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SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ieri a continuat

ȘEDINȚA COMUNĂ A PLENAREI COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

A ORGANISMELOR DEMOCRATICE
Șl ORGANIZAȚIILOR DE MASĂ Șl OBȘTEȘTI

în conștiința întregului popor
PUTERNIC ECOU Al IDEILOR DIN MAGISTRALA 
EXPUNERE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

O nouă și puternică expresie a profundului 
democratism al societății noastre, 

a indisolubilei unități dintre partid și popor
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 

al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a continuat, marți,- 29 noiembrie, ședința comună a plena
rei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, o organismelor 
democratice și organizațiilor de masă și obștești.Prima parte a ședinței de dimineață a fost condusă de -tovarășul Manea Mănescu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat.In cadrul dezbaterilor In plen asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi au luat cuvîntul tovarășii Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului, Constantin Radu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., Ion M. Nicolae, președintele consiliului de conducere al Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice, Maria Bradea, prim- secretar al Comitetului județean Satu Mare al P.C.R., Ion Marin, prim-vicepreședinte al consiliului de conducere al întreprinderii agricole de stat Insula Mare a Brăilei, Iu- liana Bucur; președintele consiliului de conducere al Centralei industriei 

• Din cuvîntul participanților Iu dezbaterile plenarei
PAGINILE ll-lll-IV-V• Dezbateri în consiliile pe domenii de activitate

PAGINA A VI-A .• Plenarele Consiliului Național al Oamenilor Muncii, Consiliului Național al Științei și învățâmîn- tului, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Consiliului Sanitar Superior
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La posturile de radio și televiziune

Astăzi, în jurul orei 12, posturile de 
radio și televiziune vor transmite direct 
închiderea lucrărilor ședinței comune a 
plenarei Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a organismelor demo
cratice și organizațiilor de masă și ob
ștești.

linii București. Petre Răducanu, președintele consiliului oamenilor, muncii al Întreprinderii „23 August" — București, Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al guvernului, losif Szasz, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R., Petre Fluture, președintele consiliului de conducere al Ministerului Energiei Electrice, Constantin Popa, membru în consiliul oamenilor muncii al întreprinderii miniere L.upeni, 'județul Hunedoara, Mia Dobrescu, membru al. Comitetului Politic Executiv al C.C. ăl P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.In continuare, lucrările au fost conduse de tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului.

A luat cuvîntul tovarășa Elena Ceaușescu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. ai P.C.R., prim, viceprim-ministru al. guvernului, președintele Consiliului Național al Științei și învățămintului. Au luat, de asemenea, cuvintul tovarășii Carol Dina, prim-secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R., Dumitrji Constantin, prim- vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii al Întreprinderii de mașini grele București, Nicolae Vai- descu, președintele consiliului de conducere al Ministerului Industriei Electrotehnice, Ioan Toma, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C., Alexandru Czăge, președintele consiliului de conducere al cooperativei agricole de producție Salonta, județul Bihor, Ion Sto- ian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Neacșu, președintele Consiliului popular al comunei Șcornicești, județul Olt, Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Participanții la dezbaterile în plen au dat cea mai înaltă apreciere expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu — document de excepțională însemnătate pentru viața partidului și a țării — și au 

exprimat deplina aprobare ca acest document, de inestimabilă valoare teoretică și practică, să fie adoptat ca program de muncă și acțiune revoluționară al partidului, al întregului nostru popor, să stea lț baza întregii activități de pregătire și desfășurare, in cursul anului viitor, a Congresului al XIV-lea al Partidului Corpurust, Român, a noplui.plan cincinal 1991—1995 și â programului de dezvoltare, pină in anul 2000, a României socialiste.Cei care au luat cuvîntul au subliniat importanța planurilor și programelor aflate pe ordinea de zi, ale căror prevederi sînt în concordanță cu hotăririle Congresului al XIII-lea și .Conferinței Naționale ale partidului și asigură creșterea continuă a forțelor de producție, dezvoltarea intensivă a industriei, agriculturii, a întregii economii, a celorlalte sectoare și. domenii de activitate, sporirea necontenită a avuției naționale și ridicarea, pe această bază, a bunăstării materiale și spirituale a poporului nostru.Ședința comună a plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești continuă. (Agerpres)

Iată, n-a trecut decit o zi de 
cind, de Ta, înalta tribună a ședin
ței comune a plenarei Comitetului 
Central al partidului, a organisme
lor democratice și organizațiilor 
de masă și obștești, tovarășul, 
Nicolae Ceaușescu a rostit ma
gistrala EXPUNERE cu privire la STADIUL ACTUAL AL SOCIETĂȚII SOCIALISTE ROMANEȘTI ȘI PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII SALE VIITOARE, PERFECTIONAREA CONDUCERII ECONOMICO-SOCIALE, DEZVOLTAREA DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI -REVOLUTIONARE; ROLUL STATULUI ȘI AL ORGANISMELOR DEMOCRATICE. CREȘTEREA ROLULUI PARTIDULUI COMUNIST ROMAN ȘI ACTIVITATEA IDEOLOGICA. PO- LITICO-EDUCATIVA. RIDICAREA NIVELULUI DE CUNOAȘTERE ȘTIINȚIFICA, DE CULTURA, A CONȘTIINȚEI REVOLUȚIONARE. RAPORTUL DE FORȚE ȘI CARACTERISTICILE FUNDAMENTALE ALE SITUAȚIEI INTERNAȚIONALE — expunere care a 
generat un ecou deosebit in rîndu- 
rile tuturor comuniștilor, ale tu
turor cetățenilor țării, din toate 
categoriile sociale. . .

Sentimente adihci, de înălțătoare 
vibrație patriotică, au stirnit apre
cierile secretarului general al parti
dului cu privire la realizările isto
rice obținute de poporul român in 
dezvoltarea economică și socială a 
țării. Pentru că, intr-adevăr, este 
excepțional faptul că, iată, la jumă
tatea celui de-al 8-lea cincinal și 
după 44 de ani de la victoria revo
luției noastre fundamentale putem 
să vorbim de performanțe ca 
acestea : o producție industrială de 
128 ori mai mare și o producție 
agricolă crescută de peste 9 ori ; o 
producție , de oțel sporită de circa 
120 ori, o producție în industria 

■chimică mai mare de 1300 de ori 
și o producție in construcția de 
mașini de peste 500 ori mai mare, 
ceea ce a permis — alături și îm
preună cu dezvoltările din industria 
ușoară, alimentară, a bunurilor de 
consum ș.a. — o creștere a venitu
lui național de peste 36 de ori, iar 
a fondului de retribuție generală 
de circa 75 de ori, toate acestea 
comparativ cu anul 1945. La care 

■ trebuie menționat pentru semnifi
cația lui deosebită și faptul că 80 
la sută din aceste creșteri s-au rea
lizat după 1965 și că, in ultimii 20 
de ani, au fost create aproape 2 000 
de întreprinderi, amplasate in cen
trele vechi și în cele peste 180 de 
noi platforme industriale.

Sînt — acestea și altele — cifre 
impresionante. Ele sintetizează in 
cel mai înalt grad strategia dezvol
tării economico-sociale ă țării pro
movată de Partidul Comunist 
Român și capacitatea creatoare a 
clasei noastre muncitoare, a țără

nimii, a intelectualității, pusă în 
valoare in anii construcției socia
liste. îndeosebi în epoca deschisă 
de Congresul al IX-lea al parti
dului. Epocă pe care, cu justificată 
mindrle patriotică, poporul a nu
mit-o „Epoca Nicolae Ceaușescu“. 
Iar aceasta pentru că este epoca in 
care industrializarea țării a cu
noscut ritmuri fără precedent, in 
care s-au obținut cele mai mari 
recolte din întreaga noastră istorie, 
în care știința și cultura s-au afir
mat cu o vigoare și intr-o amploare 
nemaiîntilnite in spațiul carpato- 
danubian. Fiindcă chipul înfloritor 
al tării de astăzi, forța ei econo
mică in 'necontenită creștere se da
torează capacității și hărniciei, spi
ritului creator și eroicelor eforturi 
revoluționare ale întregului nostru 
popor, dar, in primul rînd, se dato
rează aplicării consecvente a poli
ticii de repartizare șl dezvoltare 
judicioasă a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul țării, creării de 
noi ramuri industriale, de .mii și 
mii de unități productive...

Această politică, la rindu-i, ca 
metodă izvorăște din permanentul 
dialog de lucru stabilit intre partid 
și popor. Iar promotorul acestei 
politici- cutezătoare, democratice, 
științifice, profurid patriotice este 
revoluționarul pe care munca sa 
neobosită, abnegația nedezmințită 
șl lupta neprecupețită l-au înălțat 
în fruntea partidului și a țării : 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Toate 
înfăptuirile noastre revoluționare 
din ultimele peste două decenii 
poartă pecetea rodniciei dialogului 
direct și concret, la fața locului, 
dintre conducătorul partidului și 
statului și masele largi de oameni 
ai muncii.

Din acest dialog s-a născut o 
nouă țară. Din acest dialog, urmat 
ințotdeaunâ de substanța faptelor 
revoluționare, s-a născut o nouă 
moștenire. Zestrea țării a sporit cu 
și mai multe nestemate, strălumi
nate de munca tării.

Este, ■ acesta, sensul opiniilor pe 
care, ieri, redactorii și reporterii 
ziarului nostru le-au consemnat în 
discuțiile purtate cu oamenii de pe 
întreg cuprinsul țării.Mai tatii, cîteva gînduri ale unuia dintre făuritorii metroului bucu- reștean. Este vorba despre maistrul Mihai Tujan : „Am ascultat direct, ncolo, în Sala Palatului Republicii, magistrala expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Oglindă cuprinzătoare a drumului străbătut de societatea românească în construcția socialistă, însuflețitor program de muncă și acțiune revoluționară pentru întregul partid, pentru întregul popor. Sentimentul, dominant, ca cetățean al României și comunist : mindria tonică pentru tot ceea ce am înfăptuit sub conducerea partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Neclintita încredere in viitorul luminos al patriei. 

Și, în egală măsură, întemeiata satisfacție că totul am făurit cu puterea brațelor și a minților noastre. Că prin propria noastră energie și capacitate de creație înfăptuim neabătut cutezătorul program al înfloririi patriei noastre socialiste. Așa cum am făurit și făurim și metroul din București, ca, de altfel, toate ctitoriile acestor ani de împliniri.Sint om al muncii, al șantierelor și in inima mea avea și este firesc să aibă un puternic ecou înfățișarea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a tuturor succeselor noastre in construcția socialistă, a obiectivelor îndrăznețe cărora urmează să le dăm viață in anii ce vin, inclusiv la. metrou. Și, tot ca om al muncii, al șantierelor, știu că este o datorie de conștiință comunistă de a mă angaja cu toată energia in bătălia pentru prezentul și viitorul luminos al României socialiste". ■
O altă primă opinie asupra ma

gistralei expuneri ne-a sosit, in 
cursul dimineții de ieri, de la Bir- 
lad. Sint gindurlle muncitorului Si
mian Crlstea, membru al consiliului 
oamenilor muncit de la întreprin
derea de rulmenți :„Am ascultat și eu și am primit cu foarte mare interes expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la ședința comună a plenarei C.C. al P.C.R. și celorlalte organisme ale democrației socialiste. Contribuție de excepțională însemnătate la dezvoltarea și îmbogățirea teoriei și practicii revoluționare, acest document programatic, adoptat ca program de muncă și acțiune revoluționară al partidului și poporului, ne va direcționa întreaga activitate. Din marea bogăție de idei și teze profund novatoare, m-aș opri, acum, asupra aceleia referitoare la necesitatea perfecționării în continuare a sistemului de conducere și planificare a dezvoltării econo- mico-sociale, a aplicării ferme a principiilor autoconducerli muncitorești. Ca membru al consiliului oamenilor muncii din întreprinderea noastră, cred că cele cuprinse in capitolul respectiv constituie cel mai judicios drum de urmat pentru noi în procesul îmbunătățirii muncii de conducere și înfăptuire a programelor. A programelor, care pot fi realizate, fără Îndoială, numai printr-o activă participare a organului de conducere colectivă, a tuturor oamenilor muncii la adoptarea hotăririlor și deciziilor, și îndeosebi la organizarea și urmărirea îndeplinirii lor, numai prin justa, înțelegere și respectare a prerogativelor democrației muncitorești. Avem de acum o experiență bună. Dar mai avem, intr-adevăr, multe
(Continuare în pag. a VIII-a)
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DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERILE PLENAREI
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI CONSTANTIN DASCĂLESCUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președinte al Republicii,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Partidul și poporul nostru trăiesc astăzi un remarcabil eveniment politic cu ample semnificații istorice, generat de magistrala expunere prezentată în ședința comună a plenarei Comitetului Central și organismelor democrației muncitorești- revoluționare, de secretarul general al partidului, Marele Erou al României, care își consacră întreaga viață împlinirii aspirațiilor și idealurilor poporului nostru, ilustrul conducător al partidului și statului, proeminentă personalitate a lumii politice contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Omagiul pe care, împreună cu țara, ii aducem, și cu acest prilej, celui mai de seamă fiu al patriei reprezintă expresia recunoștinței fără margini ce o datorăm comunistului și omului de excepție care, întruchipînd cu strălucire înaltele virtuți ale poporului român, a adus, prin tot ceea ce a făcut și face de peste cinci decenii și jumătate, o contribuție hotărîtoare la înfăptuirea cu succes a operei istorice de construcție a socialismului în România.Acum, cind întreaga națiune aniversează, cu deplină satisfacție și legitimă mindrie patriotică, 70 de ani de la Marea Unire din 1918, una dintre cele mai mărețe opere făurite de poporul nostru în zbuciumata sa existență, România cunoaște o strălucire fără' precedent, datorită marilor realizări ale epocii socialiste ce poartă pecetea genialului ctitor de țară nouă, ce șl-a înscris numele său glorios pe frontispiciul istoriei naționale, împreună cu întregul partid și popor ne aflăm sub puternica impresie a magistralei dumneavoastră expuneri, de o înaltă valoare științifică, teoretică și practică, care analizează, cu clarviziune și cutezanță revoluționară, stadiul actual al societății noastre și prefigurează direcțiile și obiectivele strategice ale dezvoltării viitoare, constituindu-se astfel în teze de o excepțională însemnătate pentru Congresul al XIV-lea al partidului.Este un adevăr incontestabil că remarcabilele succese obținute pe calea deschisă de Congresul al IX-lea, care a inaugurat o nouă etapă în edificarea socialismului în România, sînt nemijlocit legate de activitatea prodigioasă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de rolul său decisiy în regindirea novatoare, pe baza aplicării adevărurilor generale ale socialismului științific la condițiile concrete ale țării noastre, a întregului proces de făurire a noii societăți și, în acest cadru, de definire într-o concepție originală a locului și rolului partidului în societate.Mîndri de grandioasele izbînzi care au transformat radical înfățișarea țării noastre, aducem cel mai înalt omagiu și prinosul de stimă și recunoștință conducătorului clarvăzător, desemnat de istorie să poarte destinele poporului român spre culmile socialismului și comunismului, militantului neînfricat pentru edificarea celei mai drepte și mai umane orînduiri pe pă- mîntul patriei — care, într-o scurtă perioadă, a reușit, cu poporul și pentru popor, să aducă strălucire și demnitate țării, măreție și glorie partidului — personalității de frunte a* mișcării comuniste și muncitorești internaționale, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Stimați tovarăși,îmi fac o înaltă datorie de conștiință aprobînd pe deplin ideile și tezele din magistrala expunere prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de excepțională însemnătate, care, prin conceptele originale, novatoare, fundamentate științific, asigură o și mai puternică mobilizare a energiilor creatoare ale poporului nostru, în vederea realizării hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, definește obiectivele de dezvoltare în perspectivă a țării noastre pînă în 1995 și mai departe pînă în anii 2000.în acest cadru, prevederile proiectului Planului național

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI CONSTANTIN RADUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Magistrala expunere pre- zentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, în cadrul ședinței comune a plenarei C.C. al P.C.R. și a organismelor democrației muncitorești-revoluționa- re, prin analiza profund științifică a stadiului actual al societății socialiste românești și perspectivele dezvoltării sale viitoare, constituie un document programatic de muncă al partidului, al întregului nostru popor, strălucită contribuție la dezvoltarea socialismului științific și cunoașterii universale, expresie a spiritului novator de abordare creatoare a problemelor construcției noii orînduiri socialiste și a evoluției lumii contemporane.Așa cum se apreciază în expunere, un moment hotărîtor, cu profunde semnificații și transformări în activitatea partidului, poporului român și a țării, l-a reprezentat Congresul al IX-lea, care a inaugurat o etapă fundamentală nouă de prefaceri revoluționare, a descătușat forțe și energii creatoare în toate domeniile vieții politice, economice, sociale și cultural-științlfice.Transformările calitative profunde, care au avut loc în viața 

unic de dezvoltare economico- socială pe anul 1989, elaborat sub directa îndrumare și cu contribuția decisivă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se bazează pe rezultatele obținute de întregul nostru popor în primii trei ani ai celui de-al 8-lea cincinal.Doresc să subliniez că sîntem puternic mobilizați pentru a încheia planul pe acest an cu realizări cît mai bune, acționînd in toate sectoarele pentru sporirea producției fizice, și cu deosebire a celei destinate exportului.Pornind de la aceste realizări, de la puternicul potențial productiv existent în economie, proiectul de plan asigură — in condiții de echilibru material, financiar și valutar — creșterea dinamică a producției materiale, a venitului național și ridicarea, pe această bază, a bunăstării celor ce muncesc.întreaga construcție a planului pe anul viitor se întemeiază pe accelerarea proceselor de dezvoltare intensivă a industriei, agriculturii, a celorlalte ramuri ale economiei naționale, pe valorificarea optimă a resurselor materiale și a forței de muncă, îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, extinderea pe scară largă a cuceririlor științifice și tehnologice în întreaga economie.Planul pe anul 1989 prevede lărgirea, în continuare, a bazei proprii de materii prime minerale și energetice, concomitent cu promovarea unor acțiuni ho- tărîte de economisire și valorificare superioară a tuturor resurselor.Pentru înfăptuirea întocmai a acestor' prevederi, guvernul va acționa cu mai multă fermitate în vederea îndeplinirii integrale a prevederilor din programele aprobate, realizării exemplare a nivelurilor producției fizice stabilite la extracția cărbunilor, țițeiului, gazelor naturale, a celorlalte substanțe minerale utile, întăririi ordinii și disciplinei, creșterii spiritului de răspun- .dere, de angajare în aceste sectoare de activitate.Ne vom preocupa în mai mare măsură de înlăturarea actualelor deficiențe care se manifestă în sectorul energetic, asigurind aplicarea întocmai a măsurilor stabilite pentru funcționarea la capacitatea programată a centralelor electrice,, urgentarea punerii în funcțiune a noilor obiective energetice, astfel încît să asigurăm, pînă în anul 1990, rezolvarea, în linii generale, a problemelor din energie.în același timp, vom pune un accent deosebit pe extinderea utilizării surselor neconvenționale de energie — solară, geo- termală, a vîntului', biomasa, biogazul, precum și pe realizarea de microhidrocentrale în absolut toate locurile care oferă condiții eficiente pentru asemenea construcții.în anul viitor se prevăd sarcini importante pentru toate ramurile industriei prelucrătoare, acordîndu-se prioritate modernizării în continuare a structurilor de producție, utilizării intensive a întregului potențial productiv, dezvoltării domeniilor tehnicii de virf — produse de prelucrare metalurgică avansată, electronică și microelectronică, mecanică fină, echipamente hidropneumatice, chimie de sinteză fină și de mic tonaj.Realizarea exemplară a sarcinilor din industrie impune să acționăm mai hotărit în vederea aplicării măsurilor stabilite pentru funcționarea optimă a mașinilor, utilajelor și instalațiilor din dotare, respectarea strictă a programelor de țepa- rații și revizii, punerea in funcțiune și atingerea parametrilor proiectați la termenele prevăzute în plan.Așa cum ne-a indicat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vom situa permanent în centrul preocupărilor înfăptuirea măsurilor cuprinse în programele de dezvoltare intensivă, de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de fabricație, introducerea progresului tehnic, aplicarea consecventă a rezultatelor cercetării științifice, extinderea mecanizării, automatizării și robotizării, asimilarea de noi materiale și tehnologii cu consumuri reduse.Pentru eliminarea lipsurilor înregistrate în domeniul calității, vom acționa cu mai multă hotărire pentru ridicarea nivelului tehnic al produselor, astfel ca problema calității să devină preocuparea principală a întregii activități industriale 
economico-socială a capitalei -patriei noastre în ultimii 23 de ani, poartă puternica amprentă a preocupării și participării dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, a mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu la inițierea și finalizarea unor programe și acțiuni care au asigurat economiei bucureștene, la fel ca pentru întreaga economie națională, un ritm dinamic de dezvoltare, contribuind astfel pe măsura potențialului ei tehnic, uman și științific la progresul multilateral al țării.Vă rog să-mi permiteți ca de la această înaltă tribună a ședinței comune a plenarei C.C. al P.C.R. și a organismelor democrației muncitorești-revolu- ționare să exprim, cu adîncă emoție și deosebit respect, sentimentele de profundă dragoste și nemărginită recunoștință pe care comuniștii, toți oamenii muncii din municipiul București le nutresc față de ilustrul, marele și strălucitul Erou între eroii neamului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, înflăcărat patriot revoluționar, care cu pilduitoare dăruire își consacră întreaga viață și activitate binelui și fericirii poporului, creșterii prestigiului României socialiste in lume, cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.Doresc, de asemenea, să exprim un cald și respectuos omagiu de stimă și prețuire tovarășei academician doctor 

și din celelalte ramuri ale economiei. acordîndu-se o atenție, deosebită respectării riguroase a normelor și tehnologiilor stabilite, întăririi ordinii și disciplinei pe fluxurile de fabricație, creșterii responsabilității întregului personal muncitor.în proiectul de plan se prevăd sarcini de mare însemnătate pentru dezvoltarea intensivă și modernizarea agriculturii, înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare în vederea asigurării unor producții agricole mari, sigure și stabile.Vom asigura condițiile necesare pentru gospodărirea judicioasă a pămîntului, realizarea integrală a programului de irigații și îmbunătățiri funciare, cultivarea suprafețelor în structura stabilită în plan, concentrarea forțelor pentru executarea tuturor lucrărilor agricole în. timpul optim și de calitate, asigurarea bazei furajere planificate, creșterea efectivelor de animale, modernizarea fermelor și unităților zootehnice.Programul de investiții, care corespunde pe deplin necesităților economiei, este conceput în condițiile menținerii în continuare a unei rate înalte de acumulare. Prevederile planului sînt fundamentate pe obținerea unui volum maxim de producție în raport cu eforturile financiare și materiale, pe respectarea strictă a normativelor stabilite în vederea asigurării unei puternice dezvoltări a industriei, agriculturii, celorlalte ramuri și domenii de activitate și, pe această bază, întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste.Fondurile de investiții sînt orientate cu prioritate pentru finalizarea cît mai grabnică a obiectivelor de investiții în curs de execuție, modernizarea instalațiilor și tehnologiilor, asigurarea reparațiilor capitale, realizarea de obiective care conduc la dezvoltarea bazei de materii prime și energetice, ridicarea eficienței în toate ramurile economiei.Sarcini deosebite revin și activității de transporturi și telecomunicații. Guvernul va acționa ca și în această ramură importantă a economiei să se realizeze indici superiori de utilizare a întregii baze tehnico-ma- teriale, îndeosebi în sectoarele feroviar, maritim și fluvial, reducerea mai accentuată a consumurilor, optimizarea fluxurilor de transport, întărirea ordinii și disciplinei.Planul național unic asigură și în anul 1989 participarea activă a țării noastre la diviziunea internațională a muncii, creînd condiții pentru realizarea junei balanțe comerciale excedentare, consolidarea rezervelor valutare ale țării, prin creșterea eficienței exporturilor, pe baza valorificării superioare a resurselor materiale și muncii poporului.îndeplinirea exemplară a sarcinilor din domeniul comerțului exterior ne obligă să acționăm mai energic pentru îmbunătățirea activității și înlăturarea neajunsurilor în acest domeniu, extinderea și diversificarea acțiunilor de cooperare și' specializare, contractarea in condiții de eficiență sporită a întregului fond de marfă prevăzut în plan, creșterea ponderii produselor cu înalt grad de prelucrare în exportul țării, gospodărirea riguroasă a resurselor valutare destinate importurilor.Stimați tovarăși.Realizarea întocmai a prevederilor de creștere a eficienței și rentabilității întregii activități economico-sociale impune aplicarea măsurilor și soluțiilor tehnice, organizatorice și economice stabilite pentru sporirea mai rapidă a productivității muncii și reducerea substanțială a costurilor de producție, cu deosebire a cheltuielilor materiale, creșterea mai accentuată a gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei electrice, sporirea în continuare a eficienței fondurilor fixe pro- * ductive, încadrarea strictă în normativele economico-finan- ciare.Guvernul se va preocupa intens de funcționarea corespunzătoare a mecanismului eco- nomico-financiar bazat pe principiile autoconducerii, autoges- tiunii și autofinanțării, prin aplicarea fermă, în întreaga economie, a prevederilor bugetului de stat și planului financiar centralizat.
inginer Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, strălucit om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția de mare însemnătate la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a patriei noastre, la continua înflorire a științei, învățămîntului și culturii românești, la promovarea idealurilor de progres și pace in lume.In continuare, vorbitorul s-a referit pe larg la modul în care au fost dezbătute și aplicate în Capitală Tezele pentru actuala plenară a C.C. al P.C.R.Cu prilejul dezbaterii Tezelor din aprilie în organizațiile de partid, de masă și obștești, în organismele democrației munci- torești-revoluționare din Capitală, la care au participat peste 1 000 000 de oameni ai muncii, dovadă elocventă a profundului democratism al partidului, al societății noastre, s-a afirmat cu putere deplina aprobare și satisfacție a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii față de bogatul conținut de idei al tezelor, expresie a noii și valoroasei contribuții a secretarului general al partidului nostru la îmbogățirea tezaurului teoriei și practicii revoluționare, in consens cu principiile materialismului dialectic și istoric, ale socialismului științific, aplicate în mod creator la condițiile concrete din țara noastră.In climatul generat de dezbaterea Tezelor din aprilie, de angajare plenară a organelor și

Vom acționa energic pentru respectarea strictă a Legii privind formarea prețurilor de producție, întărirea controlului financiar în toate domeniile, încadrarea riguroasă în volumul de mijloace circulante stabilit, înlăturarea neajunsurilor din activitatea organelor financiar- bancare și de prețuri.In lumina indicațiilor dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, guvernul se angajează să-și sporească preocupările pentru aplicarea tuturor măsurilor care a- sigură desfășurarea ritmică a execuției planului pe 1989 încă din prima zi a anului.în acest scop, vom acționa cu fermitate pentru creșterea răspunderii în buna conducere a întregii activități și în gospodărirea mijloacelor încredințate, pentru rezolvarea operativă a tuturor problemelor care se ridică în realizarea planului la toți indicatorii.Ne angajăm să situăm pe prim plan perfecționarea activității Consiliului de Miniștri, a consiliilor de conducere ale ministerelor și celorlalte organe centrale, îmbunătățirea în continuare a stilului și metodelor de muncă, introducerea unei ordini și discipline desăvîrșite, e- xercitarea unui control riguros care să asigure îndeplinirea e- xemplară a sarcinilor de plan, respectarea hotărîrilor de partid și a legilor țării.Guvernul va imprima un spirit mai dinamic și exigent la toate verigile organizatorice din economie și va acționa pentru îmbunătățirea muncii organelor de planificare, aprovizionare, financiare și bancare, pentru continua perfecționare a relațiilor dintre ministere, centrale și întreprinderi, astfel încît întreaga activitate economică și socială să se desfășoare la nivelul cerințelor actualei etape de dezvoltare a țării, al exigențelor formulate de . dumneavoastră, mult stimate și’ iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în strălucita expunere prezentată la actuala plenară.Stimați tovarăși,Așa cum a subliniat secretarul general al partidului, toate planurile și programele de dezvoltare economică și socială pe care partidul le pune în fața națiunii noastre se pot înfăptui numai în condiții de pace; securitate și colaborare între popoare.Iată de ce sîntem mîndri și susținem cu toată convingerea vasta și prodigioasa activitate internațională desfășurată de ilustrul nostru conducător, îndreptată consecvent spre întărirea prieteniei și colaborării cu toate națiunile, cu forțele progresiste din întreaga lume, pentru înfăptuire^ dezarmării și soluționarea pe cale pașnică, pfiri tratative, â tuturor problemelor controversate, pentru a- sigurârea uriUi climat favorabil destinderii, afirmării și dezvoltării libere și independente a tuturor popoarelor, pentru pacea și progresul umanității.România socialistă, Partidul Comunist Român și-au cîștigat un înalt prestigiu, pe deplin meritat, pe toate meridianele globului, iar tovarășul Nicolae Ceaușescu se înscrie în conștiința forțelor progresiste de pretutindeni ca un promotor neobosit al idealurilor de dreptate, libertate și independență ale tuturor popoarelor, luptător consecvent pentru progresul și prosperitatea tuturor națiunilor lumii, pentru cauza socialismului și comunismului, ca Marele Erou al păcii.Stimați tovarăși,In încheiere, vă rog să-mi permiteți să exprim adeziunea deplină la documentele plenarei, cu încrederea nestrămutată că, sub conducerea partidului, a dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vom obține și în anul viitor noi și remarcabile izbînzi spre înălțarea și măreția patriei noastre socialiste.Am deplina convingere că partidul, întregul popor este puternic mobilizat în realizarea exemplară a amplului program de dezvoltare economico-socia- lă a țării, inițiat cu clarviziune și inaltă dăruire patriotică de ctitorul de geniu al României socialiste moderne, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
organizațiilor de partid, de masă și obștești, a organismelor democrației muncitorești-revolu- ționare, a tuturor colectivelor de oameni ai muncii din Capitală la înfăptuirea obiectivelor planului pe acest an, raportăm că pînă în prezent producția- marfă a fost realizată și depășită cu o valoare de peste 3 miliarde lei, la fel și planul de investiții, producția netă, beneficiile, cheltuielile materiale și producția pentru export pe relația cliring țări socialiste. Au fost obținute, de asemenea, remarcabile realizări în înfăptuirea amplului program, inițiat și coordonat de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind sistematizarea și modernizarea capitalei patriei noastre, prin darea în folosință a unor importante obiective social-cultu- rale. In prezent se execută în ritm susținut lucrările la' edificiile monumentale din noul centru politic-administrativ-cul- tural și din celelalte zone ale municipiului,ReferindiȚrSe la măsurile adoptate pentru . îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an, vorbitorul a arătat că ele vor fi îndeplinite și depășite, organizația de partid din Capitală onorîndu-și astfel angajamentul asumat. In ceea ce privește planul pe 1989, care prevede o creștere de 11 la sută la producția industrială, 21 la sută la export, realizarea unui volum de investiții de peste 31 miliarde lei, darea în folosință a 

44 000 apartamente și alte obiective social-culturale, colectivele de oameni ai muncii din Capitală s-au angajat să realizeze peste plan însemnate cantități de produse necesare economiei naționale, în valoare de peste 2,5 miliarde lei.In continuare vorbitorul a spus :Analizînd rezultatele obținute de colectivele de oameni ai muncii din Capitală in înfăptuirea sarcinilor de plan, trebuie să recunosc că acestea nu sînt în toate unitățile Ia nivelul condițiilor tehnico-materiale create și posibilităților existente, al cerințelor economiei naționale, la nivelul capacităților de organizare și mobilizare al organelor și organizațiilor de partid, al organismelor democrației muncitorești-revoluțio- nare, deoarece nu am reușit încă să implicăm toate cadrele de conducere și tehnico-ingine-
Mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Am ascultat cu profundă emoție și legitimă mîndri^ patriotică excepționala expunere rostită la deschiderea lucrărilor ședinței comune a plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a celorlalte organisme ale democrației muncitorești-revoluționare. îngăduiți-mi ca, în acest înalt forum al comuniștilor^ să exprim, in numele tuturor oamenilor muncii din industria chimică și petrochimică, cel mai înalt omagiu și profundă recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pentru tot ceea ce a făcut spre binele și fericirea poporului român, pentru cauza socialismului și păcii, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.îndeplinesc datoria de onoare de a exprima, în numele colectivelor de oameni ai muncii din industria chimică și petrochimică, înalta considerație și a- dînca gratitudine pentru ajutorul deosebit pe care l-am primit, prin îndrumări de un înalt nivel științific și tehnic și prin cercetări proprii, originale, din partea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de frunte al vieții noastre politice, care prin lucrările științifice în domeniul chimiei teoretice și practice se înscrie în rîndul marilor sa- vanți ai lumii.Prin urmărirea zi de zi a e- voluției cercetărilor și îndrumările concrete ce ne-au fost a- cordate, în aceste zile s-a rea
Mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Lucrările comune ale plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a consiliilor și birourilor executive ale organismelor democrației muncitorești-revoluționare și organizațiilor de masă și obștești se impun in conștiința și simțirea noastră ca un măreț eveniment politic al României contemporane, magistrala dumneavoastră expunere, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, constituin- du-se într-o expresie excepțională a gîndirii și practicii revoluționare din țara noastră, nouă și inestimabilă contribuție la îmbogățirea tezaurului de idei al socialismului științific.Vă rog să-mi îngăduiți ca, în numele tuturor celor ce trăiesc și muncesc in județul Satu Mare, să dau glas, și în acest cadru înălțător, sentimentelor de adîncă mindrie patriotică, de stimă și recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, înflăcărat patriot și ilustră personalitate politică a lumii contemporane, marele erou al păcii, pentru capacitatea genială de a sintetiza într-o viziune unitară științifică, realistă, multitudinea problemelor care jalonează progresul multilateral al țării, prefigurează cu înțelepciune viitorul luminos al națiunii noastre socialiste.Aducem un profund omagiu și adînca noastră prețuire tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și sta
Mult stimate și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Vă rog să-mi îngăduiți ca, de la această înaltă tribună, să-mi exprim deplina satisfacție și profunda adeziune față de conceptele, tezele și orientările de excepțională valoare teoretică și practică cuprinse in magistrala expunere, pe care dumneavoastră, mult iubite și Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați prezentat-o în deschiderea ședinței comune a plenarei C.C. al P.C.R. și a celorlalte organisme ale democrației munci- torești-revoluționare, amplă și strălucită analiză științifică a stadiului actual al societății socialiste românești» și a perspectivelor dezvoltării sale viitoare, care reprezintă un cuprinzător program de muncă și acțiune pentru partid și pentru întregul popor în înfăptuirea neabătută a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Indeplinindu-ml mandatul încredințat de comuniști, de toți 

rești din întreprinderi, centrale industriale și institute de cercetare științifică și inginerie tehnologică în problemele de fond ale organizării și modernizării producției, reducerii consumurilor de materii prime, materiale, energie și combustibil, nu peste tot am asigurat respectarea cu strictețe a ordinii și disciplinei în muncă.In spiritul tezelor, orientărilor și indicațiilor de excepțională valoare teoretică și practică, cuprinse în magistrala dumneavoastră expunere, vom acționa cu hotărîre pentru perfecționarea continuă a metodelor și stilului de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, consiliilor oamenilor muncii și celorlalte organisme ale democrației muncitorești- revoluționare, pentru a asigura conducerea eficientă a întregii activități, îndeplinirea cu răspundere sporită a sarcinilor ce 
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ION M. NICOLAElizat pentru prima dată în țară — la Borzești — latexul poliizo- prenic, înlocuitor al latexului natural, pentru care eram pină acum tributari importului.Anul acesta, a arătat în continuare vorbitorul, în unitățile industriei chimice și petrochimice, deși s-au obținut rezultate superioare anului precedent, prevederile de plan la unii indicatori nu se realizează totuși integral. In 10 luni din acest an, în unitățile ministerului nostru s-a obținut o producție mai mare cu 10 miliarde lei decit cea înregistrată în anul 1987. Puternic preocupați de înfăptuirea indicației dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, de a spori producția destinată exportului, vă raportăm că, față de aceeași perioadă a apului trecut, am obținut o creștere de 310 milioane dolari pe relația devize convertibile. Cu toate acestea, trebuie să arătăm că planul la producția fizică nu a fost realizat integral la unele sortimente.Referindu-se la activitatea de investiții, vorbitorul a precizat că este imperios necesar ca, împreună cu constructorii și furnizorii de utilaje, să se mobilizeze toate forțele și să se asigure punerile în funcțiune a instalațiilor la termenele din. programele aprobate.Sintem conștienți că In activitatea ministerului, a biroului executiv, nu am utilizat cele mai operative și eficiente metode de muncă, nu am controlat îndeajuns modul în care acționează centralele, unitățile și nu am manifestat destulă exigență față de cel ce nu realizează în cele mai bune condiții sarcinile încredințate.Vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI MARIA BRADEAtului nostru, pentru contribuția de înaltă valoare la elaborarea și înfăptuirea minunatelor programe de dezvoltare multilaterală a patriei, la progresul continuu al științei și tehnicii, al întregii noastre vieți spirituale.Străvechi pămînt românesc, beneficiar plenar al politicii științifice a partidului și statului nostru de repartizare armonioasă, echilibrată a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării, al grijii statornice pe care ne-o purtați dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, și județul Satu Mare constituie, la fel ca și celelalte județe ale țării, o imagine grăitoare a capacității de creație a unui popor liber și demn, stăpin pa destinele sale. Drept urmare, potențialul industrial al județului nostru este în prezent de peste 10 ori mai puternic decit în 1965, iar numărul personalului muncitor din economie a crescut în acest interval de 2 ori. Producția globală agricolă a crescut de 2,5 ori față de a- ceeași perioadă, iar în ultimii doi ani s-au obținut cele mai mari producții de cereale și sfeclă de zahăr din agricultura județului. Pe temeiul acestor realizări a crescut continuu nivelul de trai material și spiritual al tuturor locuitorilor județului, asemenea întregului popor.Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că întreaga muncă de partid din județ a fost direcțională în spiritul Tezelor din aprilie pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor din economie, domeniu în care, pe baza măsurilor ferme întreprinse, pe 11 luni, s-a asigurat și în acest an o dinamică co
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ION MARINoamenii muncii din județul Brăila, folosesc acest prilej pentru a aduce omagiul fierbinte și nepieritoarea noastră recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, marele și înțeleptul conducător al României socialiste, patriot înflăcărat și revoluționar încercat, proeminentă personalitate a contemporaneității, militant neobosit pentru triumful idealurilor socialismului și comunismului in lume, al păcii, prieteniei și colaborării intre popoare.Cu aceleași sentimente de profundă stimă, aleasă prețuire și inaltă considerație ne exprimăm gratitudinea față de dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, activist de frunte al partidului și statului, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția remarcabilă adusă la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului, la dezvoltarea științei, învățămîntului și culturii în patria noastră.în continuare, vorbitorul a spus: Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, avînd drept călăuză Tezele din aprilie, ne-am preocupat cu 

ne revin în înfăptuirea autoconducerii muncitorești și autoges- tiunii economico-financiare, în gospodărirea cu grijă maximă a avuției naționale.Comuniștii, toți oamenii muncii din capitala patriei noastre, la fel ca întreaga noastră națiune, dau cea mai înaltă apreciere politicii externe dinamice și constructive a partidului și statului nostru, al cărei inițiator și promotor consecvent și înflăcărat este mult iubitul și stimatul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru edificarea unei lumi a păcii, înțelegerii șl colaborării, o lume fără arme și războaie, în care fiecare națiune să se dezvolte liber, independent, potrivit aspirațiilor de progres și civilizație ale tuturor popoarelor.în aceste momente cu profunde semnificații politice și istorice pentru partidul și poporul 
am luat toate măsurile politi- co-organizatorice și tehnico-e- conomice de pregătire temeinică a condițiilor pentru îndeplinirea planului pe anul 1989, care prevede creșteri la toți indicatorii, în concordanță cu sarcinile ce ne revin din Directivele Congresului al XIII-lea al partidului. Proiectul de plan pe anul 1989 prevede sarcini importante pentru Ministerul Industriei Chimice și Petrochimice, cu creșteri însemnate față de anul 1988 la producția-marfă industrială, producția fizică de eti- lenă, îngrășăminte chimice^ cauciuc sintetic, fire și fibre artificiale, coloranți, medicamente, produse cosmetice.în vederea asigurării realizării producției fizice vom acționa pentru punerea în funcțiune a obiectivelor productive, atingerea indicatorilor tehnico-econo- mici proiectați, funcționarea tuturor instalațiilor la capacitate.Au fost luate măsuri pentru realizarea unor instalații a căror cercetare a fost încheiată, însă nu au fost valorificate din cauza insuficientei preocupări a întreprinderilor, centralelor și ministerului. Prin punerea în funcțiune a acestor instalații vom asigura necesarul economiei naționale, vom reduce importurile și se va aduce o contribuție substanțială la balanța valutară a țării.Avem un program de contractare care să asigure realizarea ritmică a exportului începînd cu prima zi a anului viitor și am luat măsuri ca producția pentru export să se realizeze cu prioritate și la condițiile de calitate prevăzute în contractele externe.Pentru asigurarea îndeplinirii In cele mai bune condiții a tuturor indicatorilor de plan pe 
respunzătoare, producția-marfă sporind cu 7 la sută față de anul trecut. Potrivit sarcinilor și exigențelor formulate de dumneavoastră, mobilizlnd intens toate- colectivele de oameni ai muncii am reușit să dublăm această creștere la produse de cea mai mare însemnătate pentru economia țării, ca minereuri complexe in concentrate, utilaje pentru industria chimică, pentru prelucrarea lemnului, mobilier din lemn șl altele. Au fost puse în funcțiune fonduri fixe în valoare de peste 1 miliard lei, cu 3 la sută mai mult decit nivelul planificat.Ca urmare a traducerii In viață a orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, în județul nostru s-a produs o întărire a spiritului de partid, o îmbunătățire a stilului și metodelor de muncă, a activității de educație comunistă, toate aceste transformări reflectindu-se în angajarea politică, in eforturile creatoare ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii.In continuare, referindu-se la necesitatea adoptării unei atitudini lucide, realiste și exigente față de activitatea desfășurată în spiritul cerințelor formulate în expunerea secretarului general al partidului la ședința comună, vorbitoarea a arătat : Sintem conștienți că nu am reușit să acționăm pretutindeni pentru implicarea mal fermă a organelor și organizațiilor de partid, a conducerilor colective din unitățile economice in soluționarea corespunzătoare a problemelor, în perfecționarea organizării producției și a muncii, ceea ce a dus la unele restanțe, inclusiv la export, pe care sîntem hotăriți să le recuperăm cît mai curind. In domeniul investițiilor am înre
mai multă răspundere de întărirea și dezvoltarea capacității organizatorice și politice a organizațiilor de partid, a organismelor democrației muncitorești-revoluționare, în vederea angajării și mai puternice a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la realizarea sarcinilor de plan. Ca urmare, în județul nostru, planul la producția-mar- fă industrială pe primele 10 luni ale anului a fost îndeplinit integral, realizările fiind cu 4 la sută mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut, iar la export ne-am onorat în întregime contractele. De asemenea, s-au obținut producții sporite în agricultură, ceea ce ne-a permis să livrăm la fondul de stat cantități mai mari de produse vegetale și animale.La obținerea acestor rezultate, o contribuție a adus și colectivul de oameni ai muncii de la I.A.S. Insula Mare a Brăilei unde îmi desfășor activitatea. In spiritul orientărilor și indicațiilor pe care dumneavoastră, tovarășe secretar general, ni le-ați trasat cu ocazia vizitelor de lucru în județul nostru, am acționat pentru folosirea rațională și integrală a fondului funciar și aplicarea 

nostru, cînd actuala ședință comună a plenarei C.C. al P.C.R. și a organismelor democrației muncitorești-revoluționare are loc la aniversarea a 70 de ani de la făurirea statului național unitar român, care a încununat lupta eroică dusă de veacuri de fiii și fiicele poporului român pentru libertate și--unitate, independență șl pace, vă încredințăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului nostru, că, însuflețiți de strălucitul dumneavoastră exemplu de muncă neobosită și dăruire patriotică pentru binele și fericirea poporului român, comuniștii, toți oamenii muncii din capitala țării vor acționa cu toată energia, capacitatea și răspunderea pentru a asigura înfăptuirea cu rezultate tot mai bune a sarcinilor importante reieșite din inestimabila dumneavoastră expunere.
anul 1989 sînt stabilite programe de organizare și modernizare a producției, creștere a productivității muncii, a calității produselor, programe de normare economico-financiară, cu sarcini concrete pe produse și responsabilități nominale pe specialiștii din întreprinderi, centrale și minister.Sîntem conștienți că trebuie să acționăm in spirit revoluționar pentru însușirea și aplicarea ultimelor cuceriri ale științei și tehnicii, pentru a determina o creștere a rolului centralelor, pentru a întări în întreprinderi autoconducerea, autogestiunea, autofinanțarea. Vom acționa pentru întărirea ordinii și disciplinei, creșterea răspunderii colective și personale față de avuția națională încredințată, vom lua măsuri severe împotriva celor ce încalcă normele eticii și echității socialiste.Cu nețărmurită mîndrie și admirație urmărim rodnica activitate internațională pe care o depuneți, promovarea consecventă a principiilor juste ale partidului nostru, propunerile pe care le faceți In direcția dezarmării, a rezolvării litigiilor între țări pe calea tratativelor, care v-au consacrat ca o mare personalitate a lumii contemporane.De aceste sentimente sînt a- nimați toți oamenii muncii din industria chimică și petrochimică ; ele constituie cel mai puternic imbold în angajarea întregii noastre energii, pentru a confirma prin fapte că urmăm exemplul viu și luminos al patriotului neînfricat care și-a dedicat întreaga viață binelui neamului românesc, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
gistrat unele Intîrzierl în punerea în funcțiune a unor capacități de producție și locuințe, iar în agricultură nu am acționat cu întreaga energie pentru executarea și încadrarea în perioadele optime ale tuturor lucrărilor agricole, inclusiv cele din actuala campanie agricolă de toamnă.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărirea unanimă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul nostru de a acționa ferm pentru lichidarea tuturor neajunsurilor din activitatea noastră, pentru ca In 1989, anul unor evenimente remarcabile in viața partidului Și poporului nostru, al XIV-lea Congres al P.C.R., cea de-a 45-a aniversare a marelui act istoric de la 23 August 1944 și a 50 de ani de la marea manifestație muncitorească antifascistă de la 1 Mal 1939, să obținem prin perfecționarea continuă a stilului și metodelor de muncă în toate domeniile, prin creșterea spiritului de angajare revoluționară patriotică noi și importante rezultate în înfăptuirea programelor de dezvoltare multilaterală a țării.In încheiere, vorbitoarea a spus : Vă rog să-mi permiteți să vă asigur, mult stimate tovarășe secretar general, pe dumneavoastră, mult iubită tovarășă Elena Ceaușescu, că toți oamenii muncii din județul Satu Mare, puternic mobilizați de înălțătorul dumneavoastră e- xemplu de slujire devotată a țării, a cauzei socialismului și comunismului, își vor consacra întreaga lor putere de muncă, energie creatoare marelui țel al edificării socialismului și comunismului pe pămintul scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România, 
largă a tehnologiilor modeme. Ca urmare, producția totală de cereale realizată anul acesta pe cele 40 500 ha este cu 70 000 tone mal mare decit în 1987.Referindu-se la neajunsurile manifestate în activitatea desfășurată, vorbitorul a raportat că au fost luate măsuri ferme care să conducă la realizarea, in anul viitor, a unor producții cît mai mari la toate culturile și pe întreaga suprafață.Manlfestîndu-mi acordul deplin față de documentele supuse dezbaterii plenarei, a spus în încheiere vorbitorul, in numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Brăila, doresc să exprim totala satisfacție și deplina adeziune față de propunerea făcută ca acest larg și reprezentativ forum al democrației muncitorești-revoluționare să adopte magistrala expunere a ilustrului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca program de muncă și acțiune al întregului partid și al întregului popor, care să stea la baza întregii activități de pregătire șl desfășurare a Congresului al XIV-lea al partidului, a noului plan cincinal 1991—1995 “și a programului de dezvoltare a țării noastre pină in anul 2000.
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Stimați tovarăși.Plenara Comitetului Central al partidului, împreună cu toate organismele democrației mun- citorești-revoluționare, este chemată să dezbată și să adopte hotăriri corespunzătoare în problemele de importanță hotări- toare pentru dezvoltarea eco- nomico-socială a României, pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XIII- lea, și Conferinței Naționale ale partidului, in vederea ridicării patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație.în expunerea secretarului general al partidului s-a făcut o analiză științifică, materialist- dialectică, a situației actuale a dezvoltării socialiste a României și s-au definit direcțiile și perspectivele dezvoltării viitoare a patriei noastre, in vederea înfăptuirii neabătute a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism.în cei 40 de ani de construcție socialistă, și îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, poporul român a parcurs, sub conducerea Partidului Comunist Român, un drum lung de luptă și muncă, a obținut realizări mărețe in dezvoltarea forțelor de producție și, pe ă- ceastă bază, a științei. învăță- mintului și culturii, în ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual.într-o perioadă istorică scurtă s-au parcurs mai multe etape istorice — de la societatea bur- ghezo-moșierească la etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Dintr-o țară slab dezvoltată. România a devenit o țară industrial-agrară in plin progres economico-so- cial. O puternică dezvoltare a cunoscut industria, organizată pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii și care reprezintă factorul hotăritor al construcției socialiste în țara noastră. S-a dezvoltat, de asemenea. și agricultura, reorganizată pe baze socialiste, care reprezintă a doua ramură fundamentală a economiei noastre naționale.în această perioadă, producția industrială a crescut de peste 120 de ori. iar producția agricolă de peste 9 ori. Au fost date in producție mii de intreprinderi, s-au construit noi platforme și centre industriale.Amplasarea forțelor de producție in toate județele și zonele țării a asigurat condiții pentru ridicarea gradului general dd civilizație, pentru adevărata egalitate in drepturi pentru toți cetățenii patriei. Pe această bază s-a ridicat necontenit nivelul de trai material și spiritual al poporului — țelul suprem al politicii partidului nostru comunist.Doresc să subliniez rolul important al științei în întreaga activitate de organizare și dezvoltare socialistă a industriei, agriculturii și a celorlalte sectoare de activitate. însăși cercetarea științifică a cunoscut o puternică dezvoltare : s-au creat noi și noi institute și sectoare de cercetare și inginerie tehnologică in toate domeniile dfelă'O' tivitate, în care lucrează aproape 270 000 de cercetători, specialiști și alți oameni ai muncii.Nu există ramură in care .să nu fie prezente cercetarea științifică, activitatea de modernizare și perfecționare a tuturor sectoarelor.în același timp, s-a dezvoltat puternic învățămîntul de toate gradele, a fost lichidat de mult analfabetismul, s-a generalizat învățămîntul de 10 ani și peste 80 la sută din tinerii patriei noastre urmează invățămintul de 12 ani. în învățămîntul superior s-au creat noi institute și centre universitare, s-a ridicat nivelul general de predare, s-a realizat. o strinsă legătură cu cercetarea și producția. Se poate spune că învățămîntul din patria noastră asigură cadrele necesare, cu înalte cunoștințe, pentru toate domeniile de. activitate.In același timp, s-a desfășurat o intensă muncă po.litico-educa- tivă, culturală de ridicare a gradului general de cultură al maselor de oameni ai muncii, al întregului nostru popor. Putem spune, cu îndreptățită mindrie, că in cei 40 de ani de construcție socialistă, și îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, România a obținut realizări remarcabile, care demonstrează cu putere forța clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a întregului popor, care acționează in strinsă unitate . și tare a lichidat pentru totdeauna asuprirea și exploatarea, inegalitățile și își făurește in mod conștient propriul său viitor liber, de bunăstare și fericire.Toate aceste mărețe realizări demonstrează justețea politicii partidului nostru comunist, forța politică conducătoare a întregii națiuni, care a știut să aplice — și aplică — in mod creator adevărurile generale, principiile socialismului științific la realitățile din patria noastră.Așa cum, pe drept cuvîn.t, se subliniază in expunerea secretarului general al partidului, după Congresul al IX-lea partidul nostru a pornit ferm de la faptul că socialismul se realizează în condiții diferite de la o țară la alta, de la o etapă la alta, că nu există și nu poate exista un „model" al construcției socialiste, că. fiecare partid, fiecare popor trebuie să realizeze socialismul pornind de la legitățile generale, de la principiile de bază ale socialismului științific.Este necesar să subliniem preocuparea permanentă a partidului după Congresul ai IX-lea pentru dezvoltarea puternică a democrației muncitorești-revo- luționare, crearea unui cadru larg democratic, in toate domeniile de activitate, de participare la conducere a tuturor oamenilor muncii, in calitatea lor de proprietari și producători, a întregului nostru popor.
Mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCUPornind de la teza științifică a construirii socialismului cu poporul și pentru popor, s-au asigurat toate condițiile aplicării ferme a autoconducerii, auto- gestiunii, a unui mecanism economico-social corespunzător realităților și cerințelor unei economii moderne. îmbinarea armonioasă și creșterea răspunderii tuturor unităților econo- mico-sociale pentru buna gospodărire și înfăptuire a planului de dezvoltare economică cu planul unic de dezvoltare economică și conducere unitară a întregii activități constituie un factor de importanță hotăritoare pentru desfășurarea în bune condiții a întregii noastre activități.Doresc și eu să subliniez justețea politicii generale a partidului nostru de dezvoltare puternică a proprietății socialiste de stat și cooperatiste, de aplicare fermă a principiilor socialiste de retribuție și cointeresare materială, pprnind de la principiile socialiste. Putem spune, pe drept cuvint, că in societatea noastră nimeni nu poate trăi fără muncă și nu poate avea venituri prin exploatarea muncii altora !Acționind pentru perfecționarea continuă a societății noastre, trebuie să facem totul pentru creșterea continuă a răspunderii și întărirea disciplinei, a ordinii în toate sectoarele de activitate.în același timp, trebuie ca toate organele de stat și organismele democrației muncito- rești-revoluționare să-și desfășoare activitatea intr-o strinsă unitate, sub conducerea permanentă a Partidului Comunist Român, in strinsă legătură și sub controlul permanent al maselor populare, al poporului — adevăratul făuritor al istoriei, prezentului și viitorului socialist și comunist al României 1Stimați tovarăși.Dezbătind problemele construcției socialiste din patria noastră, este necesar să tragem toate invățămintele din tot ceea ce a asigurat mărețele realizări in dezvoltarea socialistă a patriei noastre, precum și din lipsurile și greșelile care s-au manifestat la un moment dat, pentru a acționa cu toată fermitatea in direcția perfecționării intregii noastre activități si a- sigurării înfăptuirii neabătute a obiectivelor strategice trasate de Congresul al XIII-lea al partidului și de Conferința Națională privind trecerea României la un stadiu superior de dezvoltare, realizarea dezvoltării intensive, a unei noi calități a muncii și vieții in toate domeniile de activitate.Ședința comună a plenarei Comitetului Central și a celorlalte organisme democratice are la ordinea de zi planurile de dezvoltare economico-socială pe anul 1989, al 4-lea an al actualului cincinal, hotăritor pentru realizarea in cele mai bune condiții a întregului plan cincinal.Au trecut aproape 3 ani din cel de-al 8-lea cincinal. în general, am obținui rezultate bune in toate sectoarele, deși nu la nivelul prevederilor planului cincinal. Este necesar să luăm toate măsurile in vederea in- cheierii acestui an cu rezultate cit mai bune și să punem, astfel. o bază trainică pentru planul din anul viitor.în acest cadru aș dori să subliniez rolul important ce revine cercetării științifice, Comitetului Național pentru Știință șl Tehnologie în infăptuirea neabătută a programelor de organizare științifică și de modernizare . a intregii activități. Și in acest' domeniu s-au obținut unele realizări importante, dar trebuie să spunem deschis că nu s-a făcut totul, că institutele de cercetări nu au acționat cu toate forțele in vederea realizării tuturor prevederilor programelor de organizare și modernizare a producției, a intregii activități.O serie de lipsuri s-au manifestat, in această privință, și în activitatea Comitetului Național pentru Știință și Tehnologie. Este necesar să analizăm cu toată răspunderea și seriozitatea activitatea din primii ani ai actualului cincinal și să stabilim măsurile corespunzătoare in vederea îmbunătățirii intregii activități de cercetare și proiectare, pentru infăptuirea programelor de organizare și modernizare, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, a întregii noastre activități.Avind in vedere nivelul general al industriei românești, trebuie să concentrăm mai ho- târit forțele cercetării pe perfecționarea și modernizarea tehnologiilor, in vederea creșterii nivelului tehnic și al calității produselor, a reducerii consumurilor materiale și energetice.Este necesar să introducem mai rapid in producție noile tehnologii și rezultatele cercetării din diferite domenii, să generalizăm in intreaga industrie rezultatele cercetării, să realizăm produse superioare pentru a satisface în intregime at.it necesitățile economice naționale. cit și pentru export.In activitatea de cercetare trebuie să ne propunem, in a- celași timp, elaborarea de noi tehnologii, de noi materiale cu caracteristici superioare, pentru toate sectoarele economiei. Realizările de pină acum demonstrează că dispunem de forța științifică necesară, in stare să soluționeze orice problemă a noii revoluții *tehnico-științi- fice. Totodată, este necesar să lărgim colaborarea științifică și tehnică cu țările socialiste din C.A.E.R., pe baza Programului de cercetare pe termen lung, precum și cu toate țările socialiste.în același timp, se impune să extindem colaborarea in domeniul cercetării cu alte state pentru a realiza împreună o creștere mai puternică a con
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI IULIANA BUCURunitățile Centralei industriei linii, vă rog să-mi îngăduiți să exprim de la această înaltă tribună. omagiul și sentimentele noastre de profundă recunoștință pentru tot ceea ce ați făcut și faceți, cu neasemuită dăruire patriotică, dumneavoas

tribuției științei la întreaga dezvoltare economico-socială. Trebuie șă facem astfel incit, în următorii doi ani, știința românească să soluționeze problemele complexe prevăzute pentru actualul cincinal și să treacă la cercetarea unor noi probleme importante, care să stea la baza intregii dezvoltări a patriei noastre in deceniul următor, pină in anul 2000, și in primele decenii ale secolului al XXI-lea. Trebuie să înțelegem bine cerințele formulate în Tezele din aprilie că înfăptuirea obiectivelor strategice, realizarea Programului partidului, ciearea condițiilor pentru trecerea spre comunism nu se pot realiza decît pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale revoluției agrare, ale cunoașterii umane in general.Să facem totul incit cercetarea științifică din toate domeniile. in strinsă unitate cu invățămintul și cu producția, să devină un factor hotăritor al dezvoltării patriei noastre, al ridicării ei pe noi culmi de progres și civilizație !O atenție deosebită trebuie să acordăm pregătirii și perfecționării cadrelor pentru toate sectoarele de activitate, ridicării nivelului pregătirii profesionale, tehnice, științifice a tuturor oamenilor muncii. în acest scop, se impune perfecționarea invă- țămîntului de toate gradele, și în mod deosebit a invățămin- tului. superior, pornind de la cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane. Va trebui să înarmăm tineretul, studenții, viitorii specialiști cu cele mai noi cunoștințe din toate domeniile, cu o temeinică pregătire teoretică și practică, pentru a putea să se încadreze, in cele mai bune condiții, in producție, in orice sector de activitate.înfăptuirea marilor obiective din toate domeniile, ridicarea calității, a nivelului . tehnic, creșterea productivității muncii, perfecționarea și modernizarea producției, creșterea eficienței economice și a rentabilității nu se pot realiza decit cu oameni cu o inaltă pregătire de specialitate in toate domeniile. Totodată, este necesar să îmbunătățim activitatea politico-edu- cativă, de ridicare a nivelului de cultură și conștiință revoluționară al întregului tineret, al tuturor specialiștilor patriei noastre.Absolvenții școlilor de toate gradele, ai învățămintului superior trebuie să aibă o temeinică pregătire profesională, teh- nico-științifică, dar și o bună pregătire politico-ideologică pentru a înțelege bine problemele complexe ale dezvoltării e- conomico-sociale, marile schimbări care au loc in lume, pentru a acționa, în orice împrejurări, ca adevărați revoluționari.Doresc să subliniez necesitatea intensificării activității politico-educative și culturale, a perfecționării in continuare a activității Festivalului național „Cintarea României" pentru ridicarea gradului de cultură și, pregătire al tuturor oamenilor muncii, și in primul rind al tineretului, pentru crearea omului nou, cu o inaltă conștiință revoluționară, constructor conștient al noii orinduiri' sociale.Este necesar să avem permanent in vedere că minunatele perspective de dezvoltare a patriei noastre nu se pot realiza decit cu oameni cu o inaltă pregătire în toate domeniile.Să ridicăm nivelul general de cultură și de știință al poporului nostru ! Să facem astfel incit întregul nostru popor să acționeze în strinsă concordanță cu cerințele noilor cuceriri ale științei și tehnicii, ale revoluției tehnico-științifice, ale cunoașterii umane, să acționeze în orice împrejurări ca un popor cu o inaltă cultură și știință. Numai așa el va putea să-și a- sigure Un viitor demn, liber, să meargă ințotdeauna înainte, spre culmile cele mai înalte ale civilizației comuniste !Pornind de la necesitatea creșterii rolului conducător al partidului in toate domeniile de activitate, de la perfecționarea activității organelor și organizațiilor de partid, va trebui să ' facem astfel ca și organizațiile de partid din cercetare, din in- vățămînt, din cultură să-și îmbunătățească și perfecționeze activitatea, să-și înfăptuiască in mai bune condiții rolul lor de forță politică conducătoare a bunei desfășurări a cercetării, învățămintului și activității cultural-educative.în același timp, să perfecționăm activitatea de conducere a organismelor democratice din cercetare și învățămînt, a organizațiilor studențești, a Uniunii Tineretului Comunist, a organizației pionierilor, astfel incit toate forțele din aceste sectoare — ca, de altfel, din toate celelalte domenii de activitate — să acționeze într-o strinsă unitate in vederea înfăptuirii neabătute a Programului partidului, a dezvoltării continue a forței materiale și spirituale a patriei noastre, a întăririi suveranității și independenței României.Stimați tovarăși.Doresc să exprim deplina aprobare a politicii externe a partidului și statului nostru de dezvoltare a relațiilor de colaborare cu toate țările socialiste, cu țările in curs de dezvoltare, cu țările capitaliste dezvoltate, ca o parte inseparabilă a politicii generale a Romiwiei de construcție a socialismului.Viața a demonstrat justețea politicii internaționale a tării noastre, de promovare fermă, in relațiile cu toate statele, a principiilor deplinei egalități in drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc. Așa cum se subliniază in expunerea secretarului general al partidului, țara noastră și-a 
tră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului, proeminentă personalitate a lumii politice contemporane, pentru implinirea idealurilor și năzuințelor poporului român, pentru afirmarea deplină a 

adus o contribuție activă la soluționarea multor probleme internaționale, și îndeosebi la politica de dezarmare, de pace și colaborare cu toate statele lumii.Oamenii de știință, intreaga intelectualitate a patriei noastre — la fel ca întregul popor — sprijină activ intreaga politică internațională a partidului și statului nostru și se pronunță cu hotărire pentru intensificarea eforturilor de colaborare cu toate forțele realiste, antiimpe- rialiste, cu toate popoarele lumii, in lupta pentru dezarmare, și în primul rind pentru dezarmarea nucleară, pentru eliminarea totală a armelor nucleare, încetarea oricăror experiențe nucleare și de militarizare a Cosmosului. De asemenea. sint necesare acțiuni hotă- rite in vederea reducerii armamentelor convenționale, a eliminării armelor chimice și reducerii cheltuielilor militare.Oamenii de știință sint ho- tăriți să dezvolte conlucrarea cu oamenii de știință din toate țările lumii pentru realizarea acestor năzuințe vitale ale intregii omeniri.Ne provoacă o serioasă îngrijorare faptul că, după semnarea acordului dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii 'privind eliminarea rachetelor nucleare cu rază medie și mai scurtă de acțiune, se intensifică activitatea unor state din N.A.T.O. in vederea menținerii, modernizării și dezvoltării rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune.în timp ce se vorbește de necesitatea intensificării relațiilor Est-Vest, se fac declarații că aceasta trebuie să se realizeze de pe poziții de forță, menținind așa-zisa descurajare nucleară, ceea ce înseamnă, de fapt, o politică contrară destinderii și colaborării. După cit se pare, nu s-au tras, de către toate statele, concluziile necesare in urma avariei nucleare de la Cernobîl. care a demonstrat că armele nucleare, și în general energia nucleară scăpată de sub control, reprezintă un pericol grav pentru însăși existenta vieții pe planeta noastră.Deși se vorbește de necesitatea unei noi gîndiri și not politici internaționale, multe cercuri conducătoare din țările N.A.T.O. acționează de fapt de pe poziția vechii gîndiri, de forță și dictat. De aceea, oamenii de știință, intreaga intelectualitate românească, impreună cu întregul popor, consideră că este necesar ca toți oamenii de știință, întțeaga intelectualitate, care înțelege bine pericolul nuclear, toate popoarele să-și intensifice eforturile pentru a .determina toate statele, toate cercurile politice conducătoare să' renunțe la vechea politică nucleară, la. vechea politică de înarmare și să acționeze cu toată hotărirea pentru o politică nouă, pentru dezarmare, pentru pace.Aceasta răspunde intereselor popoarelor din Europa, popoarelor din Întreaga lume !Este necesar să sprijinim activitatea pentru soluționarea tuturor conflictelor numai și numai pe calea tratativelor, pentru dezvoltarea colaborării și solidarității țărilor in curs de dezvoltare, în vederea unei soluții globale a problemelor subdezvoltării și realizării unei noi ordini economice internaționale.Poporul nostru este hotărît să conlucreze activ cu toate popoarele lumii pentru soluționarea marilor și complexelor probleme ale vieții mondiale intr-un mod nou. care să asigure condiții dezvoltării econo- mico-sociale a fiecărei națiuni. O importanță deosebită are, in acest sens, întărirea colaborării între partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social-democrate, cu alte partide și forțe democratice, cu toți cei care se pronunță pentru dezarmare, pentru pace, pentru realizarea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră.Stimați tovarăși,în numele oamenilor de știință. învățămint și cultură, doresc să exprim, încă o dată, deplina aprobare a tezelor ‘ și orientărilor cuprinse în expunerea secretarului general al partidului privind dezvoltarea viitoare a patriei noastre, care dau o perspectivă minunată dezvoltării forțelor de producție, a științei, învățămintului și culturii, ridicării nivelului de trai material și spiritual, a gradului de civilizație al patriei noastre.Exprim deplina aprobare cu prevederile planului și cu celelalte documente privind dezvoltarea economico-socială pe anul 1989 și hotărîrea tuturor cercetătorilor, a cadrelor didactice de a acționa, cu întreaga răspundere, pentru îndeplinirea sarcinilor de mare importanță ce le revin in toate domeniile de activitate.Oamenii de știință și din învățămînt, la fel ca toți_ oamenii muncii, se angajează de a face totul pentru a crește contribuția științei. învățămintului la înfăptuirea obiectivelor strategice, contribuind astfel la progresul multilateral al patriei noastre, la dezvoltarea forței materiale și spirituale a țării, la ridicarea bunăstării întregului popor, la întărirea independenței și suveranității României.Ședința noastră are loc în ajunul sărbătoririi a 70 de ani de la unirea Transilvaniei cu tara și formarea statului național unitar român. Să cinstim această glorioasă aniversare prin angajamentul ferm de a face totul pentru ridicarea continuă a României pe noi culmi de progres și civilizație, pentru asigurarea unui viitor liber, independent și fericit pentru întregul nostru popor, pentru victoria socialismului și comunismului in România !
României, liberă și independentă, in lume, pentru cauza socialismului și a păcii. De asemenea, folosesc acest prilej pentru a aduce calde și respectuoase mulțumiri tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, 

savant de largă reputație internațională, pentru abnegația și înalta competență cu care acționează pentru înflorirea continuă" a științei. învățămintului și culturii din țara noastră, pentru contribuția adusă la dezvoltarea activității de cercetare științifică și creșterea rolului acesteia in perfecționarea, modernizarea și dezvoltarea industriei. agriculturii, a celorlalte sectoare de activitate.Am ascultat cu maximă atenție și profund interes magistrala expunere prezentată în ședința comună a plenarei C.C. al P.C.R. Și a organismelor democrației muncitorești-revolu- ționare de genialul conducător al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. A- naliza științifică, de mare complexitate și amploare, făcută de secretarul general al partidului asupra stadiului și modului în care se desfășoară procesul de edificare a societății socialiste
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI PETRE RĂDUCANUMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Mă aflu incă sub puternică impresie produsă de excepționala bogăție de idei, teze și orientări cuprinse in ampla expunere rostită, în deschiderea lucrărilor ședinței comune a plenarei C.C. al P.C.R., consiliilor și birourilor executive ale organismelor democrației mun- citorești-revoluționare și organizațiilor de masă și obștești, de genialul ginditor și revoluționar, ctitorul României socialiste moderne, eroul intre eroii neamului, personalitate remarcabilă a vieții politice internaționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Referindu-se la amploarea deosebită a programului de dezvoltare pe care l-a cunoscut, în acest vast efort constructiv al țării, și întreprinderea „23 August" în perioada de după istoricul Congres al IX-lea al partidului, vorbitorul a spuș : Însuflețiți de puternicele sentimente de dragoste și recunoștință ce vi le purtăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, noi, muncitorii de la „23 August", retrăim per

Mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,O nouă și concludentă expresie a politicii partidului nostru de construire a socialismului cu poporul și pentru popor, actuala ședință comună a plenarei Comitetului Central al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, încununează dezbaterile rodnice și mobilizatoare organizate in întregul partid pe baza Tezelor din aprilie, elaborate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Sint pătruns de convingerea că strălucita expunere prezentată ieri de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. se va înscrie ca un document de referință și de importantă decisivă, cu totul deosebită, in filele pline de eroism ale istoriei partidului, ale poporului nostru.întregind monumentala operă științifică pe care secretarul general al partidului a consacrat-o construcției socialismului și comunismului in România, expunerea prezentată definește în mod științific și multilateral stadiul actual al dezvoltării economice, sociale și politice a României, subliniind, totodată, direcțiile fundamentale de acțiune și principalele sarcini ce revin în perioada următoare și în perspectivă comuniștilor. întregului nostru popor pentru înflorirea necontenită a patriei, pentru întărirea suveranității și independenței naționale, pentru accelerarea cuceririi culmilor societății comuniste.Rezultatele remarcabile do- bindite de țara noastră au o mare însemnătate, pe un plan mai larg demonstrind cu forța faptelor că socialismul este singura orînduire capabilă să asigure progresul rapid al unui popor, infăptuirea idealurilor de dreptate socială și națională, eliminind din rădăcini exploatarea omului de către om, orice formă de asuprire și inegalitate, ceea ce generează încredere și optimism forțelor socialismului și progresului din intreaga lume.Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu are o mare valoare internațională și prin faptul că scoate cu toată forța in evidență importanta rolului conducător al partidului, necesitatea obiectivă a întăririi proprietății socialiste, de stat și cooperatiste, formulează teze și principii determinante pentru asigurarea victoriei socialismului, întemeindu-se pe cunoașterea profundă și aplicarea creatoare a socialismului științific, a materialismului dialectic și istoric, pe experiența și practica partidului nostru, a celorlalte țări socialiste, pe propria activitate revoluționară, de peste
Mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimat! tovarăși,Lucrările comune ale plenarei Comitetului Central al partidului și ale organismelor democrației muhcitorești-revoluționa- re se desfășoară în atmosfera de înălțătoare simțire și intensă trăire patriotică a întregii noastre națiuni, generată de glorioasa aniversare a Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, care a consfințit implinirea aspirațiilor multiseculare ale poporului român. Și actuala plenară, eveniment de o deosebită importanță politică, prin problematica supusă dezbaterii, se integrează 

multilateral dezvoltate în țara noastră reprezintă un însufleți- tor program de acțiune, ce definește clarvăzător căile și direcțiile pe care trebuie să le urmăm pentru a asigura mersul ferm înainte al scumpei noastre patrii, creșterea nivelului de trai material și spiritual al cetățenilor României socialiste.In continuare, vorbitoarea a spus : Dezbaterea largă cu toți oamenii muncii a Tezelor din aprilie, desfășurată intr-un spirit de inaltă responsabilitate, de analiză critică și autocritică a activității: a determinat mobilizarea întregului potențial uman și material in vederea înfăptuirii sarcinilor de plan pe a- cest an, introducind, in 1988, in fabricație 145 de articole, realizate în aproape 10 000 sortimente coloristice, din care peste 5 500 poziții pentru confecții și export direct, ceea ce ne-a permis să finalizăm, la termenele prevăzute, intreaga producție angajată la export.Planul pe 1989, care prezintă 
manent, cu firească bucurie, momentele emoționante ale vizitelor de lucru pe care le-ați efectuat în uzina noastră, fiecare prezență a dumneavoastră reprezentînd un strălucit și pilduitor exemplu pentru intreaga noastră activitate. Ne mindrim cu faptul că am beneficiat de indicațiile și orientările de largă perspectivă pe care ni le-ați dat cu prilejul participării dumneavoastră la adunările generale ale reprezentanților oamenilor muncii, tind ne-ați învățat cum să acționeze mai bine organizația de partid, cum să valorificăm mai bine cadrul democrației muncitorești-revo- luționare. o seamă de aprecieri vizind autoconducerea, lărgirea atribuțiilor și răspunderilor organismelor de conducere colectivă ale oamenilor muncii fiind formulate pentru prima dată la noi, la întreprinderea „23 August".Teza de importanță istorică formulată de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind rolul hotăritor și misiunea istorică a partidului, angajarea lui fermă ca centru vital al națiunii in conducerea marilor transformări revoluționare, în întregul proces de construcție a socialismului, va mobiliza și 

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ȘTEFAN ANDREIcinci decenii și jumătate, a secretarului general al partidului, personalitate proeminentă a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a vieții politice contemporane.Prin profunzimea analizei și originalitatea soluțiilor pe care le incorporează, expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. reprezintă o chintesență a adevărurilor socialismului științific aplicate creator la realitățile României contemporane, înscri- indu-se ca o nouă și prestigioasă contribuție la îmbogățirea tezaurului universal al teoriei și practicii construcției socialiste și trecerii la comunism.Aș dori și cu acest prilej ca, în numele lucrătorilor din comerțul exterior, să exprim, cu tot respectul, sentimentele de vie mulțumire și adincă recunoștință secretarului general al partidului, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru orientările prețioase, pentru grija deosebită și sprijinul permanent pe care le acordă activității de comerț exterior, pentru neobosita activitate consacrată fericirii și propășirii poporului român, înfloririi României socialiste, Idealurilor păcii și colaborării internaționale.Așa cum se arată și în expunere, expresie a forței industriale. economice a României, a politicii promovate de partidul și statul nostru. relațiile economice internaționale ale României au cunoscut o continuă creștere chiar în condițiile fenomenelor de criză, stagnare și regres în economiile diverselor state, ale instabilității financiar-valutare pe plan mondial, ale creșterii datoriei externe a numeroase state, și în primul rînd a țărilor in curs de dezvoltare.Cu toate acestea, analizînd rezultatele obținute în acest an în domeniul comerțului exterior, trebuie să subliniem cu toată răspunderea că ele nu se ridică la înălțimea potențialului economic și tehnico-științific al României. înlăturind cu fermitate lipsurile manifestate, muncind cu pasiune, răspundere si competență, putem realiza sarcinile stabilite pentru anul acesta și pentru ultimii doi ani ai cincinalului, există toate premisele pentru a atinge obiectivele stabilite in expunere pentru viitoarele două cincinale. Va trebui în primul rind să facem totul pentru a asigura realizarea planului producției de export și vămuire stabilit pentru lunile noiembrie și decembrie ale acestui an și să pregătim temeinic condițiile pentru realizarea sarcinilor din planul național unic pe anul 1989 privind. volumul comerțului exterior atît pe cliring țări socialiste, cit și pe devize convertibile. Ponderea principală ■ in exportul nostru o vor deține, ca și pină acum, produsele indus
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI IOSIF SZASZmomentelor fundamentale ale istoriei patriei, ale vieții partidului, in cronica devenirii noastre socialiste și comuniste.Magistrala expunere prezentată in deschiderea lucrărilor plenarei de către tovarășul Nicolșe Ceaușescu, secretarul general al partidului, reprezintă o nouă și memorabilă filă a gîndirii novatoare, cutezătoare, profund revoluționară a mult stimatului nostru conducător, eminentă personalitate a lumii contemporane, ctitorul epocii de grandioase împliniri pe care, cu îndreptățită mindrie patriotică și adînc respect, o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".Marile realizări obținute de poporul român în opera de edificare a societății socialiste confirmă pe deplin justețea opțiunilor politice ale partidului 

sporuri importante — a spus în continuare vorbitoarea — va determina mobilizarea și mai ho- tărîtă a tuturor forțelor, materializarea, în cele mai bune condiții, a programelor de .perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, pentru 'îmbunătățirea calitativă a produselor, diversificarea gamei sortimentale, valorificarea superioară a materiilor prime — imperative aflate permanent in atenția organelor de conducere colectivă ale centralei și întreprinderilor subordonate.Vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu mai mare fermitate pentru perfecționarea autoconducerii, autogestiunii și autofinanțării, adoptînd măsuri hotărite, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, pentru realizarea ritmică a producției fizice la toate sortimentele planificate, urmărirea cu prioritate a producției destinate exportului, pentru livrarea unor pro
mai puternic comuniștii, pe toți oamenii muncii din întreprinderea „23 August" la infăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului. întărirea rolului conducător al partidului, promovarea tot mai puternică a democrației muncitorești-revoluționare sint factori hotăritori care stau la baza succesului nostru, a mobilizării oamenilor muncii in tripla lor calitate de proprietari, producători și beneficiari ai bunurilor materiale.Vă rog să-mi îngăduiți ca, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din întreprinderea noastră, să exprim cele mai calde și respectuoase mulțumiri pentru grija statornică pe care o manifestați față de colectivul marii noastre platforme industriale, pentru sprijinul acordat continuei dezvoltări a bazei tehnico-mate- riale, fapt ce a făcut ca întreprinderea „23 August" să devină o puternică unitate-etalon a industriei constructoare de mașini.Informez plenara că, în prezent, intreaga activitate politică, organizatorică și economică este subordohată îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan, a producției fizice, a «celei destinate exportului, a prevederi
triei prelucrătoare, ceea ce va ilustra dezvoltarea puternică a potențialului și competitivității industriei românești, transpunerea în viață a indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. privind valorificarea superioară a resurselor umane și materiale de care dispune țara.Sarcinile ce revin comerțului exterior sint pe deplin realizabile deoarece România dispune de o industrie puternică, de o economie multilateral și echilibrat dezvoltată, de o bază materială asigurată prin ritmurile de creștere planificate in toate ramurile, productive și prin măsurile ferme de introducere a progresului tehnico-științific.Tofodată, există ' perspective largi deschise comerțului și cooperării prin documentele și înțelegerile de deosebită insemnă- tate convenite cu ocazia vizitelor și întîlnirilor pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, impreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, le-ați avut cu conducătorii de stat și de guvern din majoritatea covîr- șitoare a țărilor lumii.în scopul creării condițiilor care să permită îndeplinirea prevederilor de plan pe 1989, in primul rînd a exportului, aparatul de comerț exterior va trebui să acționeze și mai susținut, împreună cu ministerele economice, centralele industriale și unitățile producătoare, pentru respectarea programului de contractare a exportului, condiție fundamentală pentru realizarea planului de comerț exterior.în activitatea de contractare pe care o desfășurăm vom avea permanent in vedere creșterea eficienței exportului nostru. Am luat deja o serie de măsuri pentru perfecționarea comercializării produselor românești si pentru îmbunătățirea informării producătorilor din țară asupra cerințelor și tendințelor piețelor externe.Stă în puterile noastre și ne revine îndatorirea patriotică de a acționa ferm pentru a spori competitivitatea și eficienta exportului românesc, prin programele de dezvoltare din ultimele două decenii, România dispune de o' industrie modernă, de un potențial uman cu o înaltă pregătire tehnică, ceea. ce ne permite să producem și să livrăm mărfuri competitive la nivel mondial. De asemenea, avem condiții propice realizării acestui obiectiv datorate aplicării programelor dezvoltării cercetării științifice și extinderii progresului tehnic, elaborate sub conducerea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de largă recunoaștere internațională, căreia îi aducem — și cu acest prilej — un vibrant omagiu pentru activitatea pe care o desfășoară zi de zi in slujba patriei și poporului.

și statului nostru, al căror initiator și inspirator sinteți dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. marele fiu al poporului, Erou intre eroii neamului, cel care de peste 55 de ani slujiți cu nemărginit devotament și credință, cu înțelepciune, dăruire și cutezanță revoluționară nobilele idealuri ale națiunii române. Pentru tot ce ați făcut și faceți pentru înflorirea României socialiste, pentru ca noi, fiii acestui pâmint străbun. să fim mîndri de țara care ne este mamă, vă aducem omagiul nostru respectuos, întreaga noastră gratitudine.Vă rog să-mi permiteți ca si de la această înaltă tribună să aduc un cald și respectuos omagiu stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, președintele Consi

duse cu înalți parametri tehnî- co-calitativi, pentru ca întreprinderile să nu apeleze la credite suplimentare în vederea acoperirii pierderilor datorită activității nesatisfăcătoare și sintem intru totul de acord ca acele unități care folosesc credite suplimentare să plătească dobinzile nu pe seama costurilor de producție, ci din fondul de participare la beneficii.Vom desfășura, a arătat vorbitoarea. o muncă politico-or- ganizatorică susținută in toate colectivele de oameni ai muncii și vom lua măsuri in vederea creșterii răspunderii tuturor organelor de conducere, întăririi disciplinei și ordinii în. realizarea sarcinilor. Vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general, că sintem ho- tărîți să acționăm cu răspundere și spirit revoluționar pentru infăptuirea orientărilor și indicațiilor dumneavoastră în vederea realizării exemplare a planului pe anul 1988 și pe întregul cincinal.
lor programelor prioritare ale economiei naționale. A fost realizat un volum important de piese de schimb aferente produselor livrate la export și in ramurile prioritare ale economiei naționale, îndeplinindu-ne, în același timp, indicatorii' de plan în domeniul investițiilor.în deplină concordanță cu prevederile Programului-direc- tivă de cercetare științifică, inginerie tehnologică și introducere a progresului tehnick elaborat sub directa îndrumare a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. președintele Consiliului Național al Științei și învățămintului, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională, am trecut la extinderea unor tehnologii noi, care să asigure creșterea mai rapidă a productivității muncii, în condițiile încadrării stricte în consumurile prevăzute la materii prime, materiale, energie și combustibil.în continuare, vorbitorul a spus : Avind" în vedere că planul pe anul 1989 prevede sarcini mobilizatoare și pentru colectivul întreprinderii noastre, vă raportăm că am adoptat măsurile necesare pentru pregătirea exemplară a producției anului viitor.

în concordantă cu programele de modernizare a economiei și potrivit orientărilor conducerii partidului și statului, ne angajăm să organizăm mai bine întreaga activitate pentru a putea asigura îndeplinirea sarcinii de creștere accentuată, pe baza egalității și avantajului reciproc, a cooperării și specializării in producție cu alte state, forme moderne ale relațiilor e- conomice internaționale, care conferă stabilitate și perspectivă schimburilor dintre parteneri. înlăturind neajunsurile și- întirzierile ' de pină acum, " na vom spori eforturile pentru finalizarea obiectivelor in execuție, pentru aplicarea orientărilor date și în acest an de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind intensificarea participării la construirea de obiective in străinătate in scopul promovării exportului românesc de mașini și utilaje și al asigurării unei părți cit mai mari din necesarul economiei naționale de materii prime și materiale de bază, al dezvoltării trainice a relațiilor .generale ale României cu alte state.în spiritul politicii partidului nostru, vom acționa pentru dezvoltarea relațiilor economice cu statele membre ale C.A.E.R., pentru înfăptuirea programelor de colaborare pe termen lung adoptate în cadrul C.A.E.R., pentru intensificarea participării României la specializarea și cooperarea în producție. Totodată, vom , milita pentru lărgirea colaborării economice cu celelalte țâri socialiste, pentru extinderea raporturilor cțcono- mice cu țările in curs de dezvoltare. cu toate statele lumii, indiferent de orînduirea social- politică.Pentru îndeplinirea marilor sarcini pe care ni le-ati încredințat, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, este hotăritor să întărim ordinea și disciplina, simțul de angajare șl răspundere, perseverența în muncă, o mai bună organizare și coordonare a eforturilor tuturor celor care participă la realizarea exportului. Doresc să reafirm angajamentul solemn al tuturor lucrătorilor din sistemul de comerț exterior de a urma neabătut exemplul luminos al secretarului general al partidului nostru. muncind fără preget pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor ce ne revin, în primul rînd a planului de export. Ne angajăm să facem totul pentru a pune în valoare posibilitățile minunate create pentru intensificarea participării României socialiste la circuitul mondial de valori materiale și spirituale, factor esențial în politica de pace, înțelegere și colaborare ințre popoare, pentru a servi interesele și aspirațiile supreme ale poporului nostru, opera de construire a socialismului și comunismului în România.
liului National al Științei și învățămintului, pentru remarcabila contribuție la elaborarea șl infăptuirea politicii partidului și statului nostru, la dezvoltarea multilaterală a României.în continuare, vorbitorul a raportat plenarei succesele deosebite obținute de oamenii muncii, de toți cei care trăiesc și muncesc pe meleagurile Caraș-Seve- rinului, informînd despre măsurile întreprinse de comitetul județean de partid peiîtru eliminarea neajunsurilor manifestate în activitatea desfășurată, pentru îmbunătățirea calității și ridicarea fiabilității produselor, îndeosebi în construcția de ma-
(Continuare în pag. a IV-a)
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CUrmare din pag. așini, pentru creșterea eficienței întregii activități productive.Planurile de dezvoltare a industriei și agriculturii in anul 1989, celelalte documente supuse dezbaterii și aprobării plenarei noastre — a spus vorbitorul — asigură un ritm înalt de creștere a economiei de tip intensiv corespunzător înfăptuirii obiectivului strategic fundamental stabilit de Congresul al XIII-lea al partidului privind trecerea României în rîndul țărilor mediu dezvoltate.Pornind de la teza fundamentală elaborată de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, anume că izvorul dinamismului societății socialiste îl reprezintă participarea conștientă a maselor largi de oameni ai muncii, că socialismul nu se poate construi decît cu poporul și pentru popor, ne preocupăm să perfecționăm activitatea consiliilor oamenilor muncii, să facem pe fiecare om al muncii să
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Animat de puternice sentimente de profundă mîndrie patriotică, asemenea tuturor comuniștilor, întregului popor, am ascultat cu viu interes magistrala expunere prezentată de ilustrul conducător al partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care relevă încă o dată, prin tezele, conceptele și direcțiile de acțiune prevăzute pentru dezvoltarea viitoare a patriei, contribuția inestimabilă a secretarului general al partidului la elaborarea și înfăptuirea, în consens cu interesele fundamentale ale poporului, a strategiei profund originale a edificării socialismului și comunismului în România.Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că, ur- mind luminosul dumneavoastră exemplu de patriot înflăcărat, dăruit cu un neasemuit patos revoluționar împlinirii aspirațiilor celor mai nobile ale națiunii noastre, colectivele de oameni ai muncii din domeniul energiei electrice sint puternic mobilizate pentru înfăptuirea orientărilor și indicațiilor ce ni le dați, a programelor prioritare menite să asigure valorifica-? rea superioară a tuturor resurselor economiei naționale, perfecționarea activității organizatorice și de conducere, modernizarea în ritm susținut a potențialului productiv, creșterea eficienței și rentabilității întregii noastre activități.Ca urmare a sprijinului permanent ce l-am primit din

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI CONSTANTIN POPAMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Permiteți-mi ca, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Valea Jiului, să exprim deplina adeziune față de magistrala expunere prezentată de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, în deschiderea ședinței comune a plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a celorlalte organisme ale democrației muncitorești-revoluționa- re, o dată cu hotărirea unanimă a minerilor din acest mare bazin carbonifer al țării de a acționa cu angajare și responsabilitate pentru înfăptuirea neabătută în viață a sarcinilor ce le revin din acest nou document programatic.Impresionanta expunere, ce analizează profund științific trecutul, prezentul, dar mai ales viitorul comunist al patriei, strălucită sinteză a stadiului actual și perspectivelor dezvoltării societății socialiste românești, constituie pentru întregul partid și popor un nou și în- suflețitor program de acțiune revoluționară.în cronica anilor ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului, cea mai densă în împliniri din istoria multimilenară a patriei, județul Hunedoara, asemenea întregii țări, a cunoscut
Mult Iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Marele forum democratic la care sintem prezenți, aureolat de monumentala expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, expunere ce se alătură și completează în mod strălucit istoricele Teze din aprilie, se înscrie la loc de cinste in rîndul evenimentelor memorabile din viața partidului și a țării.Prin documentele pe care le dezbatem astăzi, procesul revoluționar, revigorat cu o mare forță și intensitate de cel de-al IX-lea Congres al partidului, capătă noi și strălucitoare carate, noi dimensiuni vizind toate laturile și domeniile activității sociale.îmbogățind incomensurabil zestrea teoretică și ideologică a partidului nostru, patrimoniul gîndirii și practicii revoluționare naționale și internaționale, strălucitul document ce ne-a fost înfățișat nouă, celor prezenți in această sală, și deopotrivă întregului partid și popor pune o dată mai mult în relief genialele virtuți dialectice, politice și strategice ale ilustrului nostru conducător, capacitatea sa unică de a cuprinde și sintetiza, într-o viziune integratoare, multitudinea și complexitatea fenomenelor, căile dezvoltării in continuare a societății noastre socialiste, a societății contemporane in general. Nu facem decit să afirmăm un mare adevăr, că procesul deschis de Congresul al IX-lea al partidului, ce a dinamizat în chip neasemuit capacitatea de 

se manifeste în orice împrejurare ca autentici creatori ai istoriei și ai tuturor valorilor materiale și spirituale, ea proprietari ai avuției naționale și beneficiari a tot ce poate oferi mai bun socialismul.Doresc ca de la această înaltă tribună, ca activist de partid, ca cetățean al României socialiste, să afirm că una din cele mai mărețe izbinzi ale politicii partidului și statului o constituie rezolvarea în spirit revoluționar a problemei naționale în patria noastră. Ca fiu al a- cestei națiuni puternice, strîns unită în ginduri și aspirații in jurul partidului și al încercatului său conducător, secretarul nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, simt că îndeplinesc o îndatorire patriotică prin a arăta că socialismul a ridicat la viață nouă, înfloritoare toate județele țării, a a- sigurat condiții optime de afirmare deplină; a creat cele mai bune condiții de muncă, de viață, de învățătură pentru toți fiii patriei, în strînsă legătură cu 
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI PETRE FLUTUREpartea secretarului general al partidului, — a subliniat în continuare vorbitorul — am reușit în acest an să creștem producția de energie electrică in termocentralele pe cărbune cu 500 MW față de anul precedent, iar, prin diminuarea producției în termocentralele pe hidrocarburi, am obținut importante reduceri ale consumului de păcură și de gaze naturale.Cu toate aceste rezultate, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea prezentată, energia a rămas în urma dezvoltării generale a economiei naționale, Sintem pe deplin conștienți de faptul că această răminere în urmă se datorește, în primul rind, neajunsurilor și deficiențelor existente în munca noastră, a biroului executiv al ministerului, a organelor de conducere colectivă ale centralelor industriale și ale întreprinderilor, lipsei de îndrumare și control, atitudinii de automulțumire și a slabei organizări a activității proprii. Ca urmare, planul de producție de energie electrică în termocentralele pe cărbune nu a fost realizat, iar normele de consum de combustibil convențional pentru producerea energiei electrice, in termocentralele pe cărbune, au fost depășite.Deși au fost întocmite și urmărite programe de măsuri concrete, unele lucrări de reparații nu s-au executat Ia timp și nici de cea mai bună calitate, nu am reușit să realizăm în întregime stocurile de cărbune, de piese de schimb și u- leiuri. ceea ce a determinat ea la termocentralele Rovinari, Giurgiu, Drobeta-Turnu Severin, Doicești și Turceni să nu se asigure nivelul de producție 

cele mai fertile prefaceri înregistrate pe aceste străbune locuri de geneză a neamului românesc. Prin aplicarea în viață a programelor elaborate personal de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, cu prilejul vizitelor efectuate în acest mare bazin carbonifer al țării, Valea Jiului a cunoscut o dezvoltare multilaterală atît prin mecanizarea și modernizarea lucrărilor din minerit, cit și prin impetuoasa dezvoltare urbanistică și edilitar-gospodărească a tuturor localităților noastre.Pentru tot ce ați făcut și faceți spre binele și fericirea întregii noastre națiuni, vă rog să-mi permiteți ca, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Hunedoara, să aduc,.din adincul inimii, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, un profund și respectuos omagiu, alături de cele mai calde mulțumiri.Adresăm șl cu acest prilej Înalta noastră prețuire față de prestigioasa activitate a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, recunoștința fierbinte pentru contribuția remarcabilă adusă la stimularea și afirmarea vocației creatoare a poporului nostru, la înflorirea științei, învățămîntulul și culturii românești.Unele unități miniere — a arătat in continuare vorbitorul — au obținut in acest an rezultate superioare, fapt ce a condus ca 
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI MIU DOBRESCUmuncă și creație a națiunii, mărețele realizări obținute in această perioadă, unică in istoria țării, sint indisolubil legate de personalitatea marelui erou intre eroii acestui neam și ai acestui pămint românesc, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Spiritul viu, mereu tinăr și proaspăt al gindirit și acțiunii ctitorului României socialiste moderne iși găsește expresie puternică și in acest nou ansamblu de orientări principiale și măsuri practice vizind perfecționarea conducerii și planificării activității eco- nomico-sociale, întărirea laturii democratice a actului de conducere, dezvoltarea conștiihței maselor, o cit mai largă și mai profundă implicare a tuturor oamenilor muncii în întreaga operă de construcție socialistă a țării.Apare, de aceea, cu totul firească ideea, la care subscriu din adincul ființei mele, ca impresionanta expunere a secretarului nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să devină programul de luptă și muncă al partidului, al întregului nostru popor, care să stea Ia baza întregii activități de pregătire a Congresului al XIV-lea al partidului.Cu cel mai deplin temei, documentele pe care le dezbatem subliniază puternic dinamismul științei, cercetării și tehnicii românești, domenii îndrumate cu excepțională competență de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminentă personalitate a conducerii partidului și statului nostru, strălucit savant de inaltă prestanță internațională, căreia îi aducem inal- tul nostru omagiu.în lumina tezelor, orientărilor și indicațiilor secretarului gene

dezvoltarea forțelor de producție. cu progresul general al societății noastre socialiste.Viața a confirmat viabilitatea tezei fundamentate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia socialismul se construiește in mod diferențiat de la o țară la alta, că nu există modele u- nice, șabloane, că legile obiective ale socialismului științific se aplică diferențiat, corespunzător condițiilor și realităților specifice fiecărei țări. Este deci cit se poate de clar faptul că nu stă în puterea și nici în competența nimănui din afară să aprecieze care sint căile cele mai potrivite pentru continua dezvoltare a societății noastre socialiste. Așa cum ați sublimat în repetate rinduri dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, numai eliminarea cu desăvîrșire a oricărei forme de amestec în treburile interne, asigurarea independenței și suveranității, creează baza și premisele trainice ale colabo
planificat, iar termocentralele Oradea, Ișalriița și Mintia, care pot funcționa Ia capacitate, să intimpine greutăți in alimentarea cu cărbune.După ce s-a referit la o serie de neajunsuri ce se mențin în domeniul investițiilor energetice, vorbitorul a spus: trebuie să recunoaștem în mod autocritic că, în calitate de beneficiari, nu ne-am implicat suficient in mobilizarea constructorilor și a furnizorilor de utilaje, a mentorilor pentru realizarea la timp și in condiții optime a planului ; din 34 de capacități au fost puse în funcțiune doar 25, cu consecințe negative asupra producției de energie electrică.înțelegem pe deplin, mult stimate tovarășe secretar general, că depinde de noi, de buna organizare a muncii și conducerii activității, de valorificarea superioară a resurselor și gospodărirea judicioasă a acestora, de îndeplinirea exemplară a programelor de modernizare, de reparații și revizii, de punerile in funcțiune la termenele stabilite ale noilor capacități, de întărirea controlului de sus pină jos, a ordinii și disciplinei în toate colectivele, ca rezultatele în acest domeniu să se îmbunătățească radical. Indicația dumneavoastră, cuprinsă în expunerea la ședința comună, ca pină în anul 1990 să rezolvăm în linii generale răminerea in urmă în domeniul energetic constituie pentru noi temeiul unei profunde și responsabile analize și, totodată, un obiectiv pentru a cărui îndeplinire sintem ferm hotăriți să ne concentrăm toate eforturile.Acționăm cu răspundere sporită pentru definitivarea tuturor programelor proprii de 

în ultimele luni producția brută de cărbune să crească cy, peste 3 500 tone pe zi. Ea întreprinderea minieră Lupeni-, unde lucrez ca șef de brigadă la cel mai mare sector al Văii Jiului, s-au înregistrat sporuri de producție de peste 2 000 tone pe zi.Sintem pe deplin conștienți însă că în activitatea noastră se manifestă unele neajunsuri privind folosirea la întreaga capacitate a dotării tehnice de care dispunem, pregătirea și folosirea forței de muncă, finalizarea unor lucrări de investiții.Cu clarviziunea care vă caracterizează, mult stimate tovarășe secretar general, ați sesizat din timp greutățile cu care ne confruntăm șl lipsurile proprii care s-au manifestat în activitatea noastră. Grija dumneavoastră permanentă este , reflectată și de constituirea și trimiterea, în sprijinul nostru, a unui colectiv al Comitetului Central care ne ajută și urmărește modul cum se înfăptuiește programul aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind creșterea producției de cărbune cocsificabil. De aceea, folosesc acest prilej pentru a exprima calde mulțumiri pentru sprijinul real pe care l-am prirriit in asigurarea unui, puternic potențial tehnic și uman, asigurindu-vă totodată că, în trimestrul IV a.c. șl în anul 1989, întreaga noas- 
ral al partidului, beneficiind permanent de generoasa și exigentă sa îndrumare, în această perioadă in toate organele și organizațiile sindicale, incepînd cu Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, a avut loc un amplu și profund proces de analiză și de reevaluare critică, de perfecționare a formelor și metodelor de muncă, in concordanță cu noile cerințe formulate de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, proces continuat și amplificat in cadrul adunărilor și conferințelor de dări de seamă și alegeri în organele sindicale din întreprinderi și instituții, din toate sectoarele de activitate,Raportăm plenarei că prin stimularea spiritului gospodăresc al oamenilor muncii, a luptei împotriva oricăror forme de risipă, sindicatele au contribuit, in 9 luni din acest an, la economisirea în cadrul inițiativei „Contul! de economii al grupei sindicale" a unor însemnate cantități de materii prime, materiale, energie și combustibil, evaluate la peste 10 miliarde lei. „Cercurile calității" cuprind astăzi peste 450 000 membri, care iși aduc o contribuție meritorie la îmbunătățirea nivelului tehnic- calitativ al produselor. în cadrul activității de creație tehnico- științifică de masă, in care sindicatele sint efectiv implicate, au fost soluționate în primul semestru din acest an peste 74 000 teme, cu o eficiență economică de circa 6 miliarde lei.înaltele cote de exigență ale documentelor aflate în dezbatere mă .determină să afirm cu toată sinceritatea și răspunderea că sîntem pe deplin conștienți că activitatea sindicatelor, înce- plnd de la Consiliul Central al 
U.G.S.R., nu este încă in totală 

rării ți înțelegerii, spre binele fiecărei țări, al întăririi prestigiului socialismului in lume.Exprimindu-mi acordul deplin cu ideile, tezele și orientările cuprinse în magistrala dumneavoastră expunere, a spus în încheiere vorbitorul, vă rog să-mi permiteți să vă asigur, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că noi, comuniștii, toți cei care trăim șî muncim pe meleagurile Ca- raș-Severinului, sintem angajați cu toate forțele, cu întreaga capacitate de muncă și creație pentru realizarea exemplară a sarcinilor planului pe trimestrul IV și pe întregul an, pentru pregătirea temeinică a producției anului viitor, manifestînd hotărirea nestrămutată de a în- timpina cea de a 45-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XIV-lea al partidului cu realizări deosebite in toate domeniile de activitate, pentru înălțarea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România — pe luminoasele piscuri ale comunismului.
dezvoltare economică pină în 1990, de organizare și modernizare, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, pentru creșterea gradului de disponibilitate în termocentralele pe cărbune, care este încă scăzut, urmărind optimizarea tehnologiilor, întărirea disciplinei de exploatare și întreținere a utilajelor, finalizarea modernizărilor la cazanele de abur de la blocurile de 330 MW din cadrul termocentralelor Turceni și Rovinari.Totodată, sub directa coordonare a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, căreia ii aducem un înalt omagiu și cele mai respectuoase mulțumiri pentru sprijinul permanent acordat, se Înfăptuiesc programele privind utilizarea resurselor energetice re- folosibile de pe platformele industriale, a noilor surse de e- nergie, reducerea consumurilor specifice de combustibil și energie electrică.în încheiere, vorbitorul a exprimat în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din industria energetică, adeziunea totală față de documentele supuse dezbaterii și angajamentul ferm de a nu precupeți nici un efort pentru a da viață prețioaselor indicații ale secretarului general al partidului, pentru a contribui intr-o măsură sporită la înfăptuirea hotăririlor istorice ale Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, a strălucitelor teze, orientări și concepte cuprinse în magistrala expunere prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în deschiderea ședinței comune.

. ,tră țnupcă va duce la obținerea, unor’producții ridicate, care să pună bazele creșterii continue a extracției de cărbune.In anul viitor și în perspectivă vom pune un accent deosebit pe folosirea superioară a capacităților de producție, astfel încit chiar din semestrul I să creăm capacități superioare, necesare creșterii mediei zilnice a producției de cărbune cu 30 la sută față de cele 10 luni ale anului 1988.în încheiere — a spus vorbitorul — vă rog să-mi permiteți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă încredințez că organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii, toate colectivele de muncă din Valea Jiului vor acționa cu răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate, promovarea cu îndrăzneală a noului în toate domeniile, soluționarea problemelor cu maximă operativitate și capacitate muncitorească, revoluționară.Atmosfera de lucru anga- jantă care caracterizează toate colectivele noastre este garanția cea mai de preț pentru realizări tot mal mari în 1989, anul celui de-al XIV-lea Congres al partidului și al celei de-a 45-a aniversări a . revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- perialistă de la 23 August. Noroc bun și la multi ani din partea tuturor minerilor Văii Jiului.
concordantă cu cerințele actuale ale partidului, ale secretarului nostru general. Membrii organelor sindicale de la nivel central și teritorial, activiștii noștri mai trec uneori ușor pe lingă problemele ce se ridică în întreprinderi, nu acționează cu toată răspunderea și nu se implică cu toată hotărirea in realizarea sarcinilor de plan sau în rezolvarea unor probleme de ordin social.Datorită stilului de muncă, a- deseori tributar formalismului, nivelul angajării sindicatelor în activitatea organelor de conducere colectivă ale ministerelor, centralelor și întreprinderilor, în afirmarea rolului adunărilor generale ale oamenilor muncii nu estezîn toate unitățile și ramurile pe măsura investiturilor ce ne-au fost încredințate de partid. Este de aceea pe deplin întemeiată observația critică, și în a- celași timp cerința formulată de secretarul general al partidului, de a ne îmbunătăți radical întreaga noastră activitate, în vederea creșterii contribuției sindicatelor la rezolvarea problemelor de muncă și viață din unități, la aplicarea fermă a principiilor autoconducerii și autogestiunii muncitorești, ale mecanismului economico-finan- ciar.în continuare, vorbitorul a a- rătat : Exprimîndu-ne deplina adeziune și aprobare față de documentele puse în dezbaterea plenarei, a proiectului planului și bugetului pe 1989, fundamentate eu aportul hotărîtor al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae beaușescu, menite să asigure în continuare dezvoltarea intensivă a economiei naționale, creșterea bunăstării întregului popor, sintem hotăriți să acționăm cu toată 
capacitatea politică și organiza

torică, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, pentru realizarea în cit mai bune condiții a planului pe acest an și pregătirea premiselor pentru înfăptuirea planului pe anul 1989.Avînd drept călăuză sublinierea cu valoare axiomatică făcută de secretarul nostru general că democrația nu înseamnă anarhie, Că socialismul nu se poate construi decit pe bază de lege, întreaga noastră activitate politico-educativă o direcționăm spre întărirea fermă a ordinii și disciplinei, creșterea răspunderii colectivelor de oameni ai muncii, în calitatea lor de proprietari, producători și bene
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimați tovarăși,îmi fac o înaltă îndatorire de conștiință să manifest, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor din județul Galați, adeziunea deplină la ideile și orientările cuprinse în magistrala dumneavoastră expunere, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, document care, prin profunzimea analizei asupra drumului parcurs de societatea noastră socialistă, prin definirea stadiului atins în evoluția ei, precum și prin marile deschideri în perspectiva Congresului al XIV-lea al partidului, se constituie intr-un nou și strălucit program de muncă și luptă pentru întregul partid și popor.Vă rog să-mi permiteți, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, să exprim, din a- dincul inimii, in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Galați, cele mai alese sentimente de nemărginită recunoștință și profundă dragoste față de strălucita dumneavoastră activitate revoluționară, de eminent conducător al partidului și statului nostru, și să vă aduc un profund omagiu pentru activitatea dumneavoastră pilduitoare pusă în slujba binelui și fericirii poporului român, pentru minunatele condiții de muncă și de viață create oamenilor muncii șl locuitorilor județului Galați, asemenea tuturor cetățenilor României socialiste.Vă raportăm, a continuat vorbitorul, că Tezele din aprilie au fost larg dezbătute și în județul nostru. Comitetul județean a acționat permanent pentru implicarea activă, responsabilă a

CUVÎNTULMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Am ascultat cu .deosebită atenție magistrala expunere prezentată de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, strălucită sinteză a bogatei activități desfășurate de partidul și poporul nostru, a prefacerilor revoluționare ce au avut loc în viața întregii societăți românești, document de excepțională însemnătate, care, prin tezele și orientările pe care le cuprinde, dă o minunată perspectivă viitorului luminos al patriei și se înscrie, totodată, ca o nouă contribuție inestimabilă, de profundă originalitate, la îmbogățirea tezaurului socialismului științific, la fundamentarea căilor și direcțiilor de acțiune in vederea înfăptuirii obiectivelor actualei etape de edificare a societății socialiste și comuniste pe pămîntul României.în numele comuniștilor, al celor peste 14 mii de oameni ai muncii din moderna întreprindere de mașini grele, creație a „Epocii Nicolae Ceaușescu", îngăduiți-mi să exprim profunda
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI NICOLAE VAIDESCUMult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Memoria timpului a înscris pentru totdeauna, în pagini de glorioasă Istorie, mărețele înfăptuiri ce au schimbat din temelii, în acești ani rodnici, întreaga înfățișare a patriei noastre, însuși sensul vieții poporului român, așa cum este reflectat acest mare și adine adevăr în atotcuprinzătoarea, științifica și profunda analiză a stadiului actual al societății socialiste românești in expunerea, de o excepțională valoare, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Oamenii muncii din industria electrotehnică, alături de întregul popor român, sint adine convinși că tot ce s-a înfăptuit mai măreț și mai trainic în dezvoltarea economico-socială a țării noastre este nemijlocit legat de magistrala și pilduitoa- rea activitate teoretică și practică desfășurată in fruntea partidului și statului nostru de ctitorul României moderne, care și-a înscris numele în Cartea de aur a istoriei României și în conștiința întregii națiuni, conducătorul înțelept și vizionar al amplului proces de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, Erou al păcii, prieteniei și colaborării între toate popoarele lumii, mult iubitul și stimatul nostru secretar general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Formulind teza de excepțională însemnătate a făuririi socialismului cu poporul și pentru popor, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu remar

Mult Iubite ș! stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,în aceste momente. In care ne aflăm sub puternica impresie a 

ficiari ai avuției naționale. Vom acționa, așa cum ne cere marele nostru conducător, ca fiecare uzină, fiecare fabrică să devină o puternică citadelă a producției de inaltă calitate și nivel tehnic și, in același timp, o puternică citadelă a formării conștiinței revoluționare.Simțămintelor de cea mal a- leasă mulțumiră ale milioanelor de oameni ai muncii, pe care le adresăm și in acest cadru secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru inițiativa majorării retribuțiilor, le adăugăm angajamentul nostru solemn de a răspunde prin fapte de muncă, prin rezultate concrete in întreaga activi
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI CAROL DINAtuturor organelor și organizațiilor de partid, a fiecărui comunist la înfăptuirea neabătută a politicii partidului, în desfășurarea in cele mai bune condiții a muncii, in toate domeniile de activitate — condiție esențială a creșterii rolului conducător al partidului.Beneficiind de sprijinul și îndrumarea permanente ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de indicațiile nemijlocite date cu prilejul vizitelor de lucru Întreprinse în județul nostru, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, industria județului Galați a înregistrat în perioada ce a trecut din acest an ritmuri dinamice de creștere a indicatorilor valorici, fizici și de eficiență. Față de perioada corespunzătoare a <, anului trecut am obținut o pro- ducție-marfă mai mare cu 7,5 la sută, în mod deosebit pe seama creșterii cu 9,7 la sută a productivității muncii. în domeniul investițiilor, planul în profil teritorial a fost îndeplinit in proporție de 101.1 la sută, iar la producția pentru export, planul anual a fost îndeplinit încă de la 15 noiembrie.în agricultură, orientînd mal bine preocupările tuturor colectivelor de muncă in direcția înfăptuirii în practică a obiectivelor noii revoluții agrare, a sporit, în acest an, nivelul producțiilor agricole și din zootehnie, pe nouă luni agricultura județului înscriindu-se cu beneficii.Analizînd activitatea și rezultatele dobindite, cu exigența proprie secretarului nostru general, a continuat vorbitorul, recunoaștem, cu toată răspunderea, că nu am reușit să utilizăm deplin marele potențial material și uman de care dispune județul Galați. S-au ma

TOVARĂȘULUIdragoste și nemărginita recunoștință pe care v-o purtăm dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, genial conducător de partid și de țară, eminent om politic, personalitate de prestțgiu . a lumii contemporane, pentru strălucită activitate pusă în slujba celor mai nobile aspirații de progres și bunăstare ale poporului român, întruchipate in minunatele realizări obținute în perioada ce a trecut de la istoricul Congres al IX-lea al partidului.Puternic mobilizați de ideile și conceptele de deosebită însemnătate teoretică și practică formulate in Tezele din aprilie, am acționat ferm, în spiritul indicațiilor și sarcinilor trasate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu ocazia aprobării programului de reprofilare și modernizare a întreprinderii, privind creșterea ponderii utilajului energetic și nuclear în ansamblul producției noastre.Acționind pe baza indicațiilor și orientărilor secretarului general al partidului și beneficiind de sprijinul institutelor de cercetare și proiectare tehnologică, al învățămintului superior — domenfi coordonate' cu înaltă competență de to- 
cabilă putere de pătrundere în esența fenomenelor politice, economice și sociale, cu spiritul novator șl revoluționar ce ii sint caracteristice, a inițiat și un amplu cadru de participare directă a oamenilor muncii la conducerea întregii activități. Pe acest plan, politica partidului nostru și-a manifestat puternic caracterul creator, contribuind prin măsurile adoptate la îmbogățirea teoriei revoluționare, a practicii edificării noii orin- duiri. Instituirea autoconducerii muncitorești — cadrul optim de participare la conducere a oamenilor muncii —, perfecționarea mecanismului economic, îndeosebi prin aplicarea principiilor autogestiunii, ale autofinanțării, sistemul organismelor create, incepind de la nivelul unităților și pină la cel național, au condus la continua adîncire și lărgire a democrației muncitorești-revoluționare, la închegarea unui sistem original de participare a maselor la conducere.Tocmai în acest cadru profund democratic, în spirit critic si autocritic, responsabil și anga- jant s-au desfășurat, cu puțin timp în urmă, adunările generale ale oamenilor muncii din unitățile industriei electrotehnice, care au analizat activitatea desfășurată in acest an. au dezbătut ^i adoptat nivelurile de plan pentru anul 1989.In continuare, vorbitorul a spus: în anul 1989, anul unor e- venimente cu rezonanță istorică in gîndul și fapta comuniștilor români, a întregului popor — 50 de ani de la marea demonstrație anticapitalistă, antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, în inițierea și organizarea căreia un rol co- vîrșitor l-au avut tovarășul 

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI IOAN TOMAmagistralei expuneri prezentate de secretarial general al partidului, vă rog să-mi permiteți ca, in numele generației tinere a României socialiste, dind expresie sentimentelor de profundă dragoste și recunoștință, de inaltă prețuire și vibrantă mîn

tate de dezvoltare economică și socială a patriei.Exprimînd mindria și recunoștința milioanelor de membri ai sindicatelor pentru activitatea pilduitoare pusă în slujba păcii și înțelegerii între popoare, pentru inițiativele înalt umaniste ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, ilustră personalitate a lumii contemporane, strălucit erou al păcii, asigurăm marele forum, pe secretarul general al partidului, că Uniunea Generală a Sindicatelor va acționa in relațiile sale internațiohale pentru promovarea, cu toată fermitatea, a nobilelor idei ale politicii externe a partidului și statului nostru.
nifestat neajunsuri in activitatea unor organizații de partid, generate de scăderea spiritului revoluționar în munca unor cadre, de lipsa de combativitate și îngăduința de care au dat dovadă unele organe de partid. Ne confruntăm cu unele manifestări de conservatorism în activitatea unor cadre tehnico- inginerești față de promovarea cuceririlor revoluției științifice și tehnice contemporane. Nu am reușit să determinăm organismele democrației muncito- rești-revoluționare din toate unitățile economice să valorifice pe deplin cadrul creat.în lumina sarcinilor cuprinse în magistrala dumneavoastră expunere privind creșterea roiului conducător al partidului, perfecționarea organizării și conducerii tuturor sectoarelor de activitate, vom acționa neabătut pentru întărirea capacității de acțiune și implicarea mai activă a organelor și organizațiilor de partid, pentru îmbunătățirea muncii politico- educative, de ridicare continuă a nivelului de cunoaștere științifică, a conștiinței revoluționare in rîndul tuturor oamenilor muncii, în scopul îndeplinirii obiectivelor ce ne revin prin planurile și programele adoptate.O trăsătură definitorie a proiectului de plan pe anul 1989, a arătat vorbitorul, o constituie creșterea aportului științei și tehnicii înaintate la modernizarea generală a economiei, fundamentată pe programele de dezvoltare a cercetării științifice, elaborate sub directa îndrumare a tovarășei Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și învățămintului, om de știință de largă recunoaștere internațională, programe care au 
DUMITRU CONSTANTINvarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, căreia ii adresăm și cu acest prilej mulțumirile noastre —, întreprinderea de mașini grele București cunoaște în actualul cincinal cea mai fructuoasă etapă pe afirmare pe planul nivelului tehnic, și al competitivității. Astfel, numai în acest an am asimilat în fabricație 20 de produse noi și au fost aplicate peste 40 de tehnologii noi și modernizate, reflectate și în reducerea cheltuielilor de producție cu aproape 115 milioane lei.în continuare, după ce s-a referit la unele neajunsuri existente in munca colectivului întreprinderii, soldate cu rămî- neri in urmă în livrarea cu în- tirziere a unor echipamente energetice, vorbitorul a arătat : Sintem pe deplin conștienți că realizarea integrală a sarcinilor din actualul cincinal impune, înainte de toate, promovarea în munca de partid, în activitatea organelor de conducere colectivă a unui puternic spirit revoluționar, care să mobilizeze într-un grad superior resursele materiale și forțele umane de care dispune Întreprinderea noastră, in vederea valorificării mai eficiente a cadrului larg democratic creat din inițiativa

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, cea de-a 45-a aniversare a eliberării patriei și cel de-al XIV-lea Congres al partidului — industriei electrotehnice ii revin sarcini complexe și ritmuri înalte în toate secțiunile de plan.Creșteri mai importante sint prevăzute la transformatoare de putere, produse de mecanică fină, locomotive electrice șl in mod deosebit — conform cerințelor și recomandărilor dumneavoastră, ' mult stimate tovarășe secretar general — Ia producția de mașini-unelte și utilaje pentru industria ușoară.Așa după cum cu pregnanță rezultă din expunerea prezentată de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, pentru accentuarea laturii calitative a activității noastre de o importanță deosebită este intensificarea introducerii progresului tehnic, a reproiectării, într-o concepție constructivă, modernă, a unor produse cu performanțe ridicate, care să asigure o inaltă eficiență întregii noastre activități.Permiteți-mi cu acest prilej să-mi exprim respectuos recunoștința tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminentă personalitate a vieții științifice, militant de frunte al partidului, pentru orientările prețioase și sprijinul continuu care ne este acordat pentru traducerea în viață a amplului program de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică și a organizării proceselor de fabricație.Pentru creșterea exportului, a spus în continuare vorbitorul, domeniul de activitate care condiționează buna desfășurare a întregii noastre activități, va trebui să luăm măsuri mai energice pentru înnoirea continuă a produselor.
drie patriotică ce animă conștiințele milioanelor de tineri al patriei, să adresez cel mai înflăcărat omagiu genialului strateg și ctitorului neobosit al noilor noastre destine de libertate, demnitate și fericire, de a cărui muncă titanică și glndire revo

în încheiere, vorbitorul a spus: Asigurăm conducerea partidului, pe marele și iubitul fiu al națiunii, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că sindicatele, slujind cu credință și devotament cauza supremă a partidului — bunăstarea șl fericirea poporului, demnitatea și suveranitatea patriei — vor cinsti cu exemplare fapte de muncă a 4Ș-a aniversare a istoricului act de la 23 August 1944 și Congresul al XIV-lea al partidului, care va deschide noi și luminoasa perspective edificării comunismului in patria noastră.
fost concepute cu înaltă competență și într-o viziune de amplă perspectivă vizind progresul general al patriei, aplicarea neabătută în viață a politicii partidului.Din analizele efectuate in a- dunărlle generale ale oamenilor muncii, a continuat vorbitorul, a rezultat că prevederila pioiectului de plan sint realizabile. Îndeplinirea lor necesită însă acțiuni bine fundamentata și temeinic organizate vizind, in principal, mai buna aprovizionare tehnico-materială, reducerea substanțială a consumurilor specifice, Îmbogățirea gamei sortimentale a produselor cu performanțe competitive pe plan internațional, folosirea integrală și rațională a capacităților de producție, în care scop vom determina organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii, organizațiile de masă și obștești să desfășoare acțiuni mai ferme pentru creșterea răspunderii in muncă, întărirea ordinii și disciplinei, stimularea inițiativei și creativității, perfecționarea continuă a pregătirii politice și profesionale a personalului muncitor.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Galați, în frunte cu comuniștii, strins uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, marele conducător al destinelor națiunii noastre, vor acționa ferm, in- tr-un climat de ordine și disciplină muncitorească, aplicind neabătut în viață documented programatice pe care le vom adopta, pentru creșterea continuă a contribuției județului nostru la progresul general al patriei, la edificarea societății socialiste și comuniste.
și cu aportul determinant al dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, a întăririi ordinii și disciplinei, a creșterii răspunderii față de modul în care este organizată, condusă și se desfășoară activitatea. în centrul activității vom pune, așa cum ne-ați indicat, înfăptuirea programelor de dezvoltare intensivă, de organizare și modernizare pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.în încheiere, vorbitorul a arătat : Comuniștii, toți oamenii munții din întreprinderea de mașini’ grele sint hotăriți să muncească la nivelul înaltelor exigente evidențiate cu strălucire de dumneavoastră în magistrala expunere prezentată în deschiderea ședinței comune, confirmind prin faptele lor atașamentul la politica internă și externă a partidului și statului, să întîmpine cu rezultate deosebite marile evenimente din viața partidului și poporulu* nostru din anul viitor, contri bulnd astfel la progresul continuu al României socialiste, la edificarea societății comuniste pe pămîntul străbun al scumpei noastre patrii.

Urmare a criticilor formulate de dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, privind deficiențele pe linia calității, ne angajăm și sintem hotăriți să luăm toate măsurile pentru eliminarea neajunsurilor existente, asigurind produselor un nivel calitativ inalt, pe măsura importantelor fonduri investite și a dotării deosebite de care beneficiem. Analizindu-ne însă critic realizările, raportăm că rezultatele noastre nu sint corespunzătoare. Faptul că nu am îndeplinit sarcinile la toți indicatorii nu poate fi justificat prin cauze obiective, fiind o consecință a felului cum am soluționat problemele existente,Trăgînd învățăminte din neajunsurile ce s-au manifestat, sintem hotăriți să imprimăm activității noastre un caracter mai dinamic, astfel îneît în anul 1989 să ne realizăm sarcinile chiar din prima lună a anului, înțelegind bine indicația formulată de dumneavoastră in cadrul analizei științifice multilaterale prezentată in expunere, vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom transpune in viață teza dumneavoastră, dezvoltind și reallzind produsele electrotehnice șl de automatizare cu oamenii șl pentru oameni, pentru ușurarea vieții și muncii lor.în încheiere, a subliniat vorbitorul, ne angajăm în fața plenarei, a dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe secretar general, că vom lua toate măsurile pentru înfăptuirea neabătută a hotăririlor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, pentru transpunerea în viață a ideilor și orientărilor de o deosebită valoare cuprinse In expunerea prezentată.
luționară se leagă indisolubil toate înfăotuirile noastre istorice, împlinirile aspirațiilor și idealurilor noastre, marelui Erou intre eroii neamului, prietenului șl îndrumătorului
(Continuare In pag. a V-a)
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(Urmare din pag. a IV-a)apropiat al . tinerei generații, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cu adine respect, cu aleasă și nețărmurită gratitudine, adresăm, totodată, tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, ilustru om de știință de largă recunoaștere internațională, cele mai calde mulțumiri, sentimentele de profundă stimă și respect pentru contribuția de seamă pe care o aduce la fundamentarea și înfăptuirea politicii de dezvoltare economico-socială a patriei, la înflorirea științei, invățămintului și culturii românești.Asemenea întregului partid și popor, tinăra generație a patriei, manifestindu-și deplina sa adeziune la strălucita expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, adoptată ca program de muncă și acțiune revoluționară al partidului, a! întregului popor — document monumental prin vasta și profunda analiză științifică efectuată, prin direcțiile clare de acțiune stabilite pentru următoarea perioadă — este ferm hotărîtă ca printr-o mobilizare unanimă, permanentă, izvorită din înțelegerea clară a rolului și locului său în societate, să treacă imediat la traducerea lor exemplară în viață.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ALEXANDRUMult Iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Am ascultat cu multă atenție și deosebit interes magistrala expunere prezentată de iubitul nostru conducător, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în deschiderea ședinței comune a plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a celorlalte organisme ale democrației muncitorești-revoluționare. încerc un sentiment de legitimă mindrie și mare satisfacție față de spiritul partinic, revoluționar pe care acest excepțional document programatic îl imprimă lucrărilor înaltului nostru forum, în care dezbatem atît stadiul actual al sfteietătii socialiste românești, cit și minunatele perspective ale dezvoltării sale viitoare. Prin profunzimea și claritatea analizei științifice, riguros dialectice, prin obiectivele strategice noi pe care le cuprinde, expunerea prezentată de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, reprezintă pentru întregul nostru partid și popor un strălucit program de luptă și muncă.îndeplinesc o datorie de conștiință subliniind și în acest cadru că elaborarea teoretică și aplicarea in practică a liniei politice a partidului nostru, solu- țioparea problemelor de importanță deosebită pe care le ridică trecerea României socia

Mult Iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Expunerea, de o covîrșitoare valoare teoretică și practică, prezentată plenarei de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, fundamentează concepția românească privind construirea socialismului cu poporul și pentru popor, face o evaluare profundă a complexității problemelor internaționale și sintetizează în mod strălucit aspirațiile comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii de a fi făuritorii conștienți ai propriei istorii. în consens cu întregul popor, cu toți comuniștii, îmi declar acordul deplin cu ideile, tezele și conținutul expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, care constituie pentru toți cei care avem de îndeplinit sarcini în domeniul relațiilor externe îndreptarul cel mai prețios in întreaga activitate, pentru ridicarea nivelului de pregătire și creșterea răspunderii în muncă, pentru a ne situa la înălțimea exigențelor impuse de obiectivele trasate de conducătorul partidului și poporului nostru în a- cest magistral document. Mă alătur din adîncul conștiinței mele propunerii ca strălucita expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducătorul încercat al partidului și poporului nostru, să fie adoptată ca program de muncă și de acțiune al întregului partid, să stea la baza pregătirii șl desfășurării viitorului congres al partidului.Partidul Comunist Român a revitalizat și multiplicat sentimentul demnității și mindriei naționale al poporului român, prin renunțarea la dogme, șabloane și concepte nelegate de realitățile, condițiile și tradițiile noastre, prin mobilizatoarele deschideri și programe, prin permanenta preocupare pentru perfecționarea structurilor și metodelor de organizare și conducere a activității in societate, promovate și înfăptuite în viata politică șl socială in perioada de cînd în fruntea partidului si statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, autentic exponent al intereselor și voinței poporului nostru de a-și clădi civilizația materială și spirituală prin propriile forțe și în deplină libertate.în expunerea de o excepțională valoare științifică, conducătorul partidului și statului nostru abordează problematica vieții internaționale cu aceeași acuratețe și clarviziune, spirit revoluționar, înțelepciune și realism — care i-au adus incontestabila recunoaștere a
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI CONSTANTINMult Iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Am urmărit cu viu interes și deosebită mindrie patriotica magistrala expunere rostită de

In continuare, vorbitorul a spus : în climatul de efervescență creatoare, de largă și profundă democrație in care s-au dezbătut Tezele din aprilie, constituind pentru toți tinerii o autentică școală politică de formare revoluționară, organizațiile noastre au inițiat o amplă mobilizare a tineretului la îndeplinirea sarcinilor de producție în toate domeniile de activitate, or- ganizind acțiuni specifice în sprijinul înfăptuirii obiectivelor de plan și a angajamentelor asumate. Marcînd prin fapte elocvente de muncă împlinirea în acest an a patru decenii de cînd, la chemarea partidului, tinerii brigadieri au deschis epopeea eroică a muncii pentru țară, cele 240 șantiere ale tineretului, și în primul rînd șantierele naționale organizate la marile obiective de investiții ale țării, se prezintă în fața ședinței comune a plenarei C.C. al P.C.R. și a celorlalte organisme ale democrației • muncitorești-revoluționare cu înfăptuirea unor importante lucrări in domeniul mineritului, industriei, agriculturii, sistemelor de îmbunătățiri funciare și la amenajarea complexă a riurilor Argeș, Dîmbovița și Șiret, onorindu-și astfel pe deplin sarcinile încredințate.
liste în rîndul țărilor cu un nivel mediu de dezvoltare, obiectiv prioritar al cincinalului pe care-1 parcurgem, se întemeiază pe spiritul militant, novator și exigența revoluționară proprii dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu al poporului, ilustru conducător al națiunii, mare și neobosit Erou al păcii.Doresc să folosesc acest minunat prilej pentru a da glas sentimentelor de aleasă prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de larg prestigiu internațional, pentru contribuția de seamă pe care o aduce la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la promovarea celor mai noi cuceriri ale cunoașterii unjane în toate domeniile construcției noii societăți.Puternic mobilizați de cerințele și vibrantele dumneavoastră îndemnuri formulate in magistralele Teze din aprilie, mult stimate tovarășe secretar general, oamenii muncii din județul Bihor au obținut și în acest an mari și importante succese in muncă. Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid ei au realizat și depășit, în cele zece luni care au trecut din acest an, nivelurile planificate la producția-marfă, productivitatea muncii, investiții, export pe relația C.T.S., construcții de locuințe, producția netă și beneficii, în condițiile reducerii cheltuielilor materiale prevăzute. Totodată, în agricultură, ca

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ION STOIANIlustrelor sale calități de proeminent om politic și de stat al contemporaneității. Dînd glas intereselor imanente ale poporului și țării de a trăi în pace, colaborare și înțelegere cu toate statele, pentru a putea înfăptui mobilizatoarele obiective ale construcției socialiste și comuniste in România, tovarășul Nicolae Ceaușescu reafirmă cu tărie necesitatea întronării durabile în relațiile internaționale a principiilor egalității în drepturi, respectării independenței și suveranității, neamestecului în treburile interne, ale eliminării forței și amenințării cu forța. Punind la baza politicii sale externe aceste principii, România a dezvoltat raporturi cu aproape toate statele și participă activ la rezolvarea problemelor care confruntă omenirea.îmi fac o datorie de conștiință să subliniez în fața plenarei contribuția de mare însemnătate la elaborarea și înfăptuirea politicii externe a partidului și statului nostru adusă de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu și folosesc acest prilej pentru a-i exprima cele mai alese mulțumiri p6n- tru sprijinul permanent, îndrumările extrem de valoroase pe care le-am primit in munca noastră.Partidul Comunist Român situează statornic in centrul politicii externe dezvoltarea colaborării pe multiple planuri cu toate țările socialiste. Poziția consecventă și acțiunile ferme ale conducerii partidului nostru Îndreptate in această direcție pornesc de la încrederea nestrămutată că socialismul reprezintă viitorul omenirii, au la bază comunitatea de orinduire și țeluri, faptul că socialismul creează premisele promovării unor relații și a formelor de organizare a acestora interpelate, intr-adevăr, pe deplina egalitațe, pe respectarea independenței naționale și avantajului reciproc. întărirea colaborării economice și politice între țările socialiste exclude copierea, crearea de organisme sau structuri organizatorice și norme in raporturile reciproce, după modelul celor existente între statele capitaliste dezvoltate, care urmăresc scopuri economice și politice tocmai opuse socialismului și nu au dus la rezolvarea problemelor fundamentale ce privesc viața oamenilor, ci la intensificarea exploatării, la adîncirea polarizării societății între bogați și săraci.Viața a demonstrat, ca de altfel și în alte privințe, justețea aprecierilor conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit cărora apărarea păcii și înfăptuirea dezarmării, in pri
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, în deschiderea lucrărilor ședinței comune a plenarei C.C. al P.C.R. și a celorlalte organisme ale democrației muncitorești-revoluționare. strălucit document programatic, care deschide luminoase perspective întregu

Avînd în vedere importanța și semnificația deosebită pe care o are pentru tineret teza de mare însemnătate privind făurirea socialismului pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii în general, beneficiind de sprijinul permanent al Consiliului Național al Științei și Invățămintului, am acționat prin toate formele muncii noastre — mișcarea de masă „Știință, tehnică, producție", concursuri, olimpiade, cercuri de creație în așezămin- tele social-culturale ale tineretului — pentru ca știința să devină, așa cum ne-a cerut în reDetate rînduri tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. o coordonată esențială a gîndirii și activității fiecărui tînăr, condiția însăși a împlinirii sale în epoca revoluției tehnico-științifice contemporane.Pe baza concepției dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, privind făurirea omului nou, a necesității creșterii rolului muncii politico-ideologice și cultural- educative in etapa actuală, avînd în vedere neajunsurile care se mențin încă în munca și comportamentul unor tineri, vom acționa cu mai multă ho- tărîre pentru ca, prin mijloacele și formele specifice, să dez
urmare a aplicării cu mai multă fermitate a programelor speciale adoptate pe culturi și sectoare de activitate, a fost realizată cea mai mare producție de cereale, ceea ce a permis depășirea cu 77 000 tone de cereale păioase a livrărilor la fondul de stat.La aceste rezultate și-au adus contribuția și cooperatorii din Salonta, unitate în care îmi desfășor activitatea. Raportez plenarei că prin alocarea în fiecare an a peste 33 la sută din resursele financiare pentru fondul de dezvoltare, cooperativa noastră a devenit o unitate puternică, a cărei proprietate obștească se ridică la aproape 400 milioane lei. Totodată, transformarea activității noastre într-o variantă a muncii industriale a condus la creșterea productivității muncii, care a ajuns la 230 000 lei pe cooperator. Muncind minimum 310 zile calendaristice, cîștigul mediu anual al fiecărui cooperator depășește în prezent 38 000 lei, revenind pe o normă fizică 150 lei. Conlucrînd tot mai eficient cu institutele de cercetare, îndeosebi cu cel de la Fundulea, am obținut și în acest an 8 450 kg grîu și 20116 kg porumb la hectar. în zootehnie, sector care deține 61 la sută din totalul producției valorice a cooperativei, obținem peste 5 000 litri de lapte de vacă furajată, peste 10 kg lînă de Ia fiecare oaie, preliminînd să depășim producția de carne planificată.Prin dezvoltarea armonioasă, echilibrată a forțelor de producție pe ’întreg cuprinsul pa- 
mul rînd a celei nucleare, constituie problema cardinală a zilelor noastre, de care depinde viitorul omenirii. Apreciind pașii pozitivi înregistrați prin Începerea eliminării unor categorii de arme nucleare, cu deplin temei, tovarășul secretar general sublinia cu tărie că acum sint necesare noi acțiuni ale forțelor politice realiste și ale tuturor statelor pentru a se ajunge la încheierea unor acorduri de reducere la jumătate a armamentelor nucleare strategice, de renunțare la modernizarea armelor nucleare existente sau la crearea altora noi, de încetare a tuturor experiențelor nucleare, de preîntîmpinare a extinderii cursei înarmărilor în Cosmos, de trecere la reducerea armamentelor convenționale, a cheltuielilor și efectivelor militare din Europa și în lume, la desființarea blocurilor militare.De însemnătate excepțională în viața politică contemporană este concepția elaborată și promovată cu strălucire de tovarășul Nicolae Ceaușescu conform căreia eforturile pentru statornicirea unor raporturi noi în viața internațională implică renunțarea definitivă la folosirea forței și la amenințarea cu forța, reglementarea pe cale pașnică a conflictelor existente in diferite zone ale globului. Apreciind inițiativele și negocierile referitoare la soluționarea lor prin tratative, partidul și statul nostru subliniază că durabilitatea reglementărilor este condiționată de participarea nemijlocită la aceste procese politice a popoarelor și statelor in cauză, luarea in considerare a intereselor lor legitime de libertate, suveranitate, unitate, integritate teritorială și progres.De o largă adeziune se bucură in lumea contemporană concepția românească, gin- direa și inițiativele tovarășului Nicolae Ceaușescu privind necesitatea și căile edificării unei noi ordini economice internaționale, lichidarea decalajelor, a prăpastiei dintre țările bogate și sărace incă înainte ca acestea să atingă limitele unei manifestări explozive, cu consecințe imprevizibile pentru pacea, securitatea și progresul general. Pentru a se pune capăt actualei situații grele economice și financiare internaționale, îndeosebi a politicii imperialiste de sărăcire a țărilor in curs de dezvoltare împovărate de enorme datorii externe, România se pronunță hotărit in favoarea unei reglementări globale, prin negocieri, cu participarea tuturor statelor, sub egida O.N.U., a ansamblului problemelor economiei mondiale, pentru crearea condițiilor propice dezvoltării fiecărei țări.Cu deosebită clarviziune acționează conducerea partidului 
lui nostru popor în vasta operă pe care o înfăptuiește, sub conducerea înțeleaptă a gloriosului nostru partid, înfrunte cu dumneavoastră, marele erou al națiunii noastre socialiste, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.Cu cele mai alese sentimente 

voltăm la toți tinerii convingerile comuniste, revoluționare, atașamentul la politica partidului, față de opera construcției socialismului în România, să educăm tineretul în spiritul muncii, al cinstei, omeniei, al respectului față de muncă și viață.în încheiere, vorbitorul a spus : într-o deplină unitate de voință, de gînd și faptă cu întreaga națiune, ferm hotărîti să acționeze mereu în primele rînduri ale muncii și luptei eroice de făurire a socialismului cu poporul și pentru popor, pentru a întîmpina cu cele mai însemnate realizări cel de-al XIV-lea Congres al comuniștilor români, milioanele de tineri ai tării, fără deosebire de naționalitate, exprimă cu nețărmurită dragoste, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, profunda lor recunoștință pentru minunatele condiții de viață, muncă și învățătură create, angajamentul solemn de a urma neabătut cuvîntul partidului, al secretarului său general, adre- sîndu-vă, din adîncul inimii lor, urarea „Să ne trăiți întru multi ani, iubit conducător, spre gloria și măreția scumnei noastre patrii, Republica Socialistă România !“.
CZEGEtriei ca urmare a politicii înțelepte, revoluționare și patriotice a partidului nostru, după Congresul al IX-lea și noi, cei din Salonta, am beneficiat de un program științific de dezvoltare economico-socială a localității noastre, ceea ce s-a reflectat în creșterea continuă a calității vieții, a gradului de civilizație — a spus în continuare vorbitorul. Exprimăm cele mai alese sentimente de recunoștință și prețuire secretarului general al partidului, cîrmaciul încercat și înțelept al destinului nostru comunist, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru minunatul program de sistematizare și modernizare a tuturor localităților României de care au beneficiat și vor beneficia și pe mai departe toti locuitorii din Salonta, sporindu-ne, prin propria muncă, prin producțiile agricole mereu mai bogate, contribuția la făurirea noii civilizații socialiste, la creșterea bunăstării și prosperității întregului popor.Informăm plenara că am luat toate măsurile pentru pregătirea temeinică a campaniei a- gricole de primăvară, pentru obținerea de producții și mal bune în anul viitor.Sîntem convinși — a arătat în încheiere vorbitorul — că numai prin munca bine făcută, prin rezultate tot mai bune ne putem exprima adeziunea față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, dorința de a ne uni și mai mult rîndurile în jurul partidului, al iubitului său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

nostru pentru afirmarea tot mai puternică in viața politică contemporană a rolului conferit de istorie partidelor comuniste, mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Intîlnirile, convorbirile tovarășului secretar general al partidului nostru cu conducători de partide de pe toate continentele, ideile avansate și abordarea științifică a problemelor reliefează puternica personalitate politică a conducătorului partidului nostru, prestigiul imens de care se bucură în mișcarea comunistă mondială. Apelul din expunere la revitalizarea mișcării comuniste internaționale pornește tocmai de la încrederea nestrămutată în forța partidelor comuniste, a rolului colaborării și unității lor în lupta pentru apărarea intereselor fundațnentale ale maselor, pentru promovarea aspirațiilor lor vitale de democrație, pace, echitate socială și progres.Noi toți care avem de îndeplinit sarcini de mare răspundere în domeniul politicii externe ne reproșăm că în activitatea noastră am acționat insuficient pentru înfăptuirea programului de schimburi și cooperare economică cu alte țări, precum și pentru a face cunoscute în lume mărețele realizări ale poporului român, eforturile sale pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a țării.în prezent, cînd arsenalul de mijloace ale propagandei burgheze devine mai diversificat, lucrătorii din domeniul relațiilor externe, răspunzind cerințelor formulate de secretarul general al partidului, președintele Republicii, avem datoria să ne multiplicăm eforturile pentru a face cunoscute larg în străinătate realitățile din România socialistă, politica și pozițiile Partidului Comunist Român, ideile și tezele de o imensă valoare teoretică ale conducătorului partidului și statului nostru.In uriașa descătușare de energii și resurse, In ampla încleștare de forțe pentru înaintarea perseverentă a României pe calea socialistă și situarea sa in rindul țărilor dezvoltate ale lumii, forța mobilizatoare a fost și rărhine partidul nostru comunist, secretarul său general, cel mai iubit fiu și cel mai dîrz apărător al intereselor supreme ale poporului român. Problematica dezbaterilor actuale și concluziile lor de largă rezonanță, care vor constitui linii directoare pentru viitorul congres al partidului, răspund imperativului întăririi spiritului militant al comuniștilor și al maselor, angajării lor necondiționate de a-și făuri in continuare viitorul socialist cu aceeași strălucire cu care și-au afirmat și păstrat ființa națională și și-au manifestat geniul creator in rindul națiunilor lumii.
NEACȘUde dragoste fierbinte și profundă recunoștință, permite- ți-mi, vă rog, să vă adresez de la această inaltă tribună, în numele locuitorilor din Scorni- cești și din județul Olt, vibrantul lor omagiu, cele mai calde și mai vii mulțumiri dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general 

Nicolae Ceaușescu, fiu al acestor meleaguri și al întregii țări, patriot înflăcărat, care din cei mai tineri ani ai vieții v-ați identificat cu lupta poporului pentru libertate națională și dreptate socială, înfăptuind o epocă de aur ce poartă cu mindrie patriotică ilustrul dumneavoastră nume, personalitate proeminentă a lumii contemporane, neobosit luptător al cauzei păcii, Înțelegerii și cooperării internaționale.Ne exprimăm, totodată, profunda stimă șl deosebitul respect față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere mondială, care își aduce o contribuție remarcabilă la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la afirmarea tot mai puternică a rolului științei, invățămintului și culturii, la progresul întregii societăți.Acum, cînd aniversăm 70 de ani de la făurirea statului național unitar român, magistrala expunere a iubitului nostru conducător are o semnificație cu
Mult stimate și iubitetovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășăElena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Ședința comună a plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a organismelor democrației muncitorești-revoluționare, care are înscrise pe ordinea de zi analiza stadiului actual al societății socialiste românești și perspectivele dezvoltării sale viitoare, prezintă o importantă cu totul deosebită și va rămîne încrustată în analele partidului și ale statului nostru ca un moment istoric de excepțională însemnătate.Ascultînd cu deosebită atenție magistrala expunere rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, am trăit, asemenea tuturor participanților, sentimente de înaltă recunoștință și vibrație patriotică. Clarviziunea profundă ce străbate acest document programatic elaborat de secretarul general al partidului, tezele de importanță națională și universală ce le cuprinde îi conferă o valoare istorică nepieritoare.Așa cum în toate etapele revoluției și. construcției socialiste, prin contribuția decisivă a secretarului general al partidului s-a elaborat strategia dezvoltării economico-sociale a patriei, șî de data aceasta tovarășul Nicolae Ceaușescu aduce contribuții de inestimabilă valoare teoretică și practică Ia dezvoltarea creatoare a socialismului științific, îmbogățind tezaurul cunoașterii universale cu monumentala sa operă de genial gînditor revoluționar.Printr-o fericită coincidență, actuala plenară are loc în preajma aniversării a 70 de ani de la făurirea statului național unitar român. Acest măreț e- veniment, de covîrșitoare importantă, așa cum este oglindit în magistrala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fost rezultatul firesc al îndelungatei dezvoltări istorice a poporului român, al luptei sale pentru libertate și dreptate, pentru independență și unitate națională. O dată cu împlinirea visului pentru care au luptat și s-au jertfit atitea generații de înaintași, s-au creat condiții noi pentru dezvoltarea națiunii noastre și a vieții economico- sociale.Privind retrospectiv istoria patriei noastre, trebuie să evocăm cu mindrie și de la această înaltă tribună că în dezvoltarea sa se detașează cu strălucire perioada inaugurată de istoricul Congres al IX-lea al partidului — eveniment epocal în viața partidului și a patriei, cînd, prin voința unanimă a comuniștilor, a întregului popor, destinele națiunii noastre au fost încredințate genialului om politic, militantului revoluționar, celui mai brav conducător din întreaga noastră existență multimilenară, tovarășul Nicolae Ceaușescu,Am avut, în felul acesta, marea șansă istorică, ca într-un moment hotărîtor al existenței noastre, să se asigure, prin contribuția remarcabilă a ilustrului conducător al partidului și statului, pătrunderea în toate domeniile a spiritului novator, a suflului nou, a gindirii și acțiunii revoluționare. Totodată, s-a desfășurat o luptă hotărită împotriva a tot ceea ce a fost perimat și retrograd, a manifestărilor de rutină și conservatorism, tendințelor de stagnare șl de mulțumire de sine, de ploconire in fața unor influențe din afară, redîndu-se națiunii noastre adevăratul sentiment al libertății și demnității umane, al mindriei față de trecutul glorios de luptă al partidului și poporului român.Toate acestea au contribuit în mod hotărîtor la descătușarea energiilor creatoare ale întregului popor român, punind in valoare rezerve de nebănuit, care au generat o profundă emulație și efervescență creatoare.Marile transformări revoluționare, remarcabilele realizări in dezvoltarea economico-socială a țării. în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului demonstrează cu puterea faptelor că de Ia istoricul Congres al IX-lea, deci într-o perioadă istorică scurtă, țara noastră a parcurs mai multe mtape de dezvoltare.Beneficiind de orientările clare ale secretarului general al partidului, s-a făurit o industrie puternică, in stare să realizeze la înalt nivel calitativ aproape tot ceea ce se produce astăzi pe plan mondial în acest domeniu. In agricultură, baza tehnico-materială s-a dezvoltat și modernizat continuu, iar ca urmare a transpunerii in viață 

totul și cu totul deosebită, constituindu-se într-o înflăcărată chemare la întărirea continuă a unității de granit a întregului postru popor în jurul partidului, al secretarului său general, al dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru triumful socialismului și comunismului în străvechea noastră vatră românească.Lucrătorii ogoarelor din Scornicești — a relevat în continuare vorbitorul — vă sint profund recunoscători că le îndrumați pașii permanent pentru 
a transforma pămînturile de aici, în trecut slab productive, in adevărate grădini înfloritoare. Așa cum ne-ați învățat dumneavoastră încă în urmă cu ani de zile, am aplicat un ansamblu de măsuri pentru creșterea fertilității solului prin folosirea de îngrășăminte naturale și amendamente, lucrări de scarificare și afînare a pămîntului. așezînd întreaga producție pe temeiurile științei agricole, ale cerințelor noii revoluții agrare.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI EMIL BOBUa conceptului noii revoluții a- grare, producțiile au crescut în mod considerabil, asigurîndu-se necesarul de materii prime pentru industrie și buna aprovizionare a populației.Acționîndu-se în lumina gîndirii și a tezei elaborate de secretarul general al partidului privind rolul științei în procesul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, aceasta a cunoscut o afirmare fără precedent In viața economico- socială, corespunzătoare cerințelor procesului revoluționar, devenind tot mai mult o importantă forță a producției materiale.Evocăm și cu acest prilej, cu deosebit respect, rolul hotărîtor în afirmarea și înflorirea științei, invățămintului și culturii românești, în elaborarea și înfăptuirea tuturor planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei al tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, personalitate proeminentă a vieții științifice mondiale.Sîntem deosebit de recunoscători pentru faptul că, sub impulsul ideilor și orientărilor profund novatoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, s-a trecut încă de acum 20 de ani la perfecționarea organizării și conducerii economiei, introducerea unui nou mecanism e- conomic, avind la bază principiile autoconducerii, autogestiu- nii și autofinanțării, crearea consiliilor oamenilor muncii, organisme ale democrației muncitorești-revoluționare, institu- ționalizarea adunărilor generale ale oamenilor muncii. S-au e- laborat programe speciale și prioritare care au asigurat dezvoltarea unitară și armonioasă a tuturor ramurilor economiei naționale atit pe ansamblul țării, cit și la nivelul fiecărui județ în parte, doyadă elocventă a politicii înalt umaniste pentru asigurarea de drepturi egale tuturor cetățenilor patriei.Marile și profundele transformări revoluționare care au schimbat din temelii înfățișarea țării, înscriind-o printre națiunile lumii cu o dinamică dezvoltare economică, cu un înalt nivel de cultură și civilizație, au făcut ca poporul român să definească gloriosul timp care a trecut de la Congresul al IX-lea, în semn de profund omagiu, vie recunoștință și mărturie peste veacuri, „Epoca Nicolae Ceaușescu".îndeplinindu-mi o datorie de conștiință, de membru al gloriosului nostru partid comunist, aduc, asemenea tuturor comuniștilor și întregului nostru popor, un fierbinte omagiu secretarului general al partidului pentru impresionanta activitate revoluționară, pătrunsă de cele mal nobile sentimente patriotice, desfășurată in fruntea partidului și a țării, eminentului om politic și de stat care a deschis cu strălucire cea mai fertilă epocă din multimilenara existență a poporului român, vizionar și erudit gînditor, marele erou al națiunii noastre, personalitate proeminentă a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Stimați tovarăși,Mărețele realizări pe care le-am obținut în ultimii 23 de ani — fără egal în întreaga existență multimilenară a poporului român — n-ar fi fost posibile fără un partid puternic al clasei muncitoare, care și-a asumat misiunea de a călăuzi poporul pe calea înfăptuirii celei mai drepte și umane orin- duiri din istoria omenirii. Este meritul dumneavoastră nepieritor, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a fi redat Partidului Comunist Român spiritul revoluționar, demnitatea și conștiința sa de forță politică conducătoare a întregii societăți, de a fi stabilit, etapă cu etapă, pe baza cunoașterii profunde a realităților românești, strategia dezvoltării economico-sociale a patriei, imprimînd un curs dinamizator, profund înnoitor vastei opere de edificare a socialismului în țara noastră.Dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă datorăm o concepție de largă cuprindere privind locul partidului in societate, afirmarea sa tot mai puternică drept centru vital al națiunii, care-și exercită efectiv, în cadrul amplului sistem al democrației noastre muncitorești-revoluționare, rolul conducător politic în toate sferele vieții sociale, de la producția de bunuri materiale la activitatea ideologică și educativă, asigurindu-se astfel unitatea sa politico-organizatorică, aplicarea neabătută de către țomuniști,

Cu legitimă mindrie patriotică vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că în acest an am obținut producții medii la hectar de 8 465 kg grîu, 9 241 kg orz, 29159 kg porumb știuleți, 4 015 kg soia și 4 135 kg floarea- soarelui, ceea ce demonstrează realismul obiectivelor puse de partid, de dumneavoastră, tovarășe secretar general, în fața tuturor lucrătorilor din agricultură în monumentala expunere din deschiderea lucrărilor ședinței comune.Cu toate că, de la an la an, am obținut rezultate bune, înfăptuind obiectivele noii revoluții agrare, sintem pe deplin conștienți că resursele noastre de sporire a potențialului productiv al pămîntului sint încă destul de marLConsiderăm că prevederile planului pe 1989, în toate domeniile de activitate, sint pe deplin realizabile, că au un caracter profund realist, iar pentru agricultură există toate condițiile să se obțină producții de 
de organele și organizațiile de partid la toate nivelurile a liniei politice generale, a hotărî- rilor de partid și legilor țării.Sintetizînd în mod strălucit uriașa experiență politică pe care Partidul Comunist Român a dobîndit-o in anii construcției socialiste, îndeosebi in perioada inaugurată de istoricul Congres al IX-lea, precum și cerințele noi pe care le ridică procesul revoluționar neîntrerupt, din ce în ce mai amplu și mai complex, magistrala expunere a secretarului general al partidului pune cu putere în evidență marea însemnătate teoretică și practică a adevărului potrivit căruia orice diminuare a rolului conducător al partidului, nepartlciparea sa directă la elaborarea șl înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială. a țării, la realizarea politicii interne și externe nu înseamnă altceva decit o concepție profund dăunătoare, lichidato- ristă, ducînd, mai devreme sau mai tirziu, la slăbirea partidului, cu grave consecințe pentru făurirea cu succes a socialismului. Această teză, a necesității întăririi rolului de conducător politic al partidu’ui, fundamentată cu at'ta clarviziune de tovarășul Nicolae Ceaușescu, capătă o valoare deosehită pentru întreaga mișcare comunistă și muncitorească internațională, în procesul revoluționar de trecere la construcția socialismului în general, pentru edificarea cu succes a celei mai drepte și mai umanp societăți.Cu îndreptățită mindrie patriotică și aleasă recunoștință, putem spune că partidul nostru, avîndu-1 in frunte pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducător de excepție, strălucit militant comunist și revoluționar consecvent, a fost ferit de greșeli șl orientări confuze,, s-a întărit continuu, a devenit, tot mal puternic, mai viguros, îndeplinip- du-și cu cinste înalta misiune Istorică de a conduce poporul român spre culmile civilizației socialiste și comuniste.Stimați tovarăși,Sîntem pe drept cuvînt îndreptățiți să fim mîndri de marile realizări dobîndite pe toate fronturile construcției noastre socialiste.Dar, așa cum arăta pe bună dreptate tovarășul Nicolae Ceaușescu, realizările puteau fi mult mai mari dacă in toate domeniile de activitate s-ar fi acționat cu mai multă răspundere, dacă toate organele și organizațiile de partid și-ar fi îndeplinit la un înalt nivel rolul de conducător politic.Rămînerile în urmă în realizarea producției fizice, mai ales la țiței, cărbune, energie electrică, export și investiții, depășirea consumurilor normate la materii prime, materiale, neîndeplinirea întocmai a măsurilor cuprinse în planurile și programele speciale și prioritare elaborate, precum și existența unor serioase neajunsuri in înfăptuirea corespunzătoare a sarcinilor ce revin agriculturii, în organizarea temeinică a activității în celelalte sectoare sint și urmare a faptului că nu toate comitetele județene, municipale, orășenești și comunale, care au răspunderi deosebite în profil teritorial, acționează cu toată fermitatea, în spiritul înaltei răspunderi colective și personale, pentru buna organizare a muncii, mobilizarea și unirea tuturor forțelor de care dispun, de unde rezultă șl faptul că în stilul și metodele lor de muncă se ridică încă probleme foarte serioase.Avem programe și structuri organizatorice foarte bune, care și-au dovedit' în practică, încă de mulți ani, viabilitatea, fapt pentru care, așa cum s-a arătat, în prezent, pentru partidul și țara noastră, nu se pune problema să fie aduse modificări sistemului de organizare și conducere a economiei naționale. Neajunsurile cu care ne mai confruntăm trebuie căutate, în principal, în modul în care se asigură organizarea muncii pentru traducerea exemplară în viață a hotărîrilor și obiectivelor adoptate, în felul de gindire și răspunderea cu care acționează cadrele noastre de partid și de stat pe diferite trepte ale activității economico- sociale.Nu se acționează peste tot cu răspundere pentru menținerea trează a spiritului revoluționar, pentru formarea unei opinii de masă, împotriva oricăror manifestări de indisciplină și delăsare, pentru combaterea tendințelor de automulțumire sau de justificare a lipsurilor.Trebuie să subliniez în mod autocritic in fața plenarei că noi, cei care ne desfășurăm 

virf, cele mai mari din Istoria țării.După ce s-a referit la măsurile întreprinse pentru pregătirea temeinică a recoltei viitoare, vorbitorul a spus : In ce privește dezvoltarea social-edi- litară a localității noâstre, putem arăta că, încă de pe acum, înfățișarea ei modernă, în plin proces de urbanizare, ilustrează in mod grăitor roadele politicii partidului nostru de dezvoltare armonioasă, echilibrată, a fiecărei comune. Scorniceștiul de azi a devenit un puternic centru agroindustrial.însuflețiți de magistrala dumneavoastră expunere, mult iubite • și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne exprimăm bucuria și satisfacția că sintem- participant direcți Ia măreața operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a patriei spre comunism.
activitatea în .domeniul organizatoric, nu putem fi mulțumiți de rezultatele muncii noastre deoarece nu am acționat consecvent și cu toată fermitatea pentru respectarea cu strictețe a prevederilor Statutului partidului, a tuturor hotăririlor, pentru întronarea la toate organele și organizațiile de partid a unui climat de inaltă ordine, exigență și disciplină.Pornind de la tezele, indicațiile și orientările de inestimabilă valoare ale secretarului general al partidului nostru, sintem ferm hotărîți să acționăm cu pasiune și devotament pentru ca toate comitetele județene de partid să-și exercite cu competență rolul și sarcinile ce le revin în profil teritorial, pentru întărirea vieții interne și perfecționarea muncii cu activul de partid, pentru sporirea răspunderii personale și colective în îndeplinirea tuturor sarcinilor, intensificarea controlului și îndrumarea mai competentă și temeinică a organelor și organizațiilor de partid în vedereâ creșterii continue a rolului lor conducător.In centrul preocupărilor noastre se va situa grija permanentă pentru creșterea răspunderii cadrelor de partid, a comuniștilor din organele de stat, de masă și obștești, din consiliile populare și din organismele democrației muncitorești- revoluționare pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor încredințate, aplicarea cu strictețe a hotărîrilor de partid și legilor țării, întronarea peste tot a unui spirit de înaltă exigență, ordine și combativitate revoluționară.Vom acționa cu mai multă consecvență pentru promovarea in diferite funcții de răspundere a acelor comuniști care dovedesc reale calități organizatorice șl aptitudini în munca de conducere, au o temeinică pregătire politico-ideo- logică și se bucură de autoritate și prestigiu în rindul maselor de oameni ai muncii.Trăgînd toate concluziile și învățămintele cu privire la neajunsurile și lipsurile din munca organizatorică și politico- educativă, vom acționa ferm pentru deplasarea centrului activității acesteia în rindul comuniștilor, al tuturor celor ce muncesc, în vederea mobilizării energiilor creatoare ale întregii națiuni pentru înfăptuirea neabătută a planurilor de dezvoltare economico-socială a patriei, afirmarea tot mal puternică a rolului conducător al partidului în toate sectoarele de activitate.Stimați tovarăși,Trebuie să subliniem cu legitimă mindrie patriotică și îndreptățită satisfacție că în viața internațională partidul nostru comunist și Republica So cialistă România se bucură di un imens prestigiu, pentru con tribuția inestimabilă adusă 1; soluționarea marilor șl comple xelor probleme ale contempo raneitățil, la instaurarea clima tului de pace, colaborare 5 prietenie între toate popoarel lumii.Toate acestea le datorăm llus trului nostru conducător, tova rășului Nicolae Ceaușescu, cari cu remarcabilă clarviziune, militat și militează cu strălu cire și consecvență revoluționa ră pentru promovarea unei n< gindiri în viața internaționali pentru întărirea unității i coeziunii mișcării comuniste muncitorești, pentru rezolvare pe cale pașnică a tuturor pre blemelor eonflictuale. respect.- rea drepturilor legitime a fiecărui popor de a-și ales calea dezvoltării așa cum și- dorește. ceea ce l-a impus conștiința omenirii ca una dii tre cele mai proeminente pe sonalități și mare Erou al pă< mondiale.In încheiere, vorbitorul a spui Asigurăm plenara, pe dumne voastră, mult iubite și stima tovarășe Nicolae Ceaușescu, urmînd neabătut exempl muncii eroice pe care o desf șurați cu înaltă dăruire și p siune revoluționară în frunt partidului și a statului, pent continua înflorire a Român socialiste, vom face totul vederea creșterii continue a r lului conducător al partidul unirii eforturilor întregul nostru popor pentru înfăptuir exemplară a sarcinilor actual lui cincinal, întimpinind ast Congresul al XIV-lea al Par dului Comunist Român și c de-a 45-a aniversare a revo) ției de eliberare socială și r țională, antifascistă și antii perialistă cu noi și importai succese în ridicarea pe îna culmi de progres și civilizații scumpei noastre patrii, Rer blica Socialistă România.
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ȘEDINȚA COMUNĂ A PLENAREI COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST
ROMÂN, A ORGANISMELOR DEMOCRATICE Șl ORGANIZAȚIILOR DE MASĂ Șl OBȘTEȘTI

DEZBATERI ÎN CONSILIILE PE DOMENII DE ACTIVITATE
în cadrul ședinței comune a plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, ltini după-amiază, au avut loc, așa cum s-a anunțat, dezbateri in consiliile pe domenii de activitate.La baza dezbaterilor din consilii s-au aflat ideile și orientările cuprinse în EXPUNEREA tovarășului nicolae ceaușescu cu PRIVIRE LA „STADIUL ACTUAL AL SOCIETĂȚII SOCIALISTE ROMANEȘTI ȘI PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII SALE VIITOARE, PERFECTIONAREA CONDUCERII ECONO- MICO-SOCIALE. DEZVOLTAREA DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI-REVOLUȚIONARE ; ROLUL STATULUI SI AL ORGANISMELOR DEMOCRATICE. CREȘTEREA ROLULUI PARTIDULUI COMUNIST ROMAN ȘI ACTIVITATEA IDEOLOGICA, POLITICO-EDUCATIVĂ, RIDICAREA NIVELULUI DE CUNOAȘTERE ȘTIINȚIFICA, DE CULTURA, A CONȘTIINȚEI REVOLUȚIONARE. RAPORTUL DE FORTE ȘI CARACTERISTICILE FUNDAMENTALE ALE SITUAȚIEI INTERNAȚIONALE".Participanții și-au exprimat adeziunea deplină față de magistrala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, document de inestimabilă valoare teoretică și practică. în numele comuniștilor, al oamenilor muncii din toate domeniile vieții economico-sociale, cei care au luat cuvîntul au susținut' in unanimitate propunerea ca acest document politic de excepțională însemnătate să fie adoptat ca program de muncă și acțiune revoluționară al partidului, al întregului nostru popor, să stea la baza întregii . activități de pregătire și desfășurare, in cursul anului viitor, a Congresului al XIV-lea al P.C.R., a noului plan cincinal 1991—1995 și a Programului de dezvoltare, pină in anul 2000, a României socialiste.

CONSILIUL PENTRU PLA
NIFICARE SI BAZA DE MA
TERII PRIME, COMBUSTIBIL 
SI ENERGIE. Lucrările consiliului au fost conduse de tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului.Au luat cuvîntul tovarășii : Gheor- ghe Dona, Ioan Barna, Aristina Pa- rotă. Dumitru Alecu, Iosif Bercia, Tudor Petru, Florentina Mihăilescu, Otto Dan Surulescu, Marin Aurel, Nicolae Dicu, loan Sîrbu, Ion Vă- caru, Iulian Costescu, Attila Arpad Racz, Ioan Cornel Nicoară, Ion Andreescu, Petre Apostolache. Ion Predescu, Alexandru Dinu, Nicolae Armegioiu, Petru Pușcaș, Florin Banu, Petrache Dănilă, Ioan Petru Bimă, Alexandru Toader. Petru Cojan. Valerian Davidoiu, Ioan Gabor. Dumitru Ungureanu, Gheorghe Dudan și Ion Tudureanu.S-a subliniat că nivelurile prevăzute în proiectele planului național unic de dezvoltare economico-socială a țării, ale planului financiar centralizat și bugetului de stat pe 1989, precum și programul privind auto- conducerea și autoaprovizionarea cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe anul viitor sint fundamentate pe criterii științifice. Vorbitorii și-au manifestat hotărîrea de a acționa cu fermitate. In spiritul expunerii secretarului general al partidului, pentru asigurarea bazei de materii prime, combustibili și energie necesare înfăptuirii prevederilor planului, valorificarea superioară și economisirea severă a acestora — condiții esențiale pentru asigurarea unei creșteri economice intensive.In dezbateri a fost analizată, critic și autocritic, activitatea desfășurată în 10 luni din acest an, evidențiindu-se cauzele care au determinat o serie de rămîneri în urmă in indeplinirea planului, îndeosebi la cărbune, țiței, minereuri, energie electrică pe bază de cărbune, metale neferoase, precum și căile pentru înlăturarea în cel mai scurt timp a stărilor de lucruri negative. pentru instaurarea unui înalt simț de răspundere, pentru întărirea ordinii și disciplinei.Intre măsurile propuse pentru îmbunătățirea activității in sectorul energetic, o importanță deosebită au cele referitoare la creșterea producției de energie electrică și termică in termocentralele pe cărbune, prin terminarea in cel mai scurt timp a lucrărilor de reparații la grupurile energetice. Au fost înfățișate preocupările pentru creșterea ritmului de execuție a lucrărilor la noile obiective energetice.In sectorul minier s-a insistat asupra măsurilor luate in vederea creșterii producției de cărbune. îndeosebi cocsificabil, prin ridicarea gradului de folosire a capacităților existente, întreținerea mai bună a utilajelor tehnologice din dotare. A fost evidențiată necesitatea urgentării proiectării și fabricării utilajelor de mare capacitate, cu fiabilitate ridicată, pentru extragerea și valorificarea minereurilor cu conținut mai scăzut de metale.In ceea ce privește activitatea de foraj și cercetare' geologică pentru hidrocarburi, analizindu-se cauzele care au dus la nerealizarea planului din domeniul extracției țițeiului și gazelor, participanții la dezbateri s-au angajat să depună toate eforturile pentru eliminarea neajunsurilor existente și îndeplinirea planului pe anul 1989.Participanții la lucrările consiliului au subliniat hotărirea oamenilor muncii din aceste sectoare de mare însemnătate ale economiei naționale că vor face totul pentru realizarea sarcinilor ce le revin din strălucita expunere a secretarului general al partidului la plenara comună, că vor acționa in spirit revoluționar, cu toată dăruirea pentru mobilizarea intregului potențial uman, tehnic și material in ve-r derea realizării exemplare a obiectivelor stabilite pentru acest an, pentru 1989 și întregul cincinal.

CONSILIUL PENTRU IN
DUSTRIA METALURGICĂ SI 
CONSTRUCȚII DE MAȘINI. Lucrările consiliului au fost conduse de tovarășul Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului.Au luat cuvîntul tovarășii : Dumitru Gheoca, Dan Dulamă, Corneliu Rizescu, Simion Săpunaru, Constantin Cibu, Gheorghe Ciaușu, Gligor

înfățișînd rezultatele obținute în înfăptuirea prevederilor Planului național unic de dezvoltare economico-socială a țării pe acest an și pe întregul cincinal, vorbitorii au înfățișat marile transformări pe care le-au cunoscut toate județele și localitățile țării in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, in anii „Epocii Nicolae Ceaușescu".Exprimînd sentimentele de aleasă stimă și nețărmurită dragoste ale întregului partid și popor față de tovarășul Nicolae' Ceaușescu, participanții la dezbateri au adus un fierbinte și vibrant omagiu activității sale neobosite, contribuției sale decisive la elaborarea politicii interne și externe a partidului și statului nostru. la înfăptuirea consecventă a Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Participanții la dezbateri au reliefat cu înaltă mindrie patriotică inițiativele și demersurile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în vederea soluționării problemelor fundamentale ale lumii contemporane, in concordanță cu interesele tuturor popoarelor, pentru triumful cauzei generale a progresului, dezarmării, colaborării și păcii.In cuvîntul lor, participanții la dezbateri au exprimat înalta prețuire față de activitatea multilaterală desfășurată de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, care aduce o contribuție de cea mai mare însemnătate la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe, la dezvoltarea științei, învățămintului și culturii românești.Evidențiindu-se valoarea inestimabilă, științifică, teoretică și practică a Tezelor Comitetului Politic Executiv din aprilie, s-a subliniat că dezbaterea lor în toate organele și organizațiile de partid, de stat, de masă și obștești, în organismele democrației muncitorești a contri

buit la o și mai puternică mobilizare și angajare muncitorească, la întărirea spiritului critic și autocritic, a răspunderii și exigenței revoluționare in îndeplinirea sarcinilor de plan.Dind o înaltă • apreciere conținutului documentelor aflate pe ordinea de zi a ședinței comune, cei care au luat cuvîntul au exprimat voința fermă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de a acționa cu fermitate pentru înfăptuirea exemplară a hotăririlor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului. a Planului național unic de dezvoltare economico-socială a țării pe anul 1989 și prevederilor pe întregul cincinal.în cursul dezbaterilor au fost prezentate o serie de măsuri și acțiuni întreprinse, in lumina indicațiilor și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în vederea ridicării neîncetate a nivelului activității organizatorice. ideologice și politico-educative,. perfecționării stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, perfecționării vieții interne de organizație, dezvoltării exigenței revoluționare, întăririi rolului conducător al organizațiilor de partid in toa,te colectivele de oameni ai muncii. Participanții la lucrările consiliilor pe domenii au exprimat angajamentul de a acționa cu abnegație și răspundere comunistă pentru. înfăptuirea exemplară a importantelor obiective economice și social-politice cuprinse în magistrala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, amplu program de muncă și acțiune pentru întregul partid, pentru întregul popor, a planurilor de dezvoltare multilaterală a țării — garanție sigură a creșterii necontenite a nivelului de trai material și spiritual al poporului, a ridicării României pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație, a înaintării ei ferme pe calea luminoasă a socialismului și comunismului.
Urs, Emanuel Babici. Benko Alexandru. Vasile Petru Uscat, Dumitru Berinde, loan Giuvelcă, Draga Atanasiu, Sabin Faur, Titus Crudu, Andrei Antal. Constantina Ghițulescu, Gheorghe Ionescu, Ion Cotoară, Vasile Cădar, Petre Botoran, Ion Asan, Ion Lieu, Mihail Curcubâță, Alexandru Apetroaie, Ion. Petre, Gheorghe Drăgușanu, Dorin Goția, Octavian Juncu, Nicolae Felician Meier.Participanții la lucrări au evidențiat faptul că nivelurile prevăzute in proiectele planului național unic de dezvoltare economico-socială, planului financiar centralizat și bugetului de stat pe 1989 și programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe anul viitor, elaborate sub conducerea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, sînt realiste și pe deplin realizabile, fiind bazate pe hotărîrile Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Vorbitorii au prezentat preocupările pentru realizarea unei creșteri economice intensive, prin modernizarea, în continuare, a structurilor de producție, ridicarea permanentă a nivelului tehnic și calitativ al produselor, sporirea productivității muncii, pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse in programele speciale și prioritare aprobate, realizarea producției fizice, cu deosebire a celei destinate exportului, buna gospodărire a întreprinderilor, a mijloacelor materiale și financiare, utilizarea deplină a capacităților de producție, creșterea substanțială a eficienței economice în toate sectoarele de activitate, instaurarea unui climat de ordine și disciplină in vederea înfăptuirii sarcinilor de plan pe anul 1988 și pe întregul cincinal.Au fost analizate neajunsurile care s-au făcut simțite în realizarea sarcinilor ce au revenit diferitelor unități economice din planul național unic de dezvoltare economico- socială, acțiunile pentru înlăturarea acestora.In spirit muncitoresc, revoluționar, în cadrul dezbaterilor au fost, totodată, formulate critici la adresa unor organe centrale și ministere, care nu au sprijinit operativ unitățile în soluționarea problemelor survenite în activitatea de aprovizionare și cooperare irt producție, in derularea exportului, asigurarea contractelor de desfacere a produselor. Au fost făcute numeroase propuneri menite să determine perfecționarea muncii în toate sectoarele și la toate nivelurile, îmbunătățirea întregii activități.Au fost prezentate o seamă de măsuri menite să contribuie la ridicarea în continuare a nivelului tehnic și calitativ al produselor realizate de industria metalurgică, construcțiile de mașini, electrotehnică, la sporirea fiabilității și competitivității acestora.Lucrările Consiliului pentru industria metalurgică și construcții de mașini au dat expresie angajamentului ferm al oamenilor muncii din aceste ramuri de a depune toate eforturile pentru realizarea sarcinilor ce le revin din indicațiile și orientările cuprinse în expunerea secretarului general la partidului, de a aduce o contribuție cit mai însemnată la realizarea obiectivelor cuprinse în proiectele de plan pe anul viitor.

CONSILIUL PENTRU IN
DUSTRIA CHIMICĂ, PETRO
CHIMICĂ SI UȘOARĂ. Lucrările consiliului au fost conduse de tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim- ministru al guvernului.Au luat cuvîntul tovarășii Valentin Anastasiu, Teodora Avram, Ana Ciurea, Dragomir Fereală, Mariana Firulescu, Mihai Sărișan, Lucia Morar, Pantelimon Ungureanu, Mi- haela Andriescu, Constantin Ron- cea, Constantin Papa, Ioana Morari, Gheorghe Marcu, George Cojocarii, Vasile Filimon, Aurelia Bratu, Eugenia Delia Aldea, Bodo Irina, Balia Elena, Gheorghe Jianu, Maria Lazăr, Vasile Suciu, Ana Corian, Magdalena Elena Negrea, Simina Păltinea, Dumitru Pintilescu, Teodor Antonescu, Alexandra Stoian, Toader Constantin. Makai Estera, Florea Zaharin, Olga Păduraru, Dorin Ga- gionea, Agripina Fica, Rodica Stoica.In spiritul orientărilor și exigentelor cuprinse în expunerea secretarului general al partidului, participanții la dezbateri au analizat modul cum au acționat organele de conducere colectivă din întreprinderi, centrale șl ministere pentru 

îndeplinirea sarcinilor de plan în industria chimică, petrochimică și ușoară, ramuri cu pondere importantă in ansamblul economiei naționale, care înregistrează în acest cincinal ritmuri înalte de dezvoltare. Vorbitorii au prezentat rezultatele obținute in realizarea principalilor indicatori de producție pe perioada care a trecut din acest an și din cincinalul actual, relevînd experiența bună obținută de unele colective de oameni ai muncii in îndeplinirea planului, îndeosebi a producției pentru export, în perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție, în activitatea de creație științifică și tehnică, introducerea progresului tehnic, în îmbunătățirea nivelului calitativ al produselor și sporirea competitivității acestora pe plan mondial.Totodată, au fost înfățișate, în spirit critic și autocritic, unele deficiențe care mai persistă în aceste ramuri, cauzele care au determinat rămîneri în urmă în realizarea producției fizice, în onorarea la termen a obligațiilor contractuale. S-a criticat faptul că nu au fost aplicate integral și la termenele stabilite prevederile programelor de perfecționare a organizării și modețnizare a proceselor de producție, de ridicare a nivelului de pregătire a forței de muncă și nu au fost respectate termenele de punere în funcțiune a noilor capacități de producție. Au fost făcute propuneri pentru mai buna organizare a producției și a muncii, valorificarea superioară a materiilor prime, materialelor șl energiei, îmbunătățirea calității produselor, scurtarea termenelor de execuție la lucrările de investiții.în cadrul dezbaterilor s-a accentuat preocuparea ca toate întreprinderile și secțiile de producție să-și desfășoare ferm activitatea pe baza autogestiunii economice, să ia măsuri hotărîte pentru realizarea indicatorilor financiari și a bugetelor de venituri și cheltuieli, pentru asigurarea resurselor necesare autofinanțării. A fost subliniată fermitatea cu care se acționează pentru întărirea ordinii și disciplinei în fiecare unitate productivă, ridicarea nivelului profesional al tuturor lucrătorilor din aceste ramuri importante ale economiei noastre naționale.Participanții la dezbateri s-au angajat, in numele tuturor colectivelor de oameni al muncii pe care îi reprezintă, să acționeze cu abnegație și spirit revoluționar pentru transpunerea în practică a hotăririlor adoptate în 1 cadrul ședinței comune a plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, a indicațiilor și orientărilor cuprinse în expunerea prezentată de secretarul general al partidului, pentru mobilizarea întregului potențial uman, tehnic, material și financiar în direcția realizării exemplare a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, a obiectivelor stability de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului.
CONSILIUL PENTRU

CONSTRUCȚII INDUSTRIA
LE Șl MATERIALE DE CONLucrările consiliuluiSTRUCȚII.au fost conduse de tovarășul Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Au luat cuvintul tovarășii : Ion Ionescu, Nicolae Constantinescu, Andrei Menhardt. Elena Covaciu, Victor Dumitrache, Jana Albița, Vasile Sava, Gheorghe Drugea, Laurențiu Țoringhibel, Marin iordan, Aurel Zăvulan, Lucian Dumitru, Ștefan Romeo Dragomirescu, Olah Laszlâ, Alexandru Stanciu, Gheorghe Mihăescu, Dumitru Nec- șoiu, Eugenia Popa. Gheorghe Po- lizu, Gheorghe Sanda, Mihai Pa- raschiv, Firuța Damian, Ion Stan, Ștefan Prică, Aurelia Morărean, Alexandru Kiș, Valeriu Soare, Mircea Onofrei. Traian Cojocaru, Vaier Gogiță, Mihai Miron, Nicolae Pascu, Bujor Roșea, Ioan Pop, loan Nistor. Analiza efectuată a scos în evidență o serie de rezultate bune înregistrate de oamenii muncii de pe șantierele de construcții industriale, din întreprinderile producătoare de materiale de construcții, eforturile depuse pentru promovarea de tehnologii și materiale noi cu caracteristici superioare, pentru introducerea rezultatelor cercetării științifice, ridicarea gradului de mecanizare a operațiilor, creșterea mai susținută a productivității- muncii, sporirea eficienței activității economice. Au fost înfățișate experiența unor colective fruntașe, activitatea susținută ce se depune pentru realizarea integrală

a sarcinilor de plan, pentru ridicarea calității lucrărilor, diminuarea cheltuielilor, in primul rind a celor materiale.. Vorbitorii s-au referit la deficiențele ce s-au manifestat, prezentind, de asemenea, măsurile luate pentru înlăturarea acestora, pentru perfecționarea întregii act tivitâți. Participanții la dezbateri au subliniat că preocuparea pentru creșterea competenței organelor colective de conducere, pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă s-au regăsit pozitiv în planul activității productive, al mobilizării plenare a colectivelor de oameni ai muncii la realizarea sarcinilor economice. A fost înfățișat modul în care se acționează pentru punerea în funcțiune, în termen cît mai scurt, a capacităților de producție planificate, și îndeosebi a celor din sectoarele energetic, chimie-petro- chimie, metalurgie. Au fost făcute numeroase propuneri pentru creșterea eficienței activității economice — prin industrializarea pe scară mai largă a lucrărilor de construcții- montaj și aplicarea celor mai noi soluții constructive și tehnologii de execuție — pentru creșterea calității-, lucrărilor. S-a insistat asupra răspunderii titularilor de investiții pentru asigurarea la timp a documentațiilor de execuție, astfel îneît lucrările să înceapă la termenele prevăzute și să se desfășoare în strictă conformitate cu cerințele și rigorile unei activități de tip industrial.In domeniul materialelor de construcții și industrializării lemnului, dezbaterile au reliefat preocupările existente pentru înnoirea și modernizarea produselor, creșterea calității acestora, diversificarea gamei sortimentale, satisfacerea în condiții cît mai bune a exigențelor privind calitatea.Participanții la dezbateri au scos In evidență atenția acordată pregătirii corespunzătoare a producției anului viitor, îndeplinirii integrale a sarcinilor de plan.
CONSILIUL PENTRU

TRANSPORTURI Șl TELECOLucrările consiliuMUNICAȚII.lui au fost conduse de tovarășul Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Au luat cuvîntul tovarășii : Iulian Tudosie, Tănase Croitoru, Augustin Angheleanu", Elena Bălăneanu, Marin Bălteanu, Viorel Faur, Dumitru Puiu, Alexandru Brăescu, Vasile Burloiu, Marin Nedelcu, Gheorghe Anghelescu, Maria Lazăr, Eugen Nagy, Laurențiu Toader, Mihai Hu- țuleac, Gheorghe Măran, Dumitru Florea, Radu Pascu, Alecu Rizea, Ion Zipiș, Gheorghe Șerbănoiu, Elvira Ungureanu, Vasile Iovan, Marian Gheorghiu, Maria Dore, Ioan Hadnagy, Florea Vintilă, Constantin Calpian, Dumitru Fugaru, Mihai Boicu.Apreciind faptul că Planul național unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1989, celelalte planuri și programe supuse dezbaterii sînt în deplină concordanță cu potențialul actual al economiei naționale, cu cerințele progresului multilateral al țării, vorbitorii au prezentat pe larg importantele sarcini ce revin în această perspectivă colectivelor din domeniul transporturilor și telecomunicațiilor.Pornind de la indicațiile și îndemnurile secretarului general al partidului privind necesitatea perfecționării activității in toate sectoarele acestei importante ramuri a economiei naționale, participanții Ia dezbateri au făcut numeroase propuneri.Un loc important l-au ocupat problemele legate de aspectele calitative ale activității de transport, in special de regularitatea circulației, condițiile de confort ce se asigură publicului călător, precum și siguranța circulației, domeniu în care au fost prezentate măsuri vi- zînd întărirea ordinii și disciplinei, respectarea întocmai a regulamentelor, pregătirea și verificarea stării tehnice a mijloacelor de transport, perfecționarea sistemelor de supraveghere a funcționării instalațiilor.O atenție deosebită s-a acbfdat în cadrul dezbaterilor soluționării unor probleme de aprovizionare tehnico- materială, prin- impulsionarea acțiunilor de recuperare, recondiționare și refolosire a unor piese și repere, generalizarea în activitatea de reparații și întreținere a mijloacelor de transport, a utilajelor și instalațiilor de mare randament, a celor mai perfecționate tehnologii. O serie de propuneri s-au referit la mai buna folosire a flotei noastre comerciale, la mărirea volumului tranzitului pe Canalul Dunăre — Marea Neagră, la dezvoltarea și modernizarea traficului aerian, a celorlalte sisteme de 

transporturi de călători și de mărfuri.Dezbaterile au prilejuit, totodată, efectuarea unei analize exigente a rezultatelor inregistrate în activitatea de poștă și telecomunicații, pentru îmbunătățirea continuă a calității prestațiilor.Pornind de la faptul că planul pe anul 1989, elaborat în conformitate cu hotărîrile Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, cu orientările și indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pune in fața oamenilor muncii din transporturi și telecomunicații sarcini de o mare complexitate, vorbitorii au relevat modalități și căi de acțiune pentru întărirea ordinii și disciplinei, creșterea răspunderii organelor și organizațiilor de partid, a organismelor de conducere colectivă, a tuturor oamenilor muncii din acest important sector al economiei naționale.
CONSILIUL PENTRU 

PROBLEMELE ORÎNDUIRII 
SOCIALE SI DE STAT, CON
DUCERII ȘTIINȚIFICE A SO
CIETĂȚII SI DEZVOLTĂRII 
DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE, 
PERFECȚIONĂRII MECA
NISMULUI ECONOMICO- 
FINANCIAR SI RIDICĂRII 
CONTINUE A EFICIENTEI 
ACTIVITĂȚII ECONOMICE. Lucrările consiliului au fost conduse de tovarășul Manea Mănescu, membru a! Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat.Au luat cuvîntul tovarășii : Florea Dumitrescu, , Coman Andone, Ioan Foriș, Gheorghe Dinu, Nicolae Soșită, Violeta Căldărușă, Decebal Urdea, Nicolae Ghiță. Dumitru Dinu, Denca Căeru, Ion Taifas, Constantin Georgescu, Silvia Lupașcu, Lukâs Ladisiau. Silviu Mic, Laurențiu Veber, Elena Gîrou, Filofteia Opri- șan, Ion Reșiga, Georgeta Mecu, Ileana Fanaca, Constanța Ionescu, Elena Iordache, Leonida Gruianu, Ion Trandafir, Aron Gabor, Veronica Miron, Alexandru Moraru, Grigore Moroșanu, Gheorghe Hera, Emilia Pavel, Ioan Țăran, Doina Tomșa, Traian Căutuș, Gavril Costea, Victora Rusu.Participanții au exprimat unanima adeziune față de orientările de excepțională însemnătate teoretică și practică cuprinse în expunerea ■ prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de mare profunzime, care sintetizează cu strălucire concepte și teze de inestimabilă valoare pentru teoria și practica construcției socialiste, îmbogățește gîndirea revoluționară contemporană și deschide noi Orizonturi. de progres și civilizație pentru societatea românească. S-a evidențiat că .vigoarea înaintării noastre pe drumul societății socialiste multilateral dezvoltate, forța și unitatea partidului nostru sînt strins legate de activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care are un rol decisiv, esențial, în fundamentarea politicii noastre interne și externe, în organizarea vastei activități pentru transpunerea in viață a documentelor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.In lumina orientărilor cuprinse în expunerea secretarului general al partidului, într-un spirit de înaltă responsabilitate comunistă, au fost analizate probleme privind dezvoltarea orînduirii socialiste și de stat în patria noastră, perfecționarea în continuare a activității statului, a organelor sale în contextul adîncirii democrației muncitorești-revoluționare, al conducerii științifice a întregii vieți economico-sociale. S-a relevat importanța pe care o are faptul că in ultima perioadă, prin măsurile luate de conducerea partidului și statului nostru, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost lărgite atribuțiile organelor de conducere colectivă din întreprinderi și unități economice, din centrale, ministere, au sporit competențele acestora, cbrelîndu-se în mod armonios autoconducerea muncitorească cu conducerea unitară a economiei și întărirea rolului statului în administrarea proprietății socialiste.Dezbaterile au pus în evidență avantajele aplicării în întreaga activitate economico-socială a principiilor mecanismului economico-finan- ciar, a asigurării autogestiunii și autofinanțării tuturor unităților economice pe baza reducerii cheltuielilor de producție și creșterii rentabilității. Vorbitorii au subliniat necesitatea îmbunătățirii, in continuare, a stilului de . muncă al organelor de conducere colectivă din toate sferele vieții economice și sociale, combaterii cu mai multă fermitate a manifestărilor de formalism, imprimării la toate nivelurile a unui spirit de lucru dinamic, concret, eficient, care să asigure realizarea la un nivel calitativ superior a tuturor sarcinilor.In cadrul dezbaterilor un loc principal l-au ocupat problemele privind activitatea întreprinderilor, centralelor pentru realizarea în condiții de calitate și eficiență sporite a sarcinilor de plan.Criticînd neajunsurile manifestate în anumite sectoare de activitate în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de. plan, a programelor prioritare de dezvoltare, vorbitorii au scos în evidență necesitatea ca organele și organizațiile de partid, celelalte Organisme ale democrației muncitorești-revoluționare să situeze în centrul activității politico-organizatorice întărirea spiritului de răspundere și disciplină, introducerea unui climat de înaltă responsabilitate comunistă și exigență față de calitatea munoii, de modul de gospodărire a bunurilor materiale, realizarea integrală a prevederilor programelor de organizare și modernizare a producției.Vorbitorii au formulat numeroase propuneri și s-au angajat, în numele colectivelor pe care le reprezintă, să nu precupețească nici un efort pentru a transpune în practică hotăriri- le plenarei, indicațiile și orientările din magistrala expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru îndeplinirea exemplară a planului de dezvoltare economico-socială a țării în condiții de rentabilitate și eficiență sporite, pentru înfăptuirea obiectivelor celui de al XIII-lea Congres șl Conferinței Naționale ale partidului.

CONSILIUL PENTRU 
PROBLEMELE AUTOCON- 
DUCERII Șl AUTOAPROVI- 
ZIONĂRII SI RIDICAREA NI
VELULUI DE TRAI AL OA
MENILOR MUNCII. Lucrările consiliului au fost conduse de tovarășa Lina Ciobanii, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului.Au luat cuvîntul tovarășii : Ion Savu, Jana Vasilescu. loan Irimie, Gheorghe Pană. Irina Oancea, Vasile Petrușe, Paul Niculescu, Maria Du- țescu, Victor Ciobanu, Niculina Moraru, Maxim Berghianu, Frusina Tașmău, Ioan Pavel, Gheorghe Glo- deanu, Suzana Saivan, Ion Stănescu, Gherghina Buzatu, Carol Fiilop, Valeria Grozavu, Ileana Kiss, Vasile Botușan, Maria Adamescu, Nicolae Manole, Constantin Cotoi, Aglaia Bălan, Nicolae Busuioc, Petre Ariton, Sergiu Mănescu, Maria Arhip. Mari- nela Badea, Maria Ionescu, Mihaela Matei. Maria Buța, Grigore Mosor, Ion Nuță, Gheorghe Popa, Mariana Preoteasa, Alexandrina Roșu, Carto- nica Popescu, Agneta Mandel, Viorica Ursein, Magdalena Pop, Elena Oprea, Veronica Milas.Dezbaterile au reliefat că proiectele de plan supuse examinării asigură modernizarea și dezvoltarea în ritm susținut a industriei, agriculturii, a celorlalte ramuri și sectoare ale economiei naționale, creșterea și diversificarea producției, sporirea produsului social și a venitului național și, pe această bază, crearea condițiilor pentru ridicarea continuă a nivelului de trai, a calității vieții întregului popor — țelul suprem al politicii partidului și statului, esența orînduirii noastre socialiste.Vorbitorii» s-au referit pe larg la Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum.Participanții la dezbateri au dat o înaltă apreciere orientărilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a promova cu consecvență o politică de repartizare armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, de a fi creat un cadru nou, original, de participare a oamenilor muncii la înfăptuirea programelor de autocon- ducere, autoaprovizionare și autogos- podărire a localităților.Vorbitorii au insistat în cadrul dezbaterilor pe rolul important pe care îl au consiliile populare, ca organe ale autoconducerii teritoriale, care poartă răspunderea pentru realizarea producției planificate și constituirea fondului centralizat al statului, relevînd atît rezultatele pozitive obținute, cît și lipsurile ce se manifestă in activitatea lor, în special in rezolvarea operativă a problemelor ce apar.In spiritul cerințelor formulate în expunerea secretarului general ăl partidului, In cadrul dezbaterilor s-a arătat în ce direcție se va acționa pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă, lichidarea lipsurilor manifestate în activitatea de pină acum. Au fost combătute cu fermitate atitudinile de automulțumire, rutină și formalism, superficialitate și birocrație față de soluționarea unor probleme cu care se confruntă oamenii muncii.A fost criticat faptul că în unele unități economice se înregistrează rămîneri în urmă in realizarea producției planificate, intirzieri în livrarea fondului de marfă, că se acționează insuficient pentru înfăptuirea întocmai a prevederilor programelor de autoaprovizionare, iar în rețeaua comercială continuă să se ■mențină unele abateri de la etica profesională.în timpul dezbaterilor s-au făcut numeroase propuneri referitoare îndeosebi la asigurarea unei aprovizionări ritmice a populației cu produse agroalimentare și industriale, asigurarea pieselor de schimb în unele activități de prestări de servicii, dezvoltarea și îmbunătățirea transportului în comun, construirea unor obiective social-culturale, realizarea integrală a planurilor și programelor aprobate.

CONSILIUL PENTRU RE
LAȚII ECONOMICE EXTER
NE Șl COOPERARE INTER
NAȚIONALĂ. Lucrările consiliului au fost conduse de tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al IP.C.R.Au luat cuvîntul tovarășii : Ioan Ungur, Ion Frățilă, Magdalena Fili- paș, Constantin Popa, Costică Stoica, Virginia Szekely, Ion Voiculescu, Constantin Dumitru, Elena Ciocan, Adrian Cioboiu, Agurița Alexandres- cu, Constantin Nicolae, Octav Alexandru Stănescu, Viorel Igreț, Maria Atanasiu, Dumitru Ionescu, Constantin Ghiță, Vasile Peteanu, Mihai Diamantopol, Vasile Stevoiu.Participanții la dezbateri au reliefat realismul și caracterul mobilizator al prevederilor proiectului planului unic de dezvoltare econo- mico-socială a României în anul 1989, ale programelor privind dezvoltarea agriculturii, autoponducerea și autoaprovizionarea populației, ale planului financiar centralizat și bugetului de stat pe anul viitor, aflate pe ordinea de zi a plenarei comune.Dezbătînd cu înaltă răspundere și exigență^ in lumina orientărilor cuprinse in expunerea secretarului general al partidului, modul de îndeplinire a sarcinilor privind creșterea și diversificarea exporturilor, valorificarea superioară pe piața externă a muncii și capacității creatoare a poporului nostru pe calea schimburilor comerciale, a cooperării și specializării în producție, participanții la lucrări au înfățișat preocupările existente în direcția mobilizării susținute a tuturor colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderile producătoare și aparatul de comerț exterior pentru contractarea și realizarea mărfurilor de export, sporirea eficientei întregii activități de comerț exterior. Au fost prezentate măsurile întreprinse în această direcție de întreprinderi, centrale și ministere, șub nemijlocita conducere și îndrumare a organizațiilor de partid, relevînd lipsurile manifestate pe linia contractelor externe și organizării producției pentru export.In cadrul consiliului au fost ana

lizate temeinic probleme concrete referitoare la fundamentarea și corelarea indicatorilor planului pentru anul viitor, asigurarea resurselor necesare și gospodărirea lor rațională, formulîndu-se totodată numeroase propuneri destinate să contribuie la perfecționarea activității de planificare și contractare, la îmbunătățirea competitivității producției și asigurarea unei rentabilități adecvate a acesteia la export. In nemijlocită legătură cu sarcinile stabilite pentru viitorul an și întreaga perioadă a cincinalului, in discuții au fost examinate acțiunile pentru dezvoltarea, in continuare, a raporturilor economice cu țările membre ale C.A.E.R. și celelalte state socialiste, a schimburilor și cooperării cu țările în curs de dezvoltare și cele capitaliste dezvoltate.în dezbateri s-a evidențiat strînsa interdependență dintre procesul construcției socialiste in România, acțiunile consecvente inițiate de partid și secretarul său general pentru continua perfecționare a muncii în toate domeniile și politica externă constructivă a țării noastre. Re- levind rolul hotăritor al tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și promovarea direcțiilor principale de acțiune, a _ inițiativelor șl pozițiilor românești în relațiile internaționale, vorbitorii au subliniat că viața, evoluția situației politice mondiale validează neîntrerupt justețea și clarviziunea politicii externe a partidului și statului.Lucrările consiliului au scos în evidență unitatea de voință și acțiune a comuniștilor în jurul partidului și al secretarului său general, pentru traducerea neabătută in viață a hotăririlor Congresului al XIII- lea și ale Conferinței Naționale vi- zind ridicarea pe o treaptă superioară a calității muncii și vieții poporului, perfecționarea organizării și conducerii întregii vieți economico- sociale, adincirea democrației muncitorești-revoluționare, ridicarea nivelului de cunoaștere științifică și a conștiinței socialiste. Participanții s-au angajat_ in unanimitate să acționeze neabătut, sub conducerea organizațiilor de partid, pentru înfăptuirea hotăririlor ședinței comune, care direcționează întreaga activitate a partidului și statului pină la viitorul congres.
ȘEDINȚA BIROULUI EXE

CUTIV AL CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL AGRICULTU
RII, INDUSTRIEI ALIMENTA
RE, SILVICULTURII Șl GOS
PODĂRIRII APELOR, BI
ROURILOR EXECUTIVE ALE 
ORGANELOR CENTRALE 
COMPONENTE. Lucrările ședinței au fost conduse de tovarășul X1™”’ B»rb«lț»cU. secretar al C.C. ®1 P.C.R. Tovarășul Cornel Pacoste, viceprim-ministru al guvernului președintele Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, a prezentat Raportul privind rezultatele obținute în 1988 de unitățile din agricultură, industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor, precum și măsurile necesare pentru realizarea planului pe 1989.Au luat cuvintul tovarășii: Adelina Popescu, Ion Burtea, Vasile Platon, v asile Vilsan, Alexandru Antonescu, Adrian Eftode, Virgil Nicolescu, Viorel Davidoiu, Vasile Truțescu, Nicolae Mantz, Ioana Drăgan, Ion Mus- tațea, Călin Popescu, Vaier Teușdea, Constantin Zanfir, Ștefan Chircules- cu. Marin Diaconu, Stan Țîrlea, Alexandru Burcea, Stelian Teodorescu, Ion Drăghici, Petre Berzescu, Gheorghe Glăman, Rodica Matei, Ion Bucu- rescu, Constanța Balint, Nicolae Chelu, Luminița Dan, Traian Dumitrescu, Jana Buzduga, Liliana Mîra, Gheorghe Toncea.în cursul dezbaterilor s-a subliniat ca nivelurile prevăzute în proiectele planului național unic de dezvoltare economico-socială a țării, de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor, planului financiar centralizat și bugetului de stat pe 1989, precum și programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe anul viitor sînt pe deplin realizabile, acestea asigurind în continuare dezvoltarea mai puternică a patriei, ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. S-a evidențiat faptul că numeroase unități agricole de stat și cooperatiste au acumulat o bună experiență in folosirea cu randament ridicat a pă- mîntului, a bazei materiale, ceea ce 
a dus la realizarea unor recolte mari, la creșterea efectivelor de animale și a producțiilor acestora în conformitate cu obiectivele înfăptuirii noii revoluții agrare. In același timp, au fost analizate, cu înaltă răspundere, neajunsurile care s-au manifestat în activitatea unor unități agricole de stat și cooperatiste, care nu au realizat producțiile planificate.Un loc important în dezbateri l-au ocupat problemele privind pregătirea în cele mai bune condiții a producției agricole din anul viitor. A fost prezentat modul cum se acționează pentru realizarea unor recolte mari, folosirea la întreaga capacitate a mijloacelor mecanice, organizarea activității în campania de primăvară a anului viitor, pentru îmbunătățirea radicală a activității din zootehnie.Au fost evidențiate preocupările colectivelor din industria alimentară, silvicultură, din domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului înconjurător pentru realizarea programelor speciale, pentru intensificarea acțiunilor de organizare și modernizare a producției, pentru realizarea sarcinilor de plan în acest an și pe întregul cincinal.Participanții la dezbateri au dat expresie angajamentului ferm al tuturor lucrătorilor ogoarelor, al oamenilor muncii din industria alimentară, silvicultură și din gospodărirea apelor de a acționa cu înaltă responsabilitate comunistă, în spirit revoluționar pentru transpunerea in practică a orientărilor și indicațiilor cuprinse in expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru îndeplinirea exemplară a planului pe anul 1989 și pe întregul cincinal, a programului de autoaprovizionare, aducindu-și astfel o contribuție tot mai însemnată la ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului, la înflorirea multilaterală a patriei noastre socialiste.
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Marți după-amiază s-au desfășurat lucrările plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii.în sală se aflau membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului.La lucrări au participat membrii Consiliului Național al Oamenilor Muncii și membrii Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale.Au luat parte, ca invitați, cadre de conducere din ministere șl alte instituții centrale, directori de centrale Industriale și unități economice, muncitori, maiștri, ingineri, economiști, cercetători, proiectanți, activiști de partid șl de stat, ai organizațiilor de masă și obștești.Din Însărcinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu; secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii, lucrările plenarei au fost conduse de tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., prim- vicepreședinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii și președinte al Biroului Executiv al consiliului.Au fost dezbătute proiectele Planului național unic de dezvoltare economico-socială. Planului de dezvoltare a agriculturii. industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor, Planului financiar centralizat al activității economico-sociale și Bugetului de stat pe anul 1989, Programul privind autocon- ducerea șl autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei a- provizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe anul viitor, precum și un raport cu privire la îmbunătățirea activității consiliilor oamenilor muncii pentru Îndeplinirea exemplară a rolului și atribuțiilor ce le sînt conferite de lege în cadrul democrației muncitorești-revoluționare.Dezbaterile s-au desfășurat pe baza orientărilor, ideilor și sarcinilor cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la „Stadiul actual al societății socialiste românești și perspectivele dezvoltării sale viitoare, perfecționarea conducerii economico-sociale, dezvoltarea democrației muncitorești-revoluțio- nare; rolul statului și al organismelor democratice. Creșterea rolului Partidului Comunist Român și activitatea ideologică, politico-educatlvă, ridicarea nivelului de cunoaștere științifică, de cultură, a conștiinței revoluționare. Raportul ' de' fbrțe și caracteristicile fundamentale ale situației Internaționale". prezentată in cadrul ședinței comune a plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești.La dezbateri au luat cuvîntul tovarășii Nicolae Bușui, Dan Surulescu, Costică Antohi, Constantin Dinu, Dumitru Gheoca, Lukacs Laslo, Gheorghe Paras- chiv, Maria Gana, Marin Niță, Iulian Ploștlnaru, Valentina Veronica Ene, Ioan Schmidt, Dan Dihelu, Ion Anastasiu, Si- mion Cotoi.

în cuvîntul lor, partici*- panții au dat cea mai înaltă apreciere magistralei expuneri prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in cadrul lucrărilor ședinței comune și au susținut in unanimitate propunerea ca acest document de excepțională însemnătate să fie adoptat ca program de muncă și acțiune revoluționară al partidului, al întregului popor.Participanții la plenară au dat glas sentimentelor de aleasă stimă și nemărginită dragoste pe care clasa noastră muncitoare, întregul popor le nutresc față de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția sa determinantă la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la ridicarea patriei noastre socialiste pe noi trepte de progres și civilizație. A fost pus in lumină a- portul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu la adin- cirea și perfecționarea democrației noastre muncitorești-revoluționare, la mobilizarea energiilor creative ale oamenilor muncii în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.în același timp, cei care au luat cuvîntul au exprimat înalta prețuire față de contribuția deosebită a tovarășei Elena Ceaușescu, eminent militant politic și savant de largă recunoaștere internațională, la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economică și socială a țării, la înflorirea necontenită a științei, in- vățămîntului și culturii românești.în cadrul dezbaterilor s-a reliefat că în deplină concordanță cu cerințele dezvoltării țării in etapa actuală și în perspectivă, proiectele de plan pe anul 1989, elaborate sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, asigură dezvoltarea intensivă a economiei naționale, sporirea eficienței In toate ramurile și sectoarele acesteia, atribute ale înfăptuirii obiectivului strategic fundamental de trecere a României de la stadiul de țară în curs de dezvoltare la stadiul superior de țară mediu dezvoltată. Vorbitorii au subliniat că prin realizarea planurilor și programelor stabilite se asigură continuarea creșterii în ritm susținut a forțelor de producție, sporirea neîncetată a avuției naționale, a bunăstării Întregului popor, progresul general al societății, corespunzător hotări- rilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.'în lumina orientărilor, indicațiilor și sarcinilor cuprinse în magistrala expunere a condu- . cățorului partidului și statului nostru, plenară a dezbătut, în spirit , critic și autocritic, cu exigență și răspundere, activitatea Consiliului Național al Oamenilor Muncii, a consiliilor județene, din ministere, centrale și întreprinderi pe linia îndeplinirii sarcinilor și atribuțiilor conferite de lege, responsabilitatea cu care acționează pentru mobilizarea întregului potențial tehnic, material și uman la îndeplinirea planurilor și programelor de dezvoltare eco- nomică-socială a țării.Raportînd asupra activității desfășurate In perioada care a 

PLENARA CONSILIULUI CULTURII
Șl EDUCAȚIEI SOCIALISTE

trecut din acest an, vorbitorii au evidențiat rezultatele obținute pe 11 luni ale anului în curs, relevînd acțiunile și măsurile întreprinse pentru utilizarea cu eficiență sporită a capacităților de producție existente, pentru sporirea mai accentuată a productivității muncii, îmbunătățirea organizării și modernizarea producției, a tehnologiilor, fluxurilor de fabricație și a produselor, creșterea nivelului tehnic și calitativ al acestora, reducerea consumurilor de materii prime, materiale și energie. A fost evidențiată preocuparea tuturor colectivelor de oameni ai muncii pentru realizarea în condiții de înaltă calitate a producției pentru export și creșterea competitivității produselor românești pe piața externă.Cei care au luat cuvîntul s-au referit, totodată, la lipsurile și neajunsurile manifestate in diferite sectoare, prezentînd măsuri și propuneri pentru înlăturarea acestora, pentru Îmbunătățirea întregii activități, pentru recuperarea în cel mai scurt timp a rămînerilor in urmă și îndeplinirea integrală a prevederilor de plan.în cadrul dezbaterilor au fost evidențiate preocupările colectivelor de oameni ai muncii din domeniul investițiilor, pentru scurtarea termenelor de execuție la obiectivele aflate în construcție și realizarea producției la nivelul parametrilor proiectați.O atenție deosebită a fost a- cordată acțiunilor întreprinse în vederea lărgirii, în continuare, a bazei energetice și de materii prime, modernizării structurilor producției industriale, prin dezvoltarea, cu prioritate, a ramurilor de înaltă tehnicitate, care asigură valorificarea superioară a materiilor prime și a resurselor energetice, creșterea competitivității și eficienței produselor românești pe piețele externe. A fost subliniată necesitatea de a se depune în continuare eforturi pentru înnoirea produselor și îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al producției, pentru introducerea mai rapidă a tehnologiilor noi și modernizate, a mijloacelor de automatizare care asigură creșterea productivității muncii, factor hotărî- tor în ridicarea eficienței în-' tregli activități, în dezvoltarea generală a economiei tării.Dezbaterile au pus în evidență importanța deosebită pe care o au în fundamentarea propunerilor din proiectele de plan studiile și programele privind dezvoltarea cercetării științifice și extinderea progresului tehnic în toate ramurile de producție.Numeroși vorbitori au prezentat modul cum se acționează pentru aplicarea mecanismului economlco-financiar, pentru întărirea autoconduceril muncitorești și autogestiunii șț perfecționarea, în continuare, a planificării, conducerii și organizării activității în toate domeniile vieții economico- sociale.In timpul dezbaterilor a fost relevată experiența organelor de conducere colectivă in direcția sporirii exigentei șl spiritului de răspundere in vederea îndeplinirii în cele mai bune condiții a planului, a tuturor sarcinilor ce le revin, soluționării operative și eficiente a problemelor de care depind buna 

desfășurare a proceselor de producție, gospodărirea rațională a. resurselor materiale și financiare, a avuției naționale.Dezbaterile au evidențiat importanța deosebită a măsurilor luate din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru dezvoltarea și adincirea permanentă a democrației noastre muncitorești-revoluționare, pentru perfecționarea continuă a sistemului de conducere și planificare, a stilului și metodelor de muncă ale organelor de conducere colectivă, creșterea rolului centralelor ca unități titulare de plan, a răspunderii tuturor colectivelor de oameni ai muncii pentru buna gospodărire și administrare a avuției naționale. în acest cadru a fost prezentat modul in care se acționează pentru creșterea spiritului de răspundere, a ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, in vederea îndeplinirii planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei.De la tribuna plenarei a fost exprimat angajamentul ferm al oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul patriei de a acționa cu înaltă responsabilitate pentru transpunerea in viață a tezelor, orientărilor și indicațiilor cuprinse în magistrala expunere a secretarului general al partidului, pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor actualei etape de dezvoltare economico-socială a României, a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Cei care au luat cuvîntul au reafirmat și cu acest prilej adeziunea deplină a comuniștilor, a întregului popor la politica externă a partidului și statului nostru, față de acțiunile, demersurile și inițiativele secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, consacrate destinderii, păcii, dezarmării, înțelegerii și colaborării între toate națiunile lumii.într-o atmosferă de puternică angajare patriotică, Consiliul Național al Oamenilor Muncii, în numele tuturor celor pe ca- re-i reprezintă, a adoptat, in unanimitate, expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la ședința comună a plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești ca program de muncă și acțiune revoluționară al Consiliului Național, consiliilor județene, consiliilbr de conducere din ministere și centrale și consiliilor oamenilor muncii din toate întreprinderile țării noastre.Au fost aprobate, în unanimitate", documentele Înscrise pe ordinea de zi.în spiritul tezelor, orientărilor și sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința comună a plenarei Co- mitetulții Central al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, cei prezenți s-au angajat să acționeze cu multă răspundere pentru ca toate consiliile oamenilor muncii să se afirme și mai puternic ca organisme ale autoconducerii, autogestiunii, autofinanțării, să crească rolul lor la înfăptuirea politicii eco- nomico-financiare a partidului și statului, la îndeplinirea e- xemplară a planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei.

Sub președinția tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al R.C.R., prim viceprim-minis- tru al guvernului, președintele Consiliului Național al Științei și învățămintului, a avut loc, marți după-amiază, in Capitală, plenara Consiliului Național al Științei și învățămintului.La lucrări au luat parte miniștri, membri ai conducerilor Academiei Republicii Socialiste România, ai academiilor de științe, institutelor cen'trale, unităților de cercetare științifică, inginerie tehnologică și de proiectare, institutelor de învăță- mint superior, oameni de știință, cercetători, profesori universitari, alte cadre didactice, secretari ai comitetelor județene de partid cu probleme economice și de propagandă, secretari ai comitetelor de partid din unități de cercetare și de învă- țămînt, specialiști din centrale și întreprinderi industriale, reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații de masă și. obștești.în lumina ideilor, tezelor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, plenara a analizat, intr-un spirit de profundă exigență și înaltă responsabilitate, modul în care se realizează hotăririle Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului în domeniul științei și învățămîntu- lui, activitatea depusă pentru îndeplinirea prevederilor planului de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic pe anul 1988 și ale planului da asigurare a forței de muncă, dezvoltarea învățămintului și perfecționarea pregătirii cadrelor și a dezbătut pe larg sarcinile ce revin acestor importante sectoare în cadrul planului pe 1989.în cadrul dezbaterilor asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi au luat cuvîntul tovarășii : Aurel Sandu, loan Io- viț Popescu, Mircea Drăgulin, Coleta De Sabata, Maria Io- nescu, Viorel Barbu, Corneliu Rizescu, Marin Ivașcu, Poliana Cristescu, Radu Voinea, Doina Ivan, Octavian Juncu, Nicolae Andreescu, Filofteia Negruțiu, Iulia Petrescu, Cristian Hera, Domnica Alexandrescu, Lorica Gavriliță, Matei Ani, Iulian Mateescu, Ion Dodu Bălan, Dumitru Goidea.Participanții la dezbateri au dat o înaltă apreciere magistralei expuneri prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in deschiderea ședinței comune a plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești — document de cea mai mare. însemnătate pentru Întreaga construcție socialistă din patria noastră, care deschi* de noi orizonturi de progres și civilizație pentru societatea românească.Exprimind cele mal alese sentimente de stimă, dragoste șl. recunoștință față de secretarul general al partidului, președintele Republicii, făuritor al concepției revoluționare privind transformarea științei și învăță- mîntului In factori fundamentali ai progresului economico- social în țara noastră, partici- panții au evidențiat’ rolul esențial și contribuția excepțională a- le tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și fundamentarea întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, la organizarea și edificarea operei istorice de construire a socialismului și comunismului în România.în același timp, s-a dat expresie caldei prețuiri și celor mai alese aprecieri față de activitatea neobosită, multilaterală a tovarășei academician 

doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională, sub a cărui permanentă și nemijlocită conducere, Consiliul Național al Științei și învățămintului, întregul front al cercetării științifice românești, specialiștii din învățămint și producție aduc o contribuție remarcabilă la dezvoltarea economico-socială a patriei, la îmbogățirea patrimoniului științific național, la ridicarea nivelului de pregătire și cultură al întregului popor, la intensificarea colaborării și cooperării tehni- co-științifice internaționale, a schimbului de valori materiale și spirituale dintre România și celelalte națiuni ale lumii.în raportul prezentat de tovarășul Ion Ursu, prim-vicepre- ședinte ăl Consiliului Național al Științei și învățămintului, și în cadrul dezbaterilor s-a subliniat că organizațiile de partid, organele de conducere colectivă din aceste sectoare și-au concentrat activitatea, potrivit indicațiilor secretarului general al partidului, in direcția integrării mai accentuate a cercetării științifice, invățămîntului și producției în efortul întregului popor de promovare a României in rîndul țărilor cu o dezvoltare medie — obiectivul strategic al actualei etape de înfăptuire a mărețului Program al partidului. S-a relevat că pe această bază cercetarea științifică a adus o contribuție însemnată la îndeplinirea prevederilor de plan, asigurînd soluțiile tehnice necesare introducerii in fabricație a unor produse și tehnologii cu performante tehnico-economice superioare. în același timp, s-a acționat pentru lărgirea bazei naționale de materii prime și materiale. S-a desfășurat, totodată, o amplă activitate pentru realizarea programelor de organizare științifică și modernizare a producției, acordîn- du-se o deosebită atenție ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterii productivității muncii, diminuării consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie.S-a relevat că, în concordantă cu obiectivele noii revoluții agrare, activitatea de cercetare și inginerie tehnologică a dat un sprijin mai susținut agriculturii și zootehniei.Participanții Ia dezbateri au evidențiat că, pe baza orientărilor și cerințelor formulate da secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a continuat acțiunea de perfecționare și modernizare a conținutului procesului instructiv-edu- cativ pe toate treptele de pregătire a tineretului.Subliniind succesele obținute In domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și introducerii progresului tehnic, participanții la dezbateri au scos in evidență că rezultatele obținute nu se ridică In unele sectoare la nivelul dotării tehnico-materiale și capacității reale a cadrelor de care beneficiază economia noastră națională, al exigențelor actualei etape de dezvoltare a țării. Neîndeplinirea unor obiective din planul național unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1988 este legată de neajunsurile manifestate In înfăptuirea sarcinilor cuprinse In programele de modernizare a produselor și tehnologiilor.în cadrul plenarei s-au făcut propuneri menite să conducă la îmbunătățirea muncii de concepție, accelerarea ciclului de cercetare-proiectare-produc- ție, folosirea mai eficientă a personalului și a bazei materiale, perfecționarea activității de Informare și documentare, stabilirea unei colaborări mai strînse Intre unitățile de cer- cetare-proiectare-invățămint și cele de producție.în continuare au fost adoptate în unanimitate proiectul 

Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România în anul 1989 — din care fac parte integrantă și programele de cercetare și învățămint, precum și celelalte documente aflate pe ordinea de zi a plenarei.Plenara Consiliului Național al Științei și Invățămintu- lbi a adoptat în unanimitate expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința comună din 28 noiembrie, ca program de muncă al Consiliului Național al Științei și învățămintului, al tuturor celor ce militează în aceste domenii pentru creșterea contribuției lor la înfăptuirea politicii partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și. înaintare a României spre comunism, in cadrul căreia un rol hotăritor și sarcini de cea mai mare, răspundere revin științei și învățămintului.Luînd cuvîntul în tnche- iereti dezbaterilor, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu a spus :„Plenara Consiliului Național al Științei și învățămintului a analizat — în lumina orientărilor și cerințelor formulate în expunerea secretarului general al partidului — activitatea desfășurată pentru îndeplinirea planului de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic pe anul 1988, precum și a planului de învățămint și pregătire a_ forței de muncă și a dezbătut pe larg sarcinile și răspunderile ce revin acestor importante sectoare in cadrul planului pe anul 1989.Rapoartele prezentate șl luările de cuvint au evidențiat atît rezultatele obținute, cit și neajunsurile care s-au manifestat în această perioadă, precum și măsurile ce se impun pentru ridicarea pe o treaptă superioară a activității în aceste domenii.Pornind de la cerințele mari pe care partidul Ie pune în fața cercetării și învățămintului, trebuie să asigurăm o organizare exemplară a activității în aceste importante sectoare ale construcției socialiste, încît să obținem rezultate cît mai bune în toate domeniile. Acum — așa cum a reieșit și din dezbaterile plenarei noastre — trebuie să concentrăm toate eforturile cercetării pentru încheierea, în bune condiții, a planului de cercetare și progres tehnic pe anul 1988, acordînd cea mal mare atenție recuperării restanțelor, îndeosebi în ce privește asimilarea de mașini, utilaje și noi materiale.în același timp, se impune o temeinică pregătire a realizării planului pe 1989, ale cărui prevederi au fost dezbătute și a- probate de plenara noastră, precum ,și a programului de cercetare pe întregul cincinal.în vederea realizării In bune condiții a planului de cercetare pe anul viitor, trebuie să se asigure de pe acum concretizarea sarcinilor pe institute, laboratoare și secții și constituirea colectivelor mixte de cercetare, învățămint și producție.Astfel, printr-o utilizare mai bună a bazei materiale.și a cadrelor de cercetare, să se obțină o reducere însemnată a duratei lucrărilor, finalizarea și introducerea lor mal rapidă In producție.Totodată, va trebui să organizăm mai temeinic activitatea de cercetare pe problemele prioritare ale viitorului cincinal în vederea creșterii contribuției științei la realizarea Programului partidului, la dezvoltarea generală a patriei noastre socialiste.în centrul preocupărilor noastre trebuie să stea îndeplinirea integrală a programelor de organizare și modernizare — factor hotăritor in realizarea ac

țiunii de mare însemnătate pentru dezvoltarea intensivă a economiei naționale, a tuturor sectoarelor de activitate.înfăptuirea programelor de organizare și modernizare a producției trebbie să ducă la creșterea productivității muncii, la reducerea consumurilor materiale și energetice, la ridicarea nivelului tehnic și calitativ al tuturor produselor care să satisfacă cele mai exigente cerințe din punctul de vedere ai calității și fiabilității. După cum a apreciat secretarul general al partidului, problema calității este problema fundamentală a economiei noastre în următoarea etapă — și trebuie să se facă totul pentru deplina ei soluționare.De asemenea, cercetarea trebuie să se implice mult mai profund în reducerea consumurilor materiale și energetice — atît prin fundamentarea temeinică a normelor, dar mai cu seamă prin participarea efectivă, în toate unitățile, la aplicarea măsurilor de încadrare in nivelurile de consum stabilite, îndeosebi se impune să se a- corde o atenție sporită înfăptuirii programelor de înnoire și modernizare a tehnologiilor mari consumatoare de materiale șl energie.Intensificînd preocuparea pentru realizarea obiectivelor legate de lărgirea bazei de materii prime și materiale, de valorificare a resurselor refolo- sibile, este necesar, totodată, să urmărim cu strictețe asimilarea lâ termenele planificate, și chiar în devans, a materialelor destinate reducerii importurilor și creșterii exportului.Este necesar, de asemenea, să se acorde o atenție sporită utilizării raționale a întregului personal de cercetare și proiectare, gospodăririi judicioase a fondurilor materiale și financiare, astfel incit criteriul eficienței maxime să devină prioritar și în această activitate.în cadrul dezbaterilor plenarei, un loc important l-au ocupat problemele pregătirii forței de muncă, ale învățămintului. Dispunem și în acest domeniu de tot ce este necesar pentru realizarea obiectivelor stabilite și va trebui să se facă, în continuare, totul pentru a asigura tinerilor, tuturor oamenilor muncii o temeinică instruire, un nivel profesional și cultural ridicat, astfel încît să poată acționa, In toate domeniile, ca făuritori de nădejde ai socialismului și comunismului în România. Învățămîntul de toate gradele trebuie să-și sporească și mai mult contribuția la pregătirea de muncitori și specialiști cu un larg orizont de cunoștințe științifice și tehnice, să formeze și să dezvolte la toți tinerii dragostea față de patrie, partid și popor, trăsăturile patriotismului și umanismului socialist. un spirit de înaltă feS-' ' ppnsabilițate comunistă și cetăr țenească, de angajare activă, revoluționară In muncă. In procesul de edificare a noii orîn- duiri.în încheiere, doresc să-mî exprim convingerea că toți cei ce muncesc in domeniul științei și învățămintului vor depune toate eforturile pentru îndeplinirea exemplară a prevederilor planului pe anul în curs, pe anul 1989 și pe întregul cincinal, in vederea creșterii permanente a contribuției acestor importante sectoare la dezvoltarea economico-socială a întregii țări.întîmpinînd cel de-al XÎV-lea Congres al partidului cu realizări tot mai însemnate in tqa- te domeniile de activitate, răspundem astfel încrederii : și prețuirii pe care le acordă cercetării și învățămintului partidul, întregul nostru popor !“.Cuvîntarea tovarășei Elena Ceaușescu a fost urmărită cu deosebit interes și multă atenție de participanții la plenară și subliniată cu vii aplauze.Marți după-amiază a avut Ioc plenara Consiliului Culturii și Educației Socialiste.Lucrările plenarei au fost conduse de tovarășa Suzana Gâdea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste.La lucrările plenarei, alături de membrii Consiliului Culturii și Educației Socialiste, au luat parte președinții comitetelor județene de cultură și educație socialistă, cadre de conducere din unități subordonate C.C.E.S., reprezentanți ai uniunilor de creație, ai , unor instituții centrale.Au luat cuvîntul tovarășii : Vasile Crișan, Ion Brad. Dumitru Ionaș, Nicolae Croitoru, Alecu Floareș, Majal Adalbert, Viorel Ioan Sicoe, Dumitru Ghișe, Gheorghe Bălăiță, Gabriela Marinescu, Ion Alin Gheorghiu, Adrian Călin, Vasile Tomescu, Hajdu Gydzo, Angela Popescu Brediceni, Cornelia Georgescu, Petre Popa.Vorbitorii au subliniat că Plenara Consiliului Culturii și Educației Socialiste s-a desfășurat în atmosfera de intensă trăire patriotică și mobilizare revoluționară generată de magistrala expunere prezentată în deschiderea ședinței comune a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Document programatic de inestimabilă însemnătate teoretică și practică, expunerea s-a constituit, au arătat participanții la dezbateri, într-o nouă și excepțională contribuție a secretarului general al partidului nostru la afirmarea a- devărurilor generale ale socialismului științific și la îmbogățirea lor creatoare cu noi teze, concepte și idei privind 

valorificarea uriașului potențial de progres al orinduirii so-' cialiste. Consiliul Culturii și Educației Socialiste, întregul activ din domeniul culturii și artei și-au exprimat profunda a- preciere față de expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, unanima și înflăcărată adeziune față de acest remarcabil document științific și revoluționar, strălucită expresie a gîndirii secretarului general al partidului, a ac-- tivității neobosite pe care cel mai iubit fiu al națiunii o desfășoară cu inepuizabilă vigoare și fierbinte patriotism pentru continua înflorire a României socialiste, pentru triumful pădii, prieteniei și colaborării intre popoarele lumii.Dezbaterile au pus în evidență faptul că activitatea Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a organelor și instituțiilor de cultură și artă din țara noastră a fost orientată, in anul 1988, în lumina Tezelor din aprilie, spre a se asigura îmbunătățirea radicală a ansamblului muncii cultural-educative, artistice și de creație, In vederea creșterii contribuției a- cesteia la antrenarea celor mai largi categorii de oameni ai muncii la înfăptuirea programelor stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului.Plenara Consiliului Culturii și Educației Socialiste a dat o vie expresie sentimentelor de aleasă stimă și prețuire față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și învățămintului, pentru contribuția sa remarcabilă la dezvoltarea științei, în- vățămîntului, culturii și artei în patria noastră, pentru activitatea multilaterală, de înaltă răspundere, desfășurată în conducerea partidului și statului.Vorbitorii au făcut o exigentă analiză a manifestărilor com

plexe politico-educative și cul- tural-artistice organizate de organismele și instituțiile cultu- ral-artistice, uniunile și asociațiile de creatori in cadrul Festivalului național „Cîntarea României", acțiuni menite să contribuie la dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, la formarea omului nou, cu un înalt nivel de pregătire științifică și un larg orizont de cultură, constructor activ al noii societăți socialiste. S-a acționat pentru stimularea participării oamenilor muncii, a tineretului la creația tehnico-științifică, pentru intensificarea activității de educație materialist-științifi- că, moral-cetățenească a acestora.Analiza critică și autocritică a muncii cultural-educative de masă a evidențiat o serie de neajunsuri și deficiențe privind activitatea unor așezăminte și instituții de cultură, încă insuficient ancorată în problemele concrete ale dezvoltării economico-sociale și care contribuie în mică măsură la popularizarea și răspîndirea experienței înaintate, la mobilizarea oamenilor muncii în realizarea sarcinilor ce le revin.A fost subliniată necesitatea ridicării nivelului calitativ al operelor literare și artistice. Pornind de la considerațiile formulate in această privință de secretarul general aJ partidului în expunerea prezentată în deschiderea ședinței comune, potrivit cărora izvorul nesecat de inspirație al creațiilor de adevărată valoare artistică este viața și munca poporului nostru, iar eroul lor omul de astăzi, constructor al socialismului și comunismului, vorbitorii s-au referit la sarcinile sporite ce revin uniunilor de creație, instituțiilor artistice în promovarea unor opere de calitate cu un profund mesaj umanist, • educativ, militant, angajat, care să contribuie și mai eficient la mo

delarea unui om nou, cu o conștiință înaintată, animat de un vibrant patriotism și de un puternic spirit revoluționar.Consiliul Culturii și Educației Socialiste — s-a evidențiat în plenară — a acționat și acționează in direcția promovării schimburilor de valori spirituale cu străinătatea, în dezvoltarea colaborării culturale cu toate țările lumii.Puternic mobilizați de Ideile și orientările cuprinse In expunerea prezentată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, întregul activ cultural din tara noastră va acționa — după cum ș-a desprins și pe parcursul lucrărilor plenarei C.C.E.S. — în spirit revoluționar, cu înaltă dăruire patriotică, pentru ca activitatea cultu- ral-educativă să devină o importantă forță motrice a înaintării întregului nostru popor pe calea socialismului și comunismului, un factor dinamizator al maselor în înfăptuirea hotăriri- lor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, în edificarea noii Românii prospere, libere și independente.S-a exprimat deplina aprobare a documentelor înscrise pe ordinea de zi.în încheiere, într-o atmosferă vibrantă, de puternică angajare patriotică, participanții Ia plenară au adoptat tezele, orientările și ideile din expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în deschiderea ședinței comune a plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice șl organizațiilor de masă și obștești ca program propriu de muncă și acțiune revoluționară pentru îndeplinirea sarcinilor șl obiectivelor activității politico- educative și cultural-artistice.

PLENARA CONSILIULUI SANITAR 
SUPERIORLucrările plenarei Consiliului Sanitar Superior, care s-au desfășurat marți tn Capitală, au fost conduse de tovarășa Lina Ciobanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-minis- tru al guvernului, președinte al Consiliului Sanitar Superior.Au luat parte, ca invitați, membri ai consiliului de conducere al Ministerului Sănătății, secretari cu probleme sociale al unor comitete județene de partid, directori de instituții, centre medicale și unități sanitare, medici șefi de sectoare din municipiul București, reprezentanți ai unor ministere, organizații de masă și obștești, membri ai Comisiei Naționale de Demografie.Au luat cuvîntul tovarășii : Silvia Albu, Andrei Firică, Biro Geza, Stelian Ivașcu, Coriolan Cotuțiu, Dan Enăchescu, Romu- lu Opre, Sergiu Mănescu, Geor- geta Mecu, Viorica Gheorghe, Emil Măgureanu, Veronica Cio- bănete, Costică Iurea, Ana Mircea, Nicolae Teleki, Rada Mocanii, Ioana Lucia Anghelescu, Eugenia Emma Ursache, Nicolae Ilie Udrea, Ștefan Dulămea, ROdica Elena Mindru, Doina Solomon, Melany Ciubotaru, Elena Doina Andru, Gheorghe David, Liviu Vulcu, Radu Le- zeu, Mircea Geormăneanu, Vasile Predescu, Alexandru Opro- iu, Niță Plantos, Paula Eugenia Lăzărescu, Elena Pârvu, Georgeta Malene, Costache Zmeu, Aneta Ciocan.Vorbitorii au dat o înaltă a

preciere magistralei expuneri a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, rostită in deschiderea ședinței comune a plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, strălucit model de a- naliză științifică a realizărilor economico-sociale și politice ale României, a tendințelor ce se manifestă în lumea contemporană, document de excepțională valoare teoretică și practică.Participanții au exprimat cele mai alese ginduri și simțăminte de adîncă prețuire și recunoștință față de neobosita activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, aducînd un vibrant omagiu celui mai iubit fiu al națiunii noastre, eminent gînditor și om politic, a cărui monumentală operă teoretică și strălucită acțiune practică revoluționară au făurit scumpei noastre patrii un nou destin.Participanții au adus un Înalt omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru grija manifestată constant față de dezvoltarea și modernizarea sectorului medico-sanitar, pentru o- rientarea cercetării și învăță- mîntului medical spre soluționarea problemelor majore ale asistenței medicale.în lumina orientărilor și sarcinilor cuprinse în magistrala expunere a conducătorului 

partidului și statului nostru, plenara Consiliului Sanitar Superior a analizat modul In care comuniștii, întregul personal sanitar au acționat pentru îndeplinirea politicii sanitare și demografice promovate de partidul și statul nostru, a programelor de sănătate, a hotărîrilor adoptate de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului.Participanții la dezbateri s-au referit la modul cum au acționat în vederea păstrării și întăririi stării de sănătate a populației, pentru creșterea calității asistenței medicale, pentru realizarea unor Indicatori demografici în concordantă cu nivelul actualei etape de dezvoltare generală a societății noastre.Pe baza indicațiilor și orientărilor secretarului general al partidului, plenara a stabilit măsuri pentru îmbunătățirea în continuare a asistenței sanitare a populației.Relevind faptul că revoluția tehnico-științifică pune și in fața sectorului sanitar sarcini și obiective noi, participanții la dezbateri au pus în lumină însemnătatea programelor de dezvoltare a cercetării științifice in strinsă legătură cu învățămîntul și asistența medicală, rolul deosebit aJ utilizării celor mai noi cuceriri ale științei medicale in folosul perfecționării continue a activității de ocrotire a sănătății populației României socialiste.Vorbitorii au subliniat preo

cupările unanime pentru crearea în rîndul personalului sanitar mediu și superior a unei înalte conștiințe umanitare, a simțului datoriei și responsabilității față de sănătatea poporului.Analizînd neajunsurile ce se manifestă în activitatea unor unități medico-sanitare, vorbitorii au exprimat hotărîrea întregului personal sanitar de a acționa în direcția eliminării grabnice a acestora, de a depune' toate eforturile pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor, orientărilor și indicațiilor date de secretarul general al partidului, pentru transpunerea în viață a politicii sanitare și demografice a partidului și statului, pentru îmbunătățirea continuă a sănătății, capacității de muncă și creație a poporului, aducîndu-și astfel o contribuție tot mai însemnată la dezvoltarea multilaterală a patriei, la sporirea continuă a nivelului de trai al națiunii noastre socialiste.Dînd expresie voinței tuturor celor ce-și desfășoară activitatea în domeniul ocrotirii sănătății, participanții la plenară au adoptat magistrala expunere a secretarului general al partidului ca document programatic de lucru al organismelor democratice ale oamenilor muncii din instituțiile sanitare, al tuturor lucrătorilor din acest domeniu.în încheierea lucrărilor au fost aprobate documentele înscrise pe ordinea de zi.

i
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați mulțumirile mele cordiale pentru amabilul mesaj de felicitare pe care mi l-ați adresat cu ocazia celei de-a 28-a aniversări a Zilei independentei. sLa rindul meu, împărtășind sincer dorințele exprimate de dumneavoastră, folosesc acest prilej pentru a vă transmite, in numele guvernului și poporului Nigeriei, precum și al meu personal, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului țării dumneavoastră.
General IBRAHIM B. BABANGIDA

Președintele Republicii, 
Comandant Suprem al Forțelor Armate 

ale Republicii Federale Nigeria

Cronica zilei

TELEGRAMĂ

Cu prilejul celei de-a 44-a aniversări a Zilei eliberării Albaniei și a victoriei revoluției populare, Zoi Toska, ambasadorul Republicii Populare Socialiste Albania la București, .a oferit marți o recepție.Au participat Neculai Ibănescu, v i cep rim -ministru al guvernului, .Constantin Radu, primarul general al papitalei, miniștri, membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale, organizații de masă și obștești, oameni de cultură și artă, ziariști.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă primului-ministru. al Statului Barbados, L. Erskine Sandi-
ford, cu ocazia Zilei naționale a acestei țări, prin care, in numele guvernului și al său personal, ii transmite sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări.

(Agerpres)

Manifestări consacrate implinirii 
a 10 de ani de la făurirea 

statului național unitar român
Continuă suita de manifestări organizate in diferite țări ale lumii cu 

prilejul implinirii a 70 de ani de la făurirea statului national unitar ro
mân. in cadrul cărora este evocată semnificația actului istoric de la 1 
Decembrie 1918 in viața social-politică a poporului român.

Sint. totodată, puse in evidență marile realizări obținute de poporul 
român in construcția - socialistă, cu deosebire in perioada inaugurată de 
istoricul Congres al IX-lea al P.C.R., de cind la conducerea țării se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

ZIUA NAȚIONALĂ A RJLP. YEMEN

tv
Cu prilejul „Zilei internaționale de solidaritate 

cu poporul palestinian1’în Capitală a avut loc, marți, o adunare consacrată „Zilei internaționale de solidaritate cu poporul palestinian", organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Liga română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa,Au luat parte activiști de partid și de stat, reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, ai Comitetului Central al U.T.C., U.A.S.C.R., Consiliului Național al Femeilor, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții buctireștene.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice ai țărilor arabe acreditați in țara noastră.Despre semnificația „Zilei internaționale de solidaritate cu poporul palestinian" a vorbit Matei Ani, membru al Biroului Executiv al Consiliului Național al F.D.U.S., care a arătat că intre Partidul Comunist Român, Republica Socialistă România și Organizația pentru Eliberarea Palestinei, între popoarele român și palestinian s-au statornicit relații tradiționale de prietenie și solidaritate. Relevind poziția țării noastre, vorbitorul a subliniat că guvernul român recunoaște crearea statului

palestinian și salută Declarația politică dată cu acest prilej. România, a spus el, desfășoară o intensă activitate in sprijinirea cauzei juste a poporului palestinian, a reglementării politice a situației din Orientul Mijlociu, pentru transformarea acestei regiuni intr-o conviețuirii pașnice, subliniat importanța convorbirilor dintre Nicolae CeaușescuYasser Arafat în dezvoltarea relațiilor de strinsă prietenie, solidaritate și conlucrare dintre popoarele român și palestinian.în continuare, a luat cuvintul Ismail Ahmad Mohammad, vice- reprezentant permanent al O.E.P. la București, care a transmis din partea Organizației pentru Eliberarea Palestinei calde mulțumiri, împreună cu aprecieri deosebite la adresa Partidului Comunist Român, a României, a președintelui Nicolae Ceaușescu pentru sprijinul și solidaritatea manifestate față de cauza poporului palestinian.în încheierea adunării s-a vizionat un film documentar palestinian.(Agerpres)

zonă a păcii și Vorbitorul a intilnirilor și tovarășul și tovarășul

In jurul orei 12,00 TRANSMISIUNE 
DIRECTA : ÎNCHIDEREA LU
CRĂRILOR ȘEDINȚEI COMU
NE A PLENAREI COMITETU
LUI CENTRAL AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMÂN. A 
ORGANISMELOR DEMOCRA
TICE ȘI ORGANIZAȚIILOR 
DE MASA ȘI OBȘTEȘTI.

19.00 Telejurnal
19,40 Program de acțiune revoluționară, 

de muncă exemplară pentru în
tregul popor • Concepte și ori
entări de excepțională valoare cu 
privire la progresul multilateral 
al patriei

20,00 Trăim decenii de împliniri mă
rețe (color). Uniți în voință șl 
crez.

20,30 Mîndria de a fi cetățean al
României socialiste (color) •
Construim mult, construim fru
mos, construim durabil

20,45 File de glorioasă istorie • „Unirea 
— acea sublimă stîncă“ — docu
mentar (color). Producție a Stu
dioului de film TV

21,15 înaltă răspundere patriotică, re
voluționară a tineretului pentru 
viitorul României (color)

21,35 Te cîntăm, iubită țară ! Muzică 
ușoară românească (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

în conștiința întregului popor

PUTERNIC ECOU Al IDEILOR DIN MAGISTRALA 
EXPUNERE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

BEIJING 29 (Agerpres). — Sub genericul „România — unire, independență, dezvoltare", la Beijing a avut loc vernisajul unei expoziții de fotografii și carte românească, organizată sub auspiciile Asociației de prietenie a poporului chinez cu străinătatea și Asociației de prietenie China—România.în cuvintul inaugural, Liu Ken- ging, vicepreședinte al Asociației de prietenie a poporului chinez cu străinătatea, a evidențiat lupta îndelungată a poporului român împotriva invaziilor, pentru inlăturarea dominației străine. Menționind momente cruciale din istoria poporului român pentru cucerirea independenței și întregirea neamului, vorbitorul a arătat că ziua de 1 Decembrie 1.918 simbolizează realizarea visului de veacuri al națiunii române — făurirea unui stat național unitar și independent.La vernisaj au participat reprezentanți ai secției relații externe a C.C. al P.C. Chinez, ai Școlii superioare de partid, ai altor instituții centrale, președintele Asociației de prietenie China—România, reprezentanți ai comunei populare „Prietenia chino-română", ziariști, un numeros public,TIRANA 29 (Agerpres). — La Tirana a fost deschisă o expoziție de carte românească, in cadrul căreia, la loc de frunte, sint prezentate opere din gindirea secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sint expuse, de asemenea, lucrări științifice ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.în cadrul unei conferințe de presă s-au evocat momente din lupta poporului român pentru unitate și independență națională, semnificația actului istoric de la 1 Decembrie 1918 și a altor momente din istoria patriei. S-au relevat, totodată, realizările de seamă obținute de poporul român în construcția socialistă, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului.

Au participat reprezentanți ai M.A.E. albanez, ăi conducerii posturilor de radio și televiziune, ziariști.ANKARA 29 (Agerpres). — Principalele momente istorice din trecutul de luptă al poporului român, semnificația evenimentului de la 1 Decembrie 1918 in realizarea aspirației de veacuri și idealurilor poporului român, impactul acestuia asupra evoluției și dezvoltării ulterioare a României moderne au fost puse in evidență in cadrul unei conferințe de presă la Ankara.De asemenea, s-au prezentat marile înfăptuiri ale poporului român, îndeosebi in perioada de cind destinele țării sint conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cu același prilej a fost organizată o expoziție de carte social- politică, in care la loc de frunte au fost prezentate opere ale tovarășului Nicolae Ceaușescu — lucrări apărute în Turcia și in alte țări ale lumii. De asemenea, au fost expuse lucrările științifice ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu publicate în Turcia.ULAN BATOR 29 (Agerpres). — La Școala superioară de partid din Ulan. Bator a fost prezentată o expunere. Au fost reliefate semnificația evenimentului aniversat, progresele înregistrate de România pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.A fost subliniată, totodată, importanța vizitei oficiale de prietenie efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Eiena Ceaușescu, în aprilie anul acesta, care a constituit o contribuție remarcabilă la adincirea relațiilor româno-mongole, la dezvoltarea continuă h prieteniei și colaborării reciproce.în cadrul unei expoziții de carte ctl tematică social-politică, la loc de frunte au fost prezentate opere ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Tovarășului A LI SALEM AL BEEDH
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Yemenit

Tovarășului HAIDAR ABOU BAKR AL ATTAS
Președintele Prezidiului Consiliului Suprem 

al Poporului din Republica Democrată Populară Yemen ADENCu ocazia celei de-a XXI-a aniversări a proclamării independenței Republicii Democrate Populare Yemen doresc să vă transmit calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres pentru poporul prieten yemenit.Exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare existente între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Yemenit, intre Republica Socialistă România și Republica Democrată Populară Yemen vor continua să se dezvolte și în viitor spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă tovarășului Yassin Saeed Noman, prim-ministru al Republicii Democrate Populare Yemen, cu pri
lejul aniversării proclamării Independenței acestei țări, prin care it adresează, in ntimele guvernului și ai său personal, sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de succese depline in activitate.

(Urmare din pag. I)de făcut. Trebuie să ne implicăm mai adine și mai concret in dezvoltarea intensivă a producției, prin» tr-o mai viguroasă acțiune de modernizare a -tehnolbgiilor și organizării producției, in reducerea consumurilor materiale și energetice, in creșterea productivității muncii. Și, mai cu seamă, in substanțiala creștere a calității produselor și a muncii, Ne-am îndeplinit inainte de termen planul pe 11 luni la pro- ducția-marfă industrială. ne-am onorat in întregime sarcinile contractuale cu partenerii de peste hotare, livrind suplimentar produse de înaltă calitate in valoare de aproape 50 milioane lei. E un succes. Dar un succes pe care cred că e bine să-l considerăm doar ca pe un bun început intr-o activitate care să corespundă pe de-a-ntregul fireștilor exigențe ale creșterilor cu care este datoare, față de prezentul și viitorul patriei, întreaga noastră economie".Prin telefon, corespondentul nostru din județul Timiș ne-a transmis următoarele : „Eu și toți tovarășii mei de muncă din cooperativă— ne spunea ieri Romulus Vlaiconi, președinte al C.A.P. Belinț, județul Timiș — am urmărit, asemenea întregii țări, cu mare interes și atenție, magistrala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Sentimentul concret pe care-1 avem acum este cel de mindrie pentru conducătorul iubit, a cărui capacitate de gindire asigură partidului nostru o atit de vastă cuprindere a problematicii construcției socialiste din România, puterea de a elabora o atit de complexă și minuțioasă strategie a dezvoltării societății socialiste românești pină departe, intr-un viitor care va fi al generațiilor care abia se nasc. Pentru noi, țăranii. o clasă socială care — cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu— are datoria de a-și ridica pregătirea, devenind o clasă omogenă, in măsură să constituie. împreună cu clasa muncitoare, temelia de granit a societății noastre socialiste, magistrala expunere aduce o largă deschidere a perspectivelor muncii și vieții noastre, ale agriculturii și satului românesc in general. Nu există capitol din acest amplu document care să nu se refere implicit și la noi, fie luminînd într-o nouă viziune drumul parcurs de țărănime in îndelungata și eroica istorie a patriei, fie precizînd atribuțiile noastre, in întregul mecanism economico-social pentru înfăptuirea obiectivelor majore ale poporului nostru in perspectiva realizării societății socialiste multilateral dezvoltate, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane in general, cu un inalt nivel de civilizație, Noi. cooperatorii din Belinț, știm că, urmind calea arătată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, calea noii revoluții agrare, putem realiza lucruri ce păreau imposibile pină în urmă cu doar cițiva ani. în 1988 am recoltat 25 600 kg porumb la hectar, în 1987 — 23 000 kg, iar anul acesta — un record pentru noi — 25 700 kg. De aceea, ascultind îndemnurile din expunerea secretarului, general al partidului, noi ne simțim îndreptățiți să aspirăm la mai mult, la extinderea rezultatelor bune și in alte sectoare ale activității noastre, in zootehnie
k_________________

și în dezvoltarea micii industrii, de exemplu. Am urmărit, de asemenea. cu interesul celor direct implicați, capitolul referitor la infăntui- rea programelor de organizare și sistematizare a teritoriului, a localităților patriei. Și .trebuie să p spunem, precizările pe care le aduce noul document programatic sint incă o dovadă a modului judicios in care concep partidul, secretarul său general dezvoltarea întregului ansamblu social, a condițiilor de viață pentru toți locuitorii țării".Maistrul Ion Apostol, de la întreprinderea de garnituri de frînă și etanșare Rimnicu Sărat, ne spune : „Fabrica noastră ocupă unul din primele locuri în întrecerea socialistă pe țară. Cum de am reușit ? Aparent simplu : am acționat asupra tuturor pirghiilor aflate în mina organelor de conducere colectivă pentru' a spori spiritul de răspundere al tuturor oamenilor din unitatea noastră". „Adică ?“ „Sistemul democrației muncitorești-revolu- ționare, creat și perfecționat după cel de-al IX-lea Congres al partidului, a contribuit și contribuie din plin la amplificarea, la ridicarea pe o nouă treaptă de calitate a insăși noțiunii de răspundere muncitorească. La ce mă gindesc ? După Congresul al IX-lea, partidul, secretarul său general, îmbogățind teoria și practica construcției socialiste, regindind locul și rolul omului muncii in societate, au scos in prim-planul preocupărilor tripla calitate a acestuia — aceea de proprietar, producător, și beneficiar. Tot ceea ce s-a întîmplat sdupă 1965 în societatea noastră a dus la sporirea răspunderii muncitorești — dar. cum spuneam, într-o nouă accepțiune a însuși subiectului acestei răspunderi". „Adică 1“ „Răspunderea de proprietar nu mai este resimțită «in general», ci este o răspundere concretă a fiecăruia, în fiecare moment. Calitatea de proprietar a trecut din domeniul teoretic in acela al practicii — partidul desfășurînd o intensă activitate po’itico-educativă pentru a conștientiza in proporții de masă această realitate. Iar fiecare colectiv muncitoresc găsește căi și metode proprii. originale, pentru a adinei și fortifica răspunderea de proprietar a fiecărui om al muncii. Astfel de metode am aplicat și noi. iar efectul este chiar lo'cul fruntaș despre care aminteam mai sus". „Să înțelegem că ați atins cota de sus, maximă, dincolo de care nu se mai poate perfecționa nimic ?“ „Nicidecum. De altfel, în magistrala sa expunere, tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu sublinia cu claritate faptul că in întreaga noastră activitate partidul a pornit de la teza științifică a construirii socialismului cu poporul și pentru popor, de la faptul că tot ceea ce realizăm în societatea noastră trebuie să se realizeze cu oamenii, pentru oameni, să asigure ridicarea continuă a gradului de civilizație, a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. Firește, foarte importantă rămine și practica, activitatea zilnică. Am mai spus că fără un cadru larg democratic, cum e acela creat în ultimele două decenii, nu se poate vorbi de participare, despre implicare. Dar la fel de important mi se pare să sublimez si faptul că, oricit de bine ar fi gindit un concept din punct de vedere teoretic, el nu răspunde scopului pentru care a fost creat dacă nu-1 aplici. Cum ? Simplu. Cred că n-am spus incă de suficiente ori că ex

periența democrației se dobindește oră de oră, zi de zi. în practică. Altfel zis, și democrația se invață".Iată și opinia maistrului Nicolae Popa, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea „Nep- tun“ din Cîmpina :..............— în epoca noastră. „Epoca Nicolae Ceaușescu", de amplu efort colectiv pentru edificarea socialismului și comunismului pe pămîntul României, virtuțile spiritului revoluționar — străbătute de firul cald al romantismului și umanismului — capătă un înțeles, o însemnătate majoră mai ales acum, după ce am ascultat și citit magistrala expunere a secretarului general al partidului la ședința comună a plenarei C.C. al P.C.R. și organismelor democrației noastre muncitorești-re- voluționare. De ce ? Și pentru că este un moment de bilanț ; și pentru că socialismul nostru este o operă profund și permanent revoluționară ; dar mai ales pentru că, încă de la inceput, comuniștii români au promovat consecvent și au ridicat spiritul revoluționar la rang de politică și de normă morală pentru formarea omului nou, cu o conștiință înaintată, stăpin pe sine, pe lucrul său și pe țara în care trăiește. Ați observat că, in expunere, activitatea ideologică, politico-educativâ, de formare a omului nou. cu o înaltă conștiință revoluționară, socialistă, are o pondere sporită ? Este și aceasta o dovadă a faptului că felul în care gindim și acționăm eu, tu. el — poate că e mai bine zis noi, toți !— este un obiectiv de importantă deosebită în actuala etapă.întreprinderea noastră a fost întinerită, în anii din urmă, nu numai cu dotări tehnice noi, ci și cu mulți tineri. Și mi-a rămas in minte, ca o sarcină de bază pentru perioada care urmează, îndemnul tovarășului Nicolae Ceaușescu : „Trebuie să educăm copiii,, tineretul patriei noastre in spiritul cinstei, omeniei, al respectului pentru proprietatea socialistă — a întregului popor sau cooperatistă — pentru avutul general ! Să combatem cu fermitate tot ce este străin de concepția noastră despre lume și viață, de etica și echitatea socialistă".A sădi astfel de convingeri in sufletul unui tînăr înseamnă să fii tu în primul rind un bun educator — motiv pentru care întreaga noastră preocupare este orientată către perfecționarea activului nostru de partid. ■ Prin forme și mijloace specifice fiecărei categorii de tineri pătrundem apoi către individ. Organizăm și discuții pasionante despre societate, muncă, răspundere, învățătură, căsătorie... Viața. confirmă că sintem pe drumul cel bun. dar sintem conștienți că mai există și loc pentru mai bine.-Nicolae Popa are dreptate. A cultiva la tineri — dar nu numai la ei— acum și aici, spiritul revoluționar, convingerile comuniste înseamnă a apropia de noi societatea comunistă. Fiindcă numai așa pot fi explicate uriașele transformări revoluționare înfăptuite de comuniști intr-un timp istoric atit de scurt : prin profundul atașament al tuturor celor ce muncesc față de patrie, de partid, fațg de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
REPORTERII Șl CORESPONDENȚII 
„SCINTEII"

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare 
in domeniul industriei ușoareBERLIN 29 (Agerpres). — în capitala R. D. Germane s-au desfășurat lucrările ședinței a 51-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare in domeniul industriei u- șoare, la care au. fost convenite modalitățile și termenele de transpunere in viață a hotărîrilor adoptate de Sesiunea și Comitetul Executiv ale C.A.E.R. și, de asemenea, au fost examinate o serie de probleme de bază ale colaborării multilaterale din domeniul industriei ușoare.Participanții la ședință au analizat stadiul de elaborare a Programului de colaborare economică și tehnico-

știifițifică a țărilor membre ale C.A.E.R. pe perioada pină in anul 2000 in domeniul industriilor ușoară. a mobilei și poligrafice, precum și de conlucrare pentru modernizarea bazei tehnico-materiale din aceste ramuri.Comisia a adoptat planul său de lucru pe anii 1989—1990, in care un accent deosebit se pune pe intensificarea colaborării îndreptate spre elaborarea de tehnologii moderne, neconvenționale și extinderea ariei de folosire a tehnicii microprocesoarelor în industria ușoară din țările membre ale C.A.E.R.„Ziua internațională de solidaritate cu poporul palestinian"
Declarația secretarului general al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). — în declarația secretarului general al O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, dată publicității cu prilejul „Zilei internaționale de solidaritate cu poporul palestinian", se subliniază că marcarea acestei zile este menită să atragă atenția comunității internaționale asupra necesității unei soluții juste, cuprinzătoare și definitive a problemei poporului palestinian, bazată pe recunoașterea drepturilor inalienabile ale acestuia. Marcarea acestei zile are o semnificație deosebită, întrucit evenimentul are loc la scurtă vreme de la sesiunea Consiliului Național Palestinian de la

Alger și după împlinirea unui an de la începerea revoltei palestiniene din teritoriile ocupate. In declarație se subliniază că, in pofida eforturilor făcute pe plan internațional, nu s-a reușit să se convoace o conferință de pace in Orientul Mijlociu, Membrii permanenți ai Consiliului de Securitate apreciază însă că, in prezent, o asemenea convocare este de dorit. Documentele adoptate la recenta sesiune a Consiliului Național Palestinian — se arată in continuare — au generat un moment nou in procesul diplomatic și au deschis noi posibilități pentru a se înregistra progrese in direcția păcii.

La 30 noiembrie, poporul Republicii Democrate Populare Yemen sărbătorește împlinirea a 21 de ani de la proclamarea independenței naționale, act care a pus capăt unei lungi perioade de dominație colonială în teritoriul cunoscut pină atunci sub numele de Aden și a deschis o nouă pagină în viața țării. Sub impulsul victoriei înregistrate in lupta de eliberare, poporul tî- nărului stat arab (suprafața — 287 683 kmp; populația 1 800 000 locuitori) s-a angajat intr-o nouă bătălie la fel de grea, cea a lichidării înapoierii moștenite din trecut, reușind să obțină o serie de realizări notabile.

Astfel, încă din prima perioadă a existenței sale, R.D.P. Yemen a trecut la naționalizarea principalelor sectoare ale economiei și la înfăptuirea reformei agrare. în diferite regiuni ale republicii au apărut numeroase obiective economice. Aceste măsuri au avut efecte pozitive asupra mersului inainte al țării, contribuind la creșterea avuției naționale și la ridicarea nivelului de trai al maselor. Dacă acum două decenii majoritatea produselor alimentare erau importate, astăzi circa 70 la sută din necesarul de cereale este acoperit din resurse proprii.în spiritul politicii sale consecvente de prietenie și solidarita

te cu statele arabe, cu toate statele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, România socialistă urmărește cu interes și simpatie rezultatele obținute de poporul R. D. P. Yemen. între țara noastră și R.D.P. Yemen s-au statornicit relații de colaborare prietenească, întemeiate pe stimă și respect reciproc, pe deplină egalitate în drepturi. Ca o expresie a acestei evoluții pozitive, in ultimifani au fost încheiate o serie de înțelegeri și acorduri comerciale, de cooperare economică, tehnico-științifică și culturală, corespunzător intereselor celor două țări, cauzei generale a progresului și păcii in lume.
ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII POPULARE BENIN

Domnului MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului Central

al Partidului Revoluției Populare din Benin, 
Președintele Republicii Populare Benin COTONOUCu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Populare Benin Îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări. - - -Am convingerea că relațiile de prietenie și cooperare stabilite intre partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult in viitor, in inte* resul popoarelor noastre, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.Doresc să vă exprim cele mai bune urări de sănătate și fericire dumneavoastră personal, de progres și bunăstare poporului beninez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaPoporul beninez sărbătorește la 30 noiembrie un eveniment memorabil : ’ proclamarea, in urmă cu treisprezece ani, a Republicii Populare Benin — stat cunoscut pină atunci sub denumirea de Dahomey — moment care avea să constituie începutul unei noi etape in dezvoltarea independentă a acestei țări africane.Situat in zona de nord a Golfului Guineea, Beninul are o suprafață, de 112 000 kmp și o populație de circa 3 500 000 locuitori, care, in cea mai mare parte, se ocupă de agricultură. Prin

cipalul produs de export al țării este uleiul de palmier, plantațiile de acest fel ocupind suprafețe întinse.După proclamarea Republicii Populare și crearea Partidului Revoluției Populare — care și-a propus ca o- biectiv accelerarea transformărilor social- economice — au fost naționalizate principalele întreprinderi industriale, s-.a trecut la crearea unor cooperative agricole de stat și a fost elaborat un program de valorificare a resurselor naturale in folosul dezvoltării naționale.Poporul român urmărește cu interes și

simpatie realizările poporului beninez în făurirea unei vieți noi. între țările noastre se dezvoltă raporturi de prietenie și colaborare, bazate pe respect reciproc și deplină egalitate în drepturi. Aceste relații au fost puternic stimulate de rezultatele convorbirilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Mathieu Kere- kou, care au deschis largi perspective conlucrării bilaterale, in folosul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și progresului în lume.
r

PLENARA. La Moscova a avut I loc plenara C.C. al P.C.U.S., care a examinat măsuri privind con- Istrucția de stat. Raportul pe această temă a fost prezentat de Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. I al P.C.U.S. Plenara — informează agenția T.A.S.S. — a adoptat, de » asemenea, o hotărire cu privire la I pregătirea proiectului de conceptal dezvoltării economice și sociale a U.R.S.S. pe perioada pină in anul 2005.
PREGĂTIRI. La Varșovia a avut Ioc, sub președinția lui Wojciech ■ • Jaruzelski, prim-secretar al C.C. alP.M.U.P.. ședința Comitetului pen- I tru sărbătorirea a 40 de ani de la Congresul de Unificare a Partidului Muncitoresc Polonez și Partidului I Socialist Polonez, la care a fost creat Partidul Muncitoresc . Unit I Polonez. Luind cuvintul, W. Jaruzelski a subliniat că sărbătorirea evenimentului trebuie să devină o . etapă importantă in intărirea partidului și a Poloniei socialiste, rela- I tează agenția P.A.P.
INTILNIRE. La Praga a avut loc I o intilnire intre Milos Jakes, secretar general al C.C. al P.C. din | Cehoslovacia, și Michael O'Riordan,președintele național al P.C. din ' Irlanda, aflat intr-o vizită deprietenie în Cehoslovacia. Au fost I examinate probleme ale extinderiiin continuare a colaborării dintre cele două partide, ale mișcării co- | muniste și muncitorești internaționale — informează agenția C.T.K.

■ DECLARAȚIE. La Luanda a avut Ioc o ședință a Comitetului Central I al M.P.L.A. — Partidul Muncii din Angola, in cursul căreia au fost 
I analizate probleme politice, economice și militare ale țării. într-o declarație dată publicității se subli

niază că schimbările intervenite in Africa de sud-vest au creat condițiile pentru pace in Angola. De asemenea, se relevă că încercările de împiedicare a acestui proces sint sortite eșecului,
CONSFĂTUIRE. Luind cuvintul in cadrul unei consfătuiri consacrate planificării și reformelor economice, Yao Yilin, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, a relevat că in cursul anului 1988 China a cunoscut o dezvoltare economică viguroasă, cu toate că au apărut unele dificultăți și probleme. El a precizat că se scontează ca produsul național brut să crească, in 1988. cu 12 la sută in comparație cu anul trecut, iar venitul național cu 10 la sută. Va crește, de asemenea, producția la principalele produse industriale — a precizat Yao Yilin, citat de agenția China Nouă.
SESIUNE. La Ulan Bator s-a desfășurat, timp de două zile, sesiunea Marelui Hural Popular al R. P. Mongole, care a dezbătut și aprobat planul de dezvoltare social- economică și. bugetul de stat pe ■anul 1989.
PROPUNERE. într-o conferință de presă ținută la Roma, secretarul general al Partidului Socialist Italian (P.S.I.), Bettino Craxi, a propus reunificarea P.S.I. și a Partidului Socialist Democratic Italian (P.S.D.I.) — scindate in 1947 — ară-

E DE PRESA
scurt

tind că deosebirile dintre cele două formațiuni politice au fost demult depășite — informează agenția Efe. Craxi a sugerat ca această problemă să fie abordată in cadrul congreselor celor două partide.
PRIMIRE. Președintele Iranului, Seyyed Aii Khamenei, l-a primit pe ministrul afacerilor externe al R.F. Germania, Hans-Dietrich Genscher, ■ aflat în vizită la Teheran, în centrul convorbirilor purtate cu acest prilej s-au aflat aspecte ale intensificării relațiilor bilaterale și probleme ale actualității internaționale.
CONGRES. La Alger s-au încheiat lucrările celui de-al VI-lea Congres al Partidului Frontul de Eliberare Națională din Algeria. Au fost aprobate un proiect de modificări in Constituția țării, precum și hotăriri privind perfecționarea activității politice și economice. Partidul Frontul de Eliberare Națională va deveni Frontul de Eliberare Națională (F.E.N.). Congresul a confirmat candidatura lui Chadli Bendjedid in alegerile prezidențiale care se vor desfășura la 22 decembrie.
CONSULTĂRI. La Geneva, a început,, marți, o nouă rundă de consultări sovieto-americane în problema interzicerii armei chimice. Aceste consultări se desfășoară pentru examinarea tuturor aspectelor problemei interzicerii generale

și depline a armei chimice și distrugerii rezervelor de asemenea arme — menționează agenția T.A.S.S.
NUMIRE. Președintele ales al S.U.A., George Bush, l-a numit pe Marlin Fitzwater purtător de cu- vint al Casei Albe — post pe care îl deține și in prezent — informează agenția Efe.
CUPLAJ ÎN SPAȚIUL COSMIC. 

Nava cosmică sovietică „Soiuz- 
TM-7", pilotată de Aleksandr Vol
kov — comandantul navei, Serghei 
Krikalev, inginer de bord, și astro
nautul francez Jean-Loup Chretien 
s-a cuplat pe orbita circumterestră 
cu stația științifică orbitală „MIR", 
dotată cu sistemul de joncțiune 
„Curs", care simplifică in mod con
siderabil procesul de apropiere și 
de prindere. După verificarea com
partimentelor de ermetizare a ce
lor două vehicule cosmice, echi
pajul sovieto-francez a trecut in 
compartimentele stației „MIR", 
unde așteptau cosmonauta Vladi
mir Titov, Musa Manarov și Valeri 
Volkov.

ÎN POFIDA PROTESTELOR opiniei publice nipone contra participării Japoniei la programul american Inițiativa de apărare strategică, exprimate fără echivoc in cadrul unor ample acțiuni ale maselor largi populare, zece mari corporații japoneze, care au semnat cu Ministerul Apărării al S.U.A. acorduri corespunzătoare, au trecut la prima etapă de cercetări în vederea creării sistemului de apărare antirachAă din zona de vest a Oceanului Pacific. După cum trans^ mite agenția T.A.S.S., acest sistem cuprinde regiunea dintre insulele Aleutine — în nord și Micronezia
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