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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, luni, 13 noiembrie, pe Reynaldo Alvarez Cordero, corespondentul la București al Agenției cubaneze de presă „Prensa Latina". Cu acest prilej, tovarășuî Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu pentru agenția „Prensa Latina".

IN țNȚlMPINAREA CONGRESULUI 
AL XIV-LEA AL PARTIDULUI

PRESTIGIOASE FAPTE DE MUNCA
IN ÎNTREAGA activitate economica

ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI AL XIV-LEA AL P.C.R.

ÎNTRO ATMOSFERĂ DE PUTERNICĂ UNITATE ÎN JURUL 
PARTIDULUI, AL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Conferințe ale organizațiilor 

județene de partid
în paginile ii, iii, iv și v

Cu fiecare zl ce trece, mereu alte și alte colective muncitorești cinstesc prin deosebite fapte de muncă apropiatul forum al comuniștilor români, raportind tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, importante succese în toate domeniile activității econo- mico-sociale. Este o perioadă de muncă intensă, de exemplară dăruire și angajare revoluționară în vederea îndeplinirii neabătute a sarcinilor la producția fizică și la export, la indicatorii calitativi și de eficiență, pretutindeni existînd o mobilizare exemplară pentru a spori rodnicia muncii,-pentru a obține noi și noi realizări de prestigiu în întrecerea socialistă. în acest fel, toate colectivele de oameni ai muncii dau expresie concretă profundului lor atașament la întreaga politică a partidului, susținind din toată inima și cu toată convingerea propunerea privind

realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, Ia marele forum comunist, în înalta funcție de secretar general al partidului, văzînd în aceasta garanția sigură a înaintării României socialiste pe noi culmi de progres, bunăstare și civilizație.în fiecare întreprindere, secție sau atelier cuvîntul de ordine este acum buna organizare a producției, ordinea și disciplina desăvîrșite, astfel încit activitatea să se desfășoare nestinjenit, în ritmuri cit mai înalte. De bună seamă, așa cum a demonstrat în mod constant politica partidului nostru, scopul și măsurile întreprinse pentru dezvoltarea puternică a economiei, pentru sporirea producției și a eficienței economice îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale oamenilor, ridicarea bunăstării întregului popor.
Brigada din Sectorul IV al întreprinderii Miniere

BUCUREȘTI: Ritm intens de lucru 
pe șantiere

Petrila, județul Hunedoara, a îndeplinit

și depășit planul pe întregul cincinal

TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,în atmosfera de puternică Însuflețire in care comuniștii, oamenii muncii, întregul popor intîmpină mărețul forum al comuniștilor români, vă rog să-mi îngăduiți, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, Erou intre eroii neamului, minerul de onoare al țării, să raportez că cei 110 mineri din brigada ce o conduc din Sectorul IV al întreprinderii Miniere Petrila, județul Hunedoara, și-au îndeplinit și depășit sarcinile de plan pe întregul cincinal.Răspunzînd cu fapte de muncă inflăcăratelor dumneavoastră chemări patriotice de a acționa pentru sporirea producției de materii prime și resurse energetice, minerii din brigada noastră au extras peste prevederi, de la începutul cincinalului, o cantitate de 300 mii tone de cărbune. Prin aceasta, vă raportăm că în prezent ne situăm la nivelul planului anului 1991, din care am realizat deja o producție de 15 000 tone.Deși sint delegat Ia Congresul al XIV-lea al partidului, am ținut, Împreună cu ortacii mei, să vă aducem la cunoștință mai devreme această realizare, expresie a atașamentului nostru de neclintit față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, de politica partidului, de cauza socialismului, a deplinei recunoștințe pentru grija deosebită ce o purtați minerilor din Valea Jiului, din întreaga țară.Așa înțelegem noi să ne manifestăm deplina adeziune față de realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducătorul eroic al poporului român, la cel de-al XIV-lea Congres, în suprema funcție de secretar general al partidului, chezășie a înaintării României pe noi culmi da progres și civilizație. Sint convins că și alți ortaci din Valea Jiului, din celelalte mine ale țării vor proceda ca noi pentru sporirea producției de cărbune, realizarea exemplară a sarcinilor de plan, întărirea răspunderii, a ordinii și disciplinei în muncă.Să ne trăiți întru mulți ani, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne conduceți mai departe pe drumul luminos al socialismului și comunismului. Vă urăm multă sănătate și fericire.„Noroc bun !“•
ȘTEFAN ALBAminer, șef brigadă. Sectorul IV, întreprinderea Minieră Petrila, județul Hunedoara

Capitala patriei se înnoiește an de an. Marile citadele industriale de pe platformele ctitorite îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului se extind, noi bulevarde și artere sint obiective sambluri rat sub cretarului varășul Nicolae Ceaușescu, programul de modernizare și dezvoltare economico-urbanistică a Capitalei conferă acesteia, prin noile construcții înălțate, înfățișarea unui oraș modern, demn de marile izbînzi ale socialismului și comunismului pe pămîntul patriei.Constructorii bucureștenl sint ferm hotărîți, asemenea tuturor oamenilor muncii din Capitală și din întreaga țară, să întîmpine marele forum al comuniștilor cu rezultate cit mai bune in întrecerea socialistă. Astfel, în perioada care a trecut din acest an, planul la investiții a fost îndeplinit și depășit, fiind puse in funcțiune 35 de noi capacități de producție, în prezent se acționează cu hotă- rîre pentru intensificarea lucrărilor

armonios încadrate de social-culturale și an- de locuințe. Desfășu- directa îndrumare a se- general al partidului, to-

de construcții-monta] pe șantierele Centralei de Termoficare Progresul, întreprinderilor de cabluri și materiale electroizolante, de țevi „Republica", „Semănătoarea", Institutului de cercetări metalurgic? și altele, ceea ce va permite punerea în funcțiune a noi obiective deosebit de importante pentru economie. Concomitent, constructorii bucureșteni acționează pentru realizarea tuturor o- biectivelor social-culturale și a programului de locuințe. După cum ne-a informat tovarășul Nicolae Bojan, secretarul comitetului de partid construcții din Capitală, în cinstea celui de-al XlV-Iea Congres al partidului constructorii bucureșteni raportează realizarea planului pe 4 ani la data de 31 octombrie și s-au angajat ca în această săptă- mînă să finalizeze punctele termice pentru toate blocurile de locuințe care se construiesc în acest an, stațiile de repompare a apei potabile în zonele Constantin Brincoveanu, Ferentari, Rahova și Petre Ispi- rescu, iar întreprinderea Antrepriză Construcții Beton București va preda beneficiarilor, peste plan. 200 da noi apartamente. (Gh. Ioni fă).

SUCEAVA: Sarcinile la export 
onorateHotăriți să Intimpine marele forum pi comuniștilor români din luna noiembrie cu rezultate deosebite în activitate, oamenii muncii de la întreprinderea de Mașini-Unelte din Suceava întreprind acțiuni eficiente pentru îndeplinirea integrală a planului la export. Prin adaptarea promptă a producției la cerințele și exigențele pieței externe, prin lansarea din timp in fabricație a produselor și urmărirea zilnică a realizării și expedierii lor, s-a reușit ca, în perioada ce a trecut din acest an, să se livreze suplimentar partenerilor de peste hotare mașini-unelte complexe în valoare de 2,4 milioane

exemplarlei. Cu depășiri Importante nului la export se înscriu și muncii de la întreprinderea lucrare a Lemnului și întreprinderea de Tricotaje „Bucovina" din Rădăuți, Filatura de In și Cînepă din Fălticeni, Uzina de Construcții și Reparații Utilaje și Piese de Schimb din Vatra Dornei, întreprinderea Forestieră de Exploatare și Transport. Planul la export a fost depășit de 23 de unități economice sucevene, care au livrat suplimentar partenerilor externi mașini-unelte, scule și subansamble, mobilier din lemn și alte produse în valoare de aproape 100 milioane lei. (Sava Bejinariu).

ale pla- oamenii de Pre-

VASLUI: O nouă capacitate de producțiePe platforma industrială a tină- rului oraș Negrești, din județul Vaslui, a intrat în funcțiune o nouă capacitate de producție. Detalii ne oferă Constantin Oancea, primarul localității :
ro- ln- ter- im-

COMUNISTUL, OM AL ATITUDINII REVOLUȚIONARE
"X

0 politică și o gîndire nouă
prin afirmarea ideologiei progresiste, socialiste,

Ne vorbește secretarul comitetului de partid din- tr-o unitate industrială — Constantin Cireșaru, maistru principal la întreprinderea de Prelucrare a Maselor Plastice București.— Acum, cu prilejul adunărilor de dări de seamă și alegeri, am recomandat comuniștilor ca întotdeauna să aleagă în organismele de conducere ale organizațiilor de partid pe cei mai destoinici, pe cei mai prestigioși dintre ei. Cerința pe care o exprimă această recomandare a devenit un lucru de la sine înțeles. Și, pentru că pe listele de candidați au fost înscriși mai mulți decît numărul celor ce trebuiau să fie aleși, î-am auzit pe mulți comuniști de la noi spunind, după ședință, că le-a fost greu să decidă pe cine a- nume să șteargă de ne buletinul de vot. Dintre toate înțelesurile pe care poate să le aibă acest fapt, eu cred mai mult in cel care spune că avem, în general, comuniști unul și unul, pe deplin maturizați și care și-au creat, între oameni, o foarte solidă reputație a seriozității, a competenței...Din ce se naște, concret, prestigiul comunistului într-o colectivitate muncitorească ? Firește că. in general. din ceea ce face ca un om să atragă asupra lui respectul, stima. părerea bună a celorlalți. Că e cumsecade, că e liniștit și înțelept, că e harnic și priceput, că iți vine în ajutor la nevoie, că nu minte și nu îngăduie minciuna, că e cinstit și nu suportă ^îedreptatea, că e un om la

locul Iul etc etc... Sint trăsături general umane, valabile oricînd și oriunde. Timpul pe care-1 trăim, tipul de societate pe care l-am construit au adăugat normelor morale ce clădesc prestigiul unui om valori etice noi, de mare profunzime, cu largi reverberații în viața socială și reflec-

rioade (in care colectivul a determinat evoluția activității de producție de la simplu la complex, de la rutină la creație). în avangarda acestei acțiuni — comuniștii. Adică tocmai acei oameni despre al căror prestigiu ne vorbea secretarul comitetului de partid. I-am cerut amănunte...
Cum se naște, cum 
se materializează

o idee
tind noile raporturi dintre individ și societate, dintre individ și propriul său destin. între ele, pe primul plan, sentimentul răspunderii sociale față de îndatoririle muncii, față de imperativele revoluției, față de misiunea încredințată de partid, atitudinea de permanentă și activă implicare in mecanismul progresului. Este tocmai ceea ce i-a dat societății noastre forța unei atit de rapide și masive dezvoltări. Este ceea ce numim conștiința comunistă revoluționară.în întreprinderea de care am amintit am găsit-o, ca peste tot în România de azi, manifestindu-se la scara întregului colectiv și pe spațiul unei îndelungi pe-

— Cel mai important lucru — și-a continuat explicațiile Constantin Cire- șaru — este ca oamenii să înțeleagă necesitatea evoluției și sensul ei. Fapt care la noi s-a petrecut fără să fie nevoie de o campanie specială. Sintem prima întreprindere de prelucrare a maselor plastice care a apărut în România. Ulterior s-au construit și altele, noi, mai modern utilate, la Buzău, la Focșani, la Tulcea. la Oradea și în alte locuri. Dar pionieratul în această industrie s-a făcut aici. Cu tot ce presupune asta : formarea unor cadre care o dată cu noile investiții au trebuit să meargă acolo, încercarea și introducerea a

mereu noi tehnologii și cu riscul ca față de noile întreprinderi mai modern dotate, noi să ră- mînem în urmă... Lucru care s-a și petrecut la un moment dat... Tocmai acest lucru l-au înțeles oamenii, mai cu seamă comuniștii. Și a început o mișcare, o preocupare generală pentru a realiza saltul care să ne scoată din stagnare. Problema era că trebuie să creștem valoarea produselor noastre prin înlocuirea lor cu altele, de mult mai mare complexitate. Oamenii au înțeles și singuri că nu mai puteam rămine la producția de găleți și oliței... Că. una e să obții pe kilogramul de produs 30—35 lei și alta e să-1 ridici valoarea la citeva sute. Am făcut acest salt cu forțe proprii. Producem acum pentru industria e- lectrotehnică, pentru cea de vehicule, pentru electronică... Operația cea mai complicată din tehnologiile noastre este realizarea matrițelor... Discutați, de exemplu, cu maistrul Traian Iordache, secretarul organizației de bază de la sculărie, și o să vă spună ce a însemnat, pentru oamenii acestui atelier, trecerea la noile produse...Citeva minute mai tirziu discutam cu Traian Ior- dache.— Acestei etape noi i-am spus modernizarea producției — a început el. Deși era mai mult decit asta, era trecerea la o altă producție. Mai întii a fost nevoie de idei, de foarte
(Continuare în pag, a V-a)^

— în aceste zile premergătoare marelui forum al comuniștilor mâni a fost finalizată și a ceput să producă, înainte de men, în orașul nostru, unportant obiectiv industrial — Fabrica de mobilă. Realizată de lucrătorii Antreprizei de Construcții Industriale Vaslui și dotată cu utilaje românești, noua și moderna capacitate, care diversifică mult gama de produse ale industriei negreștene și oferă numeroase locuri de muncă, va executa mobilă și mobilier din lemn atît pentru piața internă, cit și pentru export. Este un nou fapt de muncă, un nou succes pe care ÎI dedicăm apropiatului Congres al XIV-lea al partidului. (Petru Ne- 
cula).

Activitatea fiecărui creator de literatură și artă din patria noastră se înscrie fertil, în această perioadă, în climatul de intensă acțiune politică și constructivă, generat de dezbaterea largă, democratică, de către întregul nostru popor, a istoricelor documente pentru apropiatul forum al comuniștilor români. Cu matura înțelegere și asumare a propriilor îndatoriri, oamenii de litere și artă își exprimă prin scrisul și creația lor, în acord cu voința unanimă a națiunii, aprobarea deplină față de aceste documente, care prefigurează noul chip al patriei, în procesul neîntreruptei sale evoluții socialiste.întreaga activitate a creatorilor noștri de frumos, cu pregnante valențe moral-educative, a fost și este în mod consecvent o- rientată către realizarea unor opere profund angajate, militante, în care problematica abordată să fie slujită de totala capacitate și măsură a înzestrării artistice. Este un a- devăr incontestabil că, drept urmare a grijii șl a- tenției acordate de partid dezvoltării literaturii, artei șl culturii românești, a Îndemnurilor exprimate de secretarul general al parti-

nu prin „dezideologîzarea“ relațiilor internaționalecamotării opoziției ireductibile dintre cele două sisteme, lichidării socialismului, echivalează cu o cedare în fața șantajului nuclear, constituie o abordare străină oricărei concepții revoluționare. A pune în acest mod problema, a agita spectrul distrugerii nucleare pentru a determina renunțarea la ideologia socialistă înseamnă a răstălmăci un adevăr elementar, a ignora cu bună știință realitatea că un război atomic este de neconceput — și de neadmis — lntruclt într-un asemenea război nu ar exista nici învingători, nici învinși, folosirea armei nucleare ar duce la dispariția întregii omeniri, inclusiv a celor ce ar cuteza să recurgă primii la ea. în al doilea rînd, înseamnă a nu țină seama de experiența atîtor și atitor popoare, de experiența poporului român, care niciodată nu s-a plecat In fața amenințării, a agresiunii, înseamnă a nesocoti lipsa de perspective a politicii de cedare și concesii. Pe bună dreptate, în Expunere sint evocate rezultatele nefaste ale atitudinii concesive, împăciuitoriste față de hitlerism, care a dus nemijlocit la declanșarea războiului, tot așa cum înfrîngerea barbariei fasciste a fost posibilă numai prin ridicarea hotărîtă la luptă a popoarelor, care nu au dat înapoi de la nici un sacrificiu pentru cauza libertății.Pornind de la asemenea considerente, care nu pot fi sub nici un motiv trecute cu vederea, secretarul general al partidului reafirmă cu tărie că singura cale de lichidare a pericolului unui război pustiitor, de asigurare a supraviețuirii omenirii o constituie intensificarea luptei unite a popoarelor împotriva politicii imperialiste, pentru dezarmare, pentru eliminarea cu desăvîrșire a armelor nucleare. Dacă un război mondial a putut fi evitat, dacă omenirea a cunoscut cea mai îndelungată perioadă de pace din acest secol, aceasta nu se datorează efectului „descurajant" al existenței arsenalelor nucleare, nici concesiilor față de imperialism, ci, dimpotrivă, atitudinii ferme a popoarelor de respingere a șantajului nuclear, de respingere a manifestărilor politicii de dominație, de subordonare a altor națiuni promovată de cercurile reacționare. Ideea care străbate ca un fir roșu Expunerea este aceea că adevărata a- meninfare la adresa păcii șî destinderii, adevărata cauză a situației

Intr-o lume care, pregătindu-se să treacă pragul unui nou mileniu, este confruntată cu probleme de o complexitate și gravitate fără precedent, ceea ce face ca în fața popoarelor să se ridice întrebări de o însemnătate decisivă pentru mersul înainte al omenirii, Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. are meritul excepțional de a formula la aceste întrebări capitale răspunsuri clare, în spiritul unei înalte consecvențe și principialități revoluționare, de a fundamenta poziții, orientări, concepte de o mare valoare, menite a dezvolta și îmbogăți patrimoniul gîn- dirii social-politice înaintate.Intr-un moment cînd se constată o veritabilă ofensivă ideologică a cercurilor reacționare, imperialiste împotriva socialismului, o puternică recrudescență a tentativelor de a-i nega viabilitatea probată de istorie și de a submina țările angajate în construirea noii orînduiri, de a stăvili procesul revoluționar mondial, lupta popoarelor pentru o lume mai bună și mai dreaptă, pentru pace și colaborare, partidul nostru, secretarul său general resping cu fermitate — dezvăluindu-le esența profund retrogradă și antipopulară — tezele preluate din arsenalul vetust al „războiului rece" și prezentate într-un veșmînt aparent nou, prin care a- ceste cercuri încearcă să-și atingă scopurile destabilizatoare. între aceste teze tot mai des vehiculate în ultimul timp este așa- numita „dezideologizare" a relațiilor internaționale, cu alte cuvinte renunțarea la ideologie în abordarea problemelor^ de bază ale contempo- ■“/' * 2 .3 — ambalajulun dubiuraneității. în fapt — transparent nu lasă nici în această privință — asistăm Ia o resuscitare a vechii și discreditatei teorii a convergenței sistemelor so- cial-politice opuse, obiectivul urmărit fiind cit se poate de limpede : negarea luptei de clasă, negarea contradicțiilor, a confruntării dintre vechi și nou, ca factor determinant al progresului societății omenești pe toate planurile, inclusiv cel al vieții internaționale.Combătind în modul cel mai ho- tărît această teză pe cit de falsă pe atît de nocivă, Expunerea relevă adevărul de neocolit că lupta de clasă între cele două sisteme social-politice diametral opuse constituie o realitate obiectivă a lumii de astăzi, că, departe de a slăbi sau a

— »se atenua, contradicția fundamentală dintre socialism și capitalism se menține și fchiar se accentuează — după cum se menține și devine tot mai puternică contradicția dintre țările in curs de dezvoltare și țările capitaliste dezvoltate, dintre bogați și săraci — aceasta constituind o legitate absolută, care-și pune pecetea asupra întregii dezvoltări mondiale.Tocmai In lumina acestui adevăr, a acestei legități, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta limpede că „tezele dezideologizării relațiilor internaționale și renunțării Ia lupta de clasă sint In totală contradicție cu întreaga dezvoltare a omenirii de pină acum, precum și cu realitățile lumii contemporane, cu intreaga dezvoltare a luptei pentru socialism, progres și pace în lume".în încercarea — sortită eșecului — de a acredita ideea renunțării la lupta de clasă, la lupta pentru transformarea revoluționară a societății, de a impune instituirea unor raporturi între socialism și capitalism care să excludă confruntarea ideologică, să ducă la „împăcarea" dintre cele două sisteme, promotorii tezelor amintite recurg, ca „argument" menit să inducă în eroare popoarele, la interpretarea tendențioasă a cerinței asigurării coexistenței pașnice. Cerință, într-adevăr, legică, obiectivă — singura alternativă a coexistenței în era atomică fiind un război nimicitor, atotdistrugător. Pornind de la această necesitate stringentă, condiția sine qua non a supraviețuirii umanității, a evitării războiului, a unei catastrofe nucleare ar fi, în optica deformată, antiștiințifică a adepților „dezideologizării", abandonarea politicii de clasă, realizarea unei „reconcilieri" ideologice, ceea ce pentru țările socialiste ar însemna să renunțe la concepția materialist-dialectică despre lume și viață, să procedeze la lichidarea a însăși noii orînduiri.Dînd o replică drastică acestor teze, demonstrîndu-le caracterul reacționar, totala lor netemeinicie, Expunerea arată deschis că ele urmăresc demoralizarea, dezarmarea comuniștilor, a popoarelor, în lupta pentru socialism și pentru pace. Preîntîmpinarea războiului printr-o astfel de atitudine capitulardă, care să șteargă dintr-o trăsătură de condei confruntarea ideologică din raporturile interstatale, afirmațiile lipsite de orice acoperire despre așa-zisa asigurare a destinderii șl păcii cu prețul es- (Continuare în pag. a Vl-a)

dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, creația noastră literar-artis- tică a cunoscut un proces continuu de elevare, de creștere calitativă, de decantare și sporire a valorilor sale reprezentative. Scriitorii noștri, de pildă, ca și confrații lor din celelalte domenii artistice, de la cei tineri la cei mai

suflet ale întregului nostru popor : 70 de ani de la Marea Unire din 1918, 45 de ani de Ia actul istoric de la 23 August 1944, 50 de ani de la marea demonstrație patriotică, antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, 25 de ani de la încheierea cooperativizării agriculturii, centenarul trecerii in ne-

tarea în perspectivă a patriei, ne revine nobila misiune de a milita cu mai multă angajare și dăruire pentru realizarea, in continuare, a unor creații literare care, prin conținutul lor ideatic, filozofic, prin radiografia psihologică a personajelor, prin măiestria mijloacelor artistice, să contribuie la for-
Patosul patriotic

vîrstnici, s-au apropiat cu mai multă stăruință și convingere de temele majore ale vieții și muncii poporului nostru, punin- du-și semnătura pasiunii și talentului lor pe o serie de cărți bine primite de publicul cititor. Poeți, prozatori, dramaturgi, critici literari din toate generațiile au cinstit și cinstesc, prin realizările lor, momentele de referință ale trecutului nostru istoric, elanul constructiv și împlinirile prezentului, chipul relevant al făuritorilor noii societăți. Stau mărturie, intre atîtea altele, lucrările dedicate omagierii unor importante evenimente social-politice. celebrate ca sărbători de

ființă a Luceafărului poeziei românești etc. Evident, aria realităților noastre de fiecare zi este infinit de largă, impunînd o abordare tot mai decisivă din partea autorilor. De aceea, ea se cere investigată cu tot mai multă insistență, valorificată și transfigurată, printr-o intimă fuziune intre faptele de viață selectate ca tematică literară și iscusință artistică, pentru a conduce la acele opere complexe, de mare altitudine etică și estetică, purtătoare ale unui puternic mesaj educativ, umanist.în spiritul Tezelor și al proiectului Programului- Directivă, vizînd dezvol-

tiflcarea conștiinței cetățenești a cititorilor, să insufle tinerei generații încredere in propriile aspirații, în ascensiunea socialistă a patriei.Stă în puterea tuturor creatorilor de bunuri spirituale de a se ridica, prin arta pe care o slujesc, la înălțimea cerințelor și responsabilităților care stau fața culturii și artei, mesagere ale idealuri- ce animă astăzi întrea- suflare românească, noastră,
în ca lor ga Creația rea ei autentică își sorții de izbindă numai în strînsă legătură cu activitatea tumultuoasă a poporului, cu năzuințele sale ardente de progres și civilizație, cu tot ceea

valoa-au

ce a conferit prin veacuri strălucire istoriei și spiritualității românești. Pentru toți scriitorii și artiștii patriei, pilda lui E- minescu se ridică la semnificația unei paradigme fundamentale, a unei lecții perene, însuflețitoare. „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie" este un îndemn pe care ilustrul nostru înaintaș, astru de primă mărime în constelația literelor autohtone și universale, ni-1 adresează prin vremuri. In continuitatea testamentului vă- cărescian, ca o torță a nemărginitei dragoste de țară și popor, pe care trebuie s-o purtăm cu demnitatea scrisului șl a patosului patriotic —- adevăratele noastre „arme de tărie" — întru cinstirea, slăvirea și înălțarea spre „marele viitor'" Poet a " țara asta".și dor, vatră eternă a poeziei, a visurilor cutezătoare și a speranțelor de mai bine, de armonii mioritice și împliniri de Meș- ter-Manole, de legende, mituri, balade șl miracole ale „devenirii întru ființă", într-o lume în continuă prefacere și febrilă căutare a punților de pace, prietenie și comunicare între oameni și popoare. (Ion Segărceanu),

■“ visat de „tot ce mișcă-n Țară de cintec

1.
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0ONFERINTE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
Aprobare unanimă, in deplină unitate a întregului partid și popor, a propunerii cu privire la realegerea in cea mai 
inaltă funcție de conducere in partid a tovarășului Nicolae Ceaușescu, Erou intre eroii neamului, de a cărui viață și 

activitate sint strîns legate grandioasele înfăptuiri ale construcției socialiste

IALOMIȚA MARAMUREȘ MEHEDINȚI»____ * ’Desfășurată Ia Slobozia, Intr-o atmosferă de înălțătoare trăire patriotică și puternică angajare revoluționară, caracteristică acestei perioade ce precede marele forum național pe care-1 constituie Congresul al XIV-lea al partidului, Conferința organizației județene Ialomița a analizat temeinic activitatea politico-organizatorică desfășurată pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a județului și, într-un spirit de exigență comunistă, a stabilit măsuri și obiective în vederea ridicării calității și eficienței muncii în toate domeniile.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județ le-a fost transmis, de către tovarășul Gheorghe David, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. un salut revoluționar și cele mai calde felicitări pentru realizările obținute în industrie, agricultură, in alte domenii, împreună cu urarea de noi succese în înfăptuirea programelor de dezvoltare pentru viitorii ani. A fost, totodată, exprimată cerința ca, în lumina obiectivelor stabilite pentru cincinalul următor, conferința să se constituie intr-o adevărată școală de educație politică, să imprime o maximă răspundere tuturor cadrelor, organelor și organizațiilor de partid față de modul în care este gospodărită partea din avuția națională încredințată spre administrare fiecărui colectiv, pentru continuarea procesului de organizare și sistematizare a localităților, impunîndu-se îmbunătățirea radicală a stilului și metodelor de muncă, dezvoltarea democrației muncitorești-revo- luționare, creșterea' continuă a rolului conducător al partidului, aplicarea fermă în viață a principiilor și normelor eticii și echității socialiste.
Mesageri ai celor 47 580 de comuniști 

din județ, ai tuturor oamenilor muncii ia- 
lomițeni, delegații la conferință și-au ex
primat, cu legitimă mindrie patriotică și 
alese sentimente de stimă, adeziunea de
plină la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din iunie anul acesta privind reinvestirea, 
la Congresul al XIV-lea, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, făuritor al României 
moderne, ilustru ginditor și militant revo
luționar, in funcția supremă de secretar 
general al partidului, văzind in această 
opțiune chezășia înaintării ferme și con' 
secvențe a patriei pe magistralele civiliza
ției socialiste și comuniste.Darea de seamă a scos în evidență justețea politicii partidului și statului privind amplasarea armonioasă, echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, ceea ce în județ își găsește materializarea in crearea a numeroase unități industriale modeme, această ramură realizînd în prezent o producție de peste 17 ori mai mare decît in 1965, creșterea medie anuală a producției-marfă fiind, în perioada analizată, de 8,5 la sută, superioară mediei pe țară. Printr-o susținută activitate politico- organizatorică și tehnico-economică s-a asigurat realizarea, de către 32 de unități industriale, a planului industriei-marfă pe cei 4 ani din actualul cincinal, creîndu-se condiții ca, pînă la sfirșitul lunii decembrie, să se obțină o producție suplimentară de aproape două miliarde lei. Totodată, in această perioadă, prin alocarea a 10 miliarde lei, au fost puse în funcțiune peste 100 de obiective industriale, agrozootehnice și social-culturale. Județul se mîndrește cu o agricultură în plină înflorire, a cărei producție globală, în perioada de după Congresul al IX-lea, a crescut de aproape 5 ori, anul acesta obținîndu-se cele mai mari producții de pînă acum — de aproape 8 000 kg orz la hectar, 8 535 kilograme grîu, 6 300 kg soia, 5 560 kg floa- rea-soarelui, 114 300 kilograme sfeclă de zahăr, 31 150 kg porumb știuleți, în timp ce 54 de unități agricole de stat și cooperatiste îndeplinesc criteriul pentru acordarea titlului de „Erou al Noii Revoluții Agrare". S-a arătat, totodată, că rezultatele obținute în industrie și agricultură nu sînt la nivelul cerințelor, al bazei teh- nico-materiale create, al experienței și rezultatelor obținute de unitățile fruntașe.In cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 26 de vorbitori, care, aprobind pe deplin tezele, orientările și obiectivele înscrise în documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea, susținînd cu putere poziția de principiu a partidului și statului nostru formulată In Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., de respingere și condamnare a propagandei anticomuniste, a încercărilor și acțiunilor cercurilor reacționare, imperialiste de defăimare a socialismului, de amestec în treburile interne și de destabilizare a țărilor socialiste, In tentativa deșartă de a slăbi noua orîn- duire, de a întîrzia eliberarea popoarelor de asuprire și exploatare, au demonstrat cu argumente imbatabile că marile împliniri de pe meleagurile ialomițene, ca și din întreaga țară, sînt rezultatul nemijlocit al conducerii de către partid a întregii activități economico-sociale și și-au exprimat hotărirea de a perfecționa necontenit această activitate, de a consolida continuu proprietatea socialistă, de stat și cooperatistă, ca temelie sigură a dezvoltării în continuare a forțelor de producție, a creșterii nivelului de trai al oamenilor muncii și ridicării permanente a gradului de civilizație, la orașe și la sate. In acest cadru, numeroși vorbitori, printre care Gheorghe Padu, prim-secretar ai Comitetului Municipal Slobozia al P.C.R., Gheorghe Voicu, 

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

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

glas voinței unanime a comuniștilor, a tuturor celor ce trăiesc ți muncesc in ju
dețul Ialomița, intr-o deplină unitate de gind ți simțire cu întreaga noastră na
țiune, exprimă totala adeziune ți adinca satisfacție față de Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din iunie a.c. privind realegerea, la cel de-al XIV-lea Congres, in 
înalta funcție de secretar general al partidului a celui mai iubit ți stimat fiu al 
poporului, marele Erou intre eroii neamului, eminent militant comunist ți ilustru 
ginditor revoluționar, genialul strateg al României socialiste moderne, personali
tate politică proeminentă a lumii contemporane, simbolul suprem al devenirii co
muniste a patriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Reinvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu In suprema funcție de condu
cere In partid reprezintă cea mai sigură garanție a edificării cu succes a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul străbun al patriei, pe baza 
aplicării creatoare a principiilor generale ale socialismului științific la condițiile 
concrete din țara noastră, chezășia înaintării neabătute spre comunism, a întă
ririi unității și coeziunii partidului, a întregului nostru popor, certitudinea îm
plinirii celor mai îndrăznețe aspirații ale națiunii noastre, a afirmării demne, libere 
și independente a României in rindul țârilor lumii".

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
Vasile Berbecel, Constanța Czerwinschi, Gheorghe David, Marcel Dobra, Pe

tru Dumitrescu, Alexandrina Găinușe, Ilie Lavu, Nicolae Mihalache, Dumitru Ni- 
culae, Stela Pereanu, Iosif Rus, Iosif Uglar.

maistru, secretar al comitetului de partid de la Combinatul Ciiimic Slobozia, Eugenia Coman, secretar al Comitetului Orășenesc de Partid Urziceni, Nicolae Caraș, secretar al comitetului de partid de la Complexul C.F.R. Fetești, Nicolae Ionescu, președintele Consiliului județean al sindicatelor, George Bolohan, secretar al Comitetului județean de partid, au subliniat atenția deosebită acordată soluționării problemelor privind asimilarea progresului tehnic, a unor tehnologii noi de valorificare superioară a materiilor prime și materialelor refolosi- bile, creșterii productivității muncii și a eficienței, diversificării și ridicării continue a nivelului tehnic și calitativ al produselor, ceea ce și-a găsit expresie, între altele, în sporirea simțitoare a exportului, relevîndu-se, totodată, că nu s-a reușit încă să se imprime tuturor factorilor o înaltă răspundere pentru realizarea la termen și în avans a obiectivelor din programele de modernizare și speciale. Potrivit locului de mare însemnătate pe care îl are în economia județului agricultura, activitatea comuniștilor în acest domeniu a fost trecută în revistă de Constantin Călin, președintele Cooperativei Agricole de Producție „Gheorghe Doja“, Petru Dumitrescu, director al întreprinderii Agricole de Stat Ograda, Alexandru Raicu, director al trustului S.M.A., Nicolae Miu, președintele Consiliului Unic Agroindustrial Cocora, Maria Georgescu, președintele Cooperativei Agricole de Producție Smirna, Viorel Dragomir, director al trustului I.A.S., Anastase Florescu, director general al Direcției generale agricole județene, și alții, care au subliniat că răspunsul cel mai convingător la pseudoteoriile de tentă capitalistă vizînd „reprivatizarea" agriculturii o constituie însăși realizările de seamă obținute în județ de marea agricultură socialistă, sporirea an de an a avuției satelor, dezvoltarea generală a acestora. In spiritul aceleiași exigențe comuniste, s-a arătat că rezultatele pe ansamblu nu pot ascunde restanțe, rămîneri în urmă, neajunsuri, diferențe de randament între unități agricole, subliniindu-se necesitatea intensificării activității de partid pentru a se asigura valorificarea mereu superioară a pămîntului, mijloacelor tehnice existente și forței de muncă, reliefîndu-se marea însemnătate a aplicării întocmai a indicațiilor cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul „Zilei recoltei" din acest an pentru ridicarea continuă a producției agricole vegetale și animale. Hotărirea de a perfecționa continuu activitatea organelor și organizațiilor de partid, munca politico-educativă a fost puternic pusă în evidență de tovarășii Gheorghe Glodeanu, prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului popular județean. Ștefan Popescu, muncitor, secretar al organizației de bază P.C.R. de la Fabrica de Ulei din Slobozia, Constanța Czerwinschi, secretar al comitetului județean de partid, Costică Dumitru, director al Liceului de Matematică-Fi- zică din Slobozia, Georgeta Bîcu, prim-secretar al Comitetului județean al U.T.C., subliniindu-se însemnătatea excepțională a conceptelor și ideilor științifice cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R. pentru înarmarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii cu o gîndire avansată, mobilizatoare pentru transpunerea în viață a politicii partidului.în cuvîntul lor, vorbitorii au exprimat un respectuos omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu pentru contribuția pe care o are la elaborarea și transpunerea în viață a programelor de dezvoltare a țării, la dezvoltarea cercetării științifice, a învățămîntului și culturii.Dezbaterile, numeroase propuneri făcute de delegați sînt sintetizate în Hotărirea conferinței organizației județene de partid, care stabilește obiective și măsuri pentru creșterea rolului politic conducător al organizațiilor de partid, in vederea sporirii, în continuare, a producției industriale și agricole, creșterii eficienței.Alese sentimente de dragoste, stimă și recunoștință sînt exprimate in TELEGRAMA ADRESATA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al partidului, telegramă în care, printre altele, se arată : „Lucrările Conferinței județene de partid s-au desfășurat sub semnul puternicei emulații creatoare generate de magistrala dumneavoastră Expunere la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., în care regăsim plenar marile virtuți revoluționare ale gîn- dirii dumneavoastră științifice, consecvența și fermitatea cu care apărați cuceririle clasei muncitoare, principiile fundamentale ale socialismului, inestimabila contribuție la dezvoltarea creatoare a teoriei și practicii construcției socialiste. In aceste momente înălțătoare, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmînd cu credință nestrămutată eroicul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, pentru organizația de partid Ialomița nu există un crez mai înalt decît să consacrăm întreaga noastră capacitate de muncă realizării exemplare a planurilor de dezvoltare e- conomico-socială.
Prin entuziaste ovații ți aplauze, parti* 

cipanții la conferință au adoptat in una
nimitate Hotărirea ca delegații din ju
dețul Ialomița la marele forum al comu
niștilor să susțină, alături de intregul partid 
și popor, realegerea tovarățului 
Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de 
secretar general al Partidului. Comunist Ro
mân.

O atmosferă vibrantă, de puternică angajare patriotică, revoluționară a caracterizat lucrările Conferinței organizației ju- dețertfr de partid Maramureș, în cadrul cărora comuniștii din cuprinsul acestui străvechi meleag românesc, care — mai ales în anii de după istoricul Congres al IX-lea al partidului —- a cunoscut profunde prefaceri înnoitoare, într-o impresionantă unitate de voință, de cuget și simțire au dat glas recunoștinței, stimei și dragostei față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul iubit al partidului și al țării.în deschiderea lucrărilor, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a conducerii partidului, tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a transmis un cald salut revoluționar, urări de deplin succes conferinței județene de partid, precum și felicitări comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din Maramureș pentru contribuția adusă la dezvoltarea țării, pentru realizările deosebite obținute în întîmpinarea marelui forum al comuniștilor români. A fost subliniat faptul că perfecționarea întregii activități politico-organizatorice, ridicarea sa la nivelul cerințelor formulate de secretarul general al partidului, va întări rolul conducător al organelor și organizațiilor de partid în cadrul colectivelor de muncă din toate domeniile de activitate, va asigura îndeplinirea la înalt nivel calitativ a prevederilor din proiectul Programului-Direc- tivă și din Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului — strălucită prefigurare a viitorului luminos al patriei, program de acțiune pentru întregul popor, strategie revoluționară a înălțării României socialiste pe noi culmi de civilizație, de prosperitate și progres.
Intr-o impresionantă unanimitate, izvori- 

tă din conștiința inaltei răspunderi față de 
țară, participanții la conferință și-au a- 
firmat puternic, prin aplauze și ovații în
delungate voința nestrămutată ca la cel 
de-al XIV-lea Congres, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ilustrul conducător al 
partidului, marele erou al păcii să fie re
ales în funcția supremă de secretar gene
rai al partidului - garanție o înfăptuirii 
cutezătoarelor proiecte de propășire necon
tenită a României, de întărire a indepen
denței și suveranității sale.

Participanții la conferință au exprimat un 
cald și respectuos omagiu tovarășei aca
demician doctor inginer Elena Ceaușescu 
pentru contribuția fundamentală la elabo
rarea și înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, pen
tru afirmarea puternică a științei, învăță- 
mintului și culturii românești.Bogată în date și fapte semnificative, pătrunsă de un puternic spirit analitic, darea de seamă a înfățișat sintetic liniile de dezvoltare economico-socială a județului, rezultatele obținute de organele și organizațiile de partid, de comuniști, de către toți oamenii muncii în actualul cincinal, perioadă în care în anul 1987 organizația județeană de partid a ocupat un loc fruntaș pe țară pentru realizări deosebite în industrie, iar unele unități au fost distinse cu înalte titluri. Astfel, Mina Baia Sprle a fost răsplătită cu titlul de Erou al Muncii Socialiste, iar întreprinderea „FAIMAR", Institutul de cercetări, proiectări, inginerie tehnologică pentru minereuri neferoase, și Unitatea agroindustrială — cu distincții pentru locuri fruntașe în întrecerea socialistă la nivelul întregii țări. In agricultură au fost obținute an de an producții superioare, în 1989 dobîndin- du-se cele mai mari recolte din istoria județului, o contribuție deosebită aducînd unitățile agricole din Seini, Groși, Ardusat, Cicîrlău, precum și stațiunile de cercetare și producție din Baia Mare și Sighetu Marmației. Printr-un important volum de investiții, în economia județului au fost puse în funcțiune 43 capacități noi și date în folosință 10 000 de apartamente și alte obiective edilitare și social-culturale.în același timp darea de seamă a pus în evidență faptul că unele deficiențe în activitatea politico-organizatorică a organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor oamenilor muncii, a consiliilor populare au făcut ca în industrie, în agricultură și în celelalte sectoare de activitate să nu * se obțină rezultate pe măsura posibilităților materiale și umane de care dispune județul, îndeosebi la producția fizică, producția netă, la indicatorii de eficiență, cît și în unele unități agricole, ale căror producții vegetale și animaliere sînt încă necorespunzătoare.S-a relevat cu pregnanță necesitatea perfecționării neîntrerupte a stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid care să asigure rolul conducător al acestora in cadrul colectivelor de oameni ai muncii, pentru îndeplinirea exemplară a planului și a programelor de dezvoltare, inclusiv a programului de dezvoltare economico-socială In profil teritorial.Exprimindu-șl deplina adeziune față de proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, față de orientările de excepțională importanță ale Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., cei 28 de participant! la dezbateri 

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

secretar general al partidului
„Participanții la Conferința Organizației județene Maramureș a Partidului 

Comunist Român, dind expresie celor mai alese sentimente de inaltă stimă ți 
legitimă mindrie patriotică ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii, in de
plină unitate cu gindurile și năzuințele întregului partid și popor, iși exprimă de
plina și entuziasta aprobare la Hotărirea Plenarei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, din iunie a.c., cu privire la realegerea, la Congresul al 
XIV-lea, in suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, 
a tovarățului Nicolae'Ceaușescu, ctitorul de geniu al României socialiste mo
derne, conducătorul vizionar al întregii națiuni pe calea progresului ți bunăstării, 
strălucită personalitate a mișcării comuniste ți muncitorești internaționale, luptă
tor neobosit pentru cauza socialismului ți comunismului, pentru triumful păcii ți 
colaborării in lume.

Comuniștii organizației județene de partid au ferma ți nestrămutata con
vingere că acest act politic fundamental reprezintă garanția înfăptuirii cu succes 
o celor mai nobile aspirații de progres ale națiunii, a istoricelor obiective ce 
vor fi adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului - Congresul marilor vic
torii socialiste, al triumfului principiilor socialismului științific in transformarea re
voluționară a patriei, al independenței depline, economice ți politice a României".

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
Vasile Bărbuleț, Gheorghe Birle, Nicolae Dicu, Mihai Gere, Ioan Hatnagy, 

Gheorghe Ilia. Ileana Jalbă, Mihai Niculiță, Garafina Onea, Maria Pop, Otilia Pop, 
Corneliu Rizescu, Gheorghe Sprințeroiu.

au reliefat activitatea desfășurată în județ pentru dezvoltarea forțelor de producție, pentru Întărirea proprietății socialiste — temelia tuturor marilor noastre înfăptuiri, pentru formarea omului nou, constructor , conștient al socialismului și comunismului.Referindu-se la activitatea din industrie numeroși vorbitori, printre care Ioan Roman, miner, secretar al comitetului de partid de la Mina Baia Sprie, Mircea Chi- rilă, director al întreprinderii „FAIMAR", loan Babiciu, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Borșa și alții au subliniat necesitatea promovării factorilor intensivi ai dezvoltării, înfăptuirii exemplare, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, a măsurilor de modernizare, de organizare științifică a producției și a muncii, de realizare, la nivel superior, a indicatorilor economici, de eficiență. In acest context unii vorbitori, printre care Alexandru Năprădean, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea Mecanică de Mașini și Utilaj Minier, Maria Pop, prim-secretar al Comitetului Municipal de Partid Sighetu Marmației, Mitică Vraciu, director general al Centralei Minereurilor Baia Mare și alții, s-au referit la necesitatea îmbunătățirii radicale a stilului și metodelor de muncă, a instaurării unui climat de exigență, ordine și disciplină, care să asigure realizarea ritmică, la înalți parametri calitativi a tuturor sarcinilor de plan. în intervențiile lor ing. Anton Pop, directorul Direcției generale a agriculturii. Alexandru Dragoș, secretar al Comitetului Comunal de Partid Șomcuta Mare, Dumitru Șerban, director al Stațiunii de cercetări, producție și creștere a bovinelor și alții au înfățișat preocupările organizațiilor de partid de la sate, ale consiliilor populare comunale, pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare prin aplicarea riguroasă a tehnologiilor agricole și zootehnice, prin implicarea întregii activități de partid în rezolvarea problemelor care hotărăsc nivelul producțiilor agricole. Preocupările pentru perfecționarea activității politico- Organizatorice în vederea mobilizării plenare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județ la îndeplinirea planului în profil teritorial au fost reliefate în intervențiile făcute de numeroși participant la dezbateri, printre care loan Had- nagy, prim-vicepreședinte al Consiliului popular județean, Gheorghe Roman, prim- secretar al Comitetului Municipal de Partid Bala Mare, Gheorghe Caniuca, vicepreședinte al Consiliului Popular Orășenesc Vișeu de Sus. O atenție deosebită a _fost acordată în cadrul dezbaterilor pro- —blemelor activității politico-ideologice, numeroși vorbitori printre care Vasile Gaftone, secretar al comitetului județean de partid, prof. Elvira Suciu, inspector general al Inspectoratului școlar județean. Iustin Trlf, prim-secretar al comitetului' județean U.T.C., Vasile Leschian, președinte al comitetului județean de cultură și educație socialistă, reliefînd importanța orientărilor date prin magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din octombrie a.c., pentru formarea omului nou, cu o conștiință înaintată, constructor devotat al noii orinduiri pe pămîntul patriei, pentru activitatea concretă, de zi cu zi.Analiza aprofundată întreprinsă în cadrul dezbaterilor, numeroasele propuneri făcute de participant au fost sintetizate în Hotărirea conferinței județene de partid care jalonează principalele direcții de acțiune în toate domeniile de activitate, care vor asigura îndeplinirea exemplară a ho- tărîrilor Congresului al XIV-lea al partidului.Intr-o înălțătoare atmosferă patriotică, revoluționară, participanții la conferință au adoptat o TELEGRAMA ADRESATA C.C. al P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care se aduce secretarului general al partidului un vibrant omagiu de nețărmurită dragoste și supremă recunoștință pentru tot ceea ce s-a realizat durabil, cu valoare de epocă istorică, în această străveche și frumoasă vatră străbună, in România socialistă. „Exprimînd cea mai inaltă cinstire contribuției hotăritoare pe care ați adus-o și o aduceți la îmbogățirea tezaurului gîndirii și practicii revoluționare, la elaborarea și înfăptuirea strategiei și tacticii în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea patriei spre comunism — se arată in telegramă —, delegații la conferință, exprimind mandatul încredințat de cei peste 76 000 de comuniști, voința tuturor oamenilor muncii din Maramureș, iși manifestă in deplină unitate de cuget și simțire cu intregul partid și popor, adeziunea fierbinte, unanimă Ia istorica Hotărire a Plenarei C.C. ai P.C.R. privind realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres, in funcția supremă de secretar general al partidului, garanția sigură a prezentului și viitorului luminos al patriei, a prosperității și înfloririi ei, a împlinirii visului nostru de aur, comunismul".
Inmănunchind cele mai nobile aspirații 

ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii din județ, participanții la conferin
ță au adoptat cu însuflețire o Hotărire 
prin care se încredințează delegaților la 
marele forum al comuniștilor români, man
datul să voteze pentru realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, in funcția supremă 
de secretar general al partidului.

Desfășurată Intr-o atmosferă angajantă, de inaltă exigență și combativitate revoluționară, Conferința organizației județene de partid Mehedinți s-a caracterizat prin- tr-un pronunțat spirit de lucru, de analiză aprofundată a activității desfășurate de organele și organizațiile de partid pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului, de evaluare temeinică a căilor și resurselor menite să asigure realizarea sarcinilor calitativ noi cuprinse în documentele programatice ale Congresului al XIV-lea.Din partea secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ia deschiderea lucrărilor conferinței, a adresat delegaților, tuturor locuitorilor județului, un cald salut tovărășesc, revoluționar, felicitări pentru rezultatele înregistrate în întîmpinarea Congresului al XIV-lea, precum și urarea de a obține noi și Importante succese în îndeplinirea planului și programelor de dezvoltare economico-spcială din actualul cincinal. A fost exprimată, totodată, cerința ca în cadrul conferinței să fie dezbătută, critic și autocritic, cu înaltă responsabilitate comunistă, în spiritul exigențelor formulate de secretarul general al partidului la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., activitatea politico-organizatorică pentru transpunerea în viață a sarcinilor în toate domeniile, pentru mobilizarea mal puternică a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea obiectivelor planului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, a politicii științifice a partidului și statului nostru.
In consens cu voința întregului partid și 

popor, participanții la conferință au susți
nut, intr-o entuziastă unanimitate, Hotă- 
rirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27-28 iu
nie privind propunerea de realegere, la 
cel de-al XIV-lea Congres, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului nostru, personalitate proeminentă 
a vieții politice contemporane, in suprema 
funcție de secretar general al partidului, 
cu convingerea că această opțiune istori
că va asigura mersul ascendent al Româ
niei pe calea construirii socialismului și 
comunismului.Cu argumente convingătoare, darea de seamă a evidențiat un adevăr susținut de împliniri materiale și spirituale fără precedent și pe această vatră de lîngă Dunăre. In anii care au trecut de la Congresul al IX-lea, Mehedințiul s-a înscris, cu ritmuri tot mai înalte, pe coordonatele unei puternice dezvoltări economico-sociale. In perioada 1965—1989, investițiile finalizate depășesc 80 miliarde lei, valoarea fondurilor fixe a crescut de peste 14 ori, pro- ducția-industrială de 12 ori, producția agricolă de aproape 3 ori. S-au dezvoltat puternic ramurile energiei electrice, mineritului, chimiei, metalurgiei, construcțiilor de mașini și altele, care au asigurat creșterea volumului de activitate economică pe locuitor de aproape 6 ori și a personalului muncitor de peste două ori. Forța economică a județului este ilustrată și de faptul că, în prezent, producția industrială a anului 1945 se realizează numai în două zile, iar cea a anului 1965 în 31 de zile.Participanții la conferință au dat glas sentimentelor lor de profundă recunoștință față de secretarul general al partidului pentru grija pe care o poartă dezvoltării Mehedințiului, pentru indicațiile și orientările date și cu prilejul vizitei de lucru întreprinse, în primăvara acestui an, pe acest străvechi și înfloritor plai românesc, indicații și orientări care au generat o puternică angajare la o muncă mai rodnică, de înaltă eficiență, a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii.A fost exprimat un profund omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu pentru contribuția deosebită adusă la elaborarea programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, pentru înalta competență cu care asigură conducerea, dezvoltarea și afirmarea științei, învățămîntului și culturii.Cei 29 de delegați, care au participat Ia dezbateri, au scos în evidență, cu argumente ale faptelor, realizările din unitățile și sectoarele în care își desfășoară activitatea, experiența valoroasă pe care au dobîndit-o organele și organizațiile de partid în creșterea mai puternică a rolului lor conducător în întreaga viață economico-socială, preocupările pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă.In cuvîntul lor, tovarășii Mihail Viziru, prim-secretar al Comitetului Municipal de Partid Drobeta-Turnu Severin, Pătru Păun, directorul întreprinderii „Electrocen- trale" Porțile de Fier, Mihai Dăogaru, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de Construcții Navale și Prelucrări la Cald Drobeta-Turnu Severin, Vasile Bacalu, directorul întreprinderii de Vagoane, Constantin Ștefănescu, secretar al Comitetului județean de partid, Valentin Vrăjitoru, lăcătuș la Uzina de Piese de Schimb și Agregate Energetice Gura Văii, Vasile Săndescu, maistru la întreprinderea de Anvelope, Constantin Ghiță, directorul Combinatului Chimic Drobeta- Turnu Severin au subliniat că este necesar ca pe viitor să se acționeze mai hotărit de către organele și organizațiile de partid, de către consiliile oamenilor muncii, de către toți comuniștii, de către toate colectivele muncitorești pentru mai buna utilizare a capacităților de producție, recuperarea rămînerilor în urmă la producția fizică și realizarea integrală a prevederilor pentru export. Cu toate că în perioada la care s-a referit darea de seamă, sub con

ducerea organizațiilor de partid, s-au conceput și extins 35 noi tehnologii de fabricație, au fost realizate 50 de invenții și s-au aplicat aproape 2000 de măsuri din programele de organizare și modernizare a producției, pe baza cărora s-a obținut un considerabil spor la producția-marfă, a- ceste realizări nu reflectă Încă potențialul tehnic și uman existent in județ.Intrucît in județul Mehedinți se află în plină construcție mari și importante obiective, în cuvîntul lor Dumitru Gheorghe, directorul întreprinderii Miniere Mehedinți, Valerica Panait, secretar al Comitetului Orășenesc de Partid Strehaia, Neculai Ar- tenie, directorul întreprinderii „Electro- centrale" Drobeta-Turnu Severin, Valentin Ciocan, secretarul comitetului de partid de la Sistemul Hidroenergetic și de Navigație „Porțile de Fier-II“, loan Geană, prim- vicepreședinte al Consiliului popular județean, Dumitru Popescu, maistru la întreprinderea Metalurgică Drobeta-Turnu Severin, — au stăruit asupra cerinței ca organele șl organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii să Întreprindă acțiuni prompte, hotărîte pentru întărirea ordinii și disciplinei pe șantiere, folosirea mai bună a timpului de lucru, a mijloacelor tehnice din dotare și a forței de muncă, extinderea unor tehnologii de inalt randament, astfel Incit noile capacități de producție — unele de importanță națională — să intre in funcțiune la termenele planificate și să-și realizeze la timp parametrii proiectați.In acest an, în agricultura județului s-au obținut producții cu mult superioare celor de pînă acum, dar — așa cum subliniau în cuvîntul lor Ilie Leca, președintele Cooperativei Agricole de Producție Pristol, Doinița Popa, cooperatoare la Cooperativa Agricolă de Producție Salcia, Maria Nego- escu, organizator de partid, președinte al Consiliului Unic Agroindustrial de Stat și Cooperatist Gogoșu, Vasilica Spinu, secretar al comitetului județean de partid, Ste- lian Voicu, secretar al Comitetului Comunal do Partid Gîrla Mare, diferențele încă mari de producții între unități și ferme cu aceleași condiții dovedesc că mai persistă neajunsuri in folosirea eficientă a pămîntului, a bazei tehnico-materiale, a sistemelor de irigații, extinderea fertilizării cu îngrășăminte naturale, in mai buna orientare a activității politico-organizatorice spre Îndeplinirea sarcinilor prioritare in acest domeniu. Cu toate că se înregistrează creșteri atît la efectivele de animale, cit și Ia produsele din zootehnie, nici acestea nu sînt la nivelul prevederilor de plan, al condițiilor de care dispune județul.Abordînd, în dezbateri, diferite aspecte ale muncii politico-ideologice și cultural- educative, tovarășii Tudor Florică, președintele Consiliului județean al sindicatelor, Gheorghe Huza, prim-secretar al Comitetului județean U.T.C., Ion Bulică, directorul Combinatului de Celuloză și Hîr- tie, Lucreția Piștirică, inspector general al Inspectoratului școlar județean, Victoria Vișan, maistru, secretar al comitetului de partid al întreprinderii de Confecții, au subliniat clarviziunea și cutezanța ideilor, tezelor și conceptelor din atotcuprinzătoarea Expunere rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară lărgită a Comitetului Central al partidului. In această activitate complexă, permanentă, de formare a omului nou, cu o ridicată conștiință revoluționară, trebuie — au subliniat vorbitorii — să se angajeze toți comuniștii, nu numai cel care au răspunderi directe in acest domeniu.Din numeroasele propuneri făcute de participanți in cadrul dezbaterilor șl din Hotărirea Conferinței județene de partid, principala direcție de acțiune în viitorul cincinal se referă la finalizarea unui volum sporit de investiții, de peste 33 miliarde lei, materializate in noi, moderne și puternice obiective industriale.Intr-o atmosferă entuziastă, de puternică vibrație patriotică, a fost adoptată o TELEGRAMA ADRESATA C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. in care se spune, intre altele : „Vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general, că sintem ferm hotăriți să realizăm integral sarcinile ce ne revin din planul in profil teritorial pe acest cincinal și cincinalul viitor și să aplicăm neabătut in viață istoricele hotăriri ce vor fi adoptate de Congresul al XIV-lea. Ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să urmăm neabătut pilduitorul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, de militant revoluționar, care de aproape șase decenii v-ați consacrat întreaga energie șl forță creatoare dezvoltării fără precedent a României socialiste, independenței și suveranității țării, păcii și înțelegerii intre toate popoarele lumii, și vă rugăm să ne ingăduiți să vă adresăm, cu toată căldura Inimilor noastre, urarea de ani multi in deplină sănătate și cu inepuizabilă putere de muncă pentru ca, împreună eu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, să ne conduceți, cu a- ceeași înțelepciune și cutezanță revoluționară, spre împlinirea visului de aur al României — societatea comunistă".
Dînd expresie celor mai adinei senti

mente de dragoste și recunoștință, de sta
tornic devotament față de partid, față de 
secretarul său general, participanții la 
conferință au adoptat, in unanimitate, 
Hotărirea ca delegații din județul Me
hedinți la marele forum al comuniștilor să 
voteze realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu In funcția supremă in 
partid.

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

secretar general al partidului
„In acest moment solemn, de intensă angajare patriotică, generat de apro

pierea înaltului forum al partiduldi, însuflețiți de cele mai alese sentimente de 
stimă ți prețuire, de dragoste ți profund devotament, de nețărmurită recunoștință, 
comuniștii, toți oamenii muncii din județul Mehedinți, in deplină unanimitate cu 
intregul partid ți popor, iți exprimă totala adeziune la Hotărirea Plenarei Comi
tetului Central al partidului din iunie a.c., privind realegerea, la cel de-al XIV-lea 
Congres, in funcția supremă de secretar general al partidului a genialului ctitor 
□I României socialiste moderne, marelui erou al națiunii noastre, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, strălucitului militant revoluționar ți ginditor 
previzionar, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Această opțiune istorică izvorăște din convingerea noastră fermă de a avea 
In continuare in fruntea eroicului ți gloriosului nostru partid pe cel mai iubit ți 
devotat fiu al neamului, eminent comunist ți patriot inflăcârat, luptător consecvent 
pentru realizarea țelurilor supreme ale clasei muncitoare, de numele căruia se 
leagă grandioasele înfăptuiri socialiste obținute in epoca de măreție, pe care cu 
aleasă mindrie patriotică, respect ți demnitate o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Candidații pentru organele centrale ale partidului:
Nicolae Bușui, Alexandru Dala, loan Geană, Constantin Iacob, Florica Matei, 

Cornel Mlhulecea, Gheorghe Oprea, Pătru Păun, Vasilica Spinu, Gheorghe Trocan.
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CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
Legămînt solemn al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de a acționa cu spirit revoluționar, devotament și întreaga 
capacitate de muncă și creație pentru înfăptuirea exemplară a mărețelor obiective ce vor fi stabilite de marele forum al 

comuniștilor români pentru făurirea viitorului de aur al patriei - comunismul

MURES NEAMȚ_____________________________s * SĂLAJDesfășurată In atmosfera de puternică efervescență politică, creatoare, caracteristică acestor zile premergătoare marelui forum al partidului, Conferința organizației județene de partid Mureș a dezbătut cu profundă responsabilitate și exigență comunistă, revoluționară modul în care comuniștii, colectivele de oameni ai muncii din toate domeniile de activitate, de pe aceste înfloritoare meleaguri românești, au acționat pentru transpunerea în viață a sarcinilor reieșite din documentele Congresului al Xlll-lea și Conferinței Naționale ale partidului.în numele și din însărcinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a adresat delegaților, tuturor locuitorilor de pe Mureș și Tirpave un salut revoluționar și cele mai calde felicitări pentru realizările dobindite în în- timpinarea Congresului al XIV-lea al partidului. A fost exprimată, totodată, încrederea că perfecționarea activității poli- tico-organizatorice, a organelor și organizațiilor de partid, in lumina orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, va asigura creșterea rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate, îndeplinirea exemplară a importantelor sarcini ce revin județului Mureș din proiectul Programului- Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului, a planului de dezvoltare economico-socială in profil teritorial.
In spiritul mandatului încredințat de or

ganizațiile de partid, participanții la con
ferință s-au alăturat cu toată căldura ini
milor Hotăririi Plenarei Comitetului Central 
al partidului din 27-28 iunie ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre, să fie reales la Congresul 
al XIV-lea in funcția supremă de secretar 
general al partidului, văzind in această 
opțiune istorică garanția sigură a înain
tării cu sporită vigoare a țării spre culmile 
luminoase ale socialismului și comunismu
lui.Participanții au adus, totodată, un vibrant omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu pentru contribuția de mare valoare la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la dezvoltarea multilaterală a patriei, înflorirea științei, culturii și fnvățămintului, la promovarea cuceririlor revoluției tehnico-științifice în beneficiul progresului economico-social al patriei noastre, al păcii și colaborării internaționale.Pornind de Ia însemnătatea Istorică • Congresului al IX-lea al partidului, care a inaugurat cea mai glorioasă epocă din întreaga existență multimilenară a patriei, darea de seamă prezentată a relevat că este meritul secretarului general al partidului de a fi demonstrat rolul politic decisiv al partidului unic al clasei muncitoare, care a dat sens și perspectivă continuității procesului revoluționar în patria noastră. Elocventă ilustrare a politicii partidului de dezvoltare armonioasă, echilibrată a tuturor zonelor și județelor țării, județul Mureș se înfățișează astăzi cu remarcabile realizări, care atestă ponderea sa mereu sporită in economia națională. Dezvoltarea economică a județului a fost susținută și de înfăptuirea unui vast program de investiții care, în perioada analizată, a reprezentat peste 17 miliarde lei, fiind puse în funcțiune 50 capacități de producție. Pentru potențialul și dinamica mereu ascendentă a industriei mureșene, ilustrativ este faptul că, în prezent, ea realizează o producție în valoare de peste 43 miliarde lei, reprezentînd o creștere de 127 ori față de 1945. Ca urmare a acțiunilor Întreprinse de organele și organizațiile de partid pentru antrenarea comuniștilor, a tuturor oame-. nilor muncii la realizarea sarcinilor de plan, organizația județeană de partid a raportat, încă la 12 octombrie a.c.. Comitetului Central, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, îndeplinirea planului producției- marfă pe trei ani și 10 luni din actualul cincinal, realizind, pină la finele lunii octombrie, o producție suplimentară in valoare de peste 2 miliarde lei. în perioada analizată, industria județului a realizat, între altele, peste sarcinile de plan 754 milioane mc gaz metan, aproape 111 mii tone îngrășăminte chimice, 57 000 mc cherestea și 1,5 miliarde kWh energie electrică, reprezentind consumul județului pe 203 zile.Exprimîndu-și totala adeziune la ideile, tezele și orientările cuprinse în magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., toți cei 30 de vorbitori care au participat la dezbateri au subliniat in cuvîntul lor că partidul nostru, asumîndu-și rolul de conducător politic al societății, fără a se substitui organelor de stat, organismelor democrației muncitorești-revoluționare, este preocupat In permanență de perfecționarea propriei activități. în lumina acestei cerințe, numeroși vorbitori, printre care Iro- nim Buda, prim-secretar al Comitetului Municipal de Partid Tirgu Mureș, Szotyori Ernest, prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului popular județean, Susana Zăblău, prim-secretar al Comite

tului Municipal de Partid Sighișoara, Dumitru Vasile, secretar al Comitetului de partid. Bahnea, Radu Dumitru, Adrian, prim-secretar al Comitetului Județean Mureș al U.T.C., s-au referit pe larg la necesitatea perfecționării permanente a stilului și metodelor de muncă, la creșterea rolului organelor și organizațiilor de partid, a capacității lor politico-organizatorice pentru a pune in valoare, cu mai multă eficiență, rezervele care există in diverse domenii de activitate.în luările de cuvînt au fost relevate, totodată, unele neajunsuri manifestate în realizarea sarcinilor economico-sociale, a producției la export, exprimindu-se hotări- rea de a se acționa pentru depășirea problemelor apărute, pentru perfecționarea întregii activități. In intervențiile lor, Dorel Mihai. Popa, director al Centralei de îngrășăminte Chimice Tirgu Mureș, Mircea Vasile Birău, director al Trustului antrepriză generală de construcții-montaj, loan Toader, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea „Electromureș", au e- vidențiat preocuparea colectivelor de muncă în care își desfășoară activitatea pentru realizarea exemplară a tuturor indicatorilor de plan, reducerea consumurilor specifice de materii prime, a cheltuielilor materiale.Realizarea obiectivelor stabilite de partid în domeniul agriculturii a constituit tema intervențiilor mai multor vorbitori, între care Ilie Cheșa, președinte al Cooperativei Agricole de Producție Mureșeni-Cristești, Simion Suciu, președintele Consiliului Unic Agroindustrial Sărmașu, Nicolae Lobonțiu, secretar al Comitetului județean de partid. Emil Silvaș, director al Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Tirgu Mureș, Gheorghe Mureșan, director al I.A.S. Albești, care au înfățișat pe larg experiența dobindită de cooperatorii, mecanizatorii și specialiștii din agricultură în obținerea unor producții mari, precum și preocuparea lor pentru sporirea acestor producții la nivelul obiectivelor majore ale noii revoluții agrare. La rindul lor, Hajdu Gyozo, redactor-șef al revistei „Igaz Szo“, președinte al Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară, loan Pascu. rector al Institutului de medicină și farmacie Tg. Mureș, Suteu Sabina, directorul Liceului „Bolyai Farkaș" — Tg. Mureș, Corneliu Moraru, redactor-șef al revistei „Vatra", au pus în evidență exigențele muncii de formare a, omului nou, cu o conștiință înaintată, constructor al socialismului și comunismului. Totodată, s-a dat expresie sentimentelor de indignare, de fermă condamnare a încercărilor unor cercuri antisocialiste do amestec In treburile interne, de denigrare a remarcabilelor realizări ale socialismului, acțiuni profund reacționare, contrare intereselor bunei vecinătăți între popoare, păcii și securității în Europa.Numeroasele propuneri și ^sugestii făcuta de participanții la dezbateri și-au găsit reflectarea in Hotărîrea Conferinței județene de partid, care prevede, între altele, înfăptuirea ritmică a programelor de organizare și modernizare a proceselor de producție și a muncii, măsuri de creștere substanțială a exportului, pentru diminuarea consumurilor materiale și de energie. îrt agricultură se prevede realizarea în 1995 a unor producții medii la hectar de 33 mii kilograme legume, 82 mii kilograme cartofi, iar în zootehnie obținerea unor producții medii de 4000 litri lapte pe vacă furajată în I.A.S. și 3500 litri in C.A.P.într-o atmosferă entuziastă, de puternică angajare revoluționară, participanții la conferința județeană, dînd expresie ginduri- lor și sentimentelor celor peste 109 mii de comuniști, ale tuturor oamenilor muncii, au adresat o TELEGRAMA C.C. al P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune, între altele : „Exprimind unitatea de gind și voință a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul nostru, participanții la conferință dau glas celor mai alese sentimente de stimă, nețărmurită dragoste și profund respect față de titanica activitate revoluționară, gin- direa novatoare și dîrzenia neclintită manifestată de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, neasemuit conducător de partid și de țară, Erou intre eroii neamului. ctitor de geniu al României socialiste moderne, personalitate proeminentă a lumii contemporane.Contribuția dumneavoastră determinantă în dezvoltarea teoriei și practicii revoluționare, în fundamentarea strategiei construcției socialismului in patria noastră și in infăptuirea, cu poporul și pentru popor, a celor mai de preț și mărețe realizări cunoscute în multimilenara istorie a țării, sint temeiurile care stau la baza adeziunii fierbinți, de inimă și conștiință a comuniștilor, a tuturor mureșenilor față de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie privind reinvestirea dumneavoastră, de către Congresul al XIV-lea al partidului, in funcția supremă de secretar general al partidului.
Intr-o atmosferă de angajare revoluționa

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

Lucrările Conferinței organizației județene de partid Neamț au avut loc in climatul de puternică angajare patriotică determinat da amplele dezbateri ale proiectului Programului-Directivă și ale Tezelor pentru Congresul al XIV-lea, ale magistralei Expuneri rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a Comitetului Central al P.C.R. din 24—25 octombrie. în cadrul conferinței a fost efectuată o amplă și exigentă analiză a rezultatelor obținute, s-au stabilit măsuri concrete pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, sarcinile ce revin comuniștilor pentru perioada următoare.In deschiderea lucrărilor, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, tovarășul Ludovic Fa- zekaș. membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al P.C.R., a transmis un salut revoluționar și cele mai calde felicitări pentru realizările obținute în industrie, agricultură, in toate domeniile de activitate, împreună cu urarea de noi și noi succese în înfăptuirea tuturor obiectivelor de dezvoltare economico-socială. Totodată, a fost exprimată cerința de a fi luate cele mai eficiente măsuri pentru înfăptuirea sarcinilor care revin județului din documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea al partidului și care deschid Neamțului, asemenea intregii țări, noi și luminoase perspective de dezvoltare economico-socială, de progres și civilizație socialistă și comunistă.
Intr-o atmosferă de vibrant entuziasm, 

participanții la conferință, in numele celor 
aproape 90 000 de comuniști din județ, 
insuflețiți de bilanțul glorioasei perioade 
care o trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului, de certitudinea succeselor vi
itoare, și-au afirmat in unanimitate ade
ziunea deplină pentru ca la cel de-al 
XIV-lea Congres al P.C.R. să fie reales in 
suprema funcție de secretar general al 
partidului inflăcăratul patriot și eminentul 
revoluționar, genialul fondator al Româ
niei socialiste moderne, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, aceasta fiind garanția 
bunăstării și fericirii poporului, a gloriei 
și măreției patriei socialiste.Darea de seamă a întreprins o amplă analiză a activității desfășurate de organele și organizațiile de partid, de toți oamenii muncii din județul Neamț pentru înfăptuirea importantelor sarcini ce le revin din generoasele programe de dezvoltare economico-socială a patriei. Ca urmare a politicii de dezvoltare armonioasă și echilibrată a tuturor zonelor patriei, a grijii statornice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. în glorioșii ani care au trecut de la Congresul al IX-lea, in județul Neamț, fondurile fixe au sporit de 5,9 ori. au fost realizate mari unități și platforme industriale, s-au construit la orașe 57 476 apartamente din fondurile statului, iar peste 19 900 locuințe din fondurile populației și cu sprijinul statului. Analizind rezultatele obținute, darea de seamă a subliniat totodată faptul că unele organizații, comitete municipale și comitete orășenești de partid, unele conduceri de unități nu au acționat cu toată răspunderea pentru rea4 li zarea sarcinilor de plan, cu prioritate a exportului. în perioada 1986—1989 în agricultura județului s-au obținut față de 1965, în medie, anual producții de 3—4 ori mai mari la cereale, plante tehnice, legume și fructe, iar în 1989 s-au înregistrat cele mai bune producții de pină acum. Cu toate aceste progrese, rezultatele' din agricultură nu se ridică la nivelul sarcinilor și exigențelor formulate de sectetarul general al partidului, nu sînt pe măsura bazei tehnico-materiale de care dispune județul. în același spirit critic și autocritic au fost analizate probleme legate de stilul și metodele de muncă, de întărirea vieții interne de partid, de activitatea ideologică și politico-educativă, de aplicare in viață a prevederilor Programului ideologic, a indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului.Cei 29 de participanți la dezbateri au făcut o analiză temeinică, critică și autocritică, a intregii activități desfășurate pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului. Dintre vorbitori, Gheorghe Lețu, prim-secretar al Comitetului Municipal Roman al P.C.R., Teodora Birliba, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de Voi va tir Tg. Neamț, Mariana Blaj, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de Industrializare a Sfeclei de Zahăr Roman, Dumitru Călugăru. secretar al Comitetului Comunal de Partid Vînători, s-au referit la acțiunile concrete care au fost sau se cer întreprinse pentru creșterea tot mai puternică a rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid, pentru întărirea continuă a democrației interne de partid, în vederea atragerii tuturor comuniștilor, a activului de partid la rezolvarea problemelor economice și sociale ce preocupă colectivele în care își desfășoară activitatea. Gheorghe Munteanu, prim-secretar al Comitetului Municipal Piatra Neamț al P.C.R., Alexandru Gavriliuc, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de Țevi Roman, Ion Cioară, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al Consiliului Popular Județean Neamț, Nicolae Sălăgean, director al Combinatului pentru 

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

secretar general al partidului
„In aceste momente emoționante, de intensă trăire patriotică, revoluționară, 

participanții la Conferința organizației județene Neamț a Partidului Comunist Ro
mân, într-o deplină unitate de gind ți faptă cu întregul partid ți popor, expri
mind cele mai alese sentimente de nețărmurită stimă, prețuire ți devotament față 
de conducătorul incercat al partidului ți statului, eminent militant revoluționar, ge
nial strateg al României socialiste moderne, proeminentă personalitate politică a 
lumii contemporane, dau glas, din adincul inimilor ți conștiinței, adeziunii de
pline față de Hotărirea Plenarei Comitetului Central al P.C.R. privind reinvestirea 
tovarățului Nicolae Ceauțescu, la Congresul ai XIV-lea, in funcția supremă de 
secretar general al Partidului Comunist Român.

Această istorică opțiune, care ilustrează in modul cel mai convingător inalta 
apreciere ți profunda dragoste a națiunii noastre socialiste față de tovarășul 
Nicolae Ceauțescu, ilustru ginditor ți revoluționar neînfricat, Erou intre eroii neamu
lui, care ți-a închinat intreaga viață, muncă ți luptă înfăptuirii celor mai inalte 
aspirații ale poporului, de dreptate ți libertate socială, de progres ți bunăstare, 
constituie suprema certitudine a edificării societății socialiste multilateral dezvol
tate in România, a afirmării demne, libere ți independente a patriei noastre in 
rindul tuturor țărilor lumii".

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
Gheorghe Antonescu, Gheorghe-Lucian Buzdugan, Florin Cazan, Ludovic 

Fazekaș, Andrei Răzvan Grigorescu, Mihai Hanganu, Petru Iftodi, Floarea Leuștian, 
Emil Marinache. Gheorghe Munteanu, Maria Nacu, Amza Săceanu, Maria Talpă, 
Vasile Tomescu, Vasile Tonilă, Aurica Vizitiu.

Lianți și Azbociment Bicaz, Anica Lazăr, secretar al comitetului de partid de la Combinatul de Fibre Sintetice Săvinești, Ermil Marcoci, director al întreprinderii Forestiere de Exploatare și Transport Neamț, Mihai Zachia, director al întreprinderii de Fire și Fibre Poliamidice Roman, Ion Fiterău, directorul Combinatului de Prelucrare a Lemnului Piatra Neamț, și alții au înfățișat experiența acumulată, rezultatele obținute în realizarea producției fizice, cu prioritate a celei destinate exportului, apreciind că in centrul muncii organizatorice și politico-educative s-au aflat în permanență acțiunile și măsurile care vizează îndeplinirea integrală și la înalt nivel calitativ a ' tuturor sarcinilor economice. Gheorghe-Lucian Buzdugan, secretar al comitetului județean de partid, Vasile To- mescu, președintele Cooperativei Agricole de Producție Bodești, Ana Tablan, secretar al Comitetului Comunal de Partid Săvi- nești-Dumbrava Roșie, Dan Romaniuc, președintele Consiliului Unic Agroindustrial Girov, Elena Nechita, secretar al Comitetului Comunal de Partid Roznov, au raportat că în județul Neamț au fost . obținute în acest an cele mai mari producții medii la hectar, ceea ce dovedește că numai proprietatea socialistă poate asigura o bază trainică pentru sporirea producțiilor agricole. Numeroși vorbitori, printre care Amza Să- ceanu, secretar al comitetului județean de partid, Victoria Păduraru Chiriac, președinte al Consiliului Județean Neamț al Sindicatelor, Maria Alistar, prim-secretar al comitetului județean al U.T.C., Viorica Gheorghe Fîrțală, președinte al comitetului județean al femeilor, Adriana Cristina Gagiu, inspector general al inspectoratului școlar județean, s-au referit pe larg la modalitățile de îmbunătățire a muncii politico-educative, în vederea formării unei concepții înaintate despre lume și viață, a îmbogățirii gindirii și orizontului de cunoștințe al oamenilor muncii, a formării omului nou.Cu profund respect și aleasă prețuire, vorbitorii au adus un vibrant omagiu și întreaga gratitudine tovarășei academician doctor inginer Elena Câaușescu — personalitate proeminentă a partidului și statului nostru, a vieții științifice naționale și internaționale — pentru contribuția excepțională la elaborarea și înfăptuirea programelor'de dezvoltare economico-socială a patriei, la înflorirea științei, invățămîntului și culturii românești.Din Hotărirea Conferinței județene de partid se desprinde că în viitorul cincinal in județul Neamț se va pune un accent deosebit pe dezvoltarea în continuare a industriei, pe baza folosirii intensive a tuturor capacităților productive existente, obținerea unor producții vegetale și animaliere tot mai ridicate, la nivelul cerințelor noii revoluții agrare, dezvoltarea și modernizarea continuă a localităților județului.într-o impresionantă manifestare a dragostei și atașamentului fierbinte fată de partid, față de secretarul său general, participanții la conferință au adoptat o TELEGRAMA ADRESATA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI. TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune printre altele :„în consens cu voința celor aproape 90 de mfi de comuniști, a tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, participanții Ia Conferința organizației județene de partid își exprimă din adincul inimilor adeziunea unanimă Ia istorica Hoiărîre a Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie anul curent cu privire la realegerea in suprema funcție de secretar generai al partidului a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — genialul fondator al României socialiste, cel mai de scamă Erou intre eroii neamului, proeminentă personalitate a lumii contemporane — ceea ce reprezintă garanția sigură a realizării neabătute a programelor de dezvoltare in continuare a patriei, de înaintare fermă pe drumul luminos ai socialismului și comunismului.Ne angajăm ca, pină la deschiderea lucrărilor celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român. 25 unități economice să îndeplinească planul producției- marfă pe 4 ani ai actualului cincinal, realizind pină la sfirșiiul anului 1989 o producție suplimentară de 1.4 miliarde lei ; 15 unități economice își vor îndeplini planul pe întregul an 1989. obținind o pro- ducție-marfâ suplimentară de 300 milioane Iei ; unitățile consiliului popular județean vor realiza planul la export pe anul 1989 și planul la productia-marfă industrială pe 4 ani ai actualului cincinal, iar in agricultură vom lua de pe acum măsuri pentru folosirea cu maximă eficiență a fondului funciar și a intregii baze tehnico-materiale în vederea obținerii, în anul 1990 și în cincinalul 1991—1995, a unor producții tot mai mari, sigure și stabile, ia nivelul cerințelor noii revoluții agrare."
Participanții la conferință au subliniat, 

prin entuziaste ovații ți îndelungi aplauze, 
dorința fierbinte de a-l avea în fruntea 
partidului ți statului pe tovarățul 
Nicolae Ceauțescu - garanție supremă a 
înaintării ferme a patriei spre piscurile 
inalte ți luminoase ale socialismului ți co
munismului. Intr-o deplină unanimitate a 
fost adoptată hotărirea ca delegații jude
țului Neamț la marele forum al comuniț- 
tilor să susțină realegerea tovarățului 
Nicolae Ceauțescu in funcția supremă de 
secretar general al partidului.

Desfășurată în climatul de înaltă exigență revoluționară generat de apropiatul forum suprem al comuniștilor români, Conferința organizației județene de partid Sălaj a analizat, în spirit partinic, critic și autocritic, activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid, de colectivele de oameni ai muncii din toate domeniile vieții economico-sociale de pe aceste locuri încărcate de o străveche și măreață istorie, pentru transpunerea in viață a hotăririlor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.în deschiderea lucrărilor, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Ilie Matei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a adresat participanților la conferință, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din județul Sălaj un salut revoluționar și calde felicitări pentru contribuția adusă la marile succese obținute de poporul român in toate domeniile de activitate, urarea de a dobindi noi și remarcabile realizări în infăptuirea obiectivelor de dezvoltare economico-socială ce vor fi stabilite de Congresul al XIV-lea al partidului. A fost relevat faptul că, sub conducerea organizației județene de partid, comuniștii, toți oamenii muncii sint chemați să acționeze strîns uniți in jurul partidului, cu înaltă răspundere patriotică, pentru valorificarea deplină a marilor investiții făcute pentru dezvoltarea economico-socială a acestui județ, pentru realizarea integrală a producției fizice, în primul rind a celei destinate exportului, gospodărirea exemplară a părții din avuția națională încredințate spre administrare fiecărui colectiv, întărirea și apărarea proprietății socialiste de stat și cooperatiste.
Intr-o atmosferă insuflețitoare, de vibrant 

patriotism, participanții la conferință au ex
primat, in numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii sălăjeni, adeziunea una
nimă la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 27-28 iunie a.c., privind realegerea 
tovarățului Nicolae Ceauțescu in suprema 
funcție de secretar general al partidului, 
istorică opțiune pentru destinul socialist ți 
comunist al patriei.Sintetizînd, într-un accentuat spirit combativ, revoluționar, principalele concluzii ce se desprind din activitatea organelor și organizațiilor de partid, darea de seamă a relevat că, beneficiind de sprijinul generos și statornic al conducerii superioare de partid și de stat, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, județul Sălaj a renăscut din temelii după Congresul al IX-lea al partidului, afirmindu-se ca o autentică și demnă creație a epocii care poartă, în semn de înaltă cinstire, numele secretarului general al partidului, erou între eroii neamului, ctitor al României socialiste moderne. Prin aplicarfea unui vast program de investiții, in valoare de peste 32 miliarde lei, au fost construite mari și moderne platforme industriale, importante obiective șl capacități de producție, ceea ce a făcut ca valoarea fondurilor fixe să crească de 15,6 ori. In actualul cincinal au fost introdusa în fabricație 184 produse noi, gradul de înnoire și modernizare a producției ajun- gind la 70,6 la sută, superior celui planificat, iar ponderea produselor de nivel tehnic mondial ridicat este în prezent de 89,8 la sută. S-au creat 48 000 noi locuri do muncă, au fost date in folosință peste 25 000 apartamente.Ca urmare a unei intense munci politico- organizatorice, a ridicării la un nivel calitativ superior a intregii activități de partid, a fost mal bine valorificat potențialul uman și tehnic, s-a creat posibilitatea realizării, în acest an, a unei producții industriale mai mari cu 49,9 la sută față de 1985.Totodată, darea de seamă a analizat. într-un spirit de înaltă exigență comunistă, neajunsurile manifestate, rămînerile in urmă înregistrate, relevînd minusurile din stilul și metodele de muncă ale unor organe și organizații de partid, de sindicat și U.T.C., insuficienta preocupare pentru întărirea climatului de ordine și disciplină, a spiritului de răspundere în rindul unor colective.Cei 27 de participanți care au luat cuvîntul în cadrul conferinței s-au referit pe larg Ia modul in care comuniștii, toți oamenii muncii din economia județului au acționat și acționează pentru a intimpina apropiatul forum al partidului cu noi și remarcabile realizări. Tovarășii Nicolae Negrea, prim-secretar al Comitetului Municipal Zalău al P.C.R., Benianmin Coapși, secretarul comitetului de partid de la „Sălaj" Sărmășag, loan Călugăr, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de Țevi, Vasile Rotar, vicepreședinte al consiliului popular județean, Alexandru Morar, secretarul comitetului de partid de Ia întreprinderea de Armături din Fontă și Oțel din Zalău, Cornelia Rusu, vicepreședinte al consiliului județean de control muncitoresc al activității economico-sociale, Viorel Hanu, directorul întreprinderii Integrata de In din Zalău, Alexandru Haiduc, directorul I.A.C.M. Sălaj, Traian Ispas, președintele U.J.C.M. Sălaj, au subliniat în cuvîntul lor preocupările organelor și organizațiilor de partid, ale colectivelor muncitorești pentru mai buna utilizare a capacităților de producție, îndeplinirea la timp și în condiții de calitate a planului de export și în investiții, realizarea măsurilor din programul de perfecționare a organizării și modernizare a producției, creșterea eficienței economice, în acest fel, au arătat ei, ne facem datoria 

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

secretar general al partidului
Participanții la Conferința organizației județene Sălaj a Partidului Comunist 

Român iți fac o datorie de conștiință din a exprima deplina ți unanima adeziune 
la Hotărirea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din iunie 
a.c. privind realegerea, la cel de-al XIV-lea Congres, a celui mai iubit ți stimat 
fiu al națiunii noastre socialiste, eroul legendar al multimilenarei noastre istorii, 
personalitate proeminentă a mișcării comuniste ți muncitorești-revoluționare, 
tovarățul Nicolae Ceauțescu, in suprema funcție de secretar general al partidului, 
chezășia indeplinirii cu succes a cutezătoarelor planuri ți programe de dezvoltare 
ți inflorire necontenită a României, a inaintârii sale neabătute pe calea socia
lismului ți comunismului. însoțind actul de voință pe care il exprimăm de cea mai 
profundă gratitudine ți adine respect ce animă intreaga noastră simțire, dăm o 
inaltâ apreciere rolului determinant al secretarului general al partidului la elabo
rarea intregii politici interne ți externe a partidului ți statului nostru, la fundamen
tarea ți înfăptuirea neabătută a programelor de dezvoltare ți progres multilateral 
al României socialiste, la edificarea grandioaselor ctitorii ale celei mai luminoase 
ți înfloritoare epoci din intreaga istorie a poporului român, pe care, cu justificată 
ți deplină mindrie patriotică, o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
Grigore Berinde, Viorica Cirți, Vasile Copil, Ion Colda, Viorel Hanu, Ilie 

Matei, Maria Miclea, Vasile Mihai, Nicolae Negrea, Maria Ștefan, loan Turc.

de adevărați proprietari, producători și beneficiari, acționăm în spiritul orientărilor de o deosebită importanță principială și practică din magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din octombrie a.c., privind întărirea necontenită a proprietății socialiste, temelia trainică' a bunăstării tuturor.Subliniind rezultatele în general pozitive obținute în agricultura județului ca urmare a creșterii răspunderii organelor și organizațiilor de partid, organelor agricole, conducerilor colective în organizarea și desfășurarea activității în acest important sector economic al județului, tovarășii Petru Stan, secretar al comitetului județean de partid, Grigore Berinde, președintele Cooperativei Agricole de Producție Someș Odorhei, Ana Stoica, secretar ai Comitetului Comunal de Partid Năpradea, Dumitru Ghencean, organizator de partid, președintele Consiliului Unic Agroindustrial Pericei, Kiray Piroșca, membră cooperatoare, secretar al organizației de bază la Cooperativa Agricolă de Producție Zăuan, Ioan Gozman, șeful fermei numărul 12 ai I.A.S. Zalău, au reliefat, totodată, și neajunsurile manifestate cu deosebire in ce privește efectuarea la timp și de calitate a lucrărilor, exprimind hotărirea comuniștilor, a tuturor lucrătorilor din agricultură de a acționa mai susținut pentru obținerea unor recolte sigure și stabile, pe măsura obiectivelor noii revoluții agrare.Abordind problemele întăririi rolului da conducător politic al organelor și organizațiilor de partid, formării atitudinii înaintate față de muncă, față de avuția obștească, ale dezvoltării înaltei conștiințe patriotice prin ridicarea la un nivel tot mai înalt a activității ideologice, politico-educative, tovarășii Viorica Cirți, secretar al comitetului județean de partid, Maria Miclea, președintele Consiliului județean al sindicatelor, Augustin Pop, secretarul comitetului de partid de la spitalul județean, Floare Sas, inspector general al Inspectoratului școlar județean, Teodor Filip, secretar al Comitetului Orășenesc de Partid Șimleu Silvaniei, Maria Marincaș, președinta Comitetului județean al femeilor, Cornel Țur- caș, secretar al Comitetului Județean Sălaj al U.T.C., au evidențiat necesitatea afirmării mai puternice, în spiritul înaltului exemplu de principialitate comunistă al tovarășului Nicolae Ceaușescu, a superiorității orînduirii socialiste, a uriașelor resurse pe care socialismul Ie are pentru a- firmarea capacității creatoare a maselor.Subliniind marile realizări obținute da poporul român in anii care au trecut dj la Congresul al IX-lea al partidului, vorbitorii au dat o înaltă apreciere contribuției remarcabile a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent militant comunist, la aplicarea politicii interne și externe a partidului, la progresul multilateral al țării, la dezvoltarea impetuoasă a Invățămîntului, științei și culturii românești.Pe baza amplei dezbateri a proiectelor documentelor pentru cel de-al XIV-lea Congres, a planului și programelor de dezvoltare economico-socială in profil teritorial, a opiniilor și propunerilor formulate, conferința a adoptat o Hotărire in care se prevede, printre altele, că în cincinalul 1991—1995 producția-marfă industrială a județului va crește cu 28,6 la sută, gradul de innoire și modernizare a producției în unitățile prelucrătoare va ajunge la 80,5 la sută în 1995, productivitatea muncii in industria republicană va crește cu 24,3 la sută, iar producția globală agricolă va spori cu 86,9 la sută.într-o atmosferă de vibrantă adeziune Ia politica internă și externă a partidului, participanții la conferință au adoptat o TELEGRAM A ADRESATÂ C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. in care se arată : „în deplină unitate cu crezurile esențiale ale întregului partid și popor, conferința noastră a exprimat, in unanimitate, voința nestrămutată de a susține. din adincul conștiinței noastre de comuniști și cetățeni români, istorica Hotărire a Plenarei C.C. al P.C.R. din luna iunie a.c. privind reinvestirea dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, In funcția supremă do secretar general al partidului, avind ferma convingere că întreprindem un act politio cu semnificații cardinale pentru întărirea rolului conducător ai Partidului Comunist Român și propășirea continuă a României socialiste. Vă raportăm, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că in cadrul lucrărilor conferinței s-a pus in evidență evoluția ascendentă a rezultatelor obținute in acest cincinal de organele și organizațiile de partid, de colectivele do oameni ai muncii sub conducerea comitetului județean de partid. Realizăm în acest an o producție industrială mai pnare cu 49,9 la sută față de 1985, depășim prevederile de plan pe perioada care a trecut din acest cincinal cu peste 73 000 tone cărbune, 116 000 MWh energie electrică și alte însemnate cantități de produse. Colectivele de oameni ai muncii din 18 unități au îndeplinit integral, în cinstea forumului suprem al partidului, sarcinile de plan po patru ani. Producțiile agricole, vegetale și animaliere, au atins an de an niveluri superioare, în 1989 fiind cele mai mari din întreaga istorie a județului."
Participanții la conferință au adoptat In 

unanimitate Hotărirea prin care încredin
țează delegaților la Congresul al XIV-lea 
mandatul de a susține ți aproba realegerea 
tovarășului Nicolae Ceauțescu in funcția de 
secretar general al partidului.

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

secretar general al partidului
„Conferința județeană de partid Mureț, dind glas celor mai alese senti

mente de profundă stimă ți prețuire, nețărmurită dragoste ți devotament pe care 
comuniștii, toți oamenii muncii mureșeni le nutresc față de conducătorul incercat 
al partidului ți statului, intr-o deplină unitate de voință cu întregul nostru po
por iți exprimă inalta gratitudine, profunda cinstire ți susțin din adincul inimilor 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c. cu privire la realegerea tova
rățului Nicolae Ceauțescu in funcția supremă de secretar general al partidului.

Locuitorii acestor străvechi meleaguri românești sint convinși că existența 
in fruntea partidului a tovarășului Nicolae Ceauțescu, strălucit promotor al miș
cării comuniste ți muncitorești internaționale, personalitate de excepție a lumii 
contemporane, constituie garanția supremă a edificării cu succes a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, a mersului nostru neabătut incinte, pe drumul 
socialismului ți comunismului".

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
Anuca Bărăian, Gheorghe Buzaș, Gheorghe Constantinescu, Hajdu Victor 

GySzo, Viorel Igreț, Angela Isăroiu, Kovacs Lenuța, Dorin Moldovan, Nicolae Mol
dovan, Ioan Movilă, Dorel Mihai Popa, Dumitru Popescu, Floarea Rădulescu, Aris- 
totel Stamatoiu, Maria Stanciu, Alexandru Stănescu, Iulian Vere;, Elisabeta Verzea.
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CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
întreaga recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu, personalitate remarcabilă a vieții politice internaționale, pentru 
activitatea consecventă consacrată făuririi unei lumi a păcii, colaborării și înțelegerii între toate națiunile, 

garantării dreptului fiecărui popor de a-și decide de sine stătător propriul destin

SIBIU SUCEAVA TIMIȘ
♦în climatul de vibrantă emulație politică și angajare revoluționară în care întregul nostru popor întîmpină marele forum al comuniștilor români, încununînd amplele dezbateri democratice din adunările și conferințele de dări de seamă și alegeri ce i-au precedat, Conferința organizației județene de partid Sibiu a analizat, cu exigență, într-un pronunțat spirit critic și autocritic cșnstructiv, activitatea desfășurată de comuniști, de toți oamenii muncii de pe meleagurile sibiene de la Congresul al XIII-lea al P.C.R., stabilind măsurile cuvenite pentru îndeplinirea la un nivel superior a sarcinilor și obiectivelor ce revin județului în lumina documentelor programatice pentru Congresul al XIV-lea.Din împuternicirea și în numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, în deschiderea lucrărilor conferinței tovarășul Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a transmis parti- cipanților, tuturor locuitorilor județului Sibiu un salut revoluționar și cele mai calde felicitări pentru realizările obținute în industrie, în agricultură, în toate domeniile de activitate, realizări reflectate de îndeplinirea, în ziua de 9 noiembrie, a planului la producția-marfă industrială pe trei ani și unsprezece luni, creîndu-se condiții ca pînă la sfirșitul anului să se realizeze o producție suplimentară de 4,3 miliarde lei, din care 2,5 miliarde în acest an. Totodată, prin salutul transmis conferinței au fost adresate mobilizatoare îndemnuri pentru ca în viitor să se pună și mai bine în valoare capacitatea organizației județene de partid, considerabilul potențial uman și material de care dispune județul Sibiu.

Prin însuflețite oplauze, prin îndelungi 
urole și ovații, delegații la conferință și-au 
manifestat, ca un suprem legâmînt de ini
mă și conștiință, deplina satisfacție și ade
ziunea totală la Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din iunie a.c., privind realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Con
gresul al XIV-lea, in funcția supremă de 
secretar general al partidului. Ei au expri
mat, astfel, și mandatul comuniștilor pe 
care-i reprezintă, de a întări această is
torică opțiune - garanție sigură a înain
tării ferme a țării noastre pe drumul so
cialismului și comunismului.Darea de seamă a sintetizat rezultatele și preocupările organelor și organizațiilor de partid pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă, pentru cuprinderea in sfera activității lor a tuturor domeniilor. S-a scos în evidență că, datorită grijii și sprijinului permanent acordat de partid, de secretarul său general, în anii de glorie ai epocii inaugurate' de Congresul al IX- lea al P.C.R., județul — asemenea întregii țări — a obținut succese de prestigiu prin hărnicia, pasiunea, dăruirea și devotamentul oamenilor muncii, conduși cu fermitate și competență de comitetul județean, de organizațiile de partid : comparativ cu anul 1965, fondurile fixe au crescut de 5,4 ori producția industrială de 5,7 ori, producția globală agricolă de circa două ori, iar desfacerile de mărfuri prin comerțul socialist de 3,2 ori ; în aceeași perioadă, investițiile au totalizat 57 miliarde lei, a- sigurîndu-se dezvoltarea armonioasă a tuturor localităților și sectoarelor de activitate. In spiritul înaltei exigențe comuniste, revoluționare, cerute de tovarășul Nicolae Ceaușescu, darea de seama a dezvăluit, totodată, unele neîmpliniri și deficiențe în mobilizarea oamenilor muncii la Îndeplinirea sarcinilor de plan și angajamentelor asumate, în aplicarea programelor speciale și prioritare, ca și în alte domenii de activitate — toate acestea făcind obiectul unei analize profunde și responsabile, cu un accentuat caracter constructiv.Cei 25 delegați care au luat cuvîntul in cadrul dezbaterilor au situat în centrul a- tenției sarcinile ce revin județului din proiectul Programului-Directivă și Tezele pen- tru Congresul al XIV-lea, documente programatice de importanță istorică, asupra cărora conferința și-a declarat întregul acord.Mulțumind din adîncul inimilor, cu profundă recunoștință, pentru aprecierile, îndemnurile și orientările cuprinse în salutul adresat conferinței, relevînd rolul determinant, esențial, al secretarului general al partidului în elaborarea documentelor pentru apropiatul Congres al victoriilor socialiste, toți delegații au adus un fierbinte omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, față de care și-au manifestat — în numele lor și al tuturor celor pe care îi reprezintă — nemărginitul devotament și dragostea nețărmurită, expresii ale unității indestructibile, în cuget și simțire, a întregului popor in jurul partidului, al genialului ctitor și strălucitului conducător de țară nouă.Vorbitorii au exprimat cu căldură, în» acest cadru, sentimente de aleasă gratitudine pentru tovarășa Elena Ceaușescu, militant revoluționar de frunte al partidului și statului, om de știință de largă recunoaștere internațională, care a adus și aduce o remarcabilă contribuție la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a României, la dezvoltarea creatoare și afirmarea tot mai puternică a științei, invățămîntului și culturii — ca factori fundamentali de progres și civilizație.Referindu-se la acțiunile care se cer întreprinse pentru întărirea permanentă a rolului conducător politic al partidului In fiecare domeniu, la aspectele cele mai Im

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

secretar general al partidului
„Dind expresie sentimentelor de aleasă stimă și inaltă prețuire, de nemărgi

nită dragoste și profundă recunoștință ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii față de prodigioasa și eroica activitate revoluționară pe care o desfășoară 
de aproape șase decenii inflăcăratul patriot ți comunistul revoluționar, genialul 
fondator al României socialiste, marele Erou al națiunii române, personalitate de 
excepție a lumii contemporane, Conferința organizației județene de partid Sibiu 
iți exprimă, intr-o unanimitate de cuget ți simțiri, cu fierbinte entuziasm ți în
suflețire revoluționară, adeziunea deplină la Hotărirea Plenarei Comitetului Cen
tral din iunie a.c. ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales in inalta funcție 
de secretar general al partidului, la al XIV-lea Congres al P.C.R.

Ne exprimăm ți cu acest prilej convingerea nestrămutată că, avind mereu in 
fruntea partidului ți a țării pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminentul conducător 
clarvăzător, luminat, bun ți drept, România nu se va abate niciodată de la calea 
revoluționară a construirii socialismului ți comunismului, că Partidul Comunist Ro
mân va aplica in continuare, in mod științific ți creator -* in funcție de condițiile 
ți particularitâțile concret-istorice, politice, economice, sociale ți naționale ale 
țârii noastre - legitățile generale ale revoluției ți construcției socialiste, bogata 
experiență proprie acumulată in uriașul proces al edificării noii orinduiri, astfel 
incit scumpa noastră patrie să urce impetuos pe cele mai inalte culmi de pro
gres ți civilizație, spre orizontul luminos al comunismului**.

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
Lucica Badea, Elena Bleahu, Mihail Buracu, Nicu Ceaușescu, Traian Ciocă

nea, Ion Cumpănașu, Mihai Găldean, Diamanta Laudoniu, Maria Lazăr, Ana Măe- 
rean, Bratu Păun, Eugen-Viorel Pescar, Nicolae Radu, Eugeniu Rădulescu, Alexan
dru Reimer, Nicolae Stanciu.

portante privind realizarea planului în profil teritorial, participanții la dezbateri au abordat — în spiritul orientărilor cuprinse în recenta Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., precum și în cuvîntarea la Conferința organizației municipale de partid București — o serie de probleme concrete, o- piniile lor fiind însoțite deopotrivă de angajamente și propuneri. Tovarășii Nicolae Stanciu, prim-secretar al Comitetului Municipal de Partid Sibiu, Dionisie Bucur, director al întreprinderii „Automecanica“ Me- ț diaș, Cornel Roman, secretar al Comitetului de partid de la întreprinderea „Mecanică" Mîrșa, loan Botezan, director al întreprinderii „13 Decembrie" Sibiu, Luci- ca Badea, director al Centralei Industriei Confecțiilor Sibiu, loan Munteanu, secretar al comitetului de partid al Schelei de Producție Gaz Metan Mediaș, și alții, au subliniat, în perspectiva viitorului cincinal, necesitatea și căile cele mai potrivite de a realiza integral producția fizică, a ridica nivelul tehnic și calitativ al produselor, a intensifica procesele de modernizare în industrie și a crește performanțele tehnico- funcționale ale produselor ca mijloc sigur de sporire a exportului și competitivității acestora. Tovarășii loan Balteș, președintele Cooperativei Agricole de Producție Ocna Sibiului, loan Bunea, secretar al Comitetului de partid și primar al comunei Orlat, Vasile Radu, director al I.A.S. Ruja, Alexandru Reimer, prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al consiliului popular județean, dezbătînd unele probleme din agricultură, au pledat pentru folosirea deplină a dotării în vederea sporirii gradului de mecanizare a lucrărilor, realizarea unui complex de hidroameliorații, îmbunătățirea organizării, Întărirea ordiflii și disciplinei muncii, astfel încît să se obțină creșterea continuă a producțiilor vegetale și animale. La rîndul lor, tovarășii Iuliana- Liliana Patraulea, prim-secretar al Comitetului județean Sibiu al U.T.C., Silvia Morar, inspector general la Inspectoratul școlar județean, Gheorghe Scherer, redactor șef al ziarului județean „Die Woche", Elena Negreanu, președinta Consiliului județean al femeilor și alți vorbitori au stăruit a- supra sarcinilor actuale în desfășurarea acțiunilor politico-ideologice și cultural-educative, pentru formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor. O seamă de aspecte importante ale întăririi muncii po- litico-organizatorice, ale îmbunătățirii permanente a stilului de muncă și de conducere au fost dezbătute, în spirit analitic și responsabil, de mai mulți vorbitori, printre care Ion Chirilă, prim secretar al Comitetului Municipal de Partid Mediaș, Teodor Pop, secretar al Comitetului orășenesc de partid Copșa Mică, Ileana Rogozan, secretar al Comitetului de partid de la întreprinderea de Mănuși și Ciorapi Agnita și Viorica Bunea, președinta Comitetului sindicatului de la întreprinderea „Libertatea" Sibiu.Delegații au subliniat că — punînd mai bine in valoare potențialul organizatoric și condițiile materiale de care dispun,' impulsionați de stilul de conducere dinamic, eficient imprimat activității de partid de către Comitetul județean de partid, cu deosebire în ultimii doi ani — comuniștii, toți oamenii muncii din județul Sibiu vor putea să realizeze integral tot ceea ce și-au propus, spre binele lor și al întregii țări. în acest sens, a fost adoptată Hotărîrea conferinței, care prevede direcții, obiective și angajamente concrete pentru următorii cinci ani.Conferința a adoptat — In atmosfera de puternică angajare și însuflețire revoluționară care i-a caracterizat lucrările — o TELEGRAMA ADRESATA C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care, printre altele, se subliniază : „în aceste momente de înălțătoare trăire patriotică, revoluționară in care intîinpi- năm Congresul marilor victorii socialiste, asemenea Întregului partid și popor, vă omagiem cu nețărmurită dragoste, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, și vă adresăm profunda noastră recunoștință pentru tot ce ați făcut și faceți spre gloria și măreția patriei, pentru activitatea pe care o desfășurați, cu nesecată putere de muncă și înțelepciune, în organizarea și conducerea întregii opere de făurire, cu poporul și pentru popor, a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, pe drumul deschis in urmă cu un pătrar de veac de istoricul Congres al IX-lea al partidului.Vă rugăm să ne permiteți să reînnoim angajamentul nostru solemn de a acționa fără preget, Intr-un climat de exemplară dăruire, de Înaltă ordine și disciplină, pentru a spori, prin noi fapte de muncă și realizări, contribuția județului Sibiu la dezvoltarea multilaterală a patriei, înfăptuind la un inalt nivel de calitate și eficiență sarcinile de mare complexitate ce ne revin din Programul partidului, din hotăririle pe care le va adopta Congresul al XIV-lea al partidului nostru".
Intr-o ambianță de puternic entuziasm și 

fierbinte patriotism, exprimind voința co
muniștilor ți oamenilor muncii, a tuturor 
locuitorilor județului Sibiu, conferința a în
credințat delegaților pentru apropiatul 
forum al comuniștilor români mandatul de 
inaltă onoare de a susține, prin votul 
lor unanim, reinvestirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de 
secretar general al partidului.

Atașamentul nemărginit față de politica Internă și externă a partidului nostru, adeziunea deplină la tezele, ideile și orientările formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Expunerea Ia Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 24—25 octombrie a.c., înalta exigență și fermitate comunistă asupra activității desfășurate de organele și organizațiile de partid, de toate colectivele de oameni al muncii pentru îndeplinirea hotăririlor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, unitatea de nezdruncinat în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, au caracterizat întreaga desfășurare a lucrărilor Conferinței organizației județene de partid Suceava.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, personal, a conducerii partidului, luind cuvîntul, tovarășul Tudor Postelnicu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a transmis parti- cipanților la conferință un fierbinte salut revoluționar și calde felicitări pentru realizările dobîndite în întîm- pinarea Congresului al XIV-lea, precum și urarea de a obține noi și importante succese în îndeplinirea planarilor și programelor de dezvoltare economico-socială, pentru înflorirea pe mai departe a acestor străvechi plaiuri, românești, exprimîndu-și încrederea că măsirile adoptate vor determina o îmbunătățire a activității politico- organizatorice a organelor ți organizațiilor de partid, îndeplinirea exemplară a, sarcinilor ce decurg din proiectul Programului-Directivă și Te2ele pentru Congresul al XIV-lea al partidului.
In deplin consens cu voința întregului 

partid și popor, participanții la conferință 
au susținut din adincul inimilor, cu nemăr
ginită mindrie patriotică și aleasă stimă, 
propunerea de realegere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, 
in funcția supremă de secretar general al 
partidului, pe deplin convinși că această 
opțiune de mare însemnătate istorică con
stituie garanția sigură a edificării cu 
succes a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării patriei noastre pe 
drumul luminos al comunismului.Subliniind justețea politicii înțelepte a partidului nostru de dezvoltare armonioasă, echilibrată și ridicarea economico- socială a tuturor zonelor țării, în darea de seamă s-a arătat că județul Suceava este un edificator exemplu în acest sens. Față de 1965, producția-marfă industrială a crescut de peste 6 ori, iar producția agricolă s-a triplat, potențialul productiv al județului amplifieîndu-se prin darea în exploatare a unor noi resurse de materii prime minerale, punerea în funcțiune a unor importante capacități de producție. Au fost construite din fondurile statului aproape 50 000 apartamente, s-a dezvoltat și modernizat baza materială a activității social-cul turale.Acționînd sub îndrumarea permanentă a organelor și organizațiilor de partid, oamenii muncii din economia județului au îndeplinit încă din ziua de 12 octombrie a.c. planul la producția-marfă industrială pe 3 ani și 11 luni ai actualului cincinal, creîndu-se condiții pentru realizarea integrală a planului pe 4 ani în cinstea Congresului al XIV-lea și obținerea unei producții suplimentare în valoare de 2,5 miliarde lei.In spirit critic și autocritic, în darea de seamă s-a arătat, totodată, că nu peste tot s-au îndeplinit sarcinile prevăzute la export, productivitatea muncii se situează sub plan, iar în multe unități agricole se mențin încă destule neajunsuri, ceea ce a influențat negativ nivelul realizărilor în perioada analizată ; de aceea, s-a relevat încă o dată valoarea deosebită a indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, date cu prilejul vizitei de lucru efectuate, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in județul Suceava, privind aplicarea prevederilor programelor de organizare și modernizare, valorificarea corespunzătoare a potențialului material și uman existent, îmbunătățirea parametrilor tehnico-funcționali ai fondurilor fixe, creșterea producțiilor agricole șl dezvoltarea sectorului zootehnic în unitățile de stat și cooperatiste.în cuvintul lor, cel 30 de participant! la dezbateri s-au referit pe larg la proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea, documente programatice de însemnătate primordială pentru viitorul socialist al patriei noastre, exprimîndu-și deplinul acord cu acestea și hotărîrea de a face totul pentru transpunerea lor în viață. Totodată, fiecare vorbitor a evidențiat insemnătatea teoretică și practică a Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din luna octombrie a.c., subliniind că partidul nostru, asumîndu-și rolul de conducător politic al societății, este preocupat în permanență de perfecționarea propriei activități. în acest spirit, tovarășii Mihai Găinariu, prim-secretar al Comitetului Municipal Suceava al P.C.R., Mircea Dobre, directorul Combinatului Minier Gura-Humorului, Alexandrina Diaconescu, prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului popular județean, Ion Cioroianu, secretarul Comitetului de partid de la întreprinderea de Utilaje și Piese de Schimb din Suceava, Costică Arieni, prim-secretar al Comitetului Orășenesc de Partid Fălticeni, Adriana Bejan, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de Tricotaje „Zimbrul" Suceava, Vasile Sava, director al întreprinderii Forestiere de Exploatare și Transport Suceava și alții, au subliniat necesitatea creșterii rolului organelor și organizațiilor 

de partid în vederea realizării ritmice șl integrale a producției fizice, cu prioritate a celei destinate exportului, recuperării restanțelor înregistrate, utilizării la parametrii proiectați a tuturor capacităților existente și a celor ce urmează să fie dezvoltate, asigurării la termen și în cantitățile necesare a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei, folosirii raționale a timpului de lucru.Alți vorbitori, între care Costinel Ion Ionescu director general al Direcției agricole județene, Constantin Alecsei, președintele Cooperativei Agricole de Producție Calafindești, loan Ruști, președintele Cooperativei Agricole de Producție Arbore, Alexandru Nedelea, secretarul Comitetului comunal de partid Dorna Candrenilor, subliniind rolul proprietății socialiste în creșterea substanțială a producției vegetale și animaliere, în sporirea substanțială a veniturilor cooperatorilor și îmbunătățirea condițiilor de trai ale oamenilor muncii de la sate, au afirmat, în același timp, că realizarea în actualul cincinal și în cincinalul următor a unor producții la nivelul obiectivelor noii revoluții agrare impune acțiuni hotărîte din partea organelor și organizațiilor de partid pentru creșterea răspunderii comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din agricultură în folosirea bazei tehnico-materiale, respectarea cu strictețe a tehnologiilor specifice sectoarelor vegetal 9i zootehnic, încadrarea în cheltuielile planificate.Componentă de bază a exercitării rolului conducător al partidului, activitatea politico-ideologică și cultural-educativă desfășurată de organele și organizațiile de partid din județ a avut ca obiectiv important dezvoltarea puternică a conștiinței revoluționare, formarea și educarea omului nou, constructor conștient și devotat al societății socialiste. în acest context, tovarășii Ileana Paranici, secretar al Comitetului județean de partid, Petru Stroe, secretar al Comitetului de partid de la Antrepriza de Construcții Industriale Suceava, Laura Nicolăică, președinta comitetului județean al femeilor, loan Cușnir, director tehnic al Combinatului de fibre, celuloză și hîrtie, Paul Socaciu, președintele Consiliului județean al sindicatelor, Rodica Oprea, inspector general al Inspectoratului școlar județean, George Prepeliuc, directorul întreprinderii electrocentrale, Laurențiu Ilie Guraliuc, prim-secretar al Comitetului județean al U.T.C., au analizat profund neajunsurile din acest domeniu și au făcut propuneri valoroase pentru îmbunătățirea conținutului activității ideologice și politico-educative. Vorbitorii au subliniat necesitatea ca organele și organizațiile de partid să acționeze cu mai multă fermitate pentru perfecționarea activității politico-ideologice, chemată să-și aducă o contribuție sporită la transformarea conștiinței în forța motrice a întregii dezvoltări economico-sociale, la cunoașterea și înțelegerea justă a principiilor socialismului științific, a problemelor actuale ala construcției socialiste în patria noastră.în cadrul conferinței, vorbitorii au exprimat sentimente de profundă gratitudine și adine respect tovarășei Elena Ceaușescu. personalitate de frunte a vieții politice a țării, savant de largă recunoaștere internațională, promotor al progresului în învățăm înt, știință și cultură, pentru contribuția adusă la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a scumpei noastre patrii.Propunerile făcute atît în darea de seamă, cît și în cadrul dezbaterilor se regăsesc în Hotărîrea conferinței județene de partid, care configurează principalele direcții de acțiune in industrie, agricultură, dezvoltarea și modernizarea localităților, în celelalte domenii de activitate pentru îndeplinirea planului in profil teritorial.într-o atmosferă entuziastă, de puternică angajare revoluționară, participanții Ia conferința județeană de partid au adresat C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU O TELEGRAMA in care, printre altele se spune : „Delegații la Conferința organizației județene Suceava a Partidului Comunist Român, in comuniune de voință și simțire cu întregul partid și popor, își îndreaptă și tn aceste momente de adîncă vibrație patriotică, gindurile și sentimentele cele mai curate către dumneavoastră, mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ilustră personalitate politică, revoluționar consecvent, erou între eroii neamului, ctitor al României moderne și promotor al păcii, înțelegerii și colaborării intre popoare, exprimîndu-și adeziunea totală față de fireasca propunere ca, la al XIV-lea Congres al comuniștilor români, să fiți reales în suprema funcție de secretar general al partidului, garanție sigură a înaintării impetuoase a patriei socialiste spre visul de aur al omenirii — comunismul.O dată cu întreaga stimă și recunoștință pentru viziunea de geniu politic și forța dinamizatoare cu care ați ctitorit pe pă- mîntul multimilenar al patriei epoca ce vă va purta peste decenii și secole numele — „Epoca Nicolae Ceaușescu" — vă încredințăm că noi, comuniștii suceveni, toți locuitorii acestor înfloritoare meleaguri vă vom urma cu fermitate strălucitul exemplu de dăruire patriotică, vom traduce neabătut în practică direcționările și indicațiile deosebit de prețioase date și cu prilejul recentei vizite de lucru în județul nostru".
Intr-o deplină unanimitate, participanții 

la conferință au dat mandat delegaților 
care reprezintă organizația județeană de 
partid la cel de-al XIV-lea Congres, să 
susțină, așa cum este vrerea întregului 
partid și popor, realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de 
secretar general al partidului.

într-o atmosferă de înaltă exigență partinică și combativitate revoluționară, Conferința organizației județene de partid Timiș a analizat activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a evaluat profund căile menite să asigure realizarea obiectivelor cuprinse în documentele programatice pentru Congresul al XIV-lea.Din împuternicirea și în numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, a conducerii partidului, tovarășul Manea Mănescu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a adresat participanților la conferință, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din județ, un vibrant salut revoluționar și cele mai calde felicitări pentru succesele obținute în industrie, agricultură, în celelalte domenii de activitate, împreună cu urarea de noi și tot mai im-; portante realizări în înfăptuirea mărețelor obiective pe care le va stabili apropiatul forum al partidului, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. A fost exprimată cerința ca organele și organizațiile de partid să acționeze cu maximă responsabilitate pentru perfecționarea întregii activități prin mobilizarea tuturor eforturilor creatoare ale oamenilor muncii, înfăptuirea programelor de dezvoltare ale fiecărei localități, pregătirea temeinică a producției anului 1990, creșterea indicilor calitativi ai activității economico-sociale, pentru punerea deplină în valoare a puternicului potențial tehnico-material, științific și uman al județului.
In consens cu voința întregului partid, 

a intregii națiuni, participanții la confe
rință au susținut în unanimitate, cu nemăr
ginită mindrie patriotică ți aleasă stimă, 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. cu pri
vire la reinvestirea, la Congresul al XIV- 
lea, în funcția supremă de secretar ge
neral al partidului, o tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conducător încercat al 
partidului ți statului nostru, garanție sigură 
a inaintării ferme a țării spre culmile lumi
noase ale socialismului ți comunismului.Totodată, s-a exprimat deosebita stimă și recunoștință față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de seamă al partidului și statului nostru, personalitate științifică de larg prestigiu internațional, pentru contribuția pe care o aduce la fundamentarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la integrarea invățămîntului cu cercetarea și cu producția, înflorirea artei și culturii, la formarea omului nou, constructor demn al socialismului și comunismului In România.Darea de seamă prezentată a înfățișat amplul tablou al preocupărilor și rezultatelor obținute de comuniști, de către toți oamenii muncii în actualul cincinal, perioadă in care planul la producția-marfă industrială pe 4 ani a fost îndeplinit cu două luni mai devreme, urmînd ca pină la sfirșitul acestui an să fie realizată o producție suplimentară in valoare de peste 4,5 miliarde lei. La temelia acestui remarcabil succes se află continua dezvoltare șl modernizare a bazei tehnico-materiale prin intrarea în funcțiune a unui număr important de obiective și capacități de producție, ceea ce a asigurat creșterea producției cu peste 10 miliarde lei și sp.orirea cu 25 la sută a volumului exportului față de 1985.A crescut continuu producția agricolă, în acest an obținîndu-se cele mai mari recolte de pînă acum la cereale și celelalte culturi, au sporit efectivele de animale, livrările la fondul de stat fiind superioare față de perioadele anterioare. O atenție deosebită s-a acordat transpunerii în viață a orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului privind amplificarea laturilor calitative și eficienței întregii activități, aplicării cu fermitate a principiilor mecanismului economioo-finan- ciar, ceea ce a permis ca în anul 1988 și pe 10 luni din acest an să se realizeze beneficiile planificate și să se lichideze produsele nerentabile. Cercetarea științifică și învățămîntul s-au implicat în mai mare măsură în soluționarea problemelor de fond ale unităților economice. S-a înfăptuit un amplu program de construcții social-culturale, s-a intensificat activitatea ideologică, de formare a omului nou, cir înalte virtuți morale, comuniste. Darea de seamă a analizat, in spirit critic și autocritic, unele rămîneri în urmă în realizarea planului producției fizice și la export, în domeniul investițiilor, cerînd tuturor comuniștilor să-și intensifice eforturile pentru lichidarea neajunsurilor și situarea întregii activități pe o treaptă nouă, superioară.In dezbaterile care au avut loc pe marginea dării de seamă cei 31 de delegați și invitați care au luat cuvîntul au analizat cu spirit de răspundere activitatea comuniștilor, a colectivelor de oameni ai muncii, făcînd numeroase propuneri de perfecționare în continuare a activității poli- tico-organizatorice și economice. Astfel, tovarășii Teodora Avram, secretar al Comitetului județean de partid. Petru Moț, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Timișoara, loan Schiopu, maistru, secretarul Comitetului de partid de la întreprinderea de Utilaje de Ridicat și Transport Lugoj, Gheorghe Flucsă, directorul în

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

secretar general al partidului
„In acest moment de inâlțător entuziasm și vibrant elan patriotic-revolu- 

ționar, cind întregul partid și popor dezbat cu răspundere comunistă, in spiritul 
proiectului Programului-Directivă și al Tezelor pentru cel de-al XIV-lea Congres 
activitatea consacrată înfăptuirii Programului partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism, dele
gații la Conferința organizației județene Timiș a Partidului Comunist Român, dind 
glas sentimentelor de cea mai aleasă stimă, dragoste și prețuire ale celor peste 
120 de mii de comuniști, al tuturor locuitorilor județului Timiș, iși exprimă totala 
lor adeziune la Hotărirea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân din 27-23 iunie a.c., privind reinvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la 
cel de-al XIV-lea Congres, in funcția supremă de secretar general al Partidului 
Comunist Român, chezășie sigură a ridicării patriei noastre socialiste pe noi culmi 
de progres și civilizație.

In spiritul inflâcăratelor chemări ale secretarului general al partidului vom 
acționa pentru realizarea integrală a planului pe anul 1989 și pentru asigurarea 
tuturor condițiilor in vederea începerii cu rezultate bune, încă din primele zile, 
a planului pe anul 1990, aducind astfel, prin fapte, omagiul nostru fierbinte celui 
mai iubit fiu al poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, spre binele și 
continua înflorire a patriei noastre dragi, Republica Socialistă România*.

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
loan Anton, Teodora Avram, Radu Bălan, Viorica Boiborean, Aurel Că- 

prariu, Florentin-Doru Cârpanu, Aurel Fîntîneanu, Sofronie Florea, Gheorghe Flucsă, 
Dorin Goția, loan Josu, Elena Marta, Manea Mănescu, Ion Mihăilă, Ana Ferencz 
Mircea, Petru Moț, Gavrilă Muscă, Viorica Neculau, Iosif Andrei Roth, Laurențiu 
Rujoi, Coleta de Sabata, Simion Scutea, Angela Voicilă.

treprinderii Mecanice Timișoara, Cornelia Pleșa, muncitoare la întreprinderea de Aparate Electrice de Măsură Timișoara, Tiberiu Serafin, directorul întreprinderii de Materiale de Construcție Timișoara, Nicolae Petre' directorul Schelei de Producție Petrolieră Sandra, Aurel Zăvolan, directorul Trustului Antrepriză Generală de Construcții-Montaj Timișoara, Marcela Valcan, directorul întreprinderii Textile Lugoj, s-au referit pe larg la preocupările comuniștilor pentru îndeplinirea la toți indicatorii a planului de producție, cu precădere a sarcinilor de export, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, intrarea in funcțiune, la termenele planificate, a noilor investiții.In același spirit de răspundere comunistă, izvorlt din preocuparea de a pune mai bine în valoare marele potențial agricol al județului, tovarășii Florentin Cârpanu, directorul Combinatului Agroindustrial Timiș, loan Josu, președintele Cooperativei Agricole de Producție Topo- lovățu Mare, Nicolae Rimneanțu, directorul I.A.S. Liebling, Ioan Schmidt, organizator de partid, președintele Consiliului Unic Agroindustrial Cărpiniș, Maria Munteanu, țărancă cooperatoare la Cooperativa Agricolă de Producție Cenad, Ioan Molnar, maistru mecanic la S.M.A. Sinnicolau Mare, relevînd rezultatele bune obținute, cu deosebire in acest an, s-au angajat să gospodărească mai bine fondul funciar, să asigure cu mai multă consecvență respectarea tehnologiilor, să îmbunătățească activitatea din zootehnie, să determine exercitarea fermă a funcțiilor autogestiunii economico-financiare, rentabilizarea tuturor unităților agricole.Alți vorbitori, intre care loan Anton, rectorul Institutului Politehnic Timișoara, Florentina Filip, cercetător științific, secretarul Comitetului de partid de la întreprinderea de Tehnică de Calcul-Memorii Timișoara, au subliniat necesitatea creșterii continue a implicării cercetării științifice în rezolvarea problemelor de producție, in obținerea unor produse cu parametri calitativi tot mai inalți, infăptuirea integrală a programelor de modernizare și organizare științifică a producției și a muncii.In cuvîntul lor tovarășii Iosif Oncu, secretarul Comitetului orășenesc de partid Sinnicolau Mare, loan Oltean, secretarul Comitetului comunal de partid Făget, Dumitru Pîrvu, președintele U.J.C.M. Timiș, s-au referit la necesitatea de a se acționa cu răspundere sporită pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial a tuturor localităților. Tovarășii Napoleon Gligan președintele Consiliului județean al sindicatelor, Anghel Dumbrăveanu, redactor-șef adjunct al revistei „Orizont", Sorin Popescu, student la Facultatea de electrotehnică, au insistat, in spiritul sarcinilor reieșite din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din octombrie, a.c., asupra intensificării activității ideologice și politico-educative pentru dezvoltarea conștiinței socialiste, revoluționare a oamenilor muncii, aplicarea neabătută a principiilor eticii și echității socialiste, combaterea concepțiilor înapoiate, retrograde, a influenței ideologiei burgheze și a altor teorii și idei străine moralei și Ideologiei noastre socialiste.Delegații au adoptat In unanimitate Hotărirea conferinței județene de partid în care sînt cuprinse măsuri concrete menite să conducă la sporirea producției șl eficienței in toate sectoarele de activitate.Prin aplauze Îndelungi, participanții la conferință au adoptat o TELEGRAMA ADRESATA C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune : „In climatul de puternică efervescență politică, de unanimă angajare revoluționară, din această perioadă premergătoare marelui forum al comuniștilor români, participanții la Conferința organizației județene de partid Timiș, dezbătînd cu deosebită exigență și Inaltă răspundere patriotică activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid, de toți oamenii muncii de pe aceste străvechi și tot mai înfloritoare meleaguri românești, obiectivele și sarcinile mobilizatoare ce ne revin din proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român — iși îndreaptă gindurile încărcate de dragoste și aleasă recunoștință spre dumneavoastră, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii, strălucit ctitor al României socialiste moderne, ilustră personalitate a lumii contemporane, erou intre eroii neamului, luptător neînfricat pentru pace și progres social in întreaga lume. Cu Inaltă mindrie patriotică și marea satisfacție de a vă avea in continuare in fruntea partidului șl a țării, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul pentru a înfăptui neabătut sarcinile ce ne revin din documentele pe care le va adopta Congresul al XIV-lea".
In deplină unanimitate participanții la 

conferință au dat mandat delegaților la 
marele forum al partidului să susțină 
voința comuniștilor, a tuturor locuitorilor 
din județ, de realegere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in suprema funcție de 
secretar general al Partidului Comunist Ro
mân.

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

secretar general al partidului
„Participanții la Conferința organizației județene de partid Suceava, cu 

sentimente de inaltă stimă ți prețuire, de profundă dragoste ți nețărmurită re
cunoștință, stăpiniți de cel mai adine patriotism, susțin Hotărirea Plenarei Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ia Congresul al XIV-lea, in funcția supremă de secretar 
general al partidului. In același timp, in deplin consens cu voința întregului partid 
ți popor, delegații ți invitații la conferință, manifestindu-ți entuziasmul pentru 
propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, genialul conducător al 
partidului și poporului nostru, revoluționar înflăcărat ți consecvent personalitate 
politică de excepție a lumii contemporane, in funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român, sintem deplin convinși că aceasta constituie garan
ția cea mai sigură a edificării cu succes a societății socialiste multilateral dez
voltate, a inaintării patriei noastre spre cele mai inalte culmi de progres ți 
civilizație".

Candidații pentru organele centrale ale partidului:
Marin Apetrei, Mihai Brădescu, Gheorghe Catană, Veronica Ciobănete, Ni

colae Costea, loan Cușnir, Alexandrina Diaconescu, Traian Dominte, Maria Du- 
țescu, Mihai Găinariu, Vasile Orhei, Ileana Paranici, Tudor Postelnicu, Angelica 
Sirbu, Eugen Tarhon, Onisim Todașcă.
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CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
TULCEAîn orașul de la porțile Deltei, care In anii de după cel de-al IX-Iea Congres al partidului a cunoscut profunde prefaceri înnoitoare, s-a desfășurat Conferința organizației județene de partid Tulcea. Caracterizată printr-un pronunțat spirit de lucru, de exigentă comunistă, conferința a analizat, în spirit critic și autocritic, activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid în perioada care a trecut de la precedentul Congres și, in lumina documentelor programatice pentru apropiatul forum al comuniștilor, a adoptat măsuri in vederea îndeplinirii sarcinilor de plan ce revin județului în viitorul cincinal.Din împuternicirea șl Însărcinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, tovarășul loan Toiu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a adresat particlpanților la Conferință, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județ, un cald salut tovărășesc, revoluționar, împreună cu urarea de a obține noi succese în dezvoltarea economico-socială a județului. Prezentînd rezultatele remarcabile ale României socialiste după cel de-al IX-lea Congres, au fost evidențiate succesele obținute în industria și agricultura județului, în celelalte domenii de activitate, aportul economiei tulcene la dezvoltarea de ansamblu a țării. S-a cerut, totodată, conferinței, să analizeze modul în care s-a acționat pentru îndeplinirea planului pe acest an și pe întregul cincinal, subliniindu-se necesitatea ca organele și organizațiile de partid să se implice mai puternic în întreaga activitate desfășurată pentru creșterea producției și a productivității muncii, pentru buna gospodărire a părții din avuția națională încredințată spre administrare colectivelor de oameni ai muncii din județul Tulcea.

Intr-o atmosferă înflăcărată, In consens 
cu voința tuturor locuitorilor județului, a 
întregii țări, participant!! la conferință ți-au 
exprimat adeziunea unanimă față de hotă' 
rirea Plenarei C.C. al P.C.R. din iu
nie a.c. privind realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului nostru, in funcția supremă de 
secretar general al partidului, văzind in 
această opțiune continuarea procesului re
voluționar de construire a socialismului și 
comunismului in patria noastră.Prezentînd un tablou amplu, deosebit de edificator, al rezultatelor obținute de oamenii muncii din județ, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, în dezvoltarea economică și socială a județului, in darea de seamă s-a subliniat că, datorită politicii consecvente a partidului și statului nostru de repartizare rațională a forțelor de producție, de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor țării, județul Tulcea a cunoscut adinei prefaceri din punct de vedere economic și social. în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea, județului i-au fost alocate importante fonduri de investiții, crein- du-se capacități moderne de producție în industrie și agricultură, înfăptuindu-se un program amplu de dezvoltare social-cultura- lă și edilitar-gospodărească și schimbîndu-se radical condițiile de muncă și viață ale oamenilor, înfățișarea tuturor localităților, în acest cincinal au fost puse în funcțiune 120 capacități de producție mai importante și au fost date în folosință peste 3 500 apartamente, ceea ce a determinat ca volumul fondurilor fixe să sporească cu 15 la sută. Ca urmare, la sfîrșitul actualului cincinal producția-marfă industrială va fi cu 60 la sută mai mare decît cea realizată în 1985, ritmul mediu anual de creștere fiind de 10 la sută. în scopul sporirii producției agrico-' le au fost desfășurate ample lucrări de îmbunătățiri funciare și de amenajare complexă a Luncii și Deltei Dunării, suprafața arabilă a județului crescînd cu 12 000 hectare și au fost amenajate pentru irigat 34 000 hectare. Prin aplicarea tehnologiilor moderne, producția agricolă a sporit intr-un ritm mediu anual de 13 la sută, fiind cu 83 la sută mai mare față de anul 1985. De asemenea, în darea de seamă au fost analizate aprofundat neajunsurile manifestate în ce privește organizarea și conducerea activității în profil teritorial și in fiecare unitate, critieîndu-se carențele existente în utilizarea bazei tehnico-materiale din industrie, în aprovizionarea cu materii prime, ritmul scăzut de lucru pe unele șantiere, cauzele care au determinat ca unele unități agricole să nu obțină producții pe măsura posibilităților de care dispun.In dezbaterile care au avut Ioc pe marginea dării de seamă, cei 24 delegați care 

au luat cuvîntul au evidențiat pe larg modul în care organele și organizațiile de partid, conducerile de unități economice au acționat în vederea perfecționării organizării producției și a muncii, pentru aplicarea cu fermitate a hotărîrilor de partid și a legilor țării și soluționarea problemelor privind îndeplinirea ritmică a sarcinilor din planul de dezvoltare economico-socială in profil teritorial. Exprimîndu-și acordul cu proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea, tovarășii Alexandru Rizu — prim-secretar al Comitetului Municipal de Partid Tulcea, Corneliu Munteanu — directorul întreprinderii de Alumină, Dumitru Dumitru — maistru, secretar al comitetului de partid de la Combinatul de Feroaliaje, Mihai Drăgoi, director al Antreprizei de Construcții Industriale, Constantin Amariei, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean, Mihai Moscu — maistru, secretar al Comitetului de partid de la Exploatarea minieră Mahmudia-Somova, au evidențiat stilul dinamic imprimat de comitetul județean de partid în conducerea activității economice din județ, apreciind ca deosebit de util sistemul de analiză periodic pe domenii de activitate, pe platforme industriale și localități, practicat de secretariat, ceea ce a permis să se acționeze operativ în vederea îndeplinirii sarcinilor de plan. Analizînd critic și autocritic activitatea, participanții la dezbateri au arătat că în unele colective de muncă s-a manifestat uneori tendința de automulțumire, de a se justifica anumite neajunsuri cu așa-zise cauze obiective, fără a se acționa cu răspundere pentru antrenarea colectivelor de muncă, a comuniștilor în vederea găsirii unor soluții de rezolvare a problemelor și realizare ritmică a planului la producția fizică. Abordînd în același spirit de răspundere și exigență comunistă, problemele agriculturii, tovarășii Constantin Mihal- țeanu, președintele Cooperativei Agricole de Producție Lunca, Marin Nițu, director general al Centralei „Delta Dunării'1, Gheorghe Saridache. director al întreprinderii Agricole de Stat Niculițel, Dumitru Condruz, director al Stațiunii pentru Mecanizarea Agriculturii Mahmudia, Radu Maxim, președintele Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție, au a- rătat că deși în acest an au fost obținute cele mai mari producții din istoria județului, s-au manifestat o serie de lipsuri, datorate în principal insuficientei preocupări a conducerilor de unități pentru organizarea corespunzătoare a muncii, neajunsurilor manifestate în activitatea organelor de specialitate.în spiritul magistralei Expuneri a tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., tovarășii Mihai Albota, inspector general al Inspectoratului școlar județean, Radu Florea, secretar al Comitetului Orășenesc de Partid Babadag, Georgeta Grigore, prim-secretar al Comitetului Județean Tulcea al Uniunii Tineretului Comunist, Lidia-Virginia Ca- trinescu, președintele Comitetului județean pentru cultură și educație.socialistă, au înfățișat pe larg modul în care organele și organizațiile de partid au desfășurat munca politico^ideologică, cultural-educativă, pentru formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, cu accent pe creșterea răspunderii oamenilor muncii pentru apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste.în numele organizațiilor de partid pe care le reprezintă, delegații la conferință au exprimat un călduros omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu pentru contribuția sa remarcabilă la elaborarea și Înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a tării, la înflorirea culturii, științei și învățămîntului in patria noastră.Dezbaterile ample și propunerile care au fost făcute cu acest prilej se reflectă în Hotărirea Conferinței care prevede ca în viitorul cincinal producția globală industrială să crească cu 25,8 la sută, iar cea a- gricolă cu 123,6 la sută, să continue amenajarea și exploatarea rațională a resurselor materiale din Delta Dunării.într-o atmosferă de vibrantă adeziune la politica internă șl externă a partidului, participanții la Conferință au adoptat in unanimitate o TELEGRAMA ADRESATA C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care se arată: „Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în urma sprijinului permanent primit din partea 

conducerii partidului, a dumneavoastră personal, economiei județului i-au fost alocate în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea peste 50 miliarde Iei investiții, creîndu-se capacități moderne de producție în industrie și în agricultură, obiective social-culturale și edilitar-gospodă- rești, care au schimbat radical condițiile de muncă și viață ale locuitorilor județului. Mindri de a vă avea in fruntea partidului și a statului, vă rugăm să ne permiteți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să exprimăm profunda noastră recunoștință, cele mai alese sentimente de stimă și prețuire pentru sprijinul neprecupețit pe care îl acordați dezvoltării permanente a județului Tulcea, pentru contribuția decisivă, de o inestimabilă valoare, pe care o aduceți la înflorirea continuă a patriei noastre socialiste. Exprimînd deplinul acord al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județ cu
Din Hotărirea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar general al partidului
„Dind glas, într-o deplină unitate de gind și simțire cu întregul nostru partid 

ți popor, celor mai alese sentimente de stimă și prețuire, de vie mindrie patriotică 
și profundă recunoștință, delegații la Conferința organizației județene Tulcea a 
Partidului Comunist Român iși exprimă deplinul acord, adeziunea înflăcărată față 
de Hotărirea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din iunie 
a.c. privind propunerea de realegere, la cel de-al XIV-Iea Congres, în suprema 
funcție de secretar general al partidului, a celui mai iubit și stimat fiu al națiunii 
române, ilustru strateg al edificării socialismului ți comunismului in patria noastră, 
genial ctitor al României socialiste moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Reafirmîndu-ți adeziunea totală la politica internă și externă a partidului și 
statului nostru, participanții la conferință se angajează solemn ca, strins uniți in 
jurul partidului, a iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să 
acționeze cu și mai multă fermitate, dăruire și abnegație revoluționară pentru 
transpunerea în practică a hotărîrilor ce vor fi adoptate de cel de-al XIV-Iea 
Congres al Partidului Comunist Român, pentru înaintarea neabătută a patriei 
noastre libere, independente și suverane, pe culmile luminoase ale socialismului 
ți comunismului".

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
Cristian Boiangiu, Mihai-Adrian Călin, Ileana Colesnicencu, Vasile Drano- 

vețeanu. Nicolae Gheorghe, Petrana Goci, Vasile Pană, loan Totu, Ștefana Tudorică, 
Vasile Ursu, Ion Zipiș.

VRANCEADefinită de o remarcabilă atmosferă de lucru, Conferința organizației județene de partid Vrancea a analizat cu exigență, temeinic, activitatea desfășurată de comuniști, de colectivele de oameni ai muncii din toate domeniile vieții economico-sociale de pe legendarele meleaguri ale Mioriței. O notă distinctă a dezbaterilor o constituie și faptul că în intervențiile lor cei 30 de delegați care au participat la dezbateri au formulat substanțiale propuneri vizînd perfecționarea activității, deopotrivă în sfera producției materiale, cit și în cea a vieții politice, spirituale.Luînd cuvîntul la deschiderea lucrărilor, din partea secretarului general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășul Nicolae Giosan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a transmis participanților la conferință, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din județul Vrancea un salut revoluționar și cele mai calde felicitări pentru realizările obținute în industrie, agricultură, în toate domeniile de activitate, împreună cu urarea de noi și noi succese in înfăptuirea tuturor obiectivelor de dezvoltare economico-socială a patriei noastre. Rele- vind importanța deosebită a Congresului al IX-lea în dezvoltarea impetuoasă a României socialiste, deopotrivă și a județului Vrancea, zonă care a recuperat în ultimii 25 de ani un apreciabil decalaj moștenit de la vechea orînduire, vorbitorul a subliniat marile răspunderi ce revin organelor și organizațiilor de partid în unirea eforturilor celor ce muncesc în acest județ pentru a obține în continuare rezultate pe măsura importantelor investiții efectuate în această parte a tării, materializate atît în puternice obiective industrial-agrare, cit și în ample edificii social-culturale.
Participanții la conferință au exprimat, in 

numele întregii organizații județene de 
partid, al tuturor locuitorilor județului Vran
cea acordul unanim față de Hotărirea Ple
narei Comitetului Central al partidului din 
iunie a.c. privind realegerea, la cel de-al 
XiV-lea Congres al partidului, in funcția su
premă de secretar general al Parti- 

dacumcntele ce vor fi adoptate de marele forum al comuniștilor români, facem le- gămînt, in acest moment suprem de bilanț, ca, slrinși uniți in jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să slujim cu credință și devotament interesele supreme ale poporului, să transpunem în practică cu exemplară dăruire revoluționară, sarcinile ce ne revin, contribuind astfel la înflorirea continuă a patriei noastre, Republica Socialistă România".
Participanții la conferință au adoptat, in

tr-o atmosferă de puternică însuflețire, o 
Hotărîre prin care incredințează delegaților 
mandatul de a vota pentru realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de secretar general al Partidului 
Comunist Român, cerindu-le să adopte do
cumentele supuse dezbaterii Congresului.

dului Comunist Român a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu - opțiune istorică fun
damentală pentru edificarea in patria noas
tră a societății intemeiate pe valorile fun
damentale ale socialismului.Darea de seamă a înfățișat, sub incidența unui accentuat spirit combativ, revoluționar, principalele concluzii desprinse din activitatea unităților economico-sociale din județ în anii care au trecut de la Congresul al XIII-lea al partidului, subliniind că prin depășirea sistematică a indicatorilor de plan organizația județeană de partid s-a situat patru ani consecutiv în fruntea marii întreceri socialiste, fiind distinsă cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste".înalta distincție, care prilejuiește motive de profundă mîndrie tuturor oamenilor muncii din județ, a impus în cadrul conferinței o exigentă evaluare a realizărilor de pînă acum, cît și o temeinică investigare a căilor ce trebuie urmate în anii viitori pentru ca renumele hărniciei vrîncenilor să capete, o și mai puternică rezonanță în ansamblul împlinirilor națiunii române. Subliniind că nimic nu se poate realiza fără munca neobosită, fără o intensă dăruire creatoare, prin devotament și abnegație în numele unei înalte idei — construirea socialismului și comunismului — darea de seamă a insistat asupra neajunsurilor care mai dăinuie în- tr-un domeniu sau altul de activitate, preci- zînd măsurile ce trebuie întreprinse grabnic pentru a încheia actualul cincinal cu rezultate cît mai bune în toate sferele activității economico-sociale.Aprobînd orientările șl obiectivele înscrise în documentele programatice pentru Congresul al XIV-Iea, participanții la dezbateri au subliniat valoarea excepțională, teoretică și practică, a tezelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., privind întărirea continuă a rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate, manifestarea superiorității democrației muncitorești-revoluționare, marile valențe ale proprietății socialiste în făurirea cu succes a socialismului. Referindu-se pe larg la aceste aspecte de fond ale construcției socialiste, tovarășii Grigore Dima, 

secretar al Comitetului județean de partid, Gheorghe Mihail, prim-secretar al Comitetului Municipal Focșani al P.C.R., Lucian Dumitrescu, secretar al Comitetului județean de partid. Elena Tudoran, președinta Consiliului județean al sindicatelor, Ion Crețu, secretar al Comitetului Orășenesc de Partid Mărășești, au subliniat că în țara noastră procesul de continuă înnoire și perfecționare a vieții politice și economico- sociale, desfășurat după Congresul al IX- lea, a fost însoțit de o luptă hotărîtă împotriva dogmatismului, șablonismului, a „modelului unic", acțiune complexă în care partidul nostru nu s-a abătut nici un moment de la principiile socialismului științific, în acest context a fost exprimată o atitudine fermă față de ofensiva ideologică și politică a forțelor imperialismului împotriva țărilor socialiste, de defăimare, subminare și denigrare a socialismului, cît și față de teoriile privind privatizarea proprietății și trecerea la „economia de piață", teorii vehiculate în unele țări socialiste, care înseamnă o gravă abdicare de la cuceririle istorice ale clasei muncitoare.Un spațiu larg al dezbaterilor a fost consacrat multiplelor probleme pe care le ridică realizarea planului, sporirea eficienței întregii activități economice. în acest larg spațiu s-au situat intervențiile tovarășilor Laurențiu Veber, directorul întreprinderii de scule și elemente hidraulice, Maria Stan, secretar al comitetului de partid la întreprinderea de Confecții Focșani, Zamfir Cheresteș, director al Sucursalei județene a Băncii Naționale, Elena Ciobanu, vicepreședinte al Consiliului de control muncitoresc, Gheorghe Costea, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean, Neculai Diaco- nu, secretar al comitetului de partid de la Complexul C.F.R. Adjud, care au evidențiat succesele obținute în perioada care a trecut din actualul cincinal și, totodată, măsurile ce se impun pentru o cît mai largă valorificare a rezervelor care mai există în unitățile industriale.O atenție deosebită a fost acordată în dezbateri și problemelor agriculturii, domeniu în care, de asemenea, unitățile din județ au înregistrat importante progrese în acest cincinal. Tovarășii Constantin Bazon, director general al Direcției agricole județene, Ion Davidoiu, președinte al Cooperativei Agricole de Producție Tîmboiești, Dumitru Negrea, secretar al Comitetului de partid din comuna Suraia, Sița Niță, organizator de partid și președinte al Consiliului Unic Agroindustrial Gugești, Nicolae Varga, director al Stațiunii de Cercetări și Producție Vitivinicolă din Odobești, Liviu Huzună, director al întreprinderii de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, Lițoiu Ioana, membră a Comisiei județene a crescătorilor de animale, Teodor Năstase, președinte al U.J.C.A.P. Vrancea, Lucica Botezatu, șefă de echipă la Cooperativa Agricolă de Producție Țifeștl, au reliefat, o dată cu marile progrese pe care le-a înregistrat în acest cincinal agricultura vrînceană, o seamă de rezerve ce trebuie grabnic puse in valoare atît în ce privește folosirea mai bună a pămîntului, cît și în zootehnie.Abordînd aspectele muncii politico-îdeo- logice în spiritul orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în magistrala Expunere prezentată la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R., numeroși vorbitori, 
Din Hotărirea privind susținerea propunerii 

ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 
secretar general al partidului

„Reafirmind cu ardoare voința neabătută de a avea în continuare în fruntea 
partidului ți a țării, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne exprimăm recunoștința 
nețărmurită pentru că națiunea noastră va avea astfel la cirma destinelor sale 
pe marele Erou intre eroii neamului, care și-a contopit viața cu idealurile supreme 
ale patriei și partidului și a adus o uriașă contribuție la victoria revoluției socia
liste pe pămintul românesc, pe patriotul înflăcărat care, prin cutezanța, energia 
ți neobosita activitate, ți-a legat pentru totdeauna numele de tot ce s-a făurit 
vreodată mai măreț și mai durabil în țara noastră.

Puternic însuflețiți de mărețele perspective pe care le prefigurează documen
tele Congresului al XIV-Iea al partidului, de îndemnurile, orientările și indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Vrancea 
se angajează solemn să acționeze cu întreaga lor capacitate și energie creatoare
pentru ca in acest an să depășească sarcinile la producția de export cu 150 mi
lioane lei, la producția-marfă industrială cu 600 milioane lei, la productivitatea
muncii cu 12 mii lei/persoană, iar pină la 15 noiembrie a.c. să pună in funcțiune
5 km din canalul magistral Șiret - Bărăgan ți să dea in folosință in devans 100 
de apartamente".

Candidații pentru organele centrale ale partidului :
Grigore Dima, Grigore Ghiță, Nicolae Giosan, Gheorghe Ion, Nicolae Ionescu, 

Niculina Moraru, Gheorghe Plopeșanu, Maria Stan, Elena Tudoran, Laurențiu- 
Felician-Doru Veber.

printre care Georgeta Carcadia, președinte al Comitetului județean al culturii și educației socialiste, Vasile Fotea, prim-secretar al Comitetului județean al U.T.C., Sultana Voicu, președinte al Consiliului județean al organizației pionierilor și șoimilor patriei, au analizat profund conținutul activității din acest domeniu, punînd accentul pe educarea patriotică, revoluționară a oamenilor muncii, cu deosebire a tinerei generații, pe dezvoltarea responsabilității în muncă.în cuvîntul lor, toți vorbitorii au exprimat un cald omagiu tovarășei academician, doctor inginer Elena Ceaușescu, pentru remarcabila sa contribuție la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a țării, la înflorirea culturii, științei și învățămîntului.Pe baza dezbaterii documentelor programatice pentru Congresul al XIV-Iea, a propunerilor făcute a fost adoptată Hotărirea Conferinței județene de partid în care sînt sintetizate măsurile politico-organizatorice și tehnico-economice ce vor fi întreprinse în anii viitori, avînd drept rezultantă atingerea, la sfîrșitul celui de-al nouălea cincinal, a unei producții-marfă industriale de peste 28,5 miliarde lei.într-o atmosferă de vibrantă adeziune Ia politica internă și externă a partidului, participanții Ia conferință au adoptat in unanimitate o TELEGRAMA ADRESATA C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, in care se arată, printre altele :„Cu inimile încărcate de cele mai înălțătoare sentimente de aleasă dragoste șl nețărmurită recunoștință, delegații comuniștilor din județul Vrancea, întruniți in conferința organizației județene de partid de darea de seamă și alegeri, în numele tuturor locuitorilor de pe aceste legendare meleaguri, vă aduc, mult stimate tovarășe secretar general, strălucit conducător de partid și de țară, un vibrant omagiu pentru întreaga dumneavoastră muncă și viață dedicată, cu pilduitor eroism, bunăstării și fericirii tuturor fiilor patriei.Ne exprimăm, totodată, adinca mîndrie patriotică pentru contribuția excepțională pe care dumneavoastră, marele Erou al păcii mondiale, o aduceți constant, cu patos revoluționar, la triumful socialismului, al ideilor de înțelegere și colaborare între toate popoarele și statele, pentru o lume mai bună.Vă încredințăm, mult iubite tovarășe secretar general, că, urmîndu-vă neabătut minunatul exemplu de muncă și dăruire revoluționară, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Vrancea se vor mobiliza exemplar, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, pentru transpunerea neabătută în viață a sarcinilor ce ne revin din mărețul program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism".
Intr-o impresionantă manifestare a dra

gostei ți recunoștinței fierbinți față de 
partid, față de secretarul general, partici
panții la conferință au adoptat in unanimi
tate mandatul delegaților la Congresul al 
XIV-Iea de a vota realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția supremă in 
partid.

ÎN INTÎMPINAREA CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI

Manifestări politico-educative

Cum se naște, cum se materializează o idee

Apropiatul forum al comuniștilor români prilejuiește, in întreaga 
țară, o amplă suită de manifestări politico-educative și cultural-ar- 
tistice, in cadrul cărora sint evidențiate marile realizări dobindite 
de poporul român in perioada dintre congresele al IX-lea și al 
XIV-Iea ale partidului, intrată in conștiința națiunii drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", perspectivele ridicării României socialiste pe noi 
culmi de civilizație și progres.în Capitală, Ia Institutul de Cercetări pentru Tehnologie și Construcții de Mașini, a fost prezentată expunerea „Opera teoretică și activitatea practică, revoluționară a secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, fundament al politicii de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism", iar la Centrul de Inginerie Tehnologică pentru Industria Electrotehnică a avut loc masa-rotun- dă cu tema „Documentele pentru Congresul al XIV-Iea al Partidului Comunist Român cu privire la politica de pace și colaborare promovată de România, de președintele ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu".La Centrul de creație șl cultură socialistă „Cintarea României" al municipiului Satu Mare s-a desfășurat simpozionul „Documentele pentru Congresul al XIV-Iea al P.C.R. — strălucită prefigurare a viitorului de aur al României". Tot aici a fost prezentată expunerea „Socialismul științific — izvorul mereu viu al gindirii și acțiunii revoluționare", urmată de filmul documentar „Cu poporul pentru popor", dedicat prodigioasei activități a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, pusă în slujba binelui și prosperității poporului român, înaintării neabătute a României pe calea socialismului și comunismului.La Combinatul de Utilaj Greu din Iași a avut loc simpozionul „România în anii glorioși ai Epocii Nicolae Ceaușescu", care a pus în evidență mărețele înfăp

tuiri ale poporului român în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului. Sub semnul omagierii aceluiași important eveniment din viața țării și a partidului, la Institutul de medicină și farmacie a fost prezentată expunerea „Politica externă a României socialiste de pace și colaborare, de participare activă la soluționarea constructivă a marilor probleme ale lumii actuale", iar la întreprinderea de piese auto, expunerea „Clasa muncitoare, — forță activă, dinamizatoare a progresului social-istoric". în același ciclu de acțiuni se înscrie și expoziția de carte social-politică sub genericul „Omagiu conducătorului iubit", deschisă la Centrul de creație și cultură socialistă „Cintarea României" din Pașcani.în județul Mehedinți, la întreprinderile de construcții navale și prelucrări la cald, de anvelope, mecanică de armături și pompe și Combinatul Chimic din Drobeta- Tumu Severin s-au desfășurat simpozioanele cu tema „Documentele programatice pentru Congresul al XIV-Iea, generoasă perspectivă a înaintării necontenite a României pe noi trepte de progres și civilizație". La Combinatul de prelucrare a lemnului din același municipiu și la Centrul de creație ți cultură socialistă al orașului Orșova a avut loc dezbaterea „Tezele pentru Congresul al XIV-Iea, obiectivele și direcțiile prioritare ale dezvoltării României in cincinalul 1991—1995".în unitățile industriale, instituții de învățămint, de cultură și artă din Cluj-Napoca au loc simpozioane, dezbateri, expuneri, ex

poziții de creație științifică șl tehnică, de artă plastică, spectacole de teatru, concerte dedicate marelui eveniment politic din viața poporului. Acțiunile reliefează cu putere dezvoltarea economico- socială și spirituală a municipiului de pe Someș, în pas cu marile succese ale întregii țări obținute sub luminosul arc de timp al „Epocii Nicolae Ceaușescu", hotă- rîrea unanimă a clujenilor de a în- tîmpina cu noi și semnificative realizări marele forum al comuniștilor români, încrederea nestrămutată în viitorul comunist al României.în județul Vrancea, la întreprinderea de Scule și Elemente Hidraulice din Focșani s-a desfășurat simpozionul cu tema „Etapele procesului revoluționar de construire și dezvoltare a noii orinduiri in România", manifestare urmată de spectacole de muzică și poezie patriotică, revoluționară sub genericul „Omagiu partidului — omagiu conducătorului iubit".La Biblioteca județeană Vrancea a fost deschisă expoziția fotodocu- mentară „Epoca Nicolae Ceaușescu — strălucită afirmare a României socialiste în conștiința lumii", iar muzeul județean a organizat simpozionul „Rolul istoriei în educația patriotică a tineretului. Tezele pentru Congresul al XIV-Iea al partidului privind procesul revoluționar de formare a omului nou, cu o conștiință activă, înaintată".„Tezele, ideile și orientările ce se desprind din documentele pentru Congresul al XIV-Iea al partidului, din cuvîntările și expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român — programe de muncă și luptă revoluționară pentru comuniști, pentru întregul popor" este tema expunerii prezentate la întreprinderea textilă „Bucegi" din Pucioasa. In întreprinderi, școli și instituții din aceeași localitate se desfășoară, de asemenea, manifes

tări politico-ideologice și cultural- educative sub genericul „Congresul al XIV-Iea, măreț și însuflețitor bilanț al «Epocii de aur», deschizător de noi și luminoase drumuri spre comunism".Asemenea întregului nostru popor, elevii, studenții și cadrele didactice întîmpină cu însuflețire și certitudinea unui .viitor luminos cel de-al XIV-Iea Congres al Partidului Comunist Român, exprimîndu-și în cadrul activităților organizate, adeziunea totală la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. privind propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului, garanție sigură a înaintării neabătute a țării noastre pe calea socialismului și comunismului.Sub generice sugestive, cum sînt „Congresul al XIV-Iea — Congresul devenirii noastre comuniste", „Epoca Nicolae Ceaușescu, epoca celor mai bogate împliniri", „Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste moderne", „Marele prestigiu internațional al României socialiste, al președintelui Nicolae Ceaușescu", elevilor șl studenților le sînt prezentate aspecte din viața și activitatea revoluționară ale secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele României, subliniindu-se rolul său determinant în elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, contribuția sa' remarcabilă la îmbogățirea teoriei și practicii revoluționare, a socialismului științific, la soluționarea marilor probleme cu care se confruntă lumea contemporană.Totodată, se evidențiază aportul deosebit al tovarășei Elena Ceaușescu la elaborarea programelor de dezvoltare economico-socială a țării, la Înflorirea învăță- mintulul, științei și culturii românești. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)multe idei. Se spune că ideile nu vin la comandă. Ei, bine, vin și la comandă. Dacă această comandă se află inlăuntrul propriei conștiințe. Și dacă e dublată. ca in cazul nostru, de o bună cunoaștere a profesiei. Ni s-a spus, de exemplu, că trebuie să a- similăm blocul de climatizare pentru autoturismul „Oltcit". Credeam că e o piesuță oarecare. Cînd l-am văzut insă, am înmărmurit. E alcătuit din zeci de repere complicate, o adevărată mașinărie în- globind și un motor electric, felurite articulații și accesorii, cu pretențioase piese in mișcare, cu extrem de mici toleranțe, cu geometrii sofisticate... Fiecare piesă presupune realizarea citorva matrițe, mai mari sau mai mici, mai simple sau mai complicate, apoi o bandă de montaj. N-am avut nici o licență, nici proiect. Și trebuia să iasă identic cu modelul... Mă uitam la matrițerii noștri, oameni serioși, meseriași de clasă mare... Tăceau, se scărpi- nau în cap, cîțiva au șl mîrîit... Pină la urmă au spus : „Dom’le, asta e I Trebuie să o facem și gatal Dacă drăcovenia asta a fost făcută de mină de om, atunci o facem și noi, ce mama dracului !“ Și au început să vină cu idei și soluții tehnologice, cu schițe și desene... Săptămîni în șir nu s-a mai discutat
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altceva aici, in atelier... Toate ideile tehnice noi sint centralizate. Avem o comisie pe întreprindere și comisii pe secții și ateliere care le adjudecă sau nu... Atunci a fost greu și pentru comisiile astea. Dar blocul a ieșit, se fabrică în mii și mii de exemplare și n-am avut pînă acum nici o reclamație deși controlul la recepția din partea a- cestui beneficiar e cit se poate de drastic.— V-ați referit pină aici la activitatea comuniștilor ?...— Nu numai. M-am referit la atmosfera generală. Dacă ați recunoscut în ea un mod comunist de comportare înseamnă că organizația noastră de partid a izbutit să se afirme ca model de comportament, să iradieze în colectiv o anume atitudine față de viață, un fel de a gindi. De a gîndi și de a acționa în interesul general. Care, la noi, înseamnă produse superioare, cît mai multe dintre ele corespunzătoare exigențelor impuse de export... O firmă din Belgia ne-a cerut umerașe... Am mai făcut așa ceva, în fond e un produs banal, de mare serie. Da. numai că noi am vrut să-l facem în așa fel îneît să cucerim fără drept de apel această nouă piață... Și, tot așa ne-am frămîntat, am creat matrițe noi, pentru compoziții noi... Â rezultat ceva cu totul superior, ca produs. Și, în plus, s-a mărit cu 70 la sută productivita-

tea la mașinile de injecție... Pentru că, o dată început, fluxul creației produce mereu, străpunge mereu mai adine...La o mașină mai nouă și foarte... tehnică, lucra un bărbat tînăr...— E șeful atelierului — spune lordache. E inginerul Mihai Neagu. El, personal, s-a ocupat de mașina asta de copiere cu comandă program... Trebuia pusă la treabă mal eficient și i-a creat programele...— Sînteți informatician ?— Nu, dar a trebuit să învăț.— Nu-i deloc zgîrcit cu timpul și cu puterile iul — șoptește, de alături, maistrul Iordache...Maistrul Ion Negrilescu din secția 1 prelucrări P.V.C. ne Istorisește despre înlocuirea unor importante subansamble la presele de injecție. Veneau din import. Trebuia să nu mai vină. Intîi s-a născut necesitatea. Apoi o idee. Apoi mai multe. A rezultat un agregat principial nou, mai funcțional, mai economic. Realizat in întreprindere. Nu are un a- nume autor. Autorii sint mulți, foarte mulți. Electronist!, electricieni, lăcătuși... S-a realizat un exemplar. Apoi tot atîtea cite a fost nevoie pentru toate mașinile de acel țip... Din întreprindere. Dar și din alte întreprinderi...— în general, oamenilor le place noul. E nevoie doar de-o atmosferă...
20,20 Teatru TV. „Familia" de Tudor 
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trian Roman, Constantin Diplan, 
Valentin Uritescu, Eusebiu ștefă- 
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bre, Eugen Crlstea, Ion Anghel, 
ștefan Haglmă, Adrian Titlenl, 
Mlhal Clbu

21,50 Telejurnal

— Doar ? E atît de simplu ?— E simplu cînd ai un colectiv de comuniști care știu ce înseamnă răspunderea, seriozitatea în muncă, interesele colectivității... O idee apare la cineva, la ea aderă și alții— Și te trezești în cîteva zile că s-a născut un curent, o mișcare, apar probleme... „Ne trebuie cutare lucru 1“ „Pentru ce ?“ „Păi, ca să transformăm mașina de extrudat țevi, să o facem să lucreze cu aliaje de polimeri...". Stai și te gin- dești, știi cîtă nevoie este de piesele din acele aliaje, știi că există o ștrangulare în producția lor și te trezești și tu prins in iureșul realizării noii mașini. Cam ăsta e mecanismul... Cine a început ? Greu să mai afli... Și parcă mai are vreo importanță ? Problema s-a rezolvat, uzina șl oamenii au avut de cîștl- gat. cîștigă și economia, și societatea... E cea mal bună răsplată. Conștiința datoriei împlinite...Poți zăbovi mult în acest colectiv muncitoresc. Vel avea de aflat mereu alte și alte lucruri de acest fel.Au toate același numitor comun : generoasa dăruire comunistă în interesul major al progresului, al mereu noii calități pe care societatea noastră o cucerește prin perseverenta realizare a programelor, a politicii partidului nostru.
Mihai CARANFIL
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Noi acțiuni și luări de poziție
împotriva cursei înarmărilor

Fondurile irosite pentru înarmări - folosite pentru 
soluționarea problemelor sociale stringenteBONN 13 (Agerpres). — în orașul Wainz din landul vest-german Rhena- nia-Palatinat, unde se semnalează :ea mai densă concentrare de forțe armate și armamente, inclusiv nucleare și chimice din ,Europa occidentală, s-au desfășurat lucrările anei conferințe consacrate proble- -nelor securității europene și dezarmării. Participanții, reprezentînd orașe și localități din R.F.G., au examinat aspecte ale consolidării securității și dezarmării pe continentul european, probleme privind crearea de zone libere de arme nucleare și rolul orașelor și localităților în consolidarea păcii.

„Securitatea europeană și factorii unei păci multilaterale"
— conferință internațională la LisabonaLISABONA 13 (Agerpres). — Sub auspiciile Institutului portughez oentru cercetări strategice internaționale, la Lisabona s-au desfășurat lucrările unei conferințe cu tema .Securitatea europeană și factorii unei păci multilaterale". La dezbateri au participat personalități ale vieții politice și sociale, politologi

Nu - manevrelor militare 1MADRID 13 (Agerpres). — Organizațiile ecologiștilor și pacifiștilor bu protestat în legătură cu organizarea, în apropierea orașului spaniol Cadiz, a manevrelor comune his- pano-americane sub denumirea de „Fibles ’89“. La aceste exerciții militare au participat unități ale ar
Ministrul american al apărării se pronunță 

împotriva reducerii programelor militare ale N.A. T.O.WASHINGTON 13 (Agerpres). — Forțele maritime militare ale S.U.A. au fost dotate cu un nou portavion cu propulsie nucleară — „Abraham Lincoln", al cărui cost este evaluat la 3,4 miliarde dolari. Noul portavion, al 15-lea din această clasă aflat în serviciile armatei americane, are un echipaj de 6 000 militari și este dotat cu 97 de avioane, inclusiv
AFGANISTAN

Operațiuni ale trupelor guvernamentale 

împotriva unor grupuri extremisteKABUL 13 (Agerpres). — Subunități ale forțelor guvernamentale afgane au încheiat operațiunile de lichidare a unor grupuri extremiste înarmate din unele zone ale provinciei Kandahar — informează agenția de presă „Bakhtar". în cursul luptelor, care au durat cîteva zile, au fost distruse peste 800 de poziții întărite
0 politică și o gîndire nouă - 

prin afirmarea ideologiei progresiste, socialiste(Urmare din pag. I)grave, a convulsiilor și tensiunilor internaționale actuale nu rezidă in confruntarea ideologică pe plan internațional, ci in politica imperialismului, de forță și dictat, de ingerințe in treburile altor țări, de intensificare a cursei înarmărilor, de spoliere a popoarelor lumii a treia, de menținere și accentuare a subdezvoltării, a sărăciei in care se zbate majoritatea omenirii.Ansamblul acestor probleme îșl poate găsi rezolvare — în condițiile in care cele două sisteme diametral o- puse vor continua să existe încă' multă vreme — numai prin instituirea unor raporturi de coexistență pașnică intre țările cu orinduiri sociale diferite, înțeleasă insă nu in sensul ștergerii deosebirilor ideologice existente, ci al dezvoltării unei colaborări largi, pe baza respectării stricte a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității depline în drepturi, neamestecului in treburile interne, a a- firmării dreptului inalienabil și intangibil al fiecărui popor de a-și a- lege de sine stătător calea dezvoltării. Așa cum se subliniază în Expunere, drumul spre o gîndire și o politică nouă, dorite cu ardoare de popoare, nu trece și nu poate trece prin renunțarea la concepțiile înaintate, la ideologia progresistă, socialistă, ci, dimpotrivă, prin afirmarea tot mai puternică a acestei ideologii. Cu atit mai imperios necesar este acest lucru cu cît campania de „dezideologizare" — care, din păcate, așa cum atestă realitățile, începe să-și găsească un anumit ecou și în rindurile unor țări socialiste și partide comuniste — este concepută de promotorii ei în „sens unic", dacă' se poate spune așa. Ea vizează numai țările socialiste, în timp ce țările capitaliste, departe de a renun-ț ța sau a-și schimba propriile concepții ideologice în domeniul relațiilor internaționale, dimpotrivă, caută prin orice mijloace să le im-t pună, să le facă să prevaleze pe ansamblul societății contemporane, procedează la o „ideologizare" intensă și masivă a acestor relații, socotind că momentul este prielnic pentru a-și recîștiga pozițiile pierdute și chiar a le consolida în detrimentul noii orinduiri. Semnificative din acest punct de vedere sînt cele scrise, într-unul din numerele sale recente, de ziarul conservator britanic „Daily Telegraph" : „Este necesar ca 
Occidentul să treacă la ofensinâ 
ideologică. Trebuie să profităm de 
schimbarea orientării politice (...) 
care se afirmi la Est de Elba". Mai clar nici că se poate !Ponegrirea oricăror realizări ale socialismului, ca și exagerarea deli

în rezoluție se cere lichidarea bazelor militare, crearea de zone libere de arme nucleare și chimice, renunțarea la așa-numita „doctrină de descurajare" promovată de N.A.T.O. și continuarea procesului de dezarmare. Guvernul vest-german a fost chemat să reducă imediat bugetul militar și să utilizeze mijloacele astfel eliberate pentru soluționarea unor probleme sociale stringente, cum sînt construcțiile de locuințe in mediul urban, ocrotirea mediului înconjurător și lupta împotriva șomajului.
din țări din Europa, America, Africa și Asia. Consolidarea securității internaționale — s-a relevat In intervenții — reclamă dezvoltarea in continuare a dialogului Est-Vest, căutarea de soluții reciproc acceptabile Ia problemele privind limitarea întregii game a armamentelor.
matei spaniole și subunități ale infanteriei marine americane, sprijinite de navele Flotei a Vl-a. Partizanii păcii spanioli și-au, exprimat protestul în legătură cu prezența la bordul navelor americane a armelor nucleare, cerînd retragerea lor imediată din apele teritorile spaniole.

cu arme nucleare. Portavionul „Abraham Lincoln" va fi inclus în componența flotei navale militare americane din Pacific.în alocuțiunea rostită cu prilejul intrării în serviciu a portavionului, ministrul apărării al Statelor Unite, R. Cheney, s-a pronunțat, între altele, împotriva oricăror reduceri ale programelor militare ale N.A.T.O.

ale acestor grupuri, fiind capturate mai mult de 5 000 de rachete, precum și importante cantități de armament, muniții și material exploziv. Totodată, în ultimele 24 de ore, forțele guvernamentale au intervenit prompt în două cartiere de locuit din capitala afgană, preîntimpinînd acte teroriste cu bombe artizanale.

berată a unor dificultăți prin care trec unele țări socialiste ; ridicarea in slăvi a unor practici și metode specifice modului capitalist de organizare a vieții economice, politice și sociale ; pledoariile in favoarea economiei de piață, ca și făgăduielile de ajutor financiar în vederea acțiunilor de „reprivatizare", respectiv de restabilire a structurilor economice capitaliste, escamotindu-se ■ cu bună știință ansamblul consecințelor negative ale acestor structuri — exploatarea, șomajul, inflația, specula etc. ; negarea rolului conducător al partidelor comuniste și încurajarea revenirii la sistemul discreditat al „pluralismului" ■ politic, stipendierea deschisă a unor grupări și organizații opoziționiste ; înlocuirea democrației muncitorești-revoluționare cu democrația de tip burghez — sînt tot atîtea componente ale unei veritabile strategii de destabilizare, în mod regretabil înlesnită și de anumite tendințe și orientări greșite din unele țări socialiste în ce privește modalitățile de rezolvare a unor probleme ivite în edificarea noii orinduiri, de atitudinile concesive, capitularda adoptate la nivelul unor factori ai conducerii din aceste țări. In vederea materializării intențiilor lor, pe care, de altfel, nu le așcund cercurile retrograde, forțele imperialiste recurg la toate metodele, inclusiv presiunile, constrîngerile, Intimidările, amenințările, alternind cu fluturarea unor iluzorii avantaje, pentru a se accelera unele transformări care să fie pe placul acestor forțe. Cum pot fi altfel interpretate decît în sensul unor asemenea intimidări fățișe declarațiile unor oameni politici occidentali, ca și ale unor reprezentanți ai N.A.T.O. că nu se pune, sub nici un motiv, problema renunțării la „descuraja-ț rea nucleară", pe care o consideră in continuare ca elementul cheie al strategiei lor ? Și ce semnificație se poate da afirmațiilor că restabilirea unității Europei, dorită de toate popoarele continentului, nu poate avea loc decît pe baza structurilor capitaliste și nu a opțiunilor suverane ale fiecărei națiuni europene, a dreptului de a fi stăpine in propria „casă și a o construi cum crede de cuviință ?Prin întreaga lor conduită, statele capitaliste dovedesc, fără putință de îndoială, că se călăuzesc numai după considerente ideologice, după criteriul intereselor de clasă, dovedind cit de false, cît de inconsistente sînt aserțiunile apologeților „dezideologi- zării". Departe de a debarasa concepțiile și acțiunile lor politice de elementele ideologice, dimpotrivă, aceștia le imprimă o încărcătură Ideologică tot mai netă. Practic, 
„dezideologizarea" nu este nimic

„Socialismul răspunde intru totul concepțiilor 
și aspirațiilor poporului cehoslovac" 

Cuvîntul tovarășului Milos Jakes la Conferința națională 
a Uniunii Tineretului Socialist din CehoslovaciaPRAG A 13 (Agerpres). — La Praga s-au desfășurat lucrările Conferinței naționale a Uniunii Tineretului Socialist din Cehoslovacia (U.T.S.). Au fost adoptate o declarație privind dezvoltarea organizației în perioada pînă la al V-lea Congres al U.T.S., precum și alte documente. La conferință a participat

Convorbiri la nivel înalt 
între R.P. Chineză și R.P.D. CoreeanăPHENIAN 13 (Agerpres). — După cum informează agenția A.C.T.C., in perioada 5—7 noiembrie, Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, a efectuat o vizită neoficială în R.P. Chineză, la invitația C.C. al P.C. Chinez. în cursul vizitei, Kim Ir Sen s-a în- tîlnit și a avut convorbiri separate cu Jiang Zemin, secretar general al C.C. al P.C. Chinez, Yang Shang- kun, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.C., președintele R. P. Chineze, Li Peng, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.C., premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, precum și cu Deng Xiaoping. în cursul întrevederilor și convorbirilor au fost efectuate

Reprimarea unor manifestații la ChișinăuMOSCOVA 13 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. informează că, la 10 noiembrie, în jurul monumentului lui Ștefan cel Mare din Chișinău, s-au adunat grupuri de oameni pentru a protesta împotriva arestării unor persoane in timpul manifestației de la 7 Noiembrie.Curînd, aproximativ 1 500 de oameni, precizează T.A.S.S., s-au masat în fața Ministerului Afacerilor Interne din republică, creîndu-se o stare de spirit agitată. A fost solicitat sprijinul unor forțe de miliție care au folosit bastoane de cauciuc pentru a-i împrăștia pe manifestanți. în timpul demonstrației au fost demontate schelele din jurul teatrului ,.Mihai Emi- nescu", în curs de restaurare, materialele fiind folosite la ridicarea de baricade. De asemenea, s-au semnalat și alte tulburări ale ordinii publice, inclusiv încercări de incendiere a clădirii M.A.I. în această situație, lucrătorii M.A.I. au deschis foc de avertisment.Ca tirmare a ciocnirilor — relatează T.A.S.S. — numeroși lucrători de miliție și manifestanți au fost spitalizați. Au fost reținute de organele de ordine 30 de persoane, ulterior eliberate la cererea manifestanților.Un alt grup de manifestanți, aflațl în Piața Victoriei din Chișinău, au cerut demisia Guvernului R.S.S. Moldovenești și a Biroului C.C. al P.C. din R.S.S. Moldovenească.în hotărîrea Biroului C.C. al P.C.'din R.S.S. Moldovenească „Cu privire la tulburările ordinii publice înregistrate la Chișinău în timpul manifestărilor prilejuite de cea de-a 72 aniversare a Marelui Octombrie", dată publicității sîmbătă de agenția T.A.S.S., se arată că, la Chișinău, desfășurarea paradei militare și a demonstrației 

altceva decît suportul ideologic, Inabil mascat, al actualei campanii de destabilizare pe scară largă a țărilor socialiste, expresie a încercărilor imperialismului de a bloca progresul social, înaintarea popoarelor pe calea socialismului, ca singura alternativă viabilă a dezvoltării.în fapt, nu confruntarea ideologică de pe arena internațională, nu promovarea concepțiilor revoluționare ale clasei muncitoare primejduiesc pacea, subminează coexistența pașnică, ci tocmai recrudescența politicii anticomuniste și antisocialiste, tocmai asemenea încercări de stăvilire a transformărilor înnoitoare ale societății omenești, de abatere a țărilor constructoare ale noii orinduiri de pe făgașul pe care au pășit și de revenire la rînduielile capitaliste, de modificare a raportului de forțe, In general a echilibrului internațional, cu toate gravele amenințări pe care aceasta le poate implica pentru cauza generală a destinderii, securității și dezvoltării libere și pașnice a popoarelor.Avertizind deschis, în spiritul principialității, caracteristice întregii activități a partidului nostru, asupra unor astfel de pericole, asupra riscurilor pe care și le asumă cei ce acceptă tezele „dezideologizării‘, Expunerea la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., ca și Tezele pentru apropiatul forum al comuniștilor români se constituie într-un îndreptar de excepțională forță de convingere în lupta de idei pe plan internațional, într-un necesar îndemn mobilizator la vigilență revoluționară, la creșterea combativității față de curentele de gindire reacționare, față de propaganda mistificatoare promovată de capitalism, la intransigență împotriva tentativelor de defăimare și subminare a socialismului. în concepția partidului nostru, nu dezideologizarea relațiilor internaționale, ci afirmarea cu fermitate a ideologiei progresiste, socialiste reprezintă calea pentru o politică și o gindire nouă.O dată mai mult își găsesc strălucit confirmare înalta răspundere, atașamentul de neclintit al partidului nostru, al secretarului său general față de principiile revoluționare, față de destinele socialismului și păcii, încrederea în capacitatea popoarelor care au pășit pe calea noii orinduiri, a tuturor celorlalte popoare, de a trece peste orice greutăți și a face să eșueze intențiile și proiectele forțelor retrograde, de a asigura, prin acțiunea lor unită, dezvoltarea progresistă a omenirii, mersul ei înainte, afirmarea tot mai puternică a socialismului ca orînduirea cea mai dreaptă și mai umană de pină acum.
Romulus CAPLESCU 

Milos Jakes, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Luînd cuvîntul în cadrul lucrărilor, Milos Jakes a relevat rolul conducător de avangardă al partidului în societate. Noi declarăm fără echivoc, a spus el, că ne pronunțăm pentru socialism, care răspunde întocmai aspirațiilor și concepțiilor noastre.

schimburi da păreri asupra unor probleme de interes comun, precum și asupra unor aspecte ale situației internaționale, constatîndu-se identitatea punctelor de vedere. Conducătorii chinezi au exprimat sprijinul și solidaritatea față de eforturile depuse de Partidul Muncii din Coreea în construcția socialistă, pentru reunificarea independentă și pașnică a patriei. La rîndul său, președintele Kim Ir Sen a exprimat sprijinul și solidaritatea cu lupta P.C. Chinez și a poporului Chinei. Părțile au exprimat hotărîrea de a menține ferm rolul conducător al partidelor din cele două țări și de a înainta pe calea socialismului — relevă agenția de știri din R.P.D. Coreeană.
a fost umbrită de acțiunile unor a- depți ai Frontului Popular din R.S.S. Moldovenească. Ei au blocat mijloacele de tehnică militară și au împiedicat deplasarea organizată a coloanelor de demonstranți. Ulterior, s-a desfășurat un marș neautorizat pe străzile orașului.Prezidiul Sovietului Suprem șl Consiliul de Miniștri ale R.S.S. Moldovenești au hotărît aplicarea neîn- tîrziată a unor măsuri excepționale pe teritoriul orașului Chișinău. Au fost interzise manifestațiile, mitingurile, întrunirile în masă și marșurile publice ale cetățenilor, intrarea, în oraș a mijloacelor de transport care nu sînt legate de asigurarea activității economiei naționale, prezența minorilor în locurile publice după ora 20, folosirea mijloacelor de radiodifuzare și amplificare.C.C. al P.C. din R.S.S. Moldovenească, Prezidiul Sovietului Suprem și Consiliul de Miniștri ale R.S.S. Moldovenești au adresat populației apelul de a-și păstra calmul, arătînd că evenimentele din ultimele zile au cutremurat literalmente R.S.S. Moldovenească, provocind îngrijorare.Conducerea R.S.S. Moldovenești a chemat la luptă fără compromis „pentru asigurarea păcii și liniștii", relatează agenția T.A.S.S.A fost creată o comisie extraordinară de stat, condusă de președintele Consiliului de Miniștri al republicii, pentru a analiza situația social- politică creată în R.S.S. Moldove-1 nească.

egipt * Eforturi îndreptate spre stimularea
sectorului public din economieCAIRO 13 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la deschiderea sesiunii parlamentului, președintele Egiptului, Hosni Mubarak, s-a pronunțat pentru măsuri vizînd sporirea productivității și pentru echilibrarea balanței comerciale a țării. Totodată, el a chemat la noi eforturi de natură să stimuleze sectorul public din economie.Referindu-se la politica externă a Egiptului, Hosni Mubarak a reafirmat necesitatea utilizării mijloacelor

GENȚIILE DE PRESA 
e scurt

PROTOCOL. La Praga a fost semnat protocolul cu privire la 
I schimburile de mărfuri și plățile pe anul 1990 între Republica Socialistă România și R. S. Cehoslovacă. Prevederile acestui document asi- ■ gură creșterea în continuare a 
I schimburilor bilaterale de mărfuri.
• DEZVOLTAREA COOPERĂRII.I Secretarul general al C.C. al ' P. C. Chinez, Jiang Zemin, a primit, la Beijing, delegația Asocia- I ției Japonia — China pentru eco- » nomie și comerț, condusă de Ryoichi Kawai, președintele aso- Iciației. Cu acest prilej a fost subliniată dorința părților de a promova și dezvolta cooperarea chino- I japoneză pe plan economic și comercial, pe baza principiilor înțelegerii și încrederii reciproce, a egalității și avantajului pentru am- I bele țări.

PRIMIRE. Președintele R.P. Po- Ilone, Wojciech Jaruzelski, l-a primit pe cancelarul federal al R.F. Germania, Helmut Kohl, aflat în vizită oficială in Polonia. Convor- | birea a prilejuit un Schimb de I opinii legate de normalizarea relațiilor bilaterale pe baza tratatului Idin anul 1970, precum și probleme ale securității europene — relatează agenția P.A.P. In timpul vizi- Itei, cancelarul federal a avut convorbiri cu Tadeusz Mazowiecki, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone.
ÎN PARLAMENTUL TURC (Marea Adunare Națională) au (început dezbaterile pe marginea programului noului guvern, informează agenția Anatolia. După cum a declarat premierul Yildirim Ak- Ibulut. desemnat săptămina trecută in această funcție de președintele Turgut Ozal, dacă va fi confirmat ■ de forul legislativ, guvernul său va | duce o politică urmărind, printre altele, promovarea exporturilor și (combaterea inflației, prin reducerea deficitului public. Parlamentul turc urmează să se reunească la 15 noiembrie pentru a da votul său de I încredere noului cabinet.
CIOCNIRI ARMATE ÎN SAL- 

VADOR. Detașamente ale Frontu

Sesiunea Camerei 
Populare a R. D. G.BERLIN 13 (Agerpres). La Berlin au început, luni, lucrările celei de-a 11-a sesiuni a Camerei Populare a R.D. Germane. La propunerea fracțiunii parlamentare a P.S.U.G., in funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al R.D.G. a fost ales Hans Modrow, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G. — informează agenția A.D.N.De asemenea, Camera Populară i-a ales pe Guenther Maleuda, președintele Partidului Democrat-Țără- nesc din Germania, in funcția de președinte al Camerei Populare, iar pe Werner Jarowinsky, președintele fracțiunii P.S.U.G., în funcția de vicepreședinte al Camerei Populare.Totodată, a fost ales Prezidiul Camerei Populare a R.D.G.

Datoriile externe 
apasă ca o povară grea 

asupra economiei poloneze 
Declarațiile 

primului-ministru 
al R. P. PoloneVARȘOVIA 13 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la posturile naționale de radio și televiziune, Tadeusz Mazowiecki, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, s-a referit la unele probleme care confruntă țara, și în primul rind la situația din economia națională. Datoriile Poloniei sînt uriașe, a arătat vorbitorul. Ele apasă ca o povară grea asupra economiei. Populația o duce greu. Se întreprind eforturi deosebite, dar totul depinde, în primul rind, de eforturile proprii, a arătat premierul polonez, citat de agenția P.A.P. Vorbitorul a relevat, de asemenea, că în Polonia se resimte un, deficit de 13,5 milioane tone cărbune, care nu poate fi acoperit decît prin sporirea extracției.

Negocieri privind 
restabilirea păcii în nordul 

teritoriului etiopianROMA 13 (Agerpres). — In perioada 4—11 noiembrie, la Roma s-au desfășurat negocieri preliminare intre delegația guvernului Etiopiei și cea a „Frontului Popular de Eliberare din Tigre" (F.P.E.T.), consacrate examinării măsurilor menite să asigure restabilirea păcii în nordul teritoriului etiopian, unde acționează mișcarea insurgență a F.P.E.T. Convorbirile, care vor continua, au loc în baza acordului privind cadrul și modalitățile de desfășurare a întîl- nirilor convenite între cele două părți în luna octombrie, la Londra.Următoarea rundă de negocieri se va desfășura tot la Roma, incepind cu data de 12 decembrie, informează agenția A.D.N.

pașnice în soluționarea disputelor regionale șl Internaționale. El a subliniat importanța inițierii, fără condiții prealabile, a unul dialog pales- tiniano-israelian, care ar putea da un impuls puternic procesului de pace în regiune. Președintele Egiptului și-a exprimat speranța că actuala încetare a focului dintre Iran șl Irak va fi transformată intr-o pace cuprinzătoare, în conformitate cu Rezoluția 598 a Consiliului de Securitate.

lui Farabundo Marti de Eliberare 1 Națională din Salvador au atacat o ’ serie de cazărmi și poziții întărite ale trupelor guvernamentale din | capitala țării, scoțînd din luptă cel ■ puțin 15 militari. Pe de altă parte, se relevă că forțele insurgente sînt I decise să-și amplifice acțiunile, I pentru a determina astfel guvernul 1 să renunțe la poziția sa de sistare . a negocierilor cu privire la înce- I tarea focului, negocieri care ar tre- • bui să pună capăt războiului civil.
DUPĂ CUM RELATEAZĂ A- i 

GENȚIA MEN A, guvernul Israelului a hotărit aprobarea creării i unei noi implantări israeliene în { teritoriile ocupate. Noua implantare va fi amplasată pe coasta de . nord a culoarului Gaza. Hotărîrea I menționată a fost adoptată in ciu- ' da poziției anunțate de tot mai multe țări care apreciază că in- I stalarea de noi implantări israelie- | ne reprezintă un obstacol în calea procesului de pace în regiune. >
COOPERARE ÎNTRE ȚĂRI DIN 

REGIUNEA PACIFICULUI. în o- . rașul neozeelandez Auckland au | început lucrările unei reuniuni a ' reprezentanților din țările membre ale Conferinței pentru cooperare î economică în regiunea Pacificului | (P.E.C.C.) — relatează agențiaChina Nouă. Sînt dezbătute aspecte ■ ale cooperării economice și pe alte J planuri dintre statele din această parte a lumii, măsuri comune des- . tinate să conducă la modernizarea I producției și la întărirea schimbu- I rilor comerciale. între țările membre ale P.E.C.C. figurează Austra- | lia, Canada, China, Filipine, Indo- I nezia, Japonia, Malayezia, Noua Zeelandă, Singapore, Thailanda, I Statele Unite.
ACCELERATOR DE PARTICU- , 

LE ELEMENTARE. Luni, la centrul european de cercetări nucleare ' a fost dat, oficial, in exploatare cel mai mare accelerator de par- I ticule elementare din lume. Acceleratorul a fost conceput și realizat cu participarea unor specialiști din 14 țări membre ale acestui centru științific internațional. .

Tovarășului JULIO ANGUITA GONZALEZ 
Secretar general al Partidului Comunist din SpaniaAm aflat cu adincă tristețe despre încetarea din viață a tovarășei Dolores Ibarruri, președintele Partidului Comunist din Spania.în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al comuniștilor români și al meu personal vă exprim dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist din Spania și comuniștilor spanioli cele mai profunde condoleanțe pentru greaua pierdere suferită prin încetarea din viață a tovarășei Dolores Ibarruri, revoluționar înflăcărat și activist de frunte al Partidului Comunist, al mișcării muncitorești revoluționare spaniole, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale.în țara noastră sînt bine cunoscute personalitatea proeminentă de patriot și erou legendar a tovarășei Dolores Ibarruri în lupta împotriva fascismului, a exploatării și asupririi, pentru eliberare socială, îndelungata și bogata sa activitate revoluționară pusă în slujba apărării intereselor oamenilor muncii, împlinirii aspirațiilor fundamentale ale poporului spaniol de libertate și democrație, de dezvoltare independentă pe calea progresului economic și social. Totodată, tovarășa Dolores Ibarruri a militat consecvent pentru dezvoltarea colaborării și întărirea solidarității partidelor comuniste și muncitorești, a forțelor revoluționare, progresiste de pretutindeni în lupta pentru eliberare socială și națională, pentru pace, dezarmare, independență și progres.Comuniștii români au apreciat întotdeauna în persoana tovarășei Dolores Ibarruri un prieten apropiat al poporului român, dînd o înaltă prețuire contribuției sale la întărirea continuă a prieteniei, solidarității militante și conlucrării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania, dintre popoarele noastre.Exprimînd încă o dată sentimentele de profundă compasiune ale comuniștilor români, reafirm convingerea că raporturile tradiționale dintre partidele noastre se vor dezvolta tot mai puternic și în viitor, spre binele și în interesul popoarelor român și spaniol, al cauzei întăririi colaborării și unității forțelor revoluționare, democratice, antiimperialiste în lupta pentru pace și progres social.Vă rog să transmiteți sincera condoleanțe familiei îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

A

încetarea din viață 
a tovarășei Dolores Ibarruri

Declarația P.C. din SpaniaMADRID 13 (Agerpres). — Partidul Comunist din Spania a anunțat, cu profundă durere, încetarea din viață, la Madrid, la vîrsta de 93 de ani, a tovarășei Dolores Ibarruri, președintele partidului.într-o declarație a P.C.S., prezentată de secretarul general al partidului, Julio Anguita Gonzalez, se arată că Dolores Ibarruri s-a născut la 9 decembrie 1895, într-o familie de mineri din Gallerta. Din 1917 a acționat în cadrul mișcării muncitorești spaniole. în perioada războiului civil, 1936— 1939, a devenit unul dintre cei mal populari activiști politici, luptînd împotriva fascismului și războiului. Deviza lansată de Dolores Ibarruri în acea perioadă, „Pe aici nu se trece", a devenit un imbold al luptei pentru libertate.în 1942 a fost aleasă secretar general al Partidului Comunist din Spania. După moartea dictatorului Franco a revenit in Spania, implicîndu-se activ în lupta pentru democrație și pentru lichidarea rămășițelor regimului franchist.D. Ibarruri a apărat necesitatea unității forțelor de stingă și democratice in fața pericolului fascismului, a contribuit la crearea Frontului Unit, s-a pronunțat Împotriva intervenției
In țările Pieței comune 

șomajul se menține la un nivel înalt 
9,1 la sută din totalul populației active — lipsită de dreptul 

la muncăBRUXELLES 13 (Agerpres). — Potrivit ultimelor date oficiale, rata șomajului în țările membre ale C.E.E. a fost, în luna septembrie, de 9,1 la sută din totalul forței de muncă active. Aceste date sînt menționate de serviciile de statistică ale C.E.E., citate de agenția A.N.S.A.
R.F.G.: Proliferarea neonazismului în rîndul 

funcționarilor de stat
Recunoașterile căpeteniei partidului de extremă dreaptaBONN 13 (Agerpres). — O tendință periculoasă ce se manifestă in R.F.G. este proliferarea neonazismului în rîndul unor funcționari de stat. Astfel, potrivit declarațiilor președintelui partidului de extremă dreaptă „Republicanii", Franz Schonhuber,

Din presa internațională 
„INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE"

S.U.A,.„NU NUMAI DEFICITUL BUGETAR, 
CI ȘI CEL SOCIAL TREBUIE REDUS" 

Decalajul dintre bogați și săraci - 
cel mai mare din ultimele deceniiSub titlul „Nu numai deficitul bugetar, ci și cel social trebuie redus", ziarul „INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE" publică un semnifi

cativ articol in legătură cu adincirea discrepanțelor dintre păturile avute 
fi cele nevoiașe ale societății americane, datele și faptele dezvăluite 
punind in lumină o dată mai mult polarizarea socială crescindă, ca unul 
din fenomenele caracteristice ale capitalismului contemporan.Politicienii le acordă puțină atenție, dar cifrele privind venitul și sărăcia in 1988 — care tocmai aufost date publicității de „U.S. Census Bureau" — reprezintă o veste proastă. Cea mai lungă perioadă de expansiune economică susținută din istoria postbelică nu a reușit să readucă rata sărăciei la nivelul anilor '70, cel mai scăzut atins vreodată. Venitul real pe locuitor a crescut, dar acest indicator — cît se poate de general — al prosperității economice a unei societăți reprezintă o medie. Ca și in ultimii ani, venitul mediu și participarea la venit au crescut pentru două cincimi din familii (cele mai bogate), iar pentru alte două cincimi (cele mai sărace) au scăzut. Decalajul dintre bogați și săraci a fost cel mai mare din ultimele patru decenii.Rata sărăciei a fost de 13,1 la sută — adică mai mult de un american din opt. Biroul american ‘ sus-men- ționat a numit aceasta „stabilitate". Pentru copii — care reprezintă 40 la sută dintre săraci — rata a fost de19.7 la sută, adică cea mai ridicată dintre toate grupurile de vîrstă ; pentru negri a fost de 31,6 la sută, iar pentru copiii negri — de 44,6 la sută ; pentru populația de origine hispanică și copiii hispanici — de26.8 la sută și, respectiv, 37,9 Ia sută. Pentru bătrini rata a fost de 12 la sută — mai scăzută decit pentru ansamblul populației.Salariile scăzute constituie unul dintre motivele datorită căruia economia nu mai funcționează ca înainte. în termeni reali, cîștigurile bărbaților, care muncesc cu program 

armate in alte țări. Și-a manifestat solidaritatea cu toate forțele progresiste și a luptat pentru egalitate și pace, pentru emanciparea femeii.Dolores Ibarruri a încetat din viață. O dată cu ea a luat sfîrșit o întreagă epocă, o epocă dificilă și complexă din istoria Spaniei și a omenirii, plină de probleme și speranțe — se arată in declarația P.C. din Spania. Ibarruri a întruchipat mal mult decît oricine aspirațiile și lupta diferitelor generații, a dăruit mișcării muncitorești cele mai bune ginduri și eforturi ale sale. A fost alături de oamenii muncii în cele mai grele momente ale luptei. Dolores Ibarruri trăiește pentru că idealurile ei trăiesc.Partidul Comunist din Spania șl-a exprimat gratitudinea pentru toate manifestările de solidaritate și compasiune, din toate colțurile Spaniei și lumii, în legătură cu încetarea din viață a președintelui P.C. din Spania.Un reprezentant al guvernului a prezentat condoleanțe secretarului general al P.C. din Spania.S-a anunțat că mitingul de doliu va avea loc Ia 16 noiembrie in piața „Cristofor Columb" din Madrid.

PARIS 13 (Agerpres). — O prognoză elaborată de Institutul francez de economie și conjunctură arată că ritmul mediu anual de dezvoltare economică în țările C.E.E. se va reduce simțitor. Experții consideră că în continuare șomajul va constitui o problemă foarte serioasă pentru Franța și Italia.

peste o treime din membrii acestui partid sînt judecători, procurori, membri ai poliției și forțelor armate. O altă informație alarmantă este creșterea numărului membrilor acestui partid, care, potrivit aprecierilor lui Schonhuber, a ajuns la 24 000.

normal și pe toată durata anului, au scăzut anul trecut, în timp ce ciștigurile femeilor au fost stabile. O șesime din familiile în care, anul trecut, capul familiei a avut de lucru in tot timpul anului, cu program complet, a trăit în sărăcie.Cifrele care oglindesc gradul de sărăcie sint imperfecte. In fiecare an cînd sînt publicate, aceste date socotite ca prezentînd anumite imperfecțiuni — șl care sînt bine cunoscute — constituie ținta atacurilor aceluiași grup de critici, care susțin că statisticile reflectă mai multă sărăcie decît ar exista în realitate sau că, in cea mai mare parte, mizeria nu. este din cauza societății. Se susține astfel că inflația a fost supraevaluată datorită indexului prețurilor de consum, în special in anii '70, rezultatul fiind că cifrele ce oglindesc sărăcia au fost sporite mai mult decit ar fi trebuit în anii respectivi și sint, în continuare, mult prea mari.Dar nici una dintre aceste explicații nu lămurește situația reală, pe care o abordează în mod parțial ; există și teza exact opusă, conform căreia actualele cifre subevaluează sărăcia existentă. în societate, egalitatea este mai redusă decît ar trebui să fie și decît era altădată ; prea multi oameni, in special prea mulți copii, au nevoie de mai mult ajutor decit acordă guvernul. Nu numai deficitul bugetar (care in ultimii ani a atins niveluri record — n.r.), ci și deficitul social trebuie redus : iată lecția pe care trebuie să o învățăm din aceste cifre.
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