Conferința organizației județene de partid Caraș-Severin, 

dlnd glas celor mai alese sentimente de stimă, prețuire și profundă recunoștință, 
de dragoste și devotament față de cel mai iubit fiu al poporului român, cu nemăr
ginită satisfacție exprimâ adeziunea izvoritâ din adincul inimii fațâ de Hotârirea 
Plenarei C.C. al P.C.R., cu privire la realegerea tovarâșului Nicolae Ceaușescu, 
la Congresul al XlV-lea, in funcția supremâ de secretar general al partidului. In 
această opțiune politicâ fundamentalâ avem garanția implinirii mărețelor obiective 
aprobate prin voința unanimâ a intregii națiuni, cuprinse in proiectul Progra- 
mului-Directivâ și Tezele pentru cel de-al XlV-lea Congres, documente programa
tice de excepționalâ valoare in care recunoaștem esența concepției secretarului 
general cu privire la dezvoltarea economico-socială a patriei, la căile de inain- 
tare a României spre cele mai inalte culmi de progres și civilizație ale societâții 
socialiste și comuniste".

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
Vasiie Băloi, Georgeta Barcă, Gheorghe Ciorbă, Ion Constantinescu, Ion 

Dincă, Ion Ginea, Corvin Grour, Marfa Nuțu, Ion Fățan, Dănilă Pîrvu, Constantin 
Radu, Emiliu Ferdinand Toth, Ion Văcaru.
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haltă apreciere rolului decisiv al secretarului general al partidului in imprimarea unui suflu profund înnoitor 
întregii opere de edificare socialistă a patriei, in elaborarea unor programe realiste de dezvoltare intensivă, 

de ridicare a întregii activități pe trepte calitativ superioare

COVASNA GIURGIU HARGHITA
în climatul de intensă angajare patriotică eu care întregul nostru popor Întîmpină apropiatul forum suprem al comuniștilor — Congresul al XIV-lea al P.C.R. — in municipiul Sfintu Gheorghe s-au desfășurat lucrările Conferinței organizației județene de partid Covasna.In numele și din Însărcinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, tovarășul Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a transmis comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județ felicitări pentru importanta contribuție adusă la marile realizări obținute, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, in toate domeniile de activitate, precum și urarea de a obține noi și tot mai Însemnate succese in măreața operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămfntul patriei. A fdst exprimată, totodată, încrederea că perfecționarea activității po- litico-organizatorlce a organelor șl organizațiilor de partid, în lumina orientărilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, va asigura creșterea rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate, îndeplinirea exemplară a importantelor sarcini ce revin județului Covasna din proiectul Programului- Dlrectivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, a planului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial.
In consens cu voința întregului partid, a 

întregii națiuni, toți participant la confe
rință au dat o inaltă apreciere rolului deter
minant ol tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
elaborarea strategiei dezvoltării multilaterale 
o țării, in afirmarea României in con
certul națiunilor lumii, exprimindu-și deplina 
lor adeziune la Hotârirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. privind realegerea sa, la cel de-al 
XIV-lea Congres, în suprema funcție de se
cretar general al partidului, garanție sigură 
a înaintării, cu sporită vigoare, a scumpei 
noastre patrii spre culmile luminoase ale 
•ocialismului și comunismului.Evidențiind faptul că — urmare a politicii clarvăzătoare și Înțelepte a partidului nostru de dezvoltare armonioasă și repartizare echilibrată a forțelor de producție — și județul Covasna, asemenea întregii țări, a cunoscut in anii de mărețe înfăptuiri ce au urmat istoricului Congres al IX-lea al partidului însemnate prefaceri, darea de seamă a prezentat un amplu tablou al eforturilor șl rezultatelor obținute de comuniști, de ceilalți oameni al muncii în realizarea sarcinilor de plan. Este semnificativ astfel, că în această perioadă producția Industrială 
a crescut de peste 12,5 ori, producția agricolă de peste 2 ori, că s-a schimbat fundamental orizontul urbanistic al orașelor șl comunelor prin Înălțarea a peste 30 000 de noi apartamente, precum și prin numeroase edificii de sănătate, Invățămînt, artă și cultură. In cinstea forumului național al comuniștilor, producția-marfă industrială a fost realizată in avans cu 14 zile, dindu-se peste plan produse in valoare de peste 500 milioane lei. In condițiile sporirii productivității muncii cu 23.1 la sută și reducerii substanțiale a cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă. Rezultate bune au fost obținute ți în domeniul agriculturii, In acest an realizîndu-se producții record la griu, orz, cartofi, sfeclă de zahăr. Un spațiu larg a fost acordat analizei aprofundate a neajunsurilor manifestate In unele sectoare de activitate, evidențiln- du-se necesitatea adoptării unor acțiuni hotărîte, sistematice și multilaterale în vederea înlăturării grabnice a acestora, creșterii contribuției județului Covasna Ia continua înflorire și prosperitate a României socialiste.Aprobînd intrutotul tezele, orientările ți obiectivele Înscrise în documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea, cel 25 de vorbitori au relevat realismul concepției consecvent revoluționare privind superioritatea orlnduiril socialiste, rolul conducător al partidului, ca centru vital al națiunii socialiste, necesitatea afirmării plenare a rolului clasei muncitoare în sistemul democrației muncitorești-revoluțio- nare. în cuvintul lor, tovarășii Iosif Molnar, prim-secretar al Comitetului Municipal da Partid Sfîntu Gheorghe, Ema- noil; Mitrea, secretar al comitetului ds partid de la întreprinderea de Mașini Agregat și Subansamble Auto din Sfintu Gheorghe, Andrei Paszka, director al întreprinderii de Confecții din Tîrgu Secuiesc, Alexandru Szâsz, secretar al comitetului de partid de la I. M. Căpeni, Ion Inceu, prim-vicepreședinte al Consiliului popular județean, Eva Richter, secretar al Comitetului Județean de Partid, Dana Bartha, secretar al Comitetului Orășeneso de Partid Covasna, Anton Becsek, prim- secretar al Comitetului Orășenesc de Partid Tîrgu Secuiesfc, Tiberiu Junger, secretar al Comitetului de Partid Baraolt și Gilia Bratu, secretar al Comitetului de Partid întorsura Buzăului, au evidențiat imperativul dezvoltării și Întăririi societății socialiste, al creșterii rolului conducător al partidului, luînd atitudine fermă față de încercările de denigrare a partidelor comuniste, cit ți față de teoriile privind privatizarea proprietății și trecerea la „piața liberă", vehiculate in unele țări socialiste, care reprezintă o gravă 

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

secretar general al partidului •
„Cu cele mai alese sentimente de dragoste, stimă și prețuire, cu nemărgi

nită bucurie, profundă satisfacție și mindrie patriotică, Conferința organizației 
județene de partid Covasna, in numele comuniștilor, al tuturoii oamenilor muncii 
români și maghiari de pe aceste străvechi meleaguri românești, iși exprimă totala 
adeziune față de Hotărirea Plenarei Comitetului Central al partidului cu privire 
la realegerea, la cel de-al XIV-lea Congres, in funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al națiunii noastre, ctitorul de geniu al României socialiste și conducătorul vizio
nar al partidului și statului, Erou intre eroii neamului. Conferința organizației de 
partid Covasna, in deplin consens cu voința unanimă a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din întreaga țară Iși exprimă ferma convingere că realegerea 
In suprema funcție de partid a tovarășului Nicolae Ceaușescu constituie garanția 
supremă că, sub ințeleapta sa conducere, eroicul nostru popor va dobindi noi și 
insemnate victorii, va face pași hotăritori spre realizarea visului de aur al ome
nirii — comunismul".

Candidații pentru organele centrale ale partidului:
Simona Bucur, Iile Gabra, Stelian Grindeanu, loan Inceu, Carol Kajăn, 

Iosif Molnar, Nicolae Molnar, Constantin Olteanu, Octavian Popică, Ștefan Rab, 
Maria Stanciu, Gizela Vlad.

abdicare de la cuceririle clasei muncitoare, o dare înapoi, o întoarcere la capitalism cu toate consecințele nefaste ce țin de esența societăților bazate pe exploatare. S-au indicat, totodată, măsurile ce se impun a fi luate pentru mai buna utilizare a capacităților de producție, pentru eliminarea restanțelor înregistrate în unele unități economice, pentru creșterea productivității muncii și a rentabilizării tuturor întreprinderilor și produselor.In același spirit de răspundere comunistă, izvorît din preocupările de a pune mai bine In valoare potențialul agricol, tovarășii Ilie Babin, președintele U.J.C.A.P., Iudita Mesaroșiu, organizator de partid și președintele Consiliului Unic Agroindustrial Bodoc, Akos Bajcsi, președintele Cooperativei Agricole de Producție Cernat, Florea Holircă, secretar al Comitetului Județean de Partid, Ioan Bartha, directorul I.A.S. Sfintu Gheorghe, s-au angajat să gospodărească mai bine fondul funciar, să asigure cu mai multă consecvență respectarea tehnologiilor și antrenarea la lucrările agricole a întregii forțe de muncă, să îmbunătățească in mod substanțial activitatea din zootehnie. S-a subliniat, în același timp, faptul că județul Covasna dispune de reale posibilități materiale și umane, care mai bine puse în valoare vor asigura, așa cum a cerut secretarul general al partidului în Expunerea la marea adunare populară din municipiul Brăila, cu prilejul „Zilei recoltei", permanenta creștere a producțiilor vegetale și animale.O atenție deosebită au acordat în cuvintul lor tovarășii Ilie Gabra, secretar al Comitetului Județean de Partid, Paul Voi- nescu, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean, Aurelia Moldovan, președinta Comitetului Județean ai Femeilor, Nicolae Toth, prim-secretar al Comitetului Județean al U.T.C., Alexandru Dali, directorul Teatrului din Sfîntu Gheorghe, Mircea Dupac, inspector șef al Inspectoratului Județean al Ministerului de Interne, intensificării activității politico-educative pentru ridicarea conștiinței oamenilor muncii, pentru înrădăcinarea principiilor eticii șl echității socialiste. S-a evidențiat necesitatea ca și in acest domeniu de activitate să se acționeze cu răspundere pentru ridicarea calității manifestărilor cultural- educative, a eficienței întregii munci poll- tico-ideologice care să se reflecte In realizarea exemplară a sarcinilor de plan.Vorbitorii au exprimat un călduros omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceâușescu, pentru remarcabila sa contribuție la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a țării. Ia înflorirea culturii, științei și Invă- țămîntului din patria noastră.Direcțiile de acțiune pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce revin județului se regăsesc în Hotărirea Conferinței — care prevede obiective concrete în industrie, investiții, transporturi și circulația mărfurilor, în agricultură, în activitatea politico- ideologică și cultural-educatlvă, In domeniul muncii organizatorice, In programul de dezvoltare economico-socială a județului pentru perioada 1991—1995, documente adoptate în unanimitate.Prin puternice ovații șl tndelungl aplauze a fost adoptată o TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU în care se spune, Intre altele : „Desfășurată In climatul însu- flețitor, de efervescență politică și activitate creatoare, în care comuniștii, toți oamenii rpuncit în deplină unitate de gind șl simțire, Infăptuiese neabătut, cu abnegație și devotament, mărețele obiective ale programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism, Conferința organizației județene de partid Covasna constituie un nou și minunat prilej de a exprima din toată inima nețărmurita prețuire, dragostea șl recunoștința față de dumneavoastră, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, militant revoluționar și vizionar cutezător ai amplului proces de edificare a socialismului și comunismului pe pămintul patriei, personalitate proeminentă a lumii contemporane. Erou al păcii, prieteniei și colaborării între popoare, care v-ațl dedicat întreaga viață șl activitate celor mai nobile idealuri de progres șl prosperitate ale poporului român. Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Covasna, români și maghiari, uniți In gind și faptă, profund devotați patriei și partidului, politicii sale interne șl externe, al cărei strălucit ctitor sinteți, principiilor socialismului, singura orindulre capabilă să asigure deplina egalitate Intre oameni, dezvoltarea multilaterală a personalității umane, vor acționa cu întreaga lor capacitate pentru îndeplinirea exemplară a programului partidului, pentru înfăptuirea cu succes a mărețelor obiective ee le va adopta apropiatul Congres al XIV-lea al partidului".
Conferința a Încredințat mandat delega

ților la Congresul ai XIV-lea de a expri
ma, in numele comuniștilor, al tuturor lo
cuitorilor județului Covasna voința lor, 
alături de cea a Întregului partid și po
por, privind realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de 
secretar general al Partidului Comunist 
Român.

Apropiatul forum suprem al comuniștilor români, Congresul al XIV-lea al partidului, a generat un puternic climat de angajare politică și patriotică, revoluționară, sub auspiciile căruia s-a desfășurat Conferința organizației județene de partid Giurgiu.Din împuternicirea și In numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, tovarășul Silviu Curticeanu, secretar al C.C. al P.C.R., a adresat delegaților, comuniștilor, tuturor locuitorilor județului Giurgiu un călduros salut tovărășesc, revoluționar, calde felicitări pentru rezultatele deosebite do- bîndite in intimpinarea Congresului al XIV-lea, precum și urarea de a obține noi și importante succese în îndeplinirea planului și programelor de dezvoltare economico-socială. In același timp a fost exprimată cerința ca in cadrul conferinței să fie dezbătută, in spiritul exigențelor formulate de secretarul general al partidului la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R. din 24—25 octombrie, cu înaltă răspundere comunistă, activitatea politico- organizatorică desfășurată pentru transpunerea în viață a sarcinilor in toate domeniile, pentru mobilizarea exemplară a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județ la înfăptuirea neabătută a politicii interne șl externe a partidului.
Răspunzind prin puternice ovații și în

delungi aplauze, participanții la confe
rință au subliniat că înfăptuirea amplu
lui program de înălțare a luminosului 
edificiu al socialismului și comunismului 
pe pămintul României este pe deplin ga
rantată de opțiunea istorică a întregului 
partid și popor privind realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu in suprema 
funcție de secretar general al partidului. 
Este o convingere de inimă și de profundă 
rațiune care iși are un deplin temei in 
înfăptuirile fără precedent ale epocii 
inaugurate de Congresul al IX-lea al 
partidului, precum și in grandioasele pro
iecte de viitor, a căror realizare va da o 
nouă strălucire și măreție României so
cialiste.

Darea de seamă a înfățișat. In spirit critic și autocritic, un tablou amplu, cuprinzător al rezultatelor obținute de comuniști, de către toți oamenii muncii din județ, punind in evidență preocupările comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii pentru Înfăptuirea integrală a sarcinilor actualului cincinal. S-a scos în evidență că politica înțeleaptă a partidului de dezvoltare armonioasă, echilibrată a tuturor zonelor patriei a dat un puternic avint și dezvoltării acestui județ în care, după Congresul al IX-lea al partidului, valoarea fondurilor fixe a crescut de 14 ori, un accent deosebit punindu-se pe ramurile de virf ale industriei. Astfel, industria chimică a crescut în 24 de ani de peste 360 de ori, construcția de mașini de 25 de ori, producția de energie electrică de peste 2 000 de ori. In aceeași perioadă, industria ușoară a crescut de 54 de ori, iar industria alimentară de peste 7 ori. Producția agricolă a sporit de 10,4 ori față de anul 1945 și de peste 7 ori în perioada de după Congresul al IX-lea al partidului. Aceste rezultate demonstrează forța organizației județene, a tuturor organelor și organizațiilor de partid, pun in evidență capacitatea acestora de a mobiliza comuniștii, pe toți oamenii muncii în organizarea și conducerea activității consacrate Îndeplinirii în condiții cit mai bune a sarcinilor de plan, reliefează rolul tot mai important al democrației muncitorești-revoluționare in întregul proces de dezvoltare economico- socială. Astfel, oamenii muncii din industria județului au îndeplinit la data.de 7 octombrie planul pe 3 ani șl 10 luni din actualul cincinal la producția-marfă. Ana- lizind temeinic, in spirit critic și autocritic activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid, de consiliile oamenilor muncii, darea de seamă a scos în evidență o serie de rămineri în urmă în privința înfăptuirii sarcinilor economico-sociale, îndeosebi nerealizările la unele produse fizice, la export, la anumite lucrări de investiții, cu deosebire la punerea în funcțiune a unor importante capacități de producție la combinatul chimic. Se înregistrează serioase rămineri în urmă la construcția de locuințe. S-a insistat, totodată, asupra necesității implicării mai profunde a muncii de partid în problematica economico-socială, în rezolvarea cu promptitudine a tuturor problemelor, statornicirii unui climat de ordine și disciplină, de exigență comunistă, adoptării unui stil șl a unor metode de muncă dinamice, operative și eficiente.Dezbaterile, în cadrul cărora au luat cuvintul 24 de delegați, au analizat în spiritul unei înalte exigențe și responsabilități revoluționare activitatea organelor și organizațiilor de partid, pentru mobilizarea comuniștilor, a tuturor energiilor la Îndeplinirea exemplară a obiectivelor programatice stabilite de Congresul al XlII-lea și Conferința Națională ale partidului. In numele celor 44 000 de comuniști, al tuturor oamenilor muncii .din județ, vorbitorii au exprimat adeziunea unanimă la ideile și orientările cuprinse în magistrala Expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, rostită la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., în proiectul Pro- gramuIui-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea.Cu profund respect și deosebită considerație, vorbitorii au exprimat un călduros omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu pentru remarcabila sa contribuție la elaborarea șl Înfăptuirea programelor de dezvoltare economică a țării, la 
Din Hotărirea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar general al partidului
„Conferința organizației județene de partid Giurgiu, exprimînd voința co

muniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județ, iși manifestă cu vie satisfacție 
ți inaltă mindrie patriotică totala adeziune și deplina aprobare față de Hotărirea 
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din iunie 1989, pri
vind realegerea, de către Congresul al XIV-lea, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
marele Erou intre eroii neamului, ctitorul de geniu al României socialiste mo
derne, eminentă personalitate a lumii contemporane, in funcția supremă de 
secretar general al partidului.

Este un adevăr de netăgăduit că mărețele succese obținute de poporul 
nostru pe calea deschisă de istoricul Congres al IX-lea, care a inaugurat o nouă 
epocă în edificarea socialismului în România, sint nemijlocit legate de eroica 
ți îndelungata activitate revoluționară desfășurată cu clarviziune științifică ți 
profund spirit creator, cu pasiune ți patriotism înflăcărat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, care a imprimat un puternic 
dinamism dezvoltării vieții economice, politice și sociale din patria noastră".

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
Constanța Balint, Anica Constantin, Silviu Curticeanu, Lucian Iliescu, Mircea- 

Valcriu Isbășoiu, Eugenia Măndiță, Paul Nagy, Mariea Navruc, Dumitru Nicolae, 
Elena Popa, Ion Popcscu, Elena Savu, Anton Ștorobăneanu.

înflorirea culturii, științei și lnvățămintului. Pornind de la răspunderea ce revine organelor și organizațiilor de partid în îndeplinirea planului și programelor de dezvoltare economico-socială, reliefînd experienței concretă a colectivelor muncitorești din care fac parte, tovarășii Mircea Valeriu Isbășoiu, secretar al Comitetului Județean de Partid, Lucian Iliescu, directorul întreprinderii pentru Construcții de Mașini și Utilaje Grele, Marin Niță, secretarul comitetului de partid de la Schela de Producție Petrolieră Cle- jani, Victor Ghidarcea, președintele Consiliului Județean al Sindicatelor, s-au referit la modul responsabil în care comuniștii din colectivele muncitorești din tinăra industrie a județului Giurgiu au acționat pentru a întîmpină cu un bilanț cit mai rodnic marele eveniment politic din viata partidului șl a țării — Congresul al XIV-lea al partidului.în cuvintul lor, tovarășii Dumitru Popescu, prim-secretar al Comitetului Municipal de Partid Giurgiu, Alexandru Firimiță, directorul întreprinderii Electrocentrale, Elena Savu, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea Textilă „Dunăreană", Dan Nițulescu, directorul Șantierului Naval Giurgiu, Ion Gorneanu, secretarul comitetului de partid de la Combinatul Chimic, au supus atenției conferinței o serie de aspecte legate de necesitatea înfăptuirii programelor de modernizare a proceselor de producție, realizării ritmice a producției fizice și îndeosebi a celei destinata exportului, a obiectivelor de investiții, reducerii consumurilor de materii prime, materiale și de energie prin instituirea unei desăvirșite ordini și discipline ferme in activitatea fiecărui colectiv muncitoresc. In mod autocritic vorbitorii s-au referit la o seamă de neajunsuri care au împiedicat obținerea de rezultate la nivelul dotării tehnice, al pregătirii cadrelor, a specialiștilor din fiecare unitate. La rîndul lor, tovarășii Mihai Miron, directorul general al Direcției agricole județene, Gheorghe Nițu, directorul I.A.S. Mihăilești, Gheorghe Brea- zu, președintele Cooperativei Agricole de Producție Putineiu, Ilie Anculescu, președintele Cooperativei Agricole de Producție Braniștea, Ștelian Ciulacu, secretarul Comitetului Comunal de Partid Izvoarele, Cosma Măroiu, președintele Cooperativei Agricole de Producție Găujani, Ion Sluji- toru, inginer-șef al Cooperativei Agricole de Producție Călugăreni, Alexandru Epin- geac, director cu zootehnia la Direcția județeană agricolă, Roșu Daniel, directorul I.A.S. Prundu, au bus in evidență faptul că marile investiții făcute de partid și de stat in agricultură in anii construcției socialiste și cu deosebire după Congresul al IX-lea al partidului au stat la baza înfăptuirii obiectivelor noii revoluții agrare, obținîndu-se anul acesta, la toate culturile, cele mai mari producții. Alți participanți la dezbateri, printre care Anton Ștorobăneanu, secretar al Comitetului Județean de Partid, Elisabeta Stătescu, prim-vicepreședinte al Consiliului Popular Județean, Ion Păltinea- nu, directorul Institutului tie Cercetări și Inginerie Tehnologică pentru Irigații și Drenaje Băheasa, Mariea Navruc, președinta Comitetului Județean al Femeilor, au arătat că sînt necesare măsuri eficiente pentru îmbunătățirea radicală a muncii de partid, pentru intensificarea activității politico- educative de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului.Exprimînd acordul deplin cu documentele ce vor fi supuse dezbaterii Congresului al XIV-lea, participanții la dezbateri au făcut numeroase propuneri care se regăsesc în Hotărirea Conferinței județene de partid, din care desprindem că In viitorul cincinal județului Giurgiu îi revine un mare volum de investiții, între care un număr de 14 000 apartamente, importante acțiuni pentru accentuarea procesului de organizare și modernizare a localităților județului. In agricultură, urmînd exemplul unităților fruntașe se vor asigura în anul viitor la toate culturile producții mari.înălțătoare sentimente de dragoste, stimă și aleasă recunoștință sint exprimate in TELEGRAMA ADRESATA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general ai Partidului Comunist Român, în care se arată printre altele : „Intr-o vibrantă unitate de gind și faptă cu întreaga națiune, însuflețiți de puternicul avînt revoluționar cu care oamenii muncii întîmpină Congresul al XIV- lea al partidului, delegații Ia Conferința organizației județene Giurgiu a Partidului Comunist Român dau glas celor mai fierbinți sentimente de dragoste nețărmurită și profundă recunoștință a comuniștilor, a tuturor locuitorilor județului nostru, față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, Erou intre eroii neamului, ilustru conducător de partid și de țară, luptător ferm pentru triumful socialismului și comunismului, personalitate proeminentă a lumii contemporane, și iși exprimă deplina și entuziasta adeziune față de Hotărirea Plenarei Comitetului Central al partidului din 27—28 iunie a.c, ca, Ia Congresul al XIV-lea, dumneavoastră să fiți reales în înalta funcție de secretar general al Partidului * Comunist Român".
Intr-o atmosferă de entuziasm, de 

nețărmurită dragoste și vie recunoștință, 
dind glas dorinței unanime a comuniștilor 
de pe aceste străvechi plaiuri românești, 
participanții la conferință au aprobat, in 
unanimitate, hotărirea prin care au cerut 
ca delegații din județul Giurgiu să sus
țină propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales, la Con
gresul al XIV-lea, in funcția supremă de 
secretar general al Partidului Comunist 
Român.

In municipiul Miercurea-Ciuc, despre care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, spunea cu prilejul vizitei de lucru efectuate anul trecut că a devenit „un oraș modern, nou, cu locuințe ca- re-1 așază nu numai in rîndul celor mai frumoase orașe din România, dar și în rîndul multor asemenea orașe din „întreaga lume", s-au desfășurat, intr-o atmosferă de profundă angajare revoluționară, lucrările Conferinței organizației județene de partid Harghita.Din partea conducerii partidului, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, tovarășa Lina Ciobanu, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a transmis participanților la conferință, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii care trăiesc și muncesc in strinsă unitate și frăție un cald salut revoluționar, felicitări pentru contribuția adusă la marile succese obținute de poporul nostru, precum și urarea de a înscrie noi și remarcabile realizări in înfăptuirea mărețelor obiective pe care le va stabili Congresul al XIV-lea al partidului. Au fost subliniate totodată răspunderile ce revin organelor și organizațiilor de partid pentru ca pe baza unei profunde analize, în spirit critic și autocritic, a întregii activități desfășurate, să asigure măsurile ce se impun pentru unirea eforturilor tuturor celor ce muncesc pe aceste meleaguri pentru obținerea in continuare a noi și importante rezultate pe măsura marilor Investiții ale statului, a potențialului 1 uman și material de care dispune județul Harghita.

Intr-o atmosferă de puternică vibrație 
patriotică, de profundă angajare revolu
ționară și atașament neabătut față de po
litica internă și externă a partidului și 
statului nostru, participanții la conferință au 
dat glas, in deplină unitate de voință și 
simțire cu întregul partid și popor, ade
ziunii lor depline la Hotărirea Plenarei Co
mitetului Central al partidului privind reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu In su
prema funcție de secretar general al parti
dului la cel de-al XIV-lea Congres, văzind 
in aceasta un act politic de supremă însem
nătate, chezășia realizării neabătute a pro
gramelor de dezvoltare in continuare a 
patriei pe drumul progresului și civiliza
ției.

Darea de Mamă ■ înfățișat. In spirit critic și autocritic, un amplu tablou al preocupărilor, al eforturilor și rezultatelor obținute de comuniști, de ceilalți oameni al muncii din județul Harghita in cei aproape 4 ani din actualul cincinal. S-a subliniat cu pregnanță faptul că — urmare a politicii înțelepte șl clarvăzătoare, profund umaniste a partidului nostru de dezvoltare armonioasă și repartizare echilibrată a forțelor de producție — șl județul Harghita, asemenea Întregii țări, a cunoscut in anii de mărețe înfăptuiri ce au urmat istoricului Congres al IX-lea al partidului' ample prefaceri Înnoitoare. Datorită importantelor fonduri de investiții alocate în a- ceastă perioadă — de aproape 38 de miliarde lei — au fost puse în funcțiune zeci șl zeci de capacități moderne de producție, a crescut gradul dotării tehnice, s-au modernizat tehnologiile de fabricație. Acționînd cu răspundere și perseverență pentru mai buna utilizare a bazei tehnico-materiale, pentru creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale și sporirea eficienței întregii activități, colectivele de oameni ai muncii din industrie au raportat la 20 octombrie îndeplinirea planului pe 3 ani șl 11 luni din actualul cincinal, fapt care va permite realizarea pînă Ia finele anului a unei «producții industriale suplimentare in valoare de 1,8 miliarde lei. In darea de seamă s-au evidențiat, totodată, rezultatele bune din agricultura județului, producțiile sectorului vegetal situindu-se la nivelul cerințelor noii revoluții agrare.„Ca urmare a dezvoltării economice, a amplasării armonioase și echilibrate a forțelor de producție, — baza deplinei egalități materiale și spirituale a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate — după Congresul al IX-lea a avut loc o puternică dezvoltare și înflorire economico-socială a tuturor localităților județului. S-au dat în folosință peste 48 000 de apartamente, a cunoscut o dezvoltare fără precedent baza tehnico-materială a invățămintului, culturii și ocrotirii sănătății.Dind expresie deplinei aprobări a Tezelor, orientărilor din documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea al partidului, cei 22 de „delegați care au luat cuvintul în cadrul conferinței au pus in 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 orinduirii socialiste, rolul conducător al partidului ca centru vital al națiunii noastre socialiste, necesitatea dezvoltării și întăririi proprietății socialiste, ■ afirmării plenare a rolului clasei muncitoare in sistemul democrației muncitorești-revoluționare. In acest context, mai mulți vorbitori, printre care Fabian Andrei, prim-secretar al Comitetului Municipal de Partid Miercurea-Ciuc, Andrasi Sandor, secretar adjunct al Comitetului Comunal de Partid Lupeni, Florea Lazăr, președintele Consiliului Județean al Sindicatelor, Fichtel Anna, secretar al Comitetului Orășenesc de Partid Cristur, au luat atitudine fermă față de Încercările de denigrare a marilor realizări obținute in 

construcția socialistă, in dezvoltarea economico-socială a tuturor localităților și ridicarea nivelului de trai al întregului popor, cit și față de teoriile privind privatizarea proprietății socialiste și trecerea la „piața liberă" vehiculate in unele țări socialiste, care reprezintă o gravă abdicare de la cauza clasei muncitoare.Numeroși vorbitori, printre care Racz Attila Arpâd, directorul întreprinderii Miniere Bălan, Aurelia Morărean, maistru la Combinatul de Exploatare și Prelucrare a Lemnului Toplița, Fabian Ștefan Gheza, directorul întreprinderii de Matrițe și Piese din Fontă Odorhei, Tokos Ladiszlau, maistru la întreprinderea de Fier Vlăhița, au subliniat, în cuvintul lor, eforturile depuse de comuniști, de colectivele de oameni ai muncii pentru a furniza economiei naționale și la export cantități tot mai mari de produse de calitate superioară, pentru valorificarea superioară a bazei tehnico-materiale create în anii socialismului și cu deosebire in anii de după Congresul al IX-lea al partidului. S-a subliniat, totodată, necesitatea ca organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii să acționeze cu mai multă consecvență, Intr-un spirit de înaltă răspundere, in vederea mobilizării tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea exemplară a programelor de organizare și modernizare, de reducere a costurilor de producție șl creșterea eficienței, pentru mal buna gospodărire a părții din avuția națională încredințată.Referindu-se la unele probleme ale agriculturii județului, tovarășii Molnar Emeric, președintele Cooperativei Agricole de Producție Tușnad, Vasile Țăran, secretar al Comitetului Comunal de Partid Sărmaș, Lorincz Lukacs, directorul Trustului județean S.M.A., Bege Anton, președintele Uniunii Județene a Cooperativelor Agricole de Producție, au relevat atit succesele obținute în acest an în creșterea producțiilor agricole, cit și o serie de neajunsuri care se mai mențin, îndeosebi în zootehnie, prezentînd în același timp direcțiile in care vor acționa în viitor.In spiritul orientărilor formulate de secretarul general al partidului în Expunerea la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., Ecaterina Brise, secretar al Comitetului Județean Harghita al P.C.R., Lidia Paraschiv, prim-secretar al Comitetului Județean al U.T.C., Gal Ferenc, prim-secretar al Comitetului Municipal de Partid Odorhei, și alții au subliniat măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea in continuare a întregii munci educative, de formare a omului nou, pentru ridicarea întregii activități de creație tehnico-științifică și cultural-artistlce la noi cote de valoare, pa măsura bazei materiale creata și în acest domeniu în județul Harghita. In acest cadru, in cuvintul lor vorbitorii au exprimat cu căldură omagiul lor fierbinte tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu pentru remarcabila sa contribuție la elaborarea șl înfăptuirea programului de dezvoltare economi- cb-socială a țării, la înflorirea culturii, științei și invățămintului.în unanimitate a fost adoptată Hotărirea Conferinței județene de partid privind principalele direcții de acțiune viitoare in care, printre altele, se stabilesc măsurile ce vor fi întreprinse de către organele și organizațiile de partid pentru asigurarea mobilizării exemplare a comuniștilor, a tuturor colectivelor de oameni ai muncii la realizarea exemplară a sarcinilor ce revin județului în actualul cincinal, pentru a da viață hotărîrilor ce vor fi adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului.Prin vil și îndelungi ovații, conferința a adoptat o TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, tn care, printre altele, se arată: „județul Harghita a cunoscut, asemenea tuturor județelor patriei, datorită politicii profund științifice dc dezvoltare echilibrată și armonioasă a forțelor de producție, o înflorire multilaterală, înnoiri și împliniri tără precedent, prin care s-a creat fundamentul material al egalității reale și depline pe plan politic, economic și social, a tuturor oamenilor muncii, fără nici o deosebire de naționalitate. Remarcabilul proces al transformărilor revoluționare ce au avut Ioc pe aceste meleaguri, ca șl pe întreg cuprinsul patriei, amplificat cu prilejul fiecăreia din vizitele de lucru efectuate de dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, rămîne mărturie grăf- itoare a justeței și viabilității tezei de excepțională însemnătate, elaborată do dumneavoastră, a construirii socialismului.Vă Încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom face totul pentru transpunerea in viață a politicii Interne și externe a partidului și statului nostru, politică orientată cu principialitate șl consecvență spre promovarea intereselor supreme ale poporului român, respingind cu fermitate și demnitate orice manifestări antiso- cialiste, de denigrare a realizărilor poporului nostru, neadmițind nimănui să se amestece in treburile țării noastre".
Cu profundă emoție și bucurie, Intr-o 

atmosferă de puternică angajare revolu
ționară, patriotică, participanții la confe
rință au adoptat, in unanimitate, o hotă
rî re prin care încredințează delegaților la 
congres mandatul ca în numele comuniș
tilor, al tuturor oamenilor muncii din ju
dețul Harghita să susțină propunerea ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales, 
la Congresul al XIV-lea, in suprema func
ție de secretar general al Partidului Co
munist Român.

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

secretar general al partidului
„Exprimînd din adincul inimilor, intr-o deplină unitate de gind șl simțire eu 

întreaga națiune, dragostea profundă ți atașamentul nețărmurit, adînca prețuire 
ți recunoștință față de partid^ față de conducătorul său iubit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu - ilustru ginditor revoluționar, eminent militant comunist și 
patriot înflăcărat, genial făuritor al celei mai drepte ți umane orinduiri pe pă
mintul scump al patriei, personalitate politică proeminentă a lumii contemporane - 
participanții la Conferința organizației județene de partid Harghita dau glas cu 
nestăvilit entuziasm deplinei adeziuni a comuniștilor, a tuturor locuitorilor jude
țului, susținind cu tărie Hotârirea Planarei C.C. al P.C.R. privind realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de secretar general al Partidu
lui Comunist Român. Noi vedem in această istorică hotărire a întregului partid 
ți popor chezășia inaintării ferme a patriei noastre pe calea socialismului ți 
comunismului, a împlinirii celor mai îndrăznețe aspirații ale națiunii noastre 
socialiste",

Candidații pentru organele centrale ale partidului:
Lina Ciobanu, Paraschiva Clobotă, loan Cîrcei, Aurel Costea, Dăvid Ana, 

Fejes Iuliu, Găl Ferenc, Emil Huidu, Molnar Emeric, Nagy Albin, Grigore-Vasile 
Pop, Tokos Ladiszlau.
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Conferințele organizațiilor județene de partid
(Urmare din pag. I)a Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate șl înaintare a României spre comunism.In cursul lucrărilor au fost examinate, cu exigență partinică, revoluționară, în spirit critic și autocritic, activitatea politlco-organi- zatorică desfășurată de comitetele județene, de organele șl organizațiile de partid, de stat, de masă șl obștești, pentru Înfăptuirea hotărârilor Congresului al XlII-lea, a sarcinilor, orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, modul in care s-a acționat pentru Îndeplinirea planului pe acest an și pe întregul cincinal, pentru aplicarea programelor privind dezvoltarea economlco-socială a fiecărei localități, parte integrantă a programului general da ridicare a patriei pe noi trepte de progres și civilizația socialistă.Pornind de la sarcinile Importante ce revin organelor și organizațiilor de partid, au fost dezbătute căile și modalitățile de acțiune pentru ca acestea să-și aducă întreaga contribuție la îmbunătățirea activității economice, la sporirea productivității muncii, realizarea producției fizice și. In primul rlnd, a celei destinate exportului, ridicarea nivelului tehnic șl calitativ al produselor, creșterea continuă a rentabilității și beneficiilor, a spiritului de răspundere față da modul în care este gospodărită partea din avuția națională încredințată spre administrare fiecărui colectiv, continuarea procesului de organizare și sistematizare a localităților, întărirea șl apărarea proprietății socialista da stat și cooperatiste, temelie sigură a bunăstării întregii națiuni. Intr-un pronunțat spirit critic și autocritic, în cursul dezbaterilor au fost examinate realizările la nivelul întreprinderilor, localităților și județelor, au fost evidențiate experiența pozitivă acumulată, neajunsurile și rămînerile în urmă constatate, fiind subliniate căile și metodele da lichidare neîntîrzlată a lipsurilor manifestate, de perfecționare a activității în toate domeniile.Au fost făcute, cu acest prilej, numeroase propuneri concrete și s-au stabilit măsuri in vederea angajării ferme a colectivelor de oameni ai muncii de pe întreg cuprinsul patriei în direcția realizării exemplare a planului pe acest an șl pe întregul cincinal, pregătirii corespunzătoare a condițiilor pentru Înfăptuirea obiectivelor prefigurate în documentele programatice care urmează să fie dezbătute și aprobate la Congresul al XIV-lea al partidului — Congresul victoriei socialismului în patria noastră, al deplinei independențe, politice și economice • României.Făcind bilanțul Importantelor succese înregistrate în agricultură, participant!! la conferințe au arătat că producțiile mari realizate în a- cest an la toate culturile evidențiază justețea politicii partidului nostru privind dezvoltarea și modernizarea acestei ramuri importante a economiei naționale, consolidarea permanentă a proprietății socialiste, de stat și cooperatiste, ca se constituie în fundamentul trainic și unic al înfăptuirii obiectivelor noii revoluții agrare. Au fost analizate, totodată, căile, acțiunile șl măsurile ce se impun pentru per

PATRIOTISMUL SOCIALIST, REVOLUȚIONAR
- forță a progresului multilateral al țării
(Urmare din pag. I)tea superioară a rezultatelor acesteia, în rodnicia și eficiența economică și socială cu care sînt fructi-1 ficate valorile ce alcătuiesc moderna dotare tehnico-materială a economiei naționale, resursele materiale șl timpul de lucru. In epoca noastră, angajarea cu întregul potențial de abnegație și dăruire, sub semnul unor înalte țeluri, trebuie însoțită permanent de preocuparea pentru ridicarea competenței profesionale, ca o condiție esențială a unui efort; încununat de o maximă eficiență. Tocmai de aceea, ridicarea pregătirii profesionale, științifice, tehnice, economice, de cultură generală a fiecărui om al muncii dobîndeșta caracterul unui imperativ categoric, constituie expresia dorinței de a sluji cu o înaltă eficiență însăși țara. Cu alte cuvinte, voința de a fi de folos patriei, de a-i consacra toată puterea de muncă trebuie să se bazeze pe o bună pregătire de specialitate, pe o temeinică stăpînire a meseriei, pe capacitatea de a soluționa operativ și cu înaltă competență problemele îndeplinirii exemplare a sarcinilor la fiecare Ioc de muncă.Simțămintele patriotice reprezintă un statornic stimulent pentru participarea activă a fiecărui om al muncii la viața social-politică a țării, pentru prezența sa nemijlocită in dezbaterile de idei, ce dau conținut și substanță formelor de conducere democratică făurite în societatea noastră, integrînd în circuitul public experiența de viață, investiția da Inițiativă a fiecărui cetățean, parte integrantă a marelui tezaur de gîn- dire al națiunii noastre. In același timp, constituie un semn de profundă trăire a simțămintelor patriotice curajul civic în combaterea mentalităților și atitudinilor neconforme cu normele etice ale societății socialiste, voința de a nu trece indiferent fie lingă lipsuri ori neajunsuri, pe ingă cei care, într-un mod sau altul, încalcă legile țării. Este necesar, se subliniază în Expunerea la recenta Plenară lărgită, „să fim necruțători față de manifestările de necinste, de sustragere, de furt, care, oricum le-am privi, sînt forme ale activității antisocialiste, contrarevoluționare, străine spiritului socialismului și reprezintă, de fapt, rămășițe ale concepțiilor și practicilor proprii orinduirii burghezo-moșie- rești ! Să educăm Întregul tineret, întregul popor în spiritul cinstei, al dragostei de muncă, al apărării neabătute a proprietății obștești, a întregii proprietăți, de a fi necruțători față de orice slăbește și jignește omul — constructor al societății socialiste î“.
vremea

Prognoza meteorologică pentru Inter
valul 12 noiembrie (ora 20) — 15 noiem
brie (ora 20). în țară : Vremea va fi in 
general închisă șl se va răci ușor. Cerul 
va fi mal mult acoperit. Vor cădea ploi 

fecționarea In continuare a muncii. Îndeplinirea Întocmai a programelor stabilita In acest domeniu, pentru obținerea unor recolta din an In an mai bogate.Elocventă expresia a caracterului profund democrația al vieții da partid, al societății noastre socialiste, dezbaterea și aprobarea in cadrul conferințelor județene a proiectului Programului-Dlrectivă cu privire la dezvoltarea economlco- socială a României in cincinalul 1991—1895 și orientărilor de perspectivă pînă In anii 2000—2010, precum șl a Tezelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului — documente de covirșltoare Însemnătate, elaborate sub directa Îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, documente ce corespund pe deplin marilor posibilități șl resurse ale economiei naționale, uriașei capacități creatoare a poporului român, cerințelor obiective ale dezvoltării multilaterale a României —, au pus În lumină adeziunea fierbinte a comuniștilor, a tuturor cetățenilor patriei la Întreaga politică promovată de partidul șl statul nostru, hotă- rîrea unanimă de a înfăptui cu succes, pe baza strategiei revoluționare a Partidului Comunist Român, măreața operă de construire a socialismului, de a asigura condițiile pentru edificarea comunismului pe pămlntul patriei.Hotărtrlle adoptate de conferința subliniază voința organelor șl organizațiilor de partid de a acționa pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de mupcă, pentru dezvoltarea șl perfecționarea democrației muncltoreștl-revoluționare, pentru Intensificarea șl ridicarea pe un plan superior a muncii politlco-organiza- torice, ideologice șl cultural-educative, de formare a omului nou, cu Înaltă conștiință socialistă, cu un dezvoltat spirit de responsabilitate și combativitate revoluționară, cărora le revine nobila misiune de a contribui la creșterea rolului conducător al partidului, la mobilizarea maselor largi de oameni ai muncii la Îndeplinirea planurilor șl programelor de dezvoltare multilaterală a patriei, la aplicarea consecventă In viață a principiilor șl normelor eticii 
șl echității socialiste.Conferințele au reprezentat, totodată, un prilej de reafirmare a adeziunii depline a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii față de politica externă a partidului și statului nostru, față de inițiativele secretarului general al partidului, președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe plan internațional, consacrate dezvoltării, colaborării șt înțelegerii Intre popoare, soluționării constructive a problemelor cu care se confruntă omenirea, întăririi păcii ți securității pe planeta noastră,Exprimtnd întregul sprijin pe care comuniștii, poporul, român îl acordă poziției ferme și principiale « Partidului Comunist Român, a României socialiste de apărare a valorilor socialismului — al cărei strălucit promotor este tovarășul Nicolae Ceaușescu — participanții la lucrări au combătut .cu hotărire tezele șl ideile referitoare la dezideologizarea relațiilor internaționale, la renunțarea la concepțiile fundamentale ale construirii societății socialiste, încercările unor cercuri reacționare de a submina și defăima socialismul. A fost reafirmată hotărîrea nestrămutată a națiunii noastre de a se împotrivi cu toate forței»

Patriotismul socialist revoluționar include în substanța sa cea mal profundă, pe lingă trăsături ce au fost proprii întotdeauna simțăminte- lor de dragoste pentru patrie, iubirea pentru vatra strămoșească, atașamentul față de limba, datinile, obiceiul și portul străbun, respectul față de înaintași, dorința de a fi de folos țării — caracteristici șl însușiri noi, care îl conferă o forță sporită, caracterul unui adevărat liant al conștiințelor. Este vorba despre adeziunea la valorile noi, specifice orîn- duiril socialiste, despre încrederea în politica partidului, despre hotărîrea de a o Înfăptuit neabătut. în același sens, patriotismul revoluționar este definit și prin convingerea nestrămutată în superioritatea socialismului, în capacitatea acestuia de a asigura împlinirea celor mai profunde aspirații ale poporului, de a deschide cele mai largi posibilități de afirmare plenară a personalității umane, de a crea condiții pentru înfăptuirea deplinei egalități între toți cetățenii, a autenticului umanism. Privit sub aceste aspecte, patriotismul socialist se identifică, se contopește cu spiritul revoluționar, fiind nutrit din același sentiment al înaltei răspunderi sociale, al receptivității la nou, al încrederii în partid șl în cauza socialismului, al voinței de a pune toate energiile și puterea da muncă in slujba propășirii țării, a demnității patriei socialiste.Insemrtînd deci dragoste adinei pentru propriul popor, răspundere majoră față de prezentul și viitorul său, hotărîre fermă de a face totul pentru ca, așa cum visa poetul, „mîndru să se Înalțe peste tot în lume steagul tricolor", patriotismul socialist revoluționar îngemănează in însăși definiția sa respectul pentru cei de alt neam și limbă, pe care vremurile i-au așezat alături de români in vatra-ne strămoșească, pentru munca, aspirațiile și realizările lor, pentru contribuția lor, ca demni și devotați cetățeni ai patriei comune, la toate înfăptuirile ce-1 împodobesc istoria și prezentul de mari înfăptuiri. De demult, de altfel, poporul român a așezat la temelia relațiilor cu naționalitățile conlocuitoare dorința vie a bunei înțelegeri șl conviețuiri, a respectului reciproc, considerînd că, așa cum s-a spus încă In vremea revoluției pașoptiste, viața i-a reunit pe aceeași vatră pentru ca împreună să o facă să rodească și tot Împreună să se bucure de rezultatele muncii și eforturilor lor. Astăzi, mai mult ca oricînd, a- ceste tradiții ale conviețuirii și frăției își află expresie in unitatea de nezdruncinat a oamenilor muncii din țara noastră, fără deosebire de naționalitate, în convingerea tuturor fiilor patriei că, prin munca lor uni-
■labe șl burnițe in prima zi, apoi, pe 
arii relativ extinse, vor cădea precipi
tații, in majoritatea regiunilor, acestea 
fiind sub formă de ploaie, iar la mun
te și in zona deluroasă și sub formă de 
lapovlță și ninsoare, vintul va prezenta 
unele intensificări din nord, îndeosebi 
la munte, in a doua parte a intervalu
lui. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre minus 2 șl plus t grade, iar 
maximele Intre 2 șl 10 grade. Se va pro- 

tendințelor imperialiste de încălcare a drepturilor popoarelor la dezvoltare liberă șl independentă, de a face totul pentru triumful idealurilor comuniste.Semnificativă ilustrare a unității indestructibile a poporului român în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, întreaga desfășurare a conferințelor evidențiază forța Partidului Comunist Român, rolul său hotărîtor în întreaga operă de făurire a socialismului pe pămintul României, marea sa capacitate politlco-orga- nizatorică, da mobilizare a tuturor forțelor societății la înfăptuirea obiectivelor dezvoltării necontenite 
a patriei.

in conformitate cu prevederile Statutului partidului, cu criteriile stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din luna iunie, conferințele au ales noile organe de conducere ale organizațiilor județene de partid, delegații pentru Congresul al XIV-lea al P.C.R. și au desemnat candidații pentru organele centrale de partid. Dezbaterea și aprobarea prealabilă a acestor propuneri in adunările generale ale organizațiilor de bază din care fac parte candidații, la care au luat parte ca invitați șl alțt oameni ai muncii din unitățile respective, subliniază încă o dată democratismul profund al vieții interne de partid, al Întregii activități politice din țara noastră.Organizațiile județene de partid 
au încredințat delegaților la Congres mandatul de a vota realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, de 
a aproba documentele programatice ce vor fi supuse dezbaterii marelui forum al comuniștilor români, care prin conținutul și obiectivele lor deschid noi și minunate perspective dezvoltării socialiste șl comuniste a patriei.In cadrul conferințelor au fost aleși ca prim-secretari ai comitetelor județene de partid tovarășii : Gheorghe Tănase — Bacău ; Letitia Ionaș — Bistrița-Năsăud ; Anton Lungu — Brăila ; Simion Cotoi — Buzău ; Constantin Radu — Caraș-Severin ; Mihai Marina — Constanța ; Ștefan Rab — Covas- na ; Ion Popescu — Giurgiu ; Aurel Costea — Harghita ; Alexandrina Găinușe — Ialomița ; Nicolae Bu- șui — Mehedinți ; Vasile Bărbu- leț — Maramureș ; Viorel Igreț — Mureș ; Floarea Leuștian — Neamț; Maria Ștefan — Sălaj ; Nicu Ceaușescu — Sibiu ; Gheorghe Ca- tană' — Suceava ; Radu Bălan — Timiș ; Nicolae Gheorghe — Tul- cea ; Niculina Moraru — Vrancea.Sub semnul hotărlril unanime de 
a urma neabătut calea trasată de gloriosul nostru partid comunist, participanții Ia lucrările conferințelor județene au adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, telegrame in caro se reafirmă angajamentul ferm al membrilor de partid, al întregului nostru popor de a-și intensifica e- forturile creatoare pentru transpunerea în practică a mărețelor obiective prefigurate în documentele programatice âle apropiatului forum al comuniștilor români, care va asigura edificarea socialismului și comunismului pe pămintul scump al patriei, creșterea necontenită a nivelului da civilizație, a bunăstării celor ce muncesc.

tă, vor putea adăuga noi împliniri la cununa Înfăptuirilor de plnă acum, țara ureînd noi trepte de progres șl civilizație.In concepția partidului nostru, patriotismul socialist revoluționar este înțeles ca un sentiment adînc dătător de încredere în forțele creatoare ale propriului popor, ca un solid postament al demnității naționale și, în același timp, ca temei al respectului șl prețuirii acordate realizărilor altor popoare, respect și prețuire ce nu trebuie niciodată confundate cu ploconirea în fața străinătății, cu tendințele cosmopolite. Totodată, partidul nostru subliniază strînsa legătură între patriotismul socialist și solidaritatea internațională, unul neputînd fi opus celuilalt, unul neputînd fi așezat mai sus, pe o scară a valorilor, în detrimentul celuilalt.Toate aceste aprecieri ale partidului nostru își probează marea lor valoare ca principii și jaloane ale acțiunii practice în împrejurările complexe ale situației de astăzi din viața internațională, în care cercuri și forțe politice ce trăiesc cu nostalgia unor vremi apuse și care nu se pot împăca deloc cu realitățile politice postbelice practică pe scară largă, uitînd cu bună știință lecțiile trecutului, denigrarea istoriei, a muncii și a realizărilor altor popoare, ațiță instinctele naționaliste, suflă în jăratecul vrajbei între popoare, se pronunță deschis pentru revizuirea granițelor.Așa cum rezultă limpede și din magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., formarea și dezvoltarea convingerilor revoluționare ferme, a conștiinței patriotice reprezintă rodul unui proces educațional complex și continuu, al unei vaste activități ideologice și politico-educative. în acest sens este nevoie ca, prin forme și modalități formative diverse, prin acțiuni cu mesaj educativ limpede, prin manifestări cu puternică forță de penetrație în conștiințe, să se asigure cultivarea respectului pentru trecutul național, pentru mărețele înfăptuiri ale epocii pe care o străbate acum țara, edi- fieîndu-se o limpede conștiință a îndatoririlor șl răspunderilor patriotice, pe care generațiile de azi și de mîine le au față de țară. Pentru ca toți fiii ei să înțeleagă că timpul pe care îl trăim reprezintă o perioadă hotărîtoare pentru destinul nostru ca popor, că acest timp, cu o valoare unică, solicită unirea și punerea în valoare, sub conducerea partidului, a tuturor energiilor și potentelor creatoare ale țării în numele țelului înalt al asigurării viitorului său demn, liber, independent, socialist.
duce ceață, in prima parte a intervalu
lui, mai ales in zonele joase din cen
trul și nord-vestul țării. în București : 
Vremea va fi în general închisă, cu ce
rul mal mult acoperit. Temporar va 
ploua slab sau va burnița. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 2 
șl 5 grade, cele maxime intre 6 și 9 
grade. Dimineața șl seara se va produce 
ceață.

IN TELEGRAME ADRESATE

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

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

și depășirea sarcinilor de plan pe acest an 
si din actualul cincinal«Prin telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, colective din unități economice raportează însemnate realizări în Îndeplinirea planului pe acest an și pe întregul cincinalComitetul Județean Bihor al P.C.R. raportează că un număr de 30 de unități economice din județ au îndeplinit, la data de 10 noiembrie, sarcinile de plan la produc- ția-marfă pe 4 ani din actualul cincinal. In telegramă se subliniază hotărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii bihorenl da a realiza pînă la 20 noiembrie o depășire a producției-marfă industriale cu 600 milioane lei, a producției de energie electrică cu 60 milioane kWh, de alumină cu 2 500 tone, de confecții-textile cu 225 milioane lei, concomitent cu reducerea consumurilor normate d« metal cu 4 000 tone, de combustibili convenționali cu 18 500 tone, de energie electrică cu 20 500 MWh.Exprimînd deplina și entuziasta aprobare față de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la realegerea dumneavoastră, . mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, in suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român — se arată în telegramă — animați de pilduitorul exemplu revoluționar pe care ni-1 oferiți cu neasemuită generozitate, vom acționa cu devotament nemărginit pentru înfăptuirea la un înalt nivel de calitate și eficiență a planurilor și programelor de dezvoltare eco- nomico-socială In profil teritorial, avînd convingerea nestrămutată că faptele exemplare de muncă sînt cel mai ales omagiu pe care-1 putem aduce partidului nostru glorios, strălucitului său conducător, patriei iubite — Republica Socialistă România.Biroul Comitetului Municipal da Partid Sfîntu Gheorghe raportează că, în întîmpinarea Congresului al XIV-lea al P.C.R, oamenii muncii din această localitate au îndeplinit cu 21 de zile mai devreme planul producției- marfă industriale In profil teritorial pe 11 luni din acest an, crein- du-se condiții pentru obținerea pînă la 30 noiembrie a unei producții suplimentare în valoare de 500 milioane lei. De asemenea, planul la producția netă industrială a fost depășit cu 126 milioane lei. Totodată, au fost realizate însemnata
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economii față de normele de consum, concretizate în 6 864 tone metal, 2 627 tone combustibil convențional, 8.320 MWh energie electrică. In sectorul zootehnic, membrii Cooperatiyei Agricole de Producție Chilieni au realizat planul anual de producție in condiții de eficiență sporită, depășind efectivele de bovine planificate pe Întregul an, au înregistrat un indice de natalitate de peste 90 la sută, iar producția de lapte a fost depășită cu 2 000 hectolitri, față de plan. Pînă la sfîrșitul anului, planul sectorului zootehnic al acestei unități va fi depășit cu 30 la sută.DInd glas sentimentelor de dragoste profundă, de cea mai aleasă prețuire și Înaltă considerație pe care le nutresc comuniștii, toți oamenii muncii din municipiul Sf. Gheorghe față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele Erou între eroii neamului, personalitate proeminentă a lumii contemporane — se subliniază în telegramă — exprimă, asemenea Întregului popor, deplina satisfacție și adeziune unanimă față tie Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al P.C.R. din iunie ca, la al XIV-lea Congres, să fiți reales in funcția supremă de secretar general al partidului, simbol al unității de granit a întregului nostru partid și popor, al voinței nestrămutate de a făuri socialismul și comunismul pe pămintul scump al patriei.Minerii din brigada sectorului IV al întreprinderii Miniere Pe- trila raportează că și-au îndeplinit și depășit sarcinile de plan pe întregul cincinal. A fost extrasă peste prevederi o cantitate de .300 mii tona cărbune.Oamenii muncii de la întreprinderea Minieră Salina Siănic raportează că la data de 9 noiembrie au realizat planul la producția- marfă și export pe 4 ani ai actualului cincinal, ceea ce va permite ca pînă la sfîrșitul anului în curs să se obțină un spor la producția-marfă în valoare de 22 milioane lei, iar la export de 23 milioane leLColectivul întreprinderii de Sticlărie șl Porțelan Dorohoi raportează că la 10 noiembrie au realizat planul la producția-marfă pe 4 ani ai cincinalului, estimînd obținerea plnă la finele anului a unei producții suplimentare în valoare da 57 milioane lei. (Agerpres)
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(sala Cosmonauților, 11 12 04) t O fe
tiță mai cu moț — 11,30
• Circul București (10 41 95) : „Arena 
atracțiilor" (R.P. Bulgaria) — 10; 15,30;
13,30
0 Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59): 
Camera de alături — 15,30

cinema ACTUALITATEA SPORTIVĂ
0 Ciclul de filme „Drum de luptă șl 
biruința" — 16,30 ; Milial viteazul — 
9; 12,45; 18: PATRIA (11 86 25)
® Ciclul ue filme „Suo semnul ma
rilor împliniri": SCALA(11 03 72) — 15 
0 Rochia albă de uantela : SCALA — 
9; 11; 13» 17,15; 19,30, FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11; 13; la; 17,15; 19,30, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30
© Drăguța Aelita t 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
0 Revanșa : VICTORIA (16 28 70) — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 19,45, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
0 Columna : DACIA (50 35 94) — 9; 11; 
13; 1Ș_; 17; 19
0 Misterele Bucureștilor : LIRA
(317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19
0 Cei care plătesc cu viața : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
AURORA (350466) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
© Imposibila iubire : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 12; 15,30; 18,30
0 Cronica adolescenței — 17; 19 ; Pro
gram de desene animate — 9; 11; 13; 
15; DOINA (16 35 38)
0 POveste din Nordul Îndepărtat : 
TIMPURI NOI (15 6110) — 0; 11; 13; 
15; 17; 19
0 Zbuciumul Iubirii: UNION (13 49 04):
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 O farsă pentru cuscru : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
0 Cursa secolului : FERENTARI
(80 49 85) — 13; 17: 19
0 Poiana cerbilor : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Zece negri mititei COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 18,30
0 Oricare fată iubește un băiat : 
VIITORUL (10 67 40) - 15; 17; 19
0 Nava iui Yang: POPULAR (3515 17):
— 15; 17; 19

Tovarășului PETĂR MLADENOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist BulgarCu prilejul alegerii dumneavoastră in funcția da secretar genera! al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român șl al meu personal vă adresez calda felicitări și cele maî bune urârl de succes în dezvoltarea economică și «ocială a țării, în construcția societății socialiste.Folosesc acest prilej pentru *-ml  exprima satisfacția că relațiile tradiționale da prietenie, solidaritate și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, dintre Republica (Socialistă Români» și Republica Populară Bulgaria se dezvoltă pe multiple planuri spre binele și in interesul ambelor noastre popoare.

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Ultimul set — 11 ; Moștenirea
— 18 ; (sala Amfiteatru) : Drumul 
singurătății — 18 ; (sala Atelier) : Fa
leza — 11
© Filarmonica ..George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Mihăela NCagu — 
vioară. La pian : Adrian Tomeseu. 
Cristian Chlvu — vioară. La pian : 
Oana Velcovici — 10 ; Recital de pian 
Dana Nigrim — 17 ; (Ateneul Român): 
Stagiunea educativă pentru elevi. „Pa
gini din muzica simfonică româneas
că și universală". Concert prezentat 
de orchestra simfonică de stildenți a 
Conservatorului „Ciprian Porumbes- 
cu“. Dirijor : Aurel Niculescu. Solist : 
Bogdan Zvorișteanu — 11 ; Duo vio
lonistic : Mircea Călin, Violeta Călin 
(Vivaldi, Mozart) — 18
• Opera Română (13 1 8 57) : Cosetta
— 11 ; Precauțiuni inutile — 18
0 Teatrul de operetă (13 63 48): Okla
homa — 10,30 ; Contesa Maritza — 18 
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 10,30 ; Secretul familiei 
Posket — 18 ; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Cintec despre mine Însumi
— 10,30 ; Cîjnele grădinarului — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Maidanul 
cu dragoste — 10,30 ; Mitică Popescu
— 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Lewis 
și Alice — 11 ; Bărbatul și... femeile
— 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Slugă 
la doi stăpini — 10 ; Preșul — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Scapino — 10 ; Taifun — 
18 : (sala Studio) : sculptură în os —
10,30 ; Dansul morții — 12,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Iarna cmd au murit can
gurii — 11 ; Cursa de Viena — 18 ; (în 
foaier) : Pasarea măiastră — Maria 
Tănase — 18,30 ; (sala Giulești,
18 04 85) : Cocoșelul neascultător — 11; 
Așteptam pe altcineva — 15; 18
0 Teatrul satiric-muzicâl „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, tempo
— 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : Anotimpuri — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca Zăpadă și cel 7 pitici — 10,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Dumbrava minunată — li; 

Sînt încredințat că relațiile dintre partidele șl țările noastre, bazate pe deplina egalitate în drepturi, respectarea independenței șl suveranității naționale, se vor dezvolta In continuare in interesul popoarelor român șl bulgar, al Întăririi forțelor socialismului, al colaborării și păcii in Balcani, in Europa și in întreaga lume.Vă adresăm dumneavoastră, partidului comunist, întregului popor bulgar urări de noi șl tot mal mari succese în înfăptuirea programelor de înaintare și dezvoltare pe calea socialismului In patria dumneavoastră, pentru prosperitatea poporului bulgar prieten.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general
al Partidului Comunist Român

TELEGRAMAPrlmul-mlnlstru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a trimis primului- minlstru al Republicii Turcia, Yîl- dîrim Akbulut, o telegramă prin care 11 adresează, cu ocazia numirii sale în această funcție, calde felicitări și
Programele de dezvoltare economico-socială a localităților,

In dezbaterea comuniștilor, a tuturor cetățenilor
Certitudinile prezentului, temelii

trainice pentru viitor— Stringea cu căldură mîna consătenilor mei. Aveam șansa să trăim un moment ce ni s-a incrustat adine în memorie. Eram atit de aproape da cel mai iubit fiu al țării, de omul cara cu întreaga lui ființă gîndește și acționează pentru binele poporului nostru. II aveam ca oaspete la acel început de toamnă pe secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care și-a găsit timp să treacă și pe la noi pentru a vedea cum arată culturile agricole și a ne sfătui pentru a obține recolte tot mai mari, pentru a munci mal bine și a trăi cit mal civilizat — ne mărturisește cu emoție Constantin Manole, șef de echipă la ferma 1 a C.A.P. Podu Iloaiei.O bucurie împărtășită de toți locuitorii acestei străvechi așezări, care in ultimii ani cunoaște profunde mutații ce schimbă destinul oamenilor. Prezentul în care trăim este indisolubil legat de trecut, ca două fețe ale unei singure realități. Prin ce erau vestite aceste locuri 7 Prin nimic sau, mai precis, prin sărăcie. Anii au trecut șl pămintul avea pe unii să-i îmbogățească, iar pe cei mulți să-i mențină lipsiți de condiții elementare de viață. Dar timpul socialist s-a dovedit singurul a fi capabil să repună lucrurile în rostul lor firesc. Iar anii de după Congresul al IX-lea al partidu-* * lui marcau în fapte concrete, în trainice Împliniri, drumul spre o nouă*  viață, spre afirmarea civilizației și a adevăratei dreptăți.Iată, succint, clteva date cu privire la stadiul de dezvoltare al localității Podu Iloaaei. Producția globală realizată în acest an se apropie de un miliard lei. Valoarea producției agricole se ridică la 340 milioane lei. Pentru a întregi a- ceastă imagine, merită a fi reținut că în cele 42 de unități Industriale, agricole și social-culturale lucrează circa 3 500 de persoane. Marea majoritate 
a locuitorilor și-au găsit Ioc de muncă aici, in ateliere sau secții de fabricație, în sectorul serviciilor, în școli sau dispensare, dar in primul rind pe ogoare, pentru că profesiunea de bază a tuturor este cea de agricultor. Strădania lor este de a face cu hărnicie și pricepere ca pămintul să fie mai rodnic.— Am obținut rezultate bune, menționează Tatiana Corban, membră cooperatoare la ferma nr. 3 a C.A.P. Podu Iloaiei. Dar ele puteau să fie și mat bogate dacă strădania noastră ar fi fost mai mare și am fi generalizat o serie de metode aplicat» de stațiunea de cercetări agricole din comună. La cele două C.A.P.-uri, la Asociația Economică de Creștere a Puilor și Păsărilor Ouătoare există garanția că. prin Înfăptuirea măsurilor de îmbunătățire propuse, realizările se vor situa la nivelul cerințelor actuale.— Așa cum ne cere secretarul general al partidului, va trebui să ajungem la o producție de 50 tone porumb la hectar și 15 tone grîu la hectar — ne spune Constantin Manole, șef de echipă la ferma nr. 1 a C.A.P. Podu Iloaiei. Atingerea acestor performanțe, altădată de neimaginat, astăzi este pe deplin posibilă și 6Întem pe deplin convinși că de bunul

O La Palatul sporturilor din Capitală va avea loc azi, de la ora 10, gala finală a Campionatelor republicane de box pentru seniori, competiție ce se desfășoară sub genericul „Daciadei". Iată programul reuniunii, care va desemna noii campioni (în ordinea categoriilor, de la semimuscă Ia supergrea) : Florin Hîrcea (C.S.M. Drobeta-Tumu Severin) — Adrian Amzăr (Dinamo București) ; Nicolae Aliuță (Steaua București) — Petrică Paraschiv (Rapid București) ; Relu Nistor (Steaua) — Adrian Mărcuț (Steaua) ; Nicolae Talpoș (Dinamo) — Octavian Stoica (Construcția București); Daniel Măe- ran (Steaua) — Ionel Panaite (Constructorul Galați) ; Viorel Mihăilă (Steaua) — Vasile Morovan (CARBOCHIM Cluj-Napoca) ; Fran- cisc Vaștag (Dinamo) — Mihăiță Ni- țulescu (C.S.M. Borzești) ; Rudei Obreja (Dinamo) — Vasile Citea („Nicotină" Iași); Doru Marlcescu (C.F.R. Timișoara) — Florian Vasile (Steaua) ; Viorel Neagu (C.S. Brăila) _ Mihai Vasilache (I.M.G. București) ; Vasile Adumitroaie (Steaua) — Dan Dăncuță (Dinamo) ; Ștefan Bîrleanu (Metalul Hunedoara) — Teodor Pîrjol (Victoria București).VOLEI • Sala Rapid a găzduit a- searâ meciul retur dintre echipele feminine Rapid București și Nausicaa Reggio Calabria, contînd pentru competiția „Cupa Confederației Europene de Volei". Victoria a revenit voleibalistelor românce cu scorul de 3—1 (9—15, 15—9, 16—14, 15—12).Cum prima întîlnire fusese cîștigată de formația Italiană cu 3—2, pentru turul următor al întrecerii s-a calificat Rapid București 0 Meciurile 

cele mal bune urări. In telegramă sa exprimă convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare statornicite între cele două țări vor cunoaște și în viitor o dezvoltare ascendentă.

mers al agriculturii depinde înfăptuirea tuturor obiectivelor ce privesc dezvoltarea comunei noastre.Există o legătură directă între creșterea puterii economice a comunei și nivelul de bunăstare atins. Din cei peste 9 000 de locuitori, aproape 2 000 trăiesc in cele 650 de apartamente construite în ultimii ani. O gamă variată de produse; se vind în magazinele a căror suprafață comercială totală este de circa 5 000 metri pătrați. La cele două mori se macină sute și mii de tone de făină. La brutăria cooperației, zilnic se coc 3 000 de pîini. In 400 case se face auzit apelul telefonic. Mii de televizoare și aparate de radio, mașini de spălat, aragaze ș.a., bunuri ce se află în case. Oamenii de la Podu Iloaiei muncesc cu spor, trăiesc bine, dar vor și mai bine. Oamenii de aici sînt sănătoși. De el se Îngrijesc 65 de cadre medicale care asigură ocrotirea sănătății. Iar alte 226 de persoane lucrează In domeniul lnvățămintulul și al culturii.Zeci șl sute de elevi, mari aau mici, cuminți sau zburdalnici, tăcuți sau gălăgioși, cu un grai pur moldovenesc, dau viață străzilor. Comuna este plină de tinerețe. In zece școli Învață peste 3 200 de elevi. Iar alțl aproape 500 se pregătesc în cele 6 grădinițe pentru a dăveni' școlari șl apoi a intra In viață. Infuzie de tinerețe, preocupări de viitor.Aici, la Podu Iloaiei, se construiește pentru azi, pentru ziua de mîine, pentru prezent, cu gindul la viitor. ■Numai în acest an se vor da in folosință încă 106 apartamente.— Ne-am angajat ca pînă la Congresul al XIV-lea să ne realizăm sarcinile planului fizic pe acest an, precizează ing. Constantin Iliescu, șef de brigadă construcții. Iar la anul trebuie să construim incă 350 de apartamente, o grădiniță, un cinematograf, un dispensar medical ș.a.Aici, la Podu Iloaiei, punctele reale tie contact intre rural și urban se află intr-o puternică inmănunchiere de influențe reciproce, intr-o mișcare de Îngemănare a atributelor ce desemnează profundele mutații. Și tocmai aceste aspecte au fost subliniata cu pregnantă la recenta adunare cetățenească, dar mai ales sarcinile concrete pentru viitorul prefigurat cu claritate de documentele pregătitoare ale Congresului al XIV-lea al partidului, a căror îndeplinire exemplară va tnsemna condiții de viață suneri- oare, un nou destin. S-a dezbătut programul de dezvoltare economico- socială a localității Podu Iloaiei in perspectiva viitorului cincinal.Recent, în sala căminului cultural se aflau sute de oameni veniți să poarte un dialog, să-și spună cuvîn- tul, să-și exprime fermitatea de a duce la îndeplinire hotărîrile obștii. Primărița Maria Onofrei, apreciată de concetățeni pentru calitățile sale mo- ral-politice, pentru spiritul organizatoric, prezintă cu claritate obiectivele noului cincinal. Se înscriu la cuvint numeroși cetățeni. -Fac propuneri, se angajează să muncească mai bine, intr-un cuvînt, contribuie la prefigurarea viitorului comunei lor.
loan LAZAR

disputate în ilua a treia a „Cupei mondiale" la volei feminin, ce se desfășoară la Osaka, s-au încheiat cu următoarele rezultate : Cuba — R.P. Chineză 3—1; U.R.S.S. — Japonia 3—1; Coreea de Sud — R.D. Germană 3—2; Peru — Canada 3—1. în clasament conduce Cuba, cu 6 puncte.ȘAH. La Santiago, de Chile se desfășoară turneul zonal sud-american, contînd pentru Campionatul mondial masculin de șah. După 7 runde, In clasament conduce maestrul brazilian Gilberto Milos (cu 8 puncte),' urmat de argentinianul Tempone (cu 4 puncte). In runda a 7-a Milos a remizat cu Tempone, iar Morovici a cîștigat la Gamarra.TENIS DE MASA, La Soelveborg (Suedia), in meci pentru „Cupa Ligii europene" la tenis de masă, selecționata Suediei a întrecut cu scorul de 6—1 echipa Poloniei. Cel mai bun jucător al gazdelor a fost Joergen Persson, învingător în toate cele trei partide susținute.TENIS. In turneul Internațional tenis de la Stockholm, suedezul Jan Gunnarsson l-a eliminat cu 6—3, 7—5 pe vest-germanul Boris Becker, cotat printre principalii fa- voriți ai concursului. Intr-o altă partidă, cehoslovacul Ivan Lendl l-a întrecut cu 6—0, 6—2 pe suedezul Anders Jarryd.HANDBAL. In ziua a doua ■ competiției internaționale feminina de handbal de la Trondheim (Norvegia) ; Olanda — Danemarca 28—24 (12—9), R. D. Germană — Iugoslavia 24—21 (12—8).



In preajma Congresului partidului, România, sub conducerea 
dinamică a președintelui Nicolae Ceaușescu, oferă lumii 

imaginea unei țări ferm angajate pe calea socialismului și păcii
ARTICOLE Șl COMENTARII DIN PRESA DE PESTE HOTARE

Reflectind Intensa angajare patriotică a în
tregii noastre națiuni pentru întîmpinarea ma
relui forum ol comuniștilor - cel de-al XlV-lea 
Congres al partidului - cu rezultate cit mai 
bune in toate domeniile de activitate, presa din 
diferite țări ale lumii continuă să consacre spa
ții ample succeselor de seamă dobîndite de 
poporul român, sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, in dezvoltarea multilaterală 
economică șl socială a patriei, planurilor în
drăznețe de viitor ce vor permite țării noastre 
să treacă la un stadiu nou, superior, de dez
voltare.

Sint, totodată, reflectate opțiunile fundamen
tale de politică externă ale României socia
liste, vlzind soluționarea marilor probleme ale 
omenirii, între care subdezvoltarea și edificarea 
unei noi ordini economice mondiale, justă și 
echilibrată, soluționarea tuturor stărilor conflic- 
tuale, exclusiv pe calea negocierilor, asigurarea 
In lume a unui climat de pace și colaborare 
internațională.

Sub titlul „Congresul al XlV-lea 
al Partidului Comunist Român", ziarul tanzanian „DAILY NEWS" a consacrat României o întreagă pagină ilustrată cu numeroase fotografii.In articolul „Președintele 
Nicolae Ceaușescu — promotor al 
unei noi ordini economice interna
ționale", cotidianul relevă : în ansamblul politicii externe a României, al inițiativelor și demersurilor internaționale ale președintelui Nicolae Ceaușescu, un loc deosebit de important 11 ocupă problema lichidării subdezvoltării, a marilor decalaje dintre state și Înfăptuirii unei noi ordini economice mondiale. în viziunea novatoare a șefului statului român, aceasta este o problemă de a cărei soluționare depind nu numai asigurarea unui echilibru necesar al economiei mondiale, ci și• perspectivele de pace ale întregii omeniri.Este un mare merit al președintelui Nicolae Ceaușescu de a fi elaborat in acest sens o concepție originală și cuprinzătoare, cu o temeinică fundamentare științifică și cu un profund caracter umanist, propunînd, totodată, un program concret și realist de măsuri în vederea realizării acestui deziderat vital al lumii contemporane, iar evoluțiile din viața internațională confirmă valabilitatea aprecierilor președintelui României. Pentru președintele României, principalul obiectiv al noii ordini economice internaționale 11 constituie lichidarea subdezvoltării prin eliminarea definitivă a practicilor și mecanismelor ce o mențin, și o adincesc, iar realizarea lui constituie o necesitate obiectivă a progresului șl păcii In lume.Evidențiind cu putere faptul că efortul propriu al statelor in cauză constituie un factor hotăritor — însăși dezvoltarea României repre- zentind un exemplu în acest sens — președintele Nicolae Ceaușescu arată că, in actualele condiții, un rol important revine cooperării internaționale, chemată să se desfășoare in spiritul noilor principii ca trebuie să guverneze raporturile internaționale.Militînd pentru realizarea acestor obiective, România, președintele Nicolae Ceaușescu o fac cu convingerea că Înfăptuirea lor reprezintă o contribuție reală la revitalizarea Șt relansarea procesului dezvoltării in lume, Ia asigurarea stabilității economiei mondiale, a păcii și securității internaționale.Un alt articol, din același cotidian tanzanian, Întitulat „Bucu
rești — o capitală in plină dezvol
tare", evidențiază numeroasele transformări și modernizări economice, sociale șl edilitare prin care Bucureștiul capătă valențele unei metropole moderne. Astăzi, metropola de pe malurile riului Dîmbovița — scrie ziarul — dispune de un important potențial industrial și este cel mai puternic centru urban al României. Bucureștiul este, in același timp, centru științific, cultural și al învățămin- tului, precum și centru al creației artistice, relevă ziarul. De asemenea, în ultimele două decenii, Bucureștiul a cunoscut o puternică dezvoltare a construcțiilor de locuințe. Uriașele programe de construcții au schimbat radical imaginea orașului.Amploarea transformărilor edilitare ale Bucureștiului — se arată, de asemenea, în articolul din „Daily News" — este ilustrată șl de lucrările de amenajare a riului Dîmbovița, transformat intr-o oglindă de apă curată, contribuind la crearea unei zone de odihnă șl agrement pentru bucureșteni.Prin abordarea teoretică a conceptului de progres social și transpunerea in practică a acestuia. Partidul Comunist Român a urmărit permanent realizarea unității depline dintre dezvoltarea bazei economice — în special a proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție — și cerințele transformării revoluționare a societății. Această politică pornește de la adevărul că proprietatea socialistă de stat și cooperatistă oferă condiții optime pentru valorificarea resurselor materiale, financiare și umane pe baza celor mai înaltă cunoștințe științifice, tehnice, economice și ecologice, adevăr demonstrat in practică — subliniază cotidianul „TA NEA", din Cipru,

• Dezvoltarea proprietății socialiste, baza 
trainică a realizărilor de seamă ale poporu
lui român ® O economie în plin proces de 
înnoire și modehiizare ® Participare activă 
la schimbul de valori materiale, la diviziu
nea internațională a muncii • Demersuri 
și inițiative constructive pentru soluționarea 
într-un chip nou a marilor probleme ale 

contemporaneității

în perioada care a trecut de la acea vară istorică a lui 1965, România a cunoscut, sub conducerea Partidului Comunist Român, in frunte cu președintele Nicolae Ceaușescu, o epocă de progres dinamic, viguros și multilateral.România se poate mlndri astăzi cu o concepție economică modernă și realistă, conform căreia se înfăptuiește o repartizare echilibrată și armonioasă a industriei pe Întreg teritoriul național, garantarea drepturilor egale la muncă, la retribuție, la condiții demne, de lo

cuit, la Invățămlnt, cultură șl ocrotirea sănătății.Proprietatea socialistă ișl dezvăluie funcțiile sale de progres șl in domeniul agriculturii, se subliniază in articol, amintindu-se că în acest an s-au împlinit 40 de ani de cind s-a trecut la organizarea agriculturii pe baza marii proprietăți obștești. Socializarea agriculturii — conclude cotidianul turc —. s-a dovedit a fi o cale sigură pentru creșterea producției agricole în ritmurile și proporțiile cerute de dinamica industrială și de cerințele aprovizionării normale a populației.Sub titlul „România continuă ferm 
calea dezvoltării", ziarul „UHURU", care apare în Tanzania, subliniază că datorită ratelor înalte de acumulare — printre cele mai ridicate din lume — România a redus in mod vizibil decalajele Care o separau de țările dezvoltate și a dobindit o nouă poziție in cadrul ■ economiei mondiale.în 1965, cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. a ridicat In fața societății românești problema realizării u- nui model propriu de dezvoltare, în concordanță cu propriile aspirații ale poporului român, capabil să reprezinte și să fructifice în condiții optime eforturile creatoare și inițiativele românești. Cind spunem că România nu a cunoscut niciodată un asemenea progres ca In perioada scursă din 1965, ne referim la toate marile realizări obținute In a- cest scurt interval, cum ar fi o spectaculoasă dezvoltare a industriei, ale cărei ramuri și subramuri sint repartizate pe întreg teritoriul tării și care asigură mai mult de 90 la sută din cerințele unei economii moderne, produsele sale fiind de nivel mondial.Astăzi, cuvintul de ordine este calitatea, cu efectul său denumit eficiență, calitatea muncii, a vieții, a individului, a participării sale la efortul general, precum și la luarea hotărîrilor, la înfăptuirea întregii politici a tării.Lichidarea datoriei externe în martie anul acesta este cel mai recent și cel mai grăitor argument al forței economice și politice a României, forță cucerită prin eforturi proprii, datorită punerii in practică a politicii inițiate in urmă cu 24 de ani. Mai este doar un singur an pînă cind România va intra in rin- dul țărilor mediu dezvoltate. în limbajul politicii României, aceasta înseamnă încheierea unei importante etape in construcția societății socialiste multilateral dezvoltate,, o- biectiv ce va fi realizat in anul 2000.Poporul român a Înfăptuit cea mai intensă și rodnică operă constructivă din Întreaga sa istorie, cu deosebire după anul 1965, cind la conducerea destinelor țării a fost ales președintele Nicolae Ceaușescu, evidențiază ziarul „THE DAILY KHABAR", din Bangladesh,Opțiunea românească în procesul dezvoltării economico-sociale a reprezentat-o bizuirea pe efortul pro

priu, pe munca producătoare de valori a poporului, pe stabilirea și menținerea unui raport just între partea din venitul național destinată acumulării — circa o treime — și cea rezervată consumului, rezultatul transpunerii în viață a acestei opțiuni fiind impresionant pentru orice om de bună credință.O contribuție nu lipsită de importanță a adus-o reducerea cheltuielilor militare, fondurile eliberate astfel, fiind alocate dezvoltării. Creșterea bogăției tării a influențat calitatea vieții oamenilor, ridicarea nivelului general de civilizație.Tripla calitate a oamenilor muncii — de proprietari, producători șl beneficiari ai avuției naționale —, unitatea de interese fundamentale ale muncitorilor, intelectualilor șl țăranilor, punerea în valoare la scara întregii țări a inteligenței, forței creatoare, vocației profesionale, respectul pentru demnitatea omului, sprijinul social pentru a- firmarea personalității sale pe multiple planuri, grija societății pentru lărgirea orizontului cultural, de instruire șl educație a tuturor cetățenilor, sistemul- original și atotcuprinzător al democrației — toate asigură o. convergență de e- nergii umane puternic stimulatoare pentru procesul complex al dezvoltării, pentru vigoarea economiei naționale românești. Cotidianul relevă, in con.cluzie, că, intr-o pe-, rioadă istoricește scurtă, România a făcut progrese considerabile, devenind, in mai puțin de o jumătate de secol, o țară cu dezvoltare medie, iar in perspectiva anilor 2000—2010 — multilateral dezvoltată. România, poporul său manifestă o puternică vocație de progres» și pace, promovează și susțin o politică umanistă, de largă colaborare și înțelegere cu toate țările șl popoarele, militînd pentru o lume fără arme și războaie.Puternica industrializare a României — arată, intr-un amplu articol, ziarul portughez „O COMER- CIO DO PORTO" — a dus la modificări importante in exporturile acestei țări, care cuprind, in prezent, uh vast evantai, incluzind fn principal construcțiile de mașini, aparatură, mijloace de transport, mărfuri industriale de larg consum, materiale de construcții, produse chimice. Ziarul pune accentul pe faptul că, simultan cu extinderea schimburilor comerciale, au fost promovate forme noi, moderne de cooperare cu alte țări, lăr- gindu-se gama de contacte economice ale României.Alocînd pentru dezvoltare circă o treime din venitul național, România a reușit să-și asigure fondurile necesare pentru programul său de investiții, cu care s-au construit obiective industriale, agrozootehnice și altele, un rol special avîndu-1 Canalul de navigație Dunăre — Marea Neagră, în lungime de 64 kilometri.în ultimii 24 de ani au fost realizate aproape 2 000 obiective industriale noi, instalate în vechile centre economice și în peste 180 platforme noi industriale, aceasta avind ca rezultat o creștere fără precedent a producției industriale, relevă „O Comercio do Porto".Succesul Tîrgului Internațional București — scrie ziarul „MAROC SOIR" — ilustrează participarea mereu mal activă a României la circuitul mondial de valori, la diviziunea internațională a muncii. Oferta României a cuprins o gamă variată de mărfuri, din care cea mai mare parte sint produse noi și modernizate, ce reflectă amplul proces de înnoire pe care il cunoaște In prezent economia românească.Competitivitatea produselor românești, nivelul lor tehnic ridicat, fiabilitatea șl calitatea produselor expuse se bucură de o largă apreciere a partenerilor, oferind ample posibilități de tratative șl de încheiere a numeroase contracte comerciale de export-import pentru anii următori. Tirgul Internațional București și-a dobindit un bun renume in lumea oamenilor de afaceri, fiind o manifestare ce contribuie la dezvoltarea și diversificarea schimburilor comerciale internaționale, la stimularea cooperării multilaterale, evidențiază cotidianul marocan.(Agerpres)

Centenar 
Mihai Eminescu
STOCKHOLM 11 (Agerpres). — tn 

orașele suedeze Lund, Malmb, Gote- 
borg și Stockholm, sub egida Comite
tului suedez pentru comemorarea a 
100 de ani de la moartea lui Mihai 
Eminescu și a Asociației de Prietenie 
SUedia-România s-au desfășurat sim
pozioane dedicate creației marelui 
nostru poet național. Despre creația 
eminesciană și însemnătatea ei națio
nală și universală au vorbit scriitorii 
Ion Milos, Sven Christer Swahn, Jan 
Oestergren (Suedia), prof. Eugen Lo- 
zovan (Danemarca), prof. Nadine 
Brewe (S.U.A.) și prof. Alexandru 
Bălăci, vicepreședinte al Uniunii 
Scriitorilor din România. Au fost re
citate in limbile români și suedezi 
poezii din opera poetului, s-au inter
pretat cintece pe versuri de Emines
cu. Cu această ocazie a fost lansat 
primul volum de poezii Eminescu in 
limba suedeză, in traducerea poetului 
Ion Milos.

La manifestări au participat oameni 
de cultură, cadre didactice, studenți, 
membri ai Asociației de Prietenie 
Suedia-România.

LONDRA 11 (Agerpres). — La Uni
versitatea din Londra a fost organi
zată o seară culturală, in cadrul că
reia au fost evocate personalitatea și 
opera marelui poet național român 
Mihai Eminescu. O expoziție de foto
grafii documentare despre viața și 
locul poetului in cultura universali a 
întregit această manifestare culturală.

In legătură cu relațiile 
chino-americaneWASHINGTON 11 (Agerpres). — Ambasadorul chinez In Statele Unite a adresat Congresului american chemarea de a bloca adoptarea unui act normativ stipulind sancțiuni împotriva Chinei. într-o scrisoare a- dresată Senatului și Camerei Reprezentanților se arată că, dacă va fi aprobat, documentul va constitui „o mare ofensă la adresa poporului chinez", „va întuneca și mai mult relațiile chino-americane și va ridica o nouă barieră" în calea restaurării unor raporturi normale intre cele două țări — relatează agenția China Nouă.

ORIENTUL MIJLOCIU
• O hotărî re a Comitetului 
Executiv al O.E.P. • Contacte 
ale președintelui libanez cu 
diferite formațiuni politiceCAIRO 11 (Agerpres). — Comitetul Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, întrunit la-Tunis, a hotărit să ceară clarificări din partea S.U.A. privind propunerile secretarului de stat american, James Baker, tn legătură' cu inițierea unui dialog palestiniano-israelian — informează agenția MENA, citind surse palestiniene. Această cerere — scrie ziarul egiptean „Al Ahram" — survine după prezentarea de către Baker 
a unor amendamente la propunerile sale inițiale.BEIRUT.il (Agerpres). —Președintele Libanului, Renă Muââwad, a continuat consultările in vederea’ alcătuirii noului guvern. El a conferit cu deputății libanezi și reprezentanți ai diferitelor formațiuni politice și grupări confesionale din țară. Șeful statului libanez l-a primit pe Lakhdar Ibrahimi. secretarul general adjunct al Ligii Arabe, trimis special ai organizației, informează agenția MENA.

După alegerile 
din Grecia

Continuă consultările pentru 
formarea unui nou guvernATENA 11 (Agerpres). — Liderul partidului Noua Democrație, Constantin Mitsotakis, a returnat președintelui Greciei, Christos Sartzetakis, mandatul pentru formarea noului guvern, în urma insuccesului consultărilor sale cu liderii altor partide politice ce ar urma să intre în coaliția guvernamentală. Șeful statului l-a însărcinat pe Andreas Papandreu, președintele Mișcării Socialiste Panelene — P.A.S.O.K., cu explorarea posibilităților de formare a noului guvern. Potrivit Constituției, președintele P.A.S.O.K, are la dispoziție trei zile pentru Îndeplinirea acestei misiuni.
r
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DEZBATERE. Agenția T.A.S.S. relatează că, săptămîna viitoare, problema poligonului nuclear de la Semipalatinsk va fi examinată în cadrul sesiunii Sovietului Suprem al R.S.S. Kazahe. Comitetul Central al P.C. Kazah și guvernul republicii cer închiderea poligonului, această poziție fiind adusă la cunoștința Guvernului U.R.S.S. în primăvara acestui an a fost instituită o comisie republicană pentru supravegherea situației ecologice în regiunea experiențelor. Un nou impuls a fost dat acestei activități de mișcarea „Semipalatinsk—Nevada", care vizează suspendarea testelor nucleare pe pămînt, încetarea experiențelor pe poligoanele din U.R.S.S. și S.U.A.

l

SESIUNEA COMISIEI SUD-SUD. Sîmbătă, la New Delhi s-au deschis lucrările sesiunii Comisiei Sud-Sud. Acest organism, creat in conformitate cu hotăririle celei de-a VIII-a Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate, de la Harare, elaborează recomandări in vederea lichidării inegalităților și discriminărilor in relațiile economice internaționale și asigurării de condiții pentru realizarea progresului țărilor în curs de dezvoltare.DECIZIE. Sub presiunea opiniei publice, a organizațiilor ecologiste, a opoziției, guvernul britanic a fost nevoit să renunțe la planurile de privatizare a sectorului nuclear al sistemului energetic național. Decizia a fost anunțată de ministrul energiei.

„Procesul înnoirilor - numai in cadrul, 
in numele și pe calea socialismului" 

Cuvîntarea tovarășului Petăr Mladenov la Plenara C.C.
al P.C. BulgarSOFIA 11 (Agerpres). — Luînd cuvintul în cadrul plenarei C.C. al P.C. Bulgar, Petăr Mladenov, secretar general al C.C. al P.C.B., a relevat că, în prezent, Bulgaria acționează pentru a deveni un stat socialist modern. Procesul de înnoire ce are loc In țară se desfășoară numai și exclusiv in cadrul socialismului, în numele socialismului și pe calea socialismului. Aceasta implică — a spus el — un dialog activ cu poporul atit in procesul dezbaterii problemelor sociale importante, cit și in adoptarea celor mai importante hotărîri — relatează agenția B.T.A.Partidul Comunist Bulgar, ca parte integrantă a poporului bulgar, ca forță politică cu rădăcini adinei în istoria națională, va fi și pe viitor avangarda și forța conducătoare a societății — a subliniat vorbitorul.Politica internă și externă a țării noastre — a declarat în continuare

LUCRĂRILE SESIUNII 0. N. U.
• Adoptarea unor proiecte de rezoluție în problema dezarmării 

• O nouă denunțare a politicii de apartheid a R.S.A.NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres).— Comitetul pentru probleme politice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat o serie de proiecte de rezoluție în problemele dezarmării aflate pe agenda actualei sesiuni. în proiecte de rezoluție este evidențiată necesitatea adoptării de măsuri eficiente pentru preintîmpi- narea unui război nuclear și accelerării procesului de negocieri dintre S.U.A. și U.R.S.S. in direcția realizării grabnice a unui acord cu privire la reducerea radicală a arsenalelor lor nucleare. într-un alt proiect de document se cere Conferinței pentru dezarmare să înceapă cu prioritate negocieri în scopul realizării unei convenții internaționale care să interzică folosirea armei nucleare sau amenințarea cu folosirea acesteia, în orice împrejurări.Alte proiecte de rezoluție adoptate de Comitetul pentru probleme politice și de securitate stipulează interzicerea producerii de materiale fisionabile in scopuri militare, crea
REALITĂȚI ACUZATOARE

DIN LUMEA CAPITALULUI
Flagelul șomajului se extindeMADRID 11 (Agerpres). — După cum s-a anunțat la Madrid, numărul șomerilor din Spania a fost la finele lunii octombrie de 2 430 608, ceea ce reprezintă o creștere de 12 752 de persoane în comparație cu luna precedentă. Sub raport procentual, cei aflați în căutarea unui loc de muncă reprezintă 16,4 la sută din totalul populației active a țării. Șomajul afectează in mod deosebit sfera serviciilor și agricultura.PARIS 11 (Agerpres). — într-o amplă analiză cu privire la situația economică a regiunii de nord a Franței, cotidianul „Le Monde" a- trage atenția asupra perspectivelor sumbre ale situației locurilor de muncă din regiune. „Bilanțul ultimelor săptămîni, scrie ziarul, este impresionant : la nouă întreprinderi cu profil textil au fost desființate a- proximativ 2 000 locuri de muncă. în regiunea Nord—Pas de Calais, desființarea locurilor de muncă a devenit un adevărat seism social. în

150 000 de persoane fără adăpost 
în Marea BritanieLONDRA 11 (Agerpres). — Potrivit datelor organizației particulare Shelter, în Marea Britanie există în prezent circa 150 000 de persoane fără locuințe. Multe dintre ele se a- dăpostesc sub poduri, pe străzi șl în holuri.

Amplă demonstrațieROMA 11 (Agerpres). — La Roma a avut loc o amplă manifestație, la care au participat circa 200 000 de țărani din toate regiunile țării, care au cerut sprijinirea unui program de măsuri de dezvoltare a agriculturii italiene, informează agenția A.D.N. Participanții au arătat că nu-

ÎMPOTRIVA ACTIVIZĂRII E- LEMENTELOR NEONAZISTE. Interzicerea ținerii în localitatea Grupenhausen a unui congres regional al formațiunii neonaziste FAP a fost cerută de organizația VVN — Liga antifasciștilor, informează agenția A.D.N. Intr-o scrisoare adresată premierului landului Hessa, VVN — Liga antifasciștilor din R.F.G. avertizează în legătură cu intensificarea acțiunilor neonaziste în landul respectiv.CONGRESUL NAȚIONAL A- FRICAN DIN R.S.A. (A.N.C.), organizație politică interzisă de regimul minoritar de la Pretoria, a deschis la Washington o misiune permanentă. Misiunea va Întreprinde pe lingă administrația George Bush demersurile necesare pentru a convinge Statele Unite de necesitatea adoptării de sancțiuni economice eficiente împotriva regimului de la Pretoria pentru a-1 determina pe acesta să a- bandoneze politica de apartheid.REZULTATELE ALEGERILOR DIN IORDANIA. Un comunicat o- ficial privind rezultatele finale ale alegerilor legislative din Iordania relevă că participarea la vot a fost de 63 Ia sută. Intrucit candidaturile în alegeri au fost făcute cu titlu individual, agențiile de presă consideră dificilă o estimare politică definitivă a rezultatelor scrutinului. Se constată ciștiguri pentru forțele fundamentaliste islamice, care au obținut 31 din cela 80 

secretarul general al C.C. al P.C.B. — se bazează și se va baza pe unitatea națiunii bulgare, pe virtuțile de muncă și morale, pe cunoștințele și priceperea clasei muncitoare, ale lucrătorilor agricoli și intelectualității.Referlndu-se la probleme ale politicii externe bulgare, vorbitorul a arătat : Țara noastră Ișl va îndeplini neabătut șl pe viitor angajamentele asumate în cadrul Înțelegerilor internaționale. încurajăm și sprijinim sincer germenii noului In relațiile internaționale, care urmăresc lichidarea pericolului nuclear șl, in genere, a oricărei primejdii de război, lichidarea confruntării, edificarea unei lumi pașnice și neviolente.O direcție prioritară a politicii externe a Republicii Populare Bulgaria o constituie conlucrarea el strlnsă cu celelalte state socialiste — a subliniat, in cuvîntarea sa, Petăr Mladenov.

rea de zone libere de arme nucleare în Orientul Mijlociu, abordează alte aspecte ale dezarmării.In Adunarea Generală a O.N.U. a-au Încheiat dezbaterile în problema politicii de apartheid promovată de Guvernul Republicii Sud-Africana (R.S.A.). In intervențiile lor, reprezentanții a numeroase țări au denunțat încercările regimului minoritar de la Pretoria de a crea impresia unor schimbări în natura apartheidului. Discriminarea rasială și legile sistemului de apartheid au rămas neschimbate — s-a relevat in cadrul dezbaterilor —, starea excepțională in vigoare permite folosirea pe scară largă, ca și în trecut, a puternicului aparat represiv împotriva tuturor .adversarilor regimului minoritar rasist, mii de patrioți sud-africani continuă să zacă în închisori. S-a cerut instituirea de sancțiuni globale și obligatorii, eficiente, de natură să contribuie la eliminarea definitivă a sistemului de apartheid în R.S.A.

treprinderile textile din regiune totalizau jumătate din locurile de muncă din sectorul industrial al regiunii. După război, numărul sala- riaților a fost de 125 000. Astăzi, nu au rămas decît 25 000, efectivele re- dueîndu-se într-un ritm de 10 la sută anual". Ziarul conchide că a- ceastă situație se explică prin profunda criză care a cuprins ansamblul industriei textile franceze.BONN 11 (Agerpres). — Peste 8 milioane de cetățeni ai R.F. Germania trăiesc în sărăcie, a declarat purtătorul de cuvînt al organizației „Paritatisches W ohlf ahrtverband", citat de agenția A.D.N. Numărul săracilor din R.F.G. a crescut rapid, de la Începutul anilor ’80, a adăugat el. Numărul celor obligați să recurgă Ia ajutoare sociale a sporit la peste 3 milioane, iar cel al șomerilor pe termen lung cu peste 500 la sută. Numai 39 din 100 de șomeri primesc în prezent ajutor de șomaj.
Zilele trecute au avut Ioc mal multe acțiuni de protest împotriva acestei situații. Participanții au subliniat că pe „piața liberă" locuințele sint prea scumpe chiar și pentru britanicii cu venituri peste medie.

a țăranilor italieni meroase ferme agricole nu dispun de capacitatea de a rezista concurenței, atrăgînd atenția că aceasta se va intensifica prin crearea pînă in 1992 a unei piețe „interne" a C.E.E. Deficitul agriculturii italiene s-a ridicat, anul trecut, Ia 22 miliarde mărci, informează agenția A.D.N.
1de mandate In Camera Reprezentanților. Totodată, nici una dintre cele 12 femei candidate nu a întrunit numărul de voturi pentru a fi alese. i

CONVORBIRI. Sub egida Națiunilor Unite și a Organizației Statelor Americane (O.S.A.), la sediul din New York al O.N.U. s-au desfășurat, timp de două zile, convorbiri între reprezentanți ai guvernului nicaraguan și ai forțelor „contras". Un purtător de cuvint al organizației mondiale a declarat! că părțile au discutat o gamă largă de probleme, inclusiv legate de încetarea focului și demobilizarea formațiunilor antiguvernamentale. * Convorbirile vor fi reluate luni.

tn articolul „Dezvoltarea proprie
tății socialiste — baza progresului 
multilateral al României".Pe baza naționalizării principalelor mijloace de producție și ca rezultat al acesteia. România a putut lichfda înapoierea economică — într-o perioadă de timp, scurtă —, transformîndu-se intr-o țară industrial-agrară cu o industrie modernă, organizată pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, și cu o agricultură in plin avint.Dezvoltarea proprietății socialiste a permis crearea unui com

plex economic național unitar șl, in ultimele peste două decenii, a unui sistem democratic socialist care Îmbină intr-o concepție unitară democrația reprezentativă cu democrația directă și conducerea unitară a economiei, pe baza planului național, cu autoconducerea muncitorească In unitățile economice și sociale.Experiența României — scrie „Ta Nea" — demonstrează că numai pe baza proprietății socialiste se pot asigura dezvoltarea în ritm înalt a producției sociale, lichidarea înapoierii economice, afirmarea principiilor eticii și echității. Grăitoare in acest sens sint creșterea de 32 de ori a valorii fondurilor fixe față de anul 1948, cind au fost naționalizate principalele mijloace de producție. Demn de menționat — notează cotidianul — este și faptul că producția industrială este de 135 de ori mai mare decit în 1945, producția agricolă — de 10 ori, iar venitul național de 40 de ori, toate acestea confirmind valabilitatea concepției promovate constant de Partidul Comunist Român, conform căreia în orice stadiu al construcției socialiste formele de conducere, organizare și planificare a activității economice și sociale trebuie să se bazeze pe principiile socialiste și pe consolidarea proprietății socialiste ca fundament al progresului multilateral al societății.Președintele Nicolae Ceaușescu, Partidul Comunist Român consideră că noul sistem nu poate fi edificat apelind la metode care exprimă de fapt renunțarea la principiile fundamentale ale socialismului științific, cum sint cele din țările cu o economie de piață bazată pe proprietatea privată.România — se arată în Încheiere — continuă neabătut politica sa de dezvoltare și întărire a proprietății socialiste. Conform hotă- rîrilor celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, proprietatea socialistă poate fi Întărită numai printr-o creștere economică intensivă, bazată pe utilizarea mai eficientă a potențialului de producție, concomitent cu lărgirea bazei proprii de materii prime și înfăptuirea noii revoluții in agricultură. Totodată, dezvoltarea economică a țării se va face pe seama folosirii celor mai înaintate cuceriri ale științei și tehnicii mondiale.Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, din 1965, se Înscrie ca evenimentul cel mal important pentru destinele țării, el deschizind o epocă de prefaceri și realizări remarcabile în toate domeniile. Atunci, într-o atmosferă de vibrant patriotism, eminentul revoluționar Nicolae Ceaușescu a fost ales, secretar general al Partidului Comunist Român — se arată în articolul „România sub 
semnul înnoirilor și al moderniză
rii", publicat în ziarul „MEYDAN" din Turcia.
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O REMARCA SEMNIFICATIVA... Pornind de la faptul că orașul New York are pentru prima dată un primar negru, în persoana lui David Dinkins, iar în Virginia s-a ales primul guvernator negru din S.U.A. — Douglas Wilder — presa americană relevă că aceasta semnifică un progres privind relațiile rasiale din această țară. „A- ceste rezultate — ține însă să a- vertizeze cunoscutul cotidian -New York Times- — nu sint vestitorii mileniului bunelor relații rasiale. Intoleranța încă abundă din toate părțile in S.U.A.".
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SCURGERE DE SUBSTANȚE 
RADIOACTIVE. tn laboratorul 
Mound, din localitatea Miamisburg 
(statul Ohio), aparținind Ministeru
lui american al Energiei, care se 
ocupă cu cercetări in domeniul ar
mamentului nuclear, a avut loc un 
accident, soldat cu scurgerea unei 
mari cantități de tritiu, material pu
ternic radioactiv. 54 de cercetători 
au fost spitalizați. In urma contro
lului s-a constatat că nivelul tritiu- 
lui după accident a fost de zece ori 
mai mare decit limita admisă pentru 
o lună de zile.
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