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Acum, tind aniversăm 70 de ani de la realizarea statului 

național unitar, putem afirma cu îndreptățită mindrie că

numai socialismul a reușit să asigure ridicarea generală a bunăstării 

poporului, să asigure întărirea independenței, a suveranității, să 
înfăptuiască năzuințele de veacuri ale poporului nostru 

la o viață mai bună, liberă, independentă.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Încheierea ședinței comune a Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, a organismelor 

democratice și organizațiilor de masă și obștești

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Plenara ConsHiiriui Natal 
al Frontului Democrației si Unitâtii Socialiste

Stimați tovarăși,
Ședința comună a Plenarei Co

mitetului Central, a conducerilor 
organismelor democratice și orga
nizațiilor de masă și obștești re
prezintă un înalt forum al demo
crației muncitorești-revoluționare, 
în care activul și cadrele de bază 
ale partidului și ale tuturor sec
toarelor de activitate au dezbătut 
cele mai importante probleme ale 
construcției socialiste din patria 
noastră și au adoptat, într-o depli
nă unanimitate, hotăriri privind 
perfecționarea conducerii întregii 
activități. în vederea înfăptuirii 
neabătute a Programului partidu
lui de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de 
înaintare fermă a patriei noastre 
spre comunism ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).

La lucrările înaltului forum de
mocratic au participat peste 4 300 
de activiști de partid și de stat din 
toate sectoarele și au luat cuvîn- 
tul, în plen și în consiliile organis
melor democratice, 342 de partici- 
panți, care au analizat, critic șl 
autocritic, activitatea din diferite 
sectoare, au făcut sute de propu
neri și s-au pronunțat pentru per
fecționarea muncii tuturor orga
nelor de partid, de stat și ale de
mocrației muncitorești-revoluțio
nare. în concordanță cu noile ce
rințe ale construcției socialiste din 
România. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Iată de ce putem afirma că 
marele forum democratic — format 
din cadrele de bază ale partidului, 
ale statului, ale organismelor de

mocratice și organizațiilor de masă
— a devenit o adevărată Confe
rință Națională, care încheie, in
tr-o deplină unanimitate, dezbate
rile largi care au avut loc in 
partid și in întreaga societate, cu 
privire Ia stadiul actual al socie
tății socialiste românești și- la per
spectivele dezvoltării viitoare a 
patriei noastre pe drumul socialis
mului, al înfăptuirii visului de aur
— a comunismului ! (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.l**, „Ceaușescu, 
eroism — România, comunism !“).

Lucrările înaltului forum demo
cratic reprezintă expresia unității 
dialectice dintre conducerea parti
dului și organele de stat, organis
mele democratice și organizațiile 
de masă, sintetizează, într-o formă 
nouă, rolul conducător al partidu
lui in toate sectoarele. în întreaga 
noastră societate. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Deplina unanimitate în care s-au 
desfășurat dezbaterile și s-au adop
tat hotărîrile și documentele. re
flectă, de fapt, unanimitatea cu 
care întregul partid și popor în
făptuiesc neabătut și sînt hotărîte 
să dea viață politicii interne și ex
terne a partidului nostru. (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușeseu și poporul !").

Acum, la încheierea dezbaterilor, 
putem afirma cu deplin temei cît 
de necesară a fost organizarea 
acestei largi dezbateri în partid, în 
întreaga societate și în cadrul 
acestui larg forum al cadrelor și 
activului de bază din toate dome
niile de activitate, pentru în
țelegerea mai bună a stadiu
lui actual al societății româ

nești șl, mai cu seamă, pentru 
trasarea perspectivelor și căilor de 
activitate in vederea înaintării 
ferme a României spre cele mai 
înalte culmi de progres și civili
zație. (Aplauze și urale puternice, 
îndelungate).

Dînd o înaltă apreciere drumului 
revoluționar de luptă și muncă, 
marilor realizări obținute sub con
ducerea partidului nostru comunist 
în făurirea orînduirii socialiste, in 
cadrul forumului s-a evidențiat, 
cu toată satisfacția, că societatea 
socialistă românească a ajuns la 
un înalt stadiu de dezvoltare, care- 
dă perspective minunate pentru 
înfăptuirea Programului partidului 
și înaintarea fermă a întregii noas
tre națiuni spre visul de aur al 
omenirii — deci și al poporului 
nostru — spre comunism ! (Aplauze 

HOTĂRÎREA
cu privire la aprobarea Expunerii tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, și adoptarea ei ca Program de muncă 
și acțiune revoluționară al partidului, al întregului popor 

In pagina a ll-a

puternice, urale: se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mindria !“).

Trebuie să subliniem, încă o 
dată, că toate mărețele realizări în 
construcția socialistă, îndeosebi 
după Congresul al IX-lea al parti
dului, demonstrează justețea liniei 
generale a partidului nostru, care 
a aplicat și aplică creator legile 
obiective, principiile socialismului 
științific la condițiile și realitățile 
României.

Toate acestea demonstrează că 
partidul nostru și-a îndeplinit și 
își îndeplinește cu cinste misiunea 
istorică încredințată de popor, că 
întărirea rolului conducător al

(Continuare în pag. a IlI-a)

Stimați tovarăși și prieteni,
Plenara Consiliului Național al 

Frontului Democrației și Unității 
Socialiste a dezbătut și aprobat, în 
deplină unanimitate, toate proiecte
le de lege privind dezvoltarea eco- 
nomico-socială a patriei noastre, 
care urmează să fie prezentate 
spre aprobare Marii Adunări Na
ționale.

în aceste documente — care pri
vesc planul de dezvoltare econo- 
mico-socială pe 1989, planul agri
culturii și bugetul de stat, precum 
și programul de autoaprovizionare 
— sînt cuprinse orientările princi
pale privind dezvoltarea activității 
economico-sociale pe anul viitor, 
în strînsă concordanță cu prevede
rile planului cincinal 1986—1990, 
cu hotărîrile Congresului al XIII- 
lea și ale Conferinței Naționale.

Sîntem la încheierea celui de-al 
treilea an al acestui cincinal. în 
general, pe primii trei ani, avem 
rezultate bune în toate sectoarele 
de activitate, deși, trebuie să spu
nem deschis, că ele nu sînt la ni
velul prevederilor planului cinci
nal, dar reprezintă o creștere im
portantă.

Planul pe anul viitor are o im
portanță deosebită pentru realiza
rea întregului cincinal. De aceea 
este necesar ca toate organizațiile 
membre ale Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, toți cei care, 
într-un mod sau altul, contribuie 
Ia înfăptuirea programelor de dez
voltare economico-socială trebuie 
să treacă, cu toată fermitatea, la 
temeinica pregătire a planului pe 
anul viitor, acționînd, totodată, 
pentru încheierea în cele mai bune 
condiții a acestui an. Să fa
cem astfel îneît, din prima zi 
a noului an, să asigurăm reali
zarea în cele mai bune condiții a 
planurilor și programelor de dez
voltare în toate domeniile de ac
tivitate !

Așa cum reiese din prevederile 

planurilor pe care le-am aprobat, 
dispunem de tot ce este necesar : 
avem o bună bază materială și aș 
dori să subliniez — în primul rînd
— că avem o minunată clasă mun- x 
citoare, o țărănime, o intelectuali- “ 
tate, un minunat popor care, în de
plină unitate, acționează ferm, sub 
conducerea Partidului Comunist “ 
Român — forța politică conducă
toare a societății noastre — pen
tru a asigura ridicarea României 
pe boi culmi de progres și civili
zație. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Am vorbit pe larg. Ia marele fo
rum democratic care și-a încheiat 
astăzi lucrările, de realizările de 
pînă acum, de perspectivele dez
voltării viitoare. Cred că ele sînt 
bine cunoscute de toți participanții 
la plenara noastră și de aceea nu 
doresc să mai mă opresc asu
pra lor.

Cu deplin temei, s-a subliniat, de 
cei care au luat cuvintul astăzi, că 
marile realizări pe care le-am ob
ținut în dezvoltarea economico-so
cială. în construcția socialistă, în 
ridicarea activității științifice, a 
învățămîntului, culturii, în for
marea conștiinței revoluționare și 
în ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului de
monstrează, cu puterea faptelor de 
netăgăduit, forța unui popor care 
a lichidat pentru totdeauna asu
prirea și exploatarea, care a de
venit stăpîn pe destinele sale și își 
făurește în mod liber propriul său 
viitor, viitorul socialist și comu
nist. (Aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“).

Dispunem de un larg cadru de-x 
mocratic de participare la condu- 

’ cerea tuturor sectoarelor de activi
tate a tuturor oamenilor muncii, 
a tuturor categoriilor sociale, 
însuși Frontul Democrației și Uni
tății Socialiste reprezintă un cadru 
larg democratic, în care toți cetă- 
țenii patriei noastre sînt reprezen- ' 

tați prin organizațiile și organis- 
mele lor și își spun deschis părerea r 
asupra tuturor problemelor privind 
politica internă și externă a țării 
noastre. Faptul că, în deplină una
nimitate, Consiliul Național al 
F.D.U.S. a adoptat astăzi toate 
documentele pe care le-a dezbătut 
demonstrează strînsa unitate în 
care întreaga noastră națiune este 
hotărîtă să acționeze neabătut 
pentru a asigura dezvoltarea con
tinuă a forțelor de producție, a 
tuturor sectoarelor de activitate, 
ridicarea nivelului de trai, mate
rial și spiritual, și, pe această bază, 
creșterea forței materiale și spiri
tuale a națiunii noastre, înaintarea 
ei fermă spre visul de aur, întă
rirea continuă a independenței și 
suveranității României ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Doresc să atrag atenția asupra 
programului de autoconducere și ' 
autoaprovizionare. După cum ați 
putut constata, el asigură o bună 
bază materială pentru satisfacerea 
în bune condiții a necesităților 
întregului nostru popor, în toate 
domeniile de activitate. Acum, 
hotărîtor este șă luăm toațe măsu
rile pentru realizarea în cefe mal 
bune condiții a prevederilor aces
tui program.

Cred că ați reținut — referln- 
du-mă la problemele alimentare — 
că s-a pornit de la necesitatea ca, 
în raport de populația fiecărui 
județ, să se asigure efectivele de 
animale pentru fiecare județ, care 
să fie îh grija consiliilor populare, 
a organelor locale din toate do
meniile.

Am pornit de la faptul că, realî- 
zînd greutatea — nu prea mare — 
la tăiere, stabilită prin lege, a- 
slgurăm o bună aprovizionare cu 
carne și produse din carne pen
tru întreaga populație. Județele 
care vor realiza o creștere mai 
mare a greutății animalelor vor 
beneficia de întreaga cantitate de 
(Continuare in pag. a Il-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

/a Plenara Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unității Socialiste

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea manifestare populară consacrată 
aniversării a 70 de ani de la crearea 

statului national unitar român
9

Dragi tovarâți,
Cu prilejul marii noastre sărbători de la 1 de

cembrie, cînd se împlinesc 70 de ani de la formarea 
statului național unitar român, doresc să vă adresez 
tuturor celor care ați venit la această mare manifes
tare a Unirii, întregului nostru popor un salut căl
duros, cele mai bune urări de succes în toate dome
niile ! (Urale și aplauze puternice; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).

Realizarea statului național unitar, cu 70 de ani in 
urmă, a reprezentat împlinirea năzuințelor de veacuri 
ale poporului nostru de a trăi unit, de a munci îm
preună, pentru a-și făuri o viață nouă, mai bună, 
liberă și fericită. (Urale și aplauze puternice, înde
lung repetate).

Acum, cînd aniversăm 70 de ani de la realizarea 
statului național unitar, putem afirma cu îndreptățită 
mîndrie că numai socialismul a reușit să asigure ri
dicarea generală a bunăstării poporului, să asigure 
întărirea independenței, a suveranității, să înfăptu
iască năzuințele de veacuri ale poporului nostru la o 
viață mai bună, liberă, independentă. (Urale și 
aplauze puternice, prelungite).

Așa cum am declarat eu puțin timp înainte, Ia în
cheierea marelui forum democratic, să ne luăm anga
jamentul de a face totul pentru înfăptuirea progra
melor de dezvoltare economico-socială a patriei !

Să cinstim Pe făuritorii statului național unitar 
român ! Să cinstim poporul român — adevăratul fău

ritor al acestui act istoric, a] istoriei patriei noastre 
în general — cu noi și noi realizări, cu hotărîrea 
fermă de a realiza neabătut Programul partidului de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare spre comunism 1 (Urale și aplauze pu
ternice, îndelung repetate).

Și la această marc manifestare, doresc să asigur pe 
prietenii noștri de peste hotare, toate statele din Eu
ropa și din întreaga lume că poporul român, unit, 
stăpîn pe destinele sale, dorește să trăiască în colabo
rare și prietenie cu toate popoarele, să-și făurească 
viața în mod liber, așa cum o dorește !

Dorim să conlucrăm pentru pace, pentru dezarmare, 
pentru o lume mal dreaptă și mai bună ! (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“).

Vă mulțumesc, dragi tovarăși și prieteni, pentru 
această marc manifestare consacrată cinstirii procla
mării statului național unitar român și vă urez succese 
tot mai mari in întreaga activitate, multă sănătate și 
fericire 1 (Aplauze și urale puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — România, stima noastră și 
mîndria !“, „Ceaușescu să trăiască. România să-nflon 
rească !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — pace !“. într-o puternică uni
tate de gînd și simțire, toți cei aflați la marea mani
festare populară aclamă și ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist Român, pentru secre
tarul său general, președintele țării, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU).
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(Urmare din pag. I)
carne suplimentară, anulînd în a- 
cest fel prevederile din lege, an
terioare, care stabileau ca numai 
50 la sută "să rămînă în județele 
respective. Dar, tot așa, județele 
care nu vor acționa pentru a a- 
sigura realizarea îngrășării anima
lelor la greutatea prevăzută în 
lege, vor avea carne mai puțină.

Stă deci în puterea fiecărui 
consiliu popular, a oamenilor 
muncii și, desigur, în primul rînd 
a celor din agricultură, din fieca
re județ, de a asigura realizarea 
în cele mai bune condiții a pro
gramului de autoaprovizionare.

Este necesar ca toate consiliile 
populare, toate organismele Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste să acorde o atenție deo
sebită și prioritară realizării aces
tui program.

Trebuie să avem permanent în 
vedere că tot ceea ce realizăm în 
societatea noastră este destinat o- 
mului. bunăstării și fericirii po
porului, că noi construim socialis
mul cu poporul și pentru popor — 
și trebuie să facem totul pentru 
bunăstarea și fericirea sa! (A-
plauze puternice, prelungite; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Deoarece s-a discutat Raportul 
privind activitatea organismelor 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, doresc să subliniez și 
să atrag atenția asupra necesită
ții perfecționării și îmbunătățirii 
activității organismelor Frontului 
nostru, a tuturor organizațiilor 
participante.

Trebuie să folosim acest larg 
cadru democratic pentru a dezba
te toate problemele privind acti
vitatea din toate județele, locali
tățile, unitățile economico-sociale 
din întreaga țară. Frontul Demo
crației și Unității Socialiste, orga
nismele sale trebuie să devină 
mult mai active, să desfășoare o 

activitate mai intensă pentru a 
asigura participarea maselor largi 
populare, a întregului nostru po
por la viața economico-socială a 
țării.

Este neapărat necesar să acor
dăm mai multă atenție activității 
de educare și formare a omului 
nou, activității cultural-educative, 
să dăm noi dimensiuni Festivalu
lui național „Cîntarea României “, 
care reprezintă un minunat cadru 
de. afirmare a forței creatoare a 
poporului nostru în toate dome
niile, de afirmare a minunatelor 
tradiții culturale, artistice, dar și 
de creație științifică și în alte sec
toare de activitate.

Să facem astfel ca poporul nos
tru, care este, de fapt, adevăratul 
creator al culturii și limbii sale, 
să aibă, în continuare, rolul hotă- 
rîtor în dezvoltarea culturii, a ci
vilizației românești, deoarece nu
mai așa va fi o cultură și o civi
lizație care să corespundă năzu
ințelor întregii noastre națiuni 1 
(Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși și prieteni,
Sărbătorim la 1 Decembrie, anul 

acesta, împlinirea a 70 de ani de 
la formarea statului național uni
tar român, care a constituit victo
ria luptei de veacuri a poporului 
român pentru a trăi unit, într-un 
stat unitar, în care să fie stăpîn 
pe destinele sale. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Să cinstim, și în acest cadru, 
al Consiliului Național al Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste, pe toți cei care, prin 
lupta și jertfele lor, au contribuit 
la înfăptuirea acestui deziderat al 
poporului nostru, la realizarea sta
tului național unitar român ! (Vii 
și puternice aplauze).

Mai presus de toate, să cinstim 
și să omagiem minunatul nostru 
popor, adevăratul făuritor al în
tregii istorii a patriei noastre — 

deci și făuritor al statului național 
unitar român, acum 70 de ani — 
adevăratul garant al dezvoltării 
continue a României pe calea ci
vilizației, spre visul de aur, spre 
societatea comunistă ! (Urale și 
aplauze prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu, eroism — România 
comunism !“).

Să ne luăm, și în acest cadra, 
angajamentul de a sluji, prin acti
vitatea noastră în toate domeniile, 
cauza independenței și suverani
tății, cauza bunăstării și fericirii 
poporului, de a face totul pentru 
a asigura națiunii noastre un loc 
demn, într-o lume mai dreaptă și 
mai bună, într-o lume în care po
porul român să-și poată pune 
deplin în valoare capacitățile sale 
creatoare, să-și asigure o viață 
demnă, așa cum o dorește ! (A-
plauze și urale puternice, prelun
gite).

Să ne angajăm, și în acest ca
dru, că vom acționa cu toată hotă- 
rîrea pentru înfăptuirea politicii 
externe, de colaborare cu toate 
statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială ! România socia
listă, întregul popor român vor 
face totul și în viitor pentru a 
contribui Ia realizarea dezarmării, 
și în primul rînd a dezarmării 
nucleare, pentru o lume fără arme, 
fără războaie, pentru soluționarea 
într-un mod nou, democratic, a 
problemelor complexe ale lumii 
contemporane, pentru renunțarea 
la forță și la amenințarea cu for
ța, pentru securitate și cooperare 
în Europa, pentru soluționarea 
problemelor subdezvoltării și rea
lizarea noii ordini economice mon
diale, care să asigure progresul 
tuturor popoarelor și, îndeosebi, al 
țărilor în curs de dezvoltare.

Vom face totul pentru a întări 
colaborarea cu toate țările so
cialiste, cu țările în curs de dez
voltare, cu țările capitaliste dez
voltate, pornind de la necesitatea 

că numai în pace și colaborare 
fiecare națiune — deci și națiunea 
noastră — își va putea înfăptui 
programele de dezvoltare econo
mico-socială, că numai în acest 
fel se va asigura triumful rațiunii, 
însăși existența vieții pe planeta 
noastră.

în numele vieții, al oamenilor 
vom face totul pentru pace, pen
tru dreptul fiecărui popor de a se 
dezvolta liber și independent! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“).

în încheiere, doresc să exprim 
convingerea că toți participanții 
la plenara Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, toate organismele și or
ganizațiile Frontului Democrației 
și Unității Socialiste vor acționa 
într-o deplină unitate, vor face 
totul pentru a contribui la reali
zarea tuturor programelor de dez
voltare economico-socială, pentru 
a asigura ridicarea cpntinuă a bu
năstării materiale și spirituale a 
poporului nostru !

Cu aceasta, vă urez tuturor suc
cese în întreaga activitate, multă 
sănătate și fericire I (Aplauze pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“).

Declar închise lucrările plenarei. 
Spor la muncă, tovarăși 1 (Aplau
ze puternice, prelungite ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu și po
porul „Ceaușescu — pace !“. 
într-o puternică unitate și într-o 
atmosferă de mare entuziasm toți 
cei prezenți în sală ovaționează 
îndelung pentru Partidul Comu
nist Român — forța conducătoare 
a întregii națiuni — pentru secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, președintele Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Peste 120 000 de cetățeni s-au adunat, miercuri dimineața, in Piața Republicii din Capitală, pentru a cinsti, printr-o mare și impresionantă manifestare, făurirea, în urmă cu 70 de ani, a statului național unitar român.Toți cel prezenți au urmărit, in transmisie directă, cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Încheierea ședinței comune a Plena-' rel Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, eveniment de însemnătate istorică în viața partidului și a țării, care, printr-o fericită coincidență, s-a desfășurat In ajunul glorioasei aniversări.în marea piață din centrul Capitalei se aflau reprezentanți ai tuturor județelor țării și municipiului București — muncitori, țărani, intelectuali, elevi și studenți. Prezența lor făcea să vibreze aici inima întregii țări. într-o unitate de cuget și simțire cu întreaga națiune, ei au venit pentru a exprima. In acest moment de profundă semnificație patriotică, omagiul lor patriei iubite, care, liberă și stăpînă pe destinele sale, trăiește anii de glorie ai împlinirilor socialiste.în această zi de Intensă trăire patriotică, mulți dintre ei purtau drapelul și stema țării, aveau petrecută peste umeri eșarfa tricoloră.Numeroși oameni ai muncii purtau, cu mîndrie, portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, drapele, stema județului pe care îl reprezentau, pancarte cu urări la adresa eroicului nostru partid comunist, a încercatului său conducător, a patriei noastre socialiste, libere, demne și înfloritoare.Animați de înălțătoare gînduri și 
ÎNCHEIEREA ȘEDINȚEI COMUNE A PLENAREI

C. C. AL P. C. R„ A ORGANISMELOR DEMOCRATICE 
ȘI ORGANIZAȚIILOR DE MASĂ ȘI OBȘTEȘTI

simțăminte, toți cei prezenți in marea piață au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, la ieșirea din Sala Palatului, o entuziastă primire. S-a aclamat îndelung, s-a scandat, din adincul inimii, „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și mindria — Ceaușescu, România !“, „Ceaușescu — Pace !“.Prin toate aceste grăitoare și vibrante manifestări, cei venițl la marea adunare au ținut să exprime secretarului general al partidului, președintele Republicii, ’ tovarășul Nicolae Ceaușescu, ' sentimentele lor de dragoste și înaltă prețuire pentru activitatea neobosită ce o consacră, cu neasemuită dăruire și abnegație revoluționară, înfloririi continue a patriei, dezvoltării tuturor județelor țării, bunăstării și fericirii poporului. creșterii rolului și prestigiului României în lume, cauzei generale a socialismului și păcii.Indreptîndu-se spre sediul Comitetului Central al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au străbătut Piața Republicii, printr-un adevărat culoar viu, format din delegați ai tuturor județelor țării și ăi municipiului București. Pe întregul traseu, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost înconjurați cu nemărginită bucurie. Atmosfera de sărbătoare și entuziasm era întregită de ctntecele și dansurile populare interpretate de numeroase formații artistice.Din mulțime s-au desprins pionieri șl șoimi ai patriei, tineri și tinere, în costume naționale, oameni ai muncii, care au oferit flori tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu.în fața sediului Comitetului Central al partidului zeci de tineri și 

tinere, prinși într-o mare Horă a Unirii, au ținut să amintească astfel de o îndelungată tradiție — emoționant simbol al voinței de unire, de unitate a poporului român.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost invitați să se prindă in această frumoasă horă a unirii, de rezonanță istorică.în marea piață a răsunat apoi vibrantul c î n t e c „Partidul — Ceaușescu — România !“.S-a aclamat, din nou, cu înflăcărare, pentru partidul nostru comunist, sub conducerea căruia și-au găsit împlinirea idealurile scumpe de unitate, libertate, independență și progres ale poporului nostru pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste moderne.De la balconul Comitetului Central, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rostit o scurtă și insuflețitoare cu- vîntare, urmărită cu dragoste, cu deosebit interes de toți participanții la marea adunare și, prin intermediul transmisiei de radio și televiziune, de întreaga țară.Prin însuflețite șl îndelungi aplauze. cu puternice urale și ovații, cei prezenți in marea piață din inima Capitalei României au exprimat hotărîrea lor de a cinsti gloriosul eveniment de la 1 Decembrie 1918 prin vrednice fapte de muncă, puse în slujba progresului multilateral al țării, de a edifica cea mai dreaptă, mai umană orînduire pe pămîntul patriei — socialismul și comunismul. A fost exprimată, în fapt, voința unanimă a întregului popor, strins unit în jurul partidului, al secretarului său general, unitate ce constituie trăinicia și forța de neînvins a orînduirli noastre socialista

HOTĂRÎREA
cu privire la aprobarea Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 

Republicii Socialiste România, și adoptarea ei ca Program 
de muncă și acțiune revoluționară al partidului, al întregului popor

Participanții la ședința comună a Plenarei Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, 
a organismelor democratice și organizațiilor de 
masă și obștești, din 28-30 noiembrie 1988, 
într-o atmosferă de profundă vibrație patrioti
că, aprobă în deplină unanimitate Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Republicii Socia
liste România, cu privire la Stadiul actual al 
societății socialiste românești și perspectivele 
dezvoltării sale viitoare, perfecționarea condu
cerii economico-sociale, dezvoltarea democra
ției muncitorești-revoluționare ; rolul statului și 
al organismelor democratice. Creșterea rolului 
Partidului Comunist Român și activitatea ideo
logică, politico-educativă, ridicarea nivelului de 
cunoaștere științifică, de cultură, a conștiin
ței revoluționare. Raportul de forțe și caracte
risticile fundamentale ale situației internațio
nale.

Plenara dă cea mai înaltă apreciere activi
tății revoluționare desfășurate cu abnegație, spi
rit creator și înflăcărat patriotism de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu - cel mai iubit fiu al na
țiunii, eminent conducător al partidului și sta
tului, genial ctitor și strateg al României so
cialiste moderne, a| înaintării ei pe drumul

victorios al socialismului și comunismului, stră
lucit gînditor, personalitate proeminentă a lu
mii contemporane, militant consecvent pentru 
aplicarea fermă și afirmarea principiilor socia
lismului și comunismului, Erou al păcii, priete
niei și colaborării între toate popoarele.

Avînd convingerea că, prin aplicarea 
exemplară in viață a noilor teze și orien
tări elaborate de secretarul general al 
partidului, țara noastră se va înscrie pe 
o nouă treaptă de progres și civilizație 
socialistă și comunistă, participanții la 
plenară hotărăsc ca Expunerea prezenta
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu - do
cument de excepțională valoare teoreti
că și practică, ce jalonează coordonate
le dezvoltării viitoare a României - să

devină programul de muncă și acțiune 
revoluționară al comuniștilor, al întregu
lui popor, al organelor și organizațiilor de 
par.tid, de masă și obștești, al organis
melor democrației muncitorești-revolu
ționare pentru mobilizarea tuturor oame
nilor muncii și unirea eforturilor lor crea
toare la edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare fermă 
a patriei noastre spre comunism.

Plenara hotărăște ca aprecierile, orien
tările și concluziile acestui magistral do
cument să stea la baza întregii activități 
de pregătire și desfășurare a Congresu
lui al XlV-lea al P.C.R., a noului plan 
cincinal 1991-1995 și a programului de 
dezvoltare pină in anul 2000 a României 
socialiste.

PLENARA ADRESEAZĂ TUTUROR COMUNIȘTILOR, ORGANELOR Șl ORGANIZA
ȚIILOR DE PARTID, DE MASA Șl OBȘTEȘTI, ORGANISMELOR DEMOCRAȚIEI MUNCI
TOREȘTI-REVOLUȚIONARE, ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR VIBRANTA CHEMARE DE A 
ACȚIONA CU ÎNALT SPIRIT REVOLUȚIONAR, DE A-ȘI CONSACRA ÎNTREAGA PUTERE 
DE MUNCA Șl CREAȚIE PENTRU TRANSPUNEREA EXEMPLARA IN VIAȚA A MAGIS
TRALEI EXPUNERI PREZENTATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU - LUMINOS 
PROGRAM DE RIDICARE A ROMÂNIEI SOCIALISTE. LIBERE, SUVERANE Șl INDEPEN
DENTE PE CULMI TOT MAI ÎNALTE DE PROGRES Șl CIVILIZAȚIE.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
au continuat, miercuri, 30 noiembrie, lucrările ședinței comune a plena
rei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor 
democratice și organizațiilor de masă ți obștești.

In cursul dimineții au avut loc dezbateri in plen.în prima parte a ședinței, condusă de tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim vice- prlm-ministru al guvernului, au luat cuvintul tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Alexandru Roșu, președintele Consiliului de conducere al Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, Alexandrina Găinușe, prim- secretar al Comitetului județean Ialomița al P.C.R., Cornel Pacoste, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, Dan Dulamă, președintele Consiliului de conducere al Centralei industriale siderurgice Galați, Ana Mureșan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președinta Consiliului Național al Femeilor, Ludovic Fazekas, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului. Ion Neamu, prim-vicepreședinte al consiliului de conducere al S.M.A. Miroși, județul Argeș, Ștefan Nan, președintele comitetului sindicatului și al adunării generale a oamenilor muncii de la întreprinderea de utilaj chimic Ploiești, județul Prahova, Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic
PLENARA COMITETULUI CENTRAI AL P.C.R.Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, miercuri dimineața a avut loc plenara Comitetului Central al partidului.

Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Ultima parte a ședinței comune a fost condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu.în unanimitate, participanții la ședința comună au adoptat proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România in anul 1989 ; proiectul Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare,. silviculturii și gospodăririi apelor in anul 1989 ; proiectul Planului financiar centralizat al activității economico-sociale și proiectul Bugetului de stat pe anul 1989 ; Programul privind autocon- ducerea și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroali- mentare și bunuri industriale de consum pe anul 1989, care, prin prevederile lor, asigură creșterea forței economice a țării, trecerea României socialiste într-un stadiu nou, superior, de dezvoltare, ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.într-o insuflețitoare unanimitate, exprimînd voința comuniștilor, a tuturor cetățenilor patriei, participanții au adoptat hotărîrea prin care magistrala Expunere prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în deschiderea lucrărilor ședinței comune, document de excepțională

Plenara a avut la ordinea de zi ptobleme organizatorice.Plenara a hotărit eliberarea tovarășului Ion Radu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., din funcția de secretar al 

însemnătate, teoretică șl practică, devine program de muncă și acțiune revoluționară al partidului, al întregului popor.A fost adoptată, de asemenea, hotârirea ședinței comune a plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, care se va da publicității.In încheierea lucrărilor a luat cuvintul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost urmărită cu deosebit interes, cu deplină a- probare și profundă mîndrie patriotică, fiind subliniată, în repetate rinduri, cu vii și îndelungi aplauze, cu urale și ovații.însuflețiți de îndemnurile, de mobilizatoarea cuvintare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. participanții la ședința comună au exprimat angajamentul ferm al întregului nostru popor de a acționa, cu dăruire și abnegație, in spirit revoluționar, pentru transpunerea neabătută în viață a hotărîrilor a- doptate, a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale P.C.R., de a cinsti prin noi și mărețe înfăptuiri glorioasa aniversare de la 1 Decembrie, de a întări unitatea și coeziunea în jurul partidului, al secretarului său general, de a sluji, cu credință și devotament, cauza socialismului și comunismului, independența și suveranitatea României socialiste.

Comitetului Central al partidului, în legătură cu trecerea sa în altă muncă.Plenara a ales în funcția de secretar al C.C. al P.C.R. pe tovarășul Ion Sîrbu.
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(Urmare din pag. I) 

partidului reprezintă garanția su
premă a mersului neabătut înainte 
al patriei noastre. (Urale și aplauze 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“, „Ceaușescu 
și poporul!“).

Pe drept cuvînt s-a subliniat, în 
același timp, că toate marile reali
zări obținute sînt rezultatul muncii 
pline de abnegație a clasei munci
toare, țărănimii, intelectualității, a 
tuturor oamenilor muncii, a în
tregului nostru popor, care, într-o 
deplină unitate, a înfăptuit și în
făptuiește neabătut politica internă 
și externă a partidului și statului 
inostru.

Iată de ce acum, la încheierea 
acestor largi dezbateri și a lucrări
lor forumului nostru democratic, 
doresc să adresez, pentru toate 
aceste mărețe înfăptuiri, cele mai 
calde felicitări clasei noastre mun
citoare, țărănimii, intelectualității, 
întreguhriir popon împreună cu 
urarea >.de noi și noi succese in 
realizarea . programelor de dezvol
tare economico-soclâlă, de ridicare 
a patriei spre noi culmi de progres 
și civilizație, de bunăstare și fe
ricire, de întărire a independenței 
și suveranității României ! (Urale 
și aplauze puternice, prelungite : 
se scandează îndelnng „Ceaușescu 
și poporul !“. „Ceaușescu, România 
— stima noastră și mîndria !“).

Stimați tovarăși,
In cadrul lucrărilor sale, înaltul 

forum democratic a dezbătut și 
aprobat planurile de dezvoltare 
economico-sociale pe anul 1989, 
care au un rol de importanță deo
sebită în realizarea celui de-al 
8-lea plan cincinal.

într-o deplină unanimitate au 
fost aprobate prevederile planuri
lor, măsurile în vederea înfăptui
rii neabătute a programelor de or
ganizare și modernizare,- de nor
mare economico-financiară, de ri
dicare a calității și nivelului teh
nic al producției, de creștere a 
productivității muncii, a eficienței 
economice în toate sectoarele.

Pe drept cuvînt s-a acordat o 
atenție deosebită activității privind 
dezvoltarea relațiilor economice 
internaționale și realizarea în cele 
mai bune condiții a planului de 
export pe acest an, pe anul viitor 
și pe întregul cincinal.

Este necesar să punem în cen
trul activității ridicarea continuă 
a calității și a nivelului tehnic al 
produselor, să facem astfel incit, 
în cincinalul următor, produsele 
românești să ocupe un Ioc de 
frunte, și, în multe domenii, să fie 
pe primul plan din punct de ve
dere al calității și nivelului tehnic. 
Dispunem de o minunată clasăv 
muncitoare, cu o înaltă pregătire,’ 
de buni tehnicieni, de ingineri, de 
oameni de știință ; avem o puter
nică bază materială, o industrie 
modernă. Avem deci tot ceea ce 
e necesar pentru a realiza o pro

ducție de înaltă calitate, competi
tivă cu cele mai bune pe plan 
mondial — și trebuie să realizăm 
aceasta 1 (Aplauze puternice, pre
lungite).

Se poate spune că întregul fo
rum democratic a subliniat nece
sitatea creșterii mai puternice a 
rolului cercetării, a științei, in 
toate sectoarele, a perfecționării 
activității de învățămint, de ridi
care continuă a nivelului profesio
nal, tehnic, științific, cultural al 
tuturor cadrelor, al tuturor oame
nilor muncii.

Cu deplin temei s-a stibliniat că, 
numai pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, ale 
cunoașterii universale, se poate 
asigura înfăptuirea neabătută a 
planurilor și programelor de dez
voltare economico-socială. de ridi
care continuă a patriei noastre pe 
noi culmi de progres, de creștere 
continuă a nivelului d.e trai, ma
terial și spiritual, al poporului.

într-o deplină unanimitate a fost 
adoptat programul privind auto- 
conducerea și autoaprovizlonareâ. 
care asigură baza materială pen
tru îmbunătățirea aprovizionării 
în toate’ domeniile de activitate.

Acum este necesar să fie luate 
toate măsurile pentru a realiza, în 
cele mai bune condiții, preve
derile acestui program. Aș atrage 
în mod deosebit atenția tuturor 
organelor centrale.' ministerelor, 
consiliilor populare și comitetelor 
județene de partid de a acorda o 
grijă deosebită, permanentă, rea
lizării prevederilor programului 
de autoaprovizionare centrală și 
locală, bunei aprovizionări a popu
lației în spiritul politicii partidu
lui nostru, în care omul constituie 
obiectivul central, bunăstarea și 
fericirea poporului reprezintă esen
ța politicii partidului, a societății 
socialiste pe care o edificăm în 
România. (Urale și aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul!").

Prin adoptarea. în deplină una
nimitate, a orientărilor pentru cel 
de-al 9-lea plan cincinal și pentru- 
deceniul anilor 1991—2000 și. in 
unele domenii, și pentru primul 
deceniu al secolului al, XXI-lea, 
dispunem de minunate perspective 
privind dezvoltarea continuă â 
patriei noastre, de înfăptuire 
neabătută a Programului partidu
lui, de ridicare a României la un 
nivel tot mai înalt de civilizație. 
Tot ceea ce am realizat pînă acum, 
hotărîrea fermă de a întări pro
prietatea socialistă — de stat și co
operatistă —, de a perfecționa acti
vitatea ideologică, politico-educa- 
tivă, de formare a omului nou, de 
creștere a rolului partidului ca 
forță politică conducătoare — cen
trul vital al întregii națiuni — dau 
garanția că tot ceea ce ne propu
nem se va realiza prin munca 
unită a întregului nostru popor.

Acum este necesar să trecem cu 
toată hotărîrea la activitatea orga
nizatorică, politică. în vederea în
făptuirii în viață a planurilor și 

programelor, a orientărilor de 
largă perspectivă pină în anul 
2000 !

Perfecționarea conducerii tutu- , 
ror sectoarelor de activitate im-T 
pune, ca o necesitate vitală, buna 
funcționare a organismelor demo
crației muncitorești-revoluționare. 
Totodată, aceasta impune ca fie
care activist, al partidului și al sta
tului. cadrele din toate domeniile 
să acționeze. în orice împrejurări, 
în spiritul înaltei răspunderi revo
luționare. să pună pe primul plan 
respectarea și înfăptuirea neabătu
tă a hotărîrilor partidului, a legilor 
țării, întărirea continuă a legalită
ții, a ordinii și disciplinei, în toate 
sectoarele de activitate. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Se impune să acționăm cu toată 
fermitatea în vederea aplicării 
neabătute a principiilor eticii și 
echității socialiste, să creăm un 
larg curent de masă pentru a 
munci și a trăi în spirit revoluțio
nar, în spirit comunist ! (Vii și pu
ternice aplauze). ’

De asemenea, este necesar să ac
ționăm cu toată- hbtărîrea în direc
ția perfecționării conducerii socie
tății, pe baza planului național 
unic de dezvoltare a tuturor sec
toarelor de activitate.

Reglementarea producției, a pre
turilor și a altor domenii nu poate 
fi lăsată la voia intimplării,, nu 
poate fi lăsată să fie reglementată 
de cerințele sau jocul pieței 1

Apariția unor greutăți în dez
voltarea socialistă nu trebuie săș 
ducă în nici un fel la panică, la 
pierderea încrederii în forțele cla
sei muncitoare, ale poporului, în 
socialism. A acționa pentru perfec
ționarea continuă a socialismului 
presupune să mergem înainte, 
nu înapoi la forme capitaliste. 
Este necesar să pornim. întotdeau
na de la întărirea rolului clasei 
muncitoare, a alianței muncitorilor 
cu țărănimea, cu intelectualitatea, 
cu toți oamenii munefi, cu între
gul popor, deoarece numai în ase
menea împrejurări clasa munci
toare, socialismul se vor putea 
afirma cu întreaga lor forță ! (Vii 
și puternice aplauze). Numai în 
asemenea împrejurări partidul își 
poate îndeplini în cele mai bune 
condiții misiunea sa de conducere 
a măreței opere de făurire a so
cialismului și comunismului !

A fi revoluționar, a fi comu
nist înseamnă a fi întotdeauna în-)4 
primele rînduri ale luptei împo
triva vechiului, a tot ce s-a peri
mat și nu mai corespunde noii 
etape de devoltare, înseamnă a ac
ționa cu toată fermitatea pentru 
promovarea noului, a spiritului și 
concepției revoluționare în toate 
domeniile de activitate !

Doresc să subliniez încă o dată 
necesitatea perfecționării și întă- 
ririi continue a rolului partidului 
ca forță politică conducătoare — 
centrul vital al întregii națiuni.

Trebuie să avem permanent în 
vedere că partidul poartă — și 

trebuie să poarte — deplina răs
pundere pentru realizarea progra
mului său.

Și în ilegalitate, în condițiile 
luptei grele, partidul a fost în pri
mele rînduri. Comuniștii au fost 
în primele rînduri în organizarea 
luptelor maselor populare, nu s-au 
temut nici de temniți, nici de la
găre, nu au dat înapoi nici în fața 
plutonului de execuție, au acționat 
ca revoluționari ce trebuie să 
înfăptuiască idealurile mărețe pen
tru care s-au înrolat în rîndurile 
partidului comunist, în rîndurile 
celor ce și-au propus — prin 
lupta lor — să realizeze o nouă 
orînduire socială. Cu atît mai mult, 
în condițiile cînd partidul repre
zintă forța conducătoare și și-a 
asumat conducerea în societate 
împreună cu întregul popor, parti
dul. comuniștii trebuie să fie 
în primele rînduri, să nu se dea 
înlături de la nici o greutate, pen
tru că numai așa își vor îndeplini 
misiunea, numai așa vor putea a- 
sigtira ■ înfăptuirea programului 
pentru care au luptat și luptă, în
tr-o deplină unitate. (Aplauze și 
urale puternice; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“).

Stimați tovarăși,
întregul nostru popor aniver

sează anul acesta, la 1 Decembrie, 
împlinirea a 70 de ani de la 
Unirea Transilvaniei cu țara și 
formarea statului național unitar 
român. Această măreață, victorie a 
luptei îndelungate a reprezentat 
împlinirea năzuințelor de veacuri 
ale întregului nostru popor. (A- 
plauze puternice, prelungite).

însăși natura — care de mii de 
ani asigură existența pe aceste 
meleaguri a poporului român —, 
soarele însuși a ieșit astăzi zîm- 
bitor, să participe, împreună cu 
poporul nostru, la această mare 
sărbătoare, dorind, parcă, să sub
linieze că nu a fost cetățean ro
mân care să nu dorească unitatea 
statului nostru național ! (Aplauze 
și urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu și poporul!").

De la tribuna înaltului forum 
democratic, aducem un cald o- 
magiu tuturor celor care au con
tribuit, prin activitatea și jertfa 
lor, la realizarea statului național 
unitar. încă o dată, doresc să a- 
duc, în primul rînd, cel mai înalt 
omagiu întregului nostru popor, 
adevăratul făuritor al istoriei, al 
prezentului și viitorului națiunii 
noastre, garanția construirii cu 
succes a socialismului și comunis
mului în România ! (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu și poporul!". „Ceaușescu 
— P.C.R. !“).

Este adevărat că orînduirea bur- 
ghezo-moșierească nu a soluționat 
problemele fundamentale ale dez
voltării societății românești con
form cerințelor participanților de 
la Alba Iulia, ale întregului popor. 
Realizarea deplinei egalități în 
drepturi, dezvoltarea forțelor de 
producție și ridicarea nivelului de 
trai, material și spiritual, al po
porului s-au înfăptuit numai o dată 
cu făurirea societății socialiste în 
patria noastră, ceea ce demon
strează, încă o dată, că numai și 
numai în condițiile lichidării ex
ploatării și asupririi, în condițiile 
în care poporul devine cu adevă
rat stăpîn pe destinele sale se pot 
înfăptui, în cele mai bune condi
ții. năzuințele de bunăstare, de 
libertate, independență și fericire 
ale întregii națiuni ! (Vii și puter
nice aplauze).

La cea de-a 70-a aniversare a 
formării statului național unitar 
român, să facem legămînt că vom 
acționa cu întreaga răspundere 
față de interesele poporului, pen
tru întărirea continuă a indepen
dentei și suveranității României, 
pentru dezvoltarea tot mai puter
nică a forțelor de producție, a ști
inței, culturii, învățămîntului, pen
tru formarea omului nou — con
structor conștient al socialismului 
și comunismului — că vom acțio
na întotdeauna pentru bunăstarea 
și fericirea întregului popor, pen
tru măreția României, în societa
tea comunistă ! (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Stimați tovarăși,
Pornind de la aprobarea unani

mă a politicii internaționale a 
partidului și statului nostru, do
resc încă o dată să asigur pe priete
nii noștri de peste hotare, toate 
popoarele și statele .europene și din 
întreaga lume că România socia
listă va acționa și în viitor, cu 
toată fermitatea, pentru dezvol
tarea colaborării cu toate statele, 
fără nici o deosebire, pe 
baza principiilor deplinei egali
tăți în drepturi, a respectului in
dependenței și suveranității, ne
amestecului în treburile interne și 
respectarea dreptului fiecărui po
por la dezvoltarea liberă, inde
pendentă, așa cum o dorește. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Sintem hotărîți să participăm 
activ, cu toate forțele, la înfăp
tuirea dezarmării și, în primul 
rînd, a dezarmării nucleare, pen
tru o lume fără arme, fără 
războaie, să acționăm pentru o 
Europă unită in diversitatea orîn- 
duirilor sociale, pentru o nouă or
dine economică internațională. îm
părțită în mai multe grupări, Eu
ropa nu-și poate îndeplini misiu
nea sa. Este necesară o Europă 
unită în diversitatea orînduirilor 
sociale, a concepțiilor filozofice- și 
politice, o Europă a națiunilor li
bere, independente, care să ac
ționeze intr-o deplină unitate pen
tru progresul economi co-soci al, 
pentru dezarmare, pentru pace, 
pentru o lume mai dreaptă și mai 
bună. (Vii aplauze). Numai o Eu
ropă unită poate avea un rol im
portant și poate să aducă o contri
buție mai însemnată la soluțio
narea marilor probleme ale vieții 
mondiale, la realizarea unei lumi 
în care fiecare națiune să se dez
volte corespunzător voinței sale, a 
unei lumi a progresului, păcii și 
colaborării ! (Urale și- aplau
ze îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Doresc, de asemenea, să reafirm 
hotărîrea țării noastre de a ac
ționa și în viitor, cu Mate for
țele, pentru întărirea unității și so
lidarității tuturor țărilor socialis
te. Trebuie să avem permanent în 
vedere că numai împreună, într-o 
deplină solidaritate, putem să fău
rim socialismul, iar noi, im Româ
nia, putem să înfăptuim Progra
mul partidului nostru. Singur, nici 
un popor —: deci nici poporul 
nostru — nu poate șă aibă 
siguranța mersului înainte, a 
victoriei socialismului. Socialismul 
nu poate fi decît rodul luptei 
unite a tuturor forțelor, a tuturor 
popoarelor ce au pășit pe calea 
socialismului, a oamenilor de pre
tutindeni care doresc o lume mai 
bună, o lume a dreptății sociale. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite).

lată de ce solidaritatea și co
laborarea constituie o cerință o- 
biectivă a dezvoltării pe calea so
cialismului și comunismului !

Să realizăm aceasta pornind de 
Ia principiile unei unități noi, ale 
egalității, ale respectării dreptului 
fiecărui partid și popor de a aplica 
legitățile generale, socialismul ști
ințific, corespunzător condițiilor 
din fiecare țară ! Să realizăm o 
puternică unitate bazată pe na
țiuni libere, socialiste și indepen
dente, în care fiecare construiește 
socialismul cu poporul și pentru 
popor I (Aplauze și urale puterni
ce. prelungite ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“).

De asemenea, este necesar să ac
ționăm și în continuare pentru în
tărirea colaborării și solidarității 
cu partidele comuniste și munci
torești, cu partidele socialiste și 
social-dertiocrate, cu alte forțe de
mocratice și progresiste, deoarece 
— și pe plan internațional mai 
larg — nici un partid nu poate 
merge singur în marea luptă pen
tru progres, pentru pace, pentru 
victoria noii orinduiri sociale. 
Unitatea mișcării comuniste și 
muncitorești, pe principii noi, de 
egalitate, constituie și acum, ca și 
în trecut, o necesitate vitală, o 
lege a dezvoltării economico-socia
le, a mersului înainte spre socia
lism.

Lozinca lansată de făuritorii so
cialismului științific „Proletari din 
toate țările, uniți-vă !“ continuă 
să fie actuală. Este adevărat, ea 

trebuie să capete acum un caracter 
mult mai larg, să se adreseze atît 
proletariatului, dar și țăranilor, 
intelectualilor, popoarelor asu
prite de pretutindeni, tuturor 
celor care doresc o viață mai 
dreaptă și mai bună, care do
resc pacea, de a se uni într-un 
mare front al libertății și pro
gresului, al luptei pentru o lume 
făt*ă arme, fără războaie, o lume a 
dreptății sociale și naționale. (A- 
plauze și urale puternice; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“).

încă o dată, . doresc să reafirm 
încrederea și convingerea poporu
lui nostru că, deși situația mon
dială continuă să fie complexă și 
gravă, în lume sînt suficiente 
forțe care, acționînd unite, pot 
schimba cursul evenimentelor, pot 
impune o politică nouă, o nouă 
gîndire în toate domeniile, pot 
impune dezarmarea, pacea, res
pectarea dreptului fiecărei națiuni 
Ia o viață mai bună, liberă, inde
pendentă, pot asigura conviețuirea 
în pace a întregii omeniri ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite).

încheind lucrările marelui nos
tru forum democratic, să ne luăm 
angajamentul de a nu precupeți 
nici up efort și de a face totul 
pentru înfăptuire») neabătută a 
Programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare fermă 
spre visul de aur, spre comunism! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
eroism. România — comunism !“).

Să întîmpinăm cea de-a 45-a 
aniversare a revoluției de elibe
rare națională și socială, antifas
cistă și antiimperialistă, Con
gresul al XIV-lea al partidului cu 
noi și noi realizări în toate dome
niile de activitate ! (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

încă o dată doresc să subliniez 
■că se impune să acționăm cu toa
tă hotărîrea pentru perfecționarea 
și ridicarea nivelului activității 
ideologice, politice, științifice, edu
cative, de formare a omului nou, 
constructor conștient al socialis
mului și comunismului. Să edu
căm tineretul. întregul nostru po
por în spiritul luptei și abnegației 
revoluționare, de a nu se teme și 
de a nu da înapoi in fața nici 
unor greutăți !

Aș dori, și în acest cadru, să 
repet unele versuri pe care le-am 
mai spus în alte împrejurări ;

„Cei ce se luptă murmurind, 
De s-ar lupta și-n primul rînd, 
Ei tot atît de buni ne par 
Ca orișicare laș fugar ! 
Murmurul, azi, și orișicind, 
E plinset in zadar !“

Avem nevoie de luptători revo
luționari, nu de oameni care se 
tînguie, cărora le este teamă de 
luptă și de greutăți. Comuniștii nu 
au dat înapoi in fața nici unei 
greutăți și sînt hotărîți să facă 
totul pentru a asigura victoria so
cialismului și comunismului în 
România ! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite; se scandea
ză „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Trăim in alte împrejurări isto
rice, în care poporul este stăpîn 
pe destinele sale, dar spiritul de 
luptă, de sacrificiu nu trebuie și 
nu poate să dispară. Dimpotrivă, 
el trebuie să devină tot mai puter
nic, pentru a asigura înfrîngerea 
oricăror greutăți și înaintarea fer
mă spre visul de aur.

Comuniștii, revoluționarii tre
buie să acționeze în orice împre
jurări cu îndrăzneală și fermitate, 
să asigure înfrîngerea oricăror 
greutăți.

Pornim — după cum am men
ționat în expunerea mea — la un 
drum nou. lung, de muncă și luptă, 
la un drum glorios. Să facem astfel 
îneît, prin munca unită a întregu
lui popor, sub conducerea partidu
lui. să-l străbatem într-un timp cit 
mai scurt și cu rezultate cit mai 
bune și să ajungem la cele mai 
înalte piscuri, la realizarea visu
lui de aur — societatea comunistă! 
(Aplauze și tfrale puternice; se 

scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu, eroism — 
România, comunism !“).

Pe baza hotărîrilor pe care le-am 
adoptat, în deplină unanimitate, nu 
pornim la un marș triumfal, ci la 
un drum de luptă și muncă revo
luționară.

Să întărim continuu unitatea 
partidului, spiritul revoluționar, 
unitatea întregului popor — aces
tea reprezentînd garanția victo
riei în lupta pentru socialism, 
pentru comunism ! (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul!“, 
„Ceaușescu — P’.C.R. !“).

Subliniez, încă o dată, necesita
tea de a acționa în toate împreju
rările ca adevărați revoluționari, în 
spiritul înaltei răspunderi față de 
partid, față de popor, fată de cauza 
socialismului și comunismului, față 
de independența și suveranitatea 
României ! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

îmi exprim deplina convingere 
că toți patticipanții la lucrării» 
înaltului nostru forum democratic, 
întregul activ de partid și de stat, 
toți oamenii muncii. întregul nos
tru popor vor acționa într-o de
plină unitate și vor asigura reali
zarea in cele mai bune condiții a 
tuturor planurilor și programe
lor de dezvoltare a patriei noas
tre. La sfîrșitul acestui cincinal, la 
sfîrșitul celui de-al 9-lea cincinal 
și, mai cu seamă, în anul 2000 vom 
putea să privim cu îndreptățită 
mindrie și să afirmăm că ceea ce 
ne-am propus in 1988, în ajunul 
celei de-a 70-a aniversări a creării 
statului național unitar, s-a reali
zat; că la cea de-a 80-a aniversare 
a statului național unitar și la 400 
de ani de la unirea de către Mihai 
Viteazu a 1 țărilor românești, 
România va fi o țară puternic 
dezvoltată, socialistă, ridicată pe 
înaltele piscuri, înaintînd spre 
visul de aur — spre comunism ! 
(Urale și aplauze puternice : se 
scandează îndelung „Ceaușescu șî 
poporul !“, „Ceaușescu — eroism. 
România — comunism !“).

Deși mai avem o lună pînă Ia 
încheierea acestui an și începerea 
noului an, doresc să vă adresez tu
turor. întregului activ de partid și 
de stat. întregului nostru popor 
cele mai bune urări, precum și 
urarea ca anul 1989 să aducă noi 
și noi satisfacții, noi și noi împli
niri în toate domeniile, să ducă la 
ridicarea continuă a bunăstării și 
fericirii întregii noastre națiuni ! 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — La mulți ani !“).

Adresez tuturor participanților 
la înaltul forum democratic, între
gului nostru popor urarea de noi 
și noi succese în toate domeniile, 
multă sănătate și fericire ! (Urale 
și aplauze puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).

Declar închise lucrările marelui 
nostru forum democratic.

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân — forța politică conducătoa
re, centrul vital al națiunii noas
tre socialiste ! (Urale și aplauze 
puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Glorie marelui nostru popor, li
ber și independent! Viață veșnică
— în fericire, în comunism ! 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — eroism. România — 
comunism !“).

Să triumfe pacea și colaborarea 
înt.re toate popoarele lumii ! 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite. Sg scandează îndelun? 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușesci 
și poporul !“, „Ceaușescu — 
pace !“, „Stima noastră și niindriî
— Ceaușescu, România !“).

Toți cei prezenți în sală se ri 
dică in picioare și ovaționează în 
delung, într-o atmosferă de pu 
ternică însuflețire și strînsă uni 
taie, pentru Partidul Comunis 
Român, pentru secretarul genera 
al partidului, președintele Repu 
blicii Socialiste România, tovarășu 
Nicolae Ceaușescu.
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Mult stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimati tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimati 
tovarăși.In Expunerea originală, de Înaltă ținută politică și ideologică, prezentată in acest larg și reprezentativ forum democratic, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o amplă șl aprofundată analiză a momentelor cardinale ale luptei poporului pentru eliberare socială și unitate națională, a evoluției generale a societății românești, a strategiei construcției socialismului și comunismului in țara noastră, in condițiile desfășurării procesului revoluționar mondial.Documentul programatic ce ne-a fost înfățișat exprimă forța gîndirii noi, creatoare a ilustrului conducător al partidului și statului.Participarea eroică la lupta revoluționară, intr-o continuitate de peste 55 de ani, sub flamura partidului, rolul hotăritor in toate marile momente politice și sociale, în pregătirea și victoria revoluției, in întregul proces de transformări socialiste din patria noastră au proiectat cu putere, pe ecranul istoriei noastre naționale, personalitatea legendară a secretarului general al Partidului Comunist Român, Intiiul președinte al României, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Stimați tovarăși.Proeminentă personalitate politică, erudit și fecund ginditor umanist, cu vocație pentru studiu și cercetare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a sculptat, în luminoase imagini, coloana infinită a dezvoltării poporului român, de-a lungul vremurilor.In cadrul glorioasei noastre istorii naționale, pe care a prezentat-o intr-o concepție unitară, cum nu s-a mai structurat niciodată pînă astăzi, a analizat, cu obiectivitate științifică, dinamica etapelor construcției economice și sociale în societatea românească, după eliberarea țării, din August 1944, perioadă puternic luminată de Congresul a! IX-lea al Partidului Comunist Român, deschizător de nouă și măreață epocă socialistă.Marele Congres din 1965 a propulsat cu putere noua gîn- dire politică revoluționară in societatea românească.Este meritul decisiv al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi asigurat transpunerea în viață, în construcția socialismului. a adevărului că dialectica procesului revoluționar, a cărui desfășurare este neîncetată, impune în mod obiectiv perfecționarea întregii societăți, cu poporul și pentru popor, sub conducerea Partidului Comunist Român — centrul vital al întregii națiuni.In magistrala Expunere — parte integrantă a vastei opere social-politice a secretarului nostru general — problematica perfecționării în continuare a activității economico-soclale este prezentată in deplină concordanță cu cerința de a întări fără încetare proprietatea socialistă, de a nu admite, în nici o împrejurare, slăbirea proprietății întregului popor, a proprietății cooperatiste — bazatrainică a dezvoltării unitare a societății. TovarășulNicolae Ceaușescu a arătat că, în noua etapă, cresc rolul șirăspunderile ce revin Partidului Comunist Român, statului socialist, organelor și organizațiilor democrației muncitorești revoluționare, întregului popor, in dezvoltarea proprietății socialiste, în perfecționarea con
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ALEXANDRU ROȘU

Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.Intr-o atmosferă de înaltă vibrație patriotică, ședința comună a plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a organismelor democrației muncitorești-revoluțio- nare își desfășoară lucrările intr-un moment in care comuniștii, întregul nostru popor sint puternic angajați in transpunerea in viață a Tezelor din aprilie, a orientărilor și indicațiilor date de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, în vederea înfăptuirii neabătute a hotăriri- lor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului. Gindirea teoretică și activitatea practică ale secretarului general al partidului, cel mai iubit fiu al națiunii noastre. Erou între eroii neamului, genial strateg și ctitor de țară nouă, sintetizate excepțional in magistrala Expunere prezentată n deschiderea ședinței comune, ■eprezintă un strălucit model le evaluare realls'tă a căilor arin care societatea noastră va ntra intr-o fază nouă, superi- >ară a dezvoltării sale, un e- cemplu de dăruire și răspun- iere exemplară față de destine- e patriei și poporului român, față de cauza generală a socia- ismului și a păcii în .lume.Vă rog să-mi permiteți, mult ubite și stimate tovarășe secre- ar general, ca, în numele oamenilor muncii din întreprinderile constructoare de mașini, ă vă aduc, și cu acest prilej, in profund și Înălțător omagiu, lâ vă exprim viile noastre mul- iimiri și înalta gratitudine pen- ru grija permanentă ce ne-o iurtați, pentru activitatea sta- omică pe care o desfășurați
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI ALEXANDRINA

Mult stimate tovarășe 
Jicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
’lena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Ședința comună a plenarei Comitetului Central al partidului,

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI MANEA MĂNESCUducerii șl planificării, în înfăptuirea revoluției tehnico-ști- ințifice și a noii revoluții agrare, în aplicarea cu fermitate a mecanismului economic, auto- conducerii și autogestiunii, in repartiția justă a venitului național pentru acumulare și consum, în reproducția socialistă lărgită, ce alcătuiesc, prin unitatea și interdependența lor, cadrul amplu și complex în care se asigură progresul multilateral al patriei noastre, libere, independente și suverane.întemeietor al științei conducerii pe baza planului național, unic și atotcuprinzător, președintele României a fundamentat teze și concepte de mare importanță teoretică și practică, specifice condițiilor țării noastre, ce au intrat in patrimoniul științific al construcției socialismului și comunismului.In concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, relevată in Expunere, organizarea, conducerea științifică și planificarea vieții sociale, sisteme pe care le-a elaborat cu originalitate prospectivă șl realism politic, reprezintă prerogative fundamentale ale partidului, ale statului, ale organismelor auto- conducerii, expresia unității de voință și acțiune a întregii națiuni. Secretarul nostru general a demonstrat, în mod strălucit, în magistralul document politic și științific pe care ni l-a prezentat, că simbioza proprietate socialistă — conducere științifică pe baza planului național unic — democrație revoluționară, constituie o trăsătură esențială a legitimității și viabilității socialismului ca mod de organizare socială în lumea contemporană.Activitatea de conducere și planificare este deschisă înnoirii neîntrerupte, în raport direct cu etapele procesului complex al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Realitățile României socialiste dovedesc că preocuparea susținută a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru perfecționarea neîncetată a conducerii științifice, pe baza planului național unic, ne-a ferit de măsuri sau reforme conjuncturale, economice șl sociale, a asigurat continuitatea și stabilitatea dezvoltării accelerate a patriei noastre.Cu aceeași fermitate cu care 
a combătut, in îndelungata sa activitate, cu argumente științifice, dogmatismul politic și ideologic, filozofic și istoric, e- conomic și sociologic, tovarășul Nicolae Ceaușescu militează strălucitor, cu neclintită consecvență, împotriva ideilor anacronice, retrograde, depășite de viață-; în același timp, elaborează noi concepte, teoretice și practice, corespunzătoare mersului înainte al societății noastre socialiste. Așa cum se subliniază in Expunere, ne revine îndatorirea de a acționa permanent în mod revoluționar, de a ne pregăti multilateral, de a cunoaște și analiza problemele, fenomenele care apar în viața societății românești și în lumea contemporană, de a promova spiritul creator îp gîn- direa și practica socială, in construcția socialistă, în întreaga dezvoltare a României.

Stimați tovarăși,Viața, istoria ne dau dreptul să afirmăm că uriașele transformări revoluționare înfăptuite de popor, în perioada ce a urmat Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, constituie o operă monumentală, politică, științifică și umanistă, al cărei ilustru arhitect este marele nostru președinte, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Sînt impresionante înfăptuirile din glorioasa Epocă 
spre binele și fericirea poporului român.în anii ce au trecut de la istoricul Congres al IX-lea, perioadă pe care, în semn de a- leasă cinstire, cu îndreptățită mindrie patriotică, întregul nostru popor o numește „Epoca Nicolae Ceaușescu", industria constructoare de mașini a cunoscut prefaceri înnoitoare. Comparativ cu anul 1965, în 1988 valoarea producției-marfă este de 13 ori mai mare, iar a fondurilor fixe de 10 ori, creșteri importante înregistrindu-se și în ce privește productivitatea muncii, investițiile.înfăptuirea neabătută, integrală a prevederilor reieșite din magistrala Expunere prezentată în deschiderea ședinței comune, a spus in continuare vorbitorul, va asigura și pentru industria constructoare de mașini condițiile necesare realizării unui nou salt calitativ in dezvoltarea sa intensivă și creșterea eficienței economice. In acest context, măsurile de perfecționare continuă a mecanismului economico-financiar, aplicarea cu fermitate a principiilor autoconducerii și autogestiunii eeonomico-finan- ciare vor asigura rentabilizarea tuturor produselor și sporirea beneficiilor pe seama reducerii costurilor de producție. Pe baza analizelor efectuate in adunările generale ale oamenilor muncii, am luat măsuri pentru intensificarea acțiunilor de îndrumare și control, prin deplasarea centrului de greutate al întregii activități in întreprinderi, precum și unele măsuri ferme pentru respectarea riguroasă a programelor zilnice de producție, pentriî asigurarea ritmică a bazei materiale in strictă concordantă cu normele de consum, pentru lichidarea oricăror forme de risipă și proastă gospodărire. Trebuie să 
a organismelor democratice șl organizațiilor de masă și obștești se înscrie în cronica edificării socialismului în România ca un eveniment de însemnătate majoră pentru perfecționarea generală a activității, pentru stabilirea noilor obiec- 

Nicolae Ceaușescu. în România, cu toate condițiile grele din economia mondială, forțele de producție au cunoscut o dezvoltare continuă, armonioasă și proporțională. S-a asigurat edificarea economiei socialiste moderne, cu industrie și agricultură intensive, s-a amplificat procesul de modernizare și sistematizare a orașelor și comunelor patriei. S-au produs profunde schimbări revoluționare în structura socială, ce exprimă progresul general al societății. Tabloul amplu al grandioaselor prefaceri înnoitoare, materiale și spirituale, înfățișat în Expunere, asigură o largă și generoasă deschidere dezvoltării eco- nomico-sociale a României, in viitorul cincinal și în perspectiva orizontului 2000—2010, împlinind marile aspirații de progres și civilizație ale poporului român.
Stimați tovarăși,în Expunerea tovarăș u- I u i Nicolae Ceaușescu, în cu- vintarea tovarășei Elena Ceaușescu, eminenți conducători politici și de stat, totdeauna uniți in gîndirea și acțiunea revoluționară, sînt direc- țlonate sarcini noi, de mare răspundere, cu privire la dezvoltarea economică și socială a țării, la valorificarea superioară a inepuizabilului fond de inteligență și creativitate al poporului, al spiritualității românești. Pe această bază vor continua, cu și mai mare avînt, dezvoltarea științei, principală forță de producție a societății, creșterea rolului educativ și profesional al școlii, întărirea conștiinței patriotice și revoluționare, pătrunderea în mase a gîndirii politice și ideologice înaintate, ridicarea gradului de cunoaștere științifică, de cultură al națiunii, condiții esențiale pentru afirmarea multilaterală a omului, pentru generalizarea noii calități a muncii și vieții, a bunăstării — țelul suprem al Partidului Comunist Român.Din această perspectivă, cercetarea în domeniul economiei, al științelor sociale trebuie să aducă o contribuție mai mare, teoretică și practică, la cunoașterea legilor obiective ale dezvoltării, la fundamentarea deciziilor cu privire la conducerea și planificarea vieții eco- nomico-sociale, la aplicarea mecanismului economic, a principiilor autoconducerii și autogestiunii, la organizarea și modernizarea științifică a producției și a muncii, Ia gospodărirea cu maximă răspundere, cu înaltă eficiență a tuturor resurselor materiale și umane ale țării, la perfecționarea societății, a întregii vieți sociale.în acest sens, avem un exemplu strălucit de urmat. Aportul tovarășului Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea teoriei și practicii economico-sociale este imens. După al IX-lea Congres al partidului, secretarul nostru general a desfășurat o muncă uriașă, permanentă și stăruitoare, pentru înlăturarea imobilismului și conservatorismului în gindirea, teoria și practica economică, in activitatea de conducere și planificare a vieții economico-sociale.Fiecare congres șl conferință națională ale partidului, fiecare expunere a președintelui țării, munca sa exemplară, de zi cu zi, constituie programe concrete de perfecționare a conducerii și organizării economiei naționale, a întregii vieți sociale.Prin contribuția determinantă a secretarului nostru general, patrimoniul socialismului științific s-a îmbogățit cu noi teze, idei și practici originale, care se integrează armonios în concepția cu privire la edificarea 

recunoaștem însă, cu toată responsabilitatea, că activitatea noastră nu se situează la nivelul potențialului tehnic, material și uman de care dispun unitățile constructoare de mașini, ceea ce a făcut ca planul la producțla- marfă pe 10 luni să nu se realizeze integral și să înregistrăm unele rămineri în urmă la export Nerealizări s-au înregistrat, de asemenea, la producția fizică de tractoare, autoturisme de oraș și teren, autoutilitare și, în mod deosebit, la utilajul energetic, metalurgic, minier și petrolier, ceea ce a îngreunat activitatea în sectoarele producătoare de materii prime și e- nergie. Am creat unele dificultăți industriei chimice, metalurgice și energetice datorită calității și fiabilității mai scăzute a unor utilaje livrate. Neimplini- rile din industria construcțiilor de mașini reflectă stilul necorespunzător de muncă al organelor colective de conducere, al cadrelor și specialiștilor din minister șl centralele industriale, care nu au reușit să asigure o îndrumare permanentă, competentă și un control exigent a- supra activității întreprinderilor. Nu s-au analizat întotdeauna cu deplin discernămînt și răspundere cauzele reale care au dus la nerealizarea sarcinilor, căutîndu-se motivarea acestora prin lipsuri în asigurarea bazei materiale, fără a pune accentul pe înlăturarea deficiențelor din activitatea proprie.Criticile, pe deplin justificate, pe care le-ați adresat constructorilor de mașini, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne obligă să acționăm cu întreaga răspundere în direcția îmbunătățirii stilului de muncă al conducerii ministerului, centralelor industriale și întreprinderilor pentru a asigura realizarea integrală a sarcinilor ce ne revin.
tive strategice ale dezvoltării multilaterale a patriei noastre, în vederea înfăptuirii neabătute a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului.Document programatic, de excepțională Însemnătate pentru 

societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism, genială o- peră de gîndire și muncă revoluționară, elaborată cu strălucire de inspiratorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre — tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Stimați tovarăși,Expunerea secretarului nostru general — personalitate de mare prestigiu a vieții politice internaționale, a mișcării comuniste și muncitorești — proiectează in conștiința popoarelor un mesaj luminos de speranță, de luptă pentru triumful idealurilor de libertate, independență și suveranitate, de justiție internațională, de pace și colaborare in întreaga lume.împrejurările au făcut, în decursul activității mele, să constat direct marea stimă și respectul deosebit de care se bucură președintele României in rîndul oamenilor politici și de stat, de știință și cultură, in cercurile largi ale opiniei publice internaționale. In astfel de momente, trezesc puternice sentimente de mândrie patriotică elogioasele a- precieri pentru politica externă înțeleaptă a țării noastre, pentru propunerile realiste și vibrantele apeluri ale președintelui Republicii la dezarmare și pace, la unitate și colaborare între toate popoarele.Ecoul profund in conștiința umanității al inițiativelor, al demersurilor întreprinse de România socialistă pentru rezolvarea problemelor complexe ale vieții internaționale, care au dobîndit dimensiuni universale, conferă tovarășului Nicolae Ceaușescu aureola de erou al păcii.
Stimați tovarăși,înaintarea României spre viitorul comunist este fundamentată, cu clarviziune științifică și realism politic, in Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — amplu și complex program revoluționar de dezvoltare continuă a întregii noastre societăți socialiste. De la această înaltă tribună îmi exprim acordul deplin cu concepțiile integrate în acest impunător document programatic, propus să fie adoptat ca program de muncă șl acțiune revoluționară al partidului, al întregului popor, să stea Ia baza întregii activități de pregătire și desfășurare a Congresului al XIV-lea al partidului, cu celelalte documente prezentate, ce reflectă gîndirea dialectică creatoare a președintelui nostru, exemplara sa dăruire pentru neîncetata ridicare a țării pe noi culmi de progres, material și spiritual, de bunăstare generală a poporului.în forumul larg reprezentativ ăl democrației noastre socialiste, chemat să adopte hotăriri de importantă decisivă pentru prezentul și viitorul României, în acest moment de puternică însuflețire patriotică, la cea de-a 70-a aniversare a Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, cînd întregul nostru popor întîmpină cu noi și remarcabile înfăptuiri împlinirea a 45 de ani de la actul istoric al Eliberării din 23 August 1944 și Congresul al XIV-lea, să ne angajăm cu toată hotărîrea de a munci cu pasiune și abnegație revoluționară, sub flamura invincibilă a Partidului Comunist Român.Să urmăm îndemnul înflăcărat al marelui nostru conducător, simbolul unității de granit al întregului popor — ferm hotărit să-i urmeze cu credință nestrămutată cuvîntul înțelept și fapta cutezătoare, marele erou al națiunii — tovarășul Nicolae Ceaușescu.
In continuare, vorbitorul a spus : Acționăm ferm pentru transpunerea în producție a realizărilor de vîrf ale științei românești, pentru extinderea tehnologiilor- de fabricație cu consumuri reduse de materiale și asimilarea produselor noi, care să valorifice cu randament sporit materiile prime existente, activitate complexă în care beneficiem de sprijinul Consiliului Național al Științei și Invă- țămîntului, condus cu înaltă competență științifică de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, ilustru om politic, savant de largă recunoaștere internațională, căreia, și cu acest prilej, îi adresăm alesele noastre mulțumiri și întreaga recunoștință.Sarcinile ce revin constructorilor de mașini din Planul național unic de dezvoltare eco- nomico-socială pe anul 1989, deși deosebit de complexe, sint pe deplin realizabile, iar pentru înfăptuirea lor sîntem hotăriți să nu precupețim nici un efortVom acționa ferm pentru întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste, ca bază a întregii dezvoltări economico-sociale, a edificării cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării spre comunism, a ridicării bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.Afirmînd acordul deplin cu documentele supuse dezbaterii, stimulați de generoasele dumneavoastră indicații, îngădui- ți-ne să vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că oamenii muncii din industria construcțiilor de mașini își vor amplific» eforturile pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin, sporindu-și contribuția la realizarea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei.

GĂINUȘEprezentul șl viitorul României socialiste, magistrala Expunem prezentată de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sintetizează strălucit bogata experiență a partidului și statului nostru In construcția noii orinduiri, dă

răspunsuri științifice problemelor pe care le ridică evoluția vieții interne și internaționale, cuprinde teze teoretice noi, de inestimabilă valoare, privind dezvoltarea societății socialiste și comuniste pe pămîntul României libere și independente. Strălucita Expunere atestă încă o dată forța și spiritul creator proprii gîndirii și acțiunii secretarului general al partidului nostru, rolul său ho- tărîtor in elaborarea și înfăptuirea întregii politici a partidului și statului, uriașa sa contribuție la îmbogățirea teoriei și practicii revoluționare mondiale.
de aleasă recunoș- dumnea- tovarășe strălucit

Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Ialomița, asemenea întregului nostru partid și popor, însuflețiți de sentimente de fierbinte dragoste, prețuire și profundă tință ce vi le poartă voastră, mult stimate Nicolae Ceaușescu, conducător al partidului și statului, Erou între eroii neamului, proeminentă personalitate a vieții politice contemporane, vă adresează cel mai profund omagiu pentru uriașa dumneavoastră activitate teoretică șl practică, pentru modul exemplar in care acționați In vederea apărării intereselor fundamentale ale poporului’ nostru, afirmării libere și suverane a patriei, pentru neobosita activitate consacrată edificării unei lumi mai bune și mai drepte.Gindurile noastre de vie recunoștință și adînc respect se îndreaptă spre mult stimata tovarășă academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și ilustru savant de largă recunoaștere internațională, care are un rol determinant în înfăptuirea întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, în dezvoltarea științei, învățămîntului și culturii.Județul Ialomița, azi modernă ctitorie a „Epocii
Mult Iubite și stimate 

tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Stimate tovarășe.Magistrala Expunere prezentată de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în deschiderea lucrărilor ședinței comune a Plenarei Comitetului Central al P.C.R. și a celorlalte organisme ale democrației muncitorești revoluționare — strălucită sinteză a procesului revoluționar din țara noastră, de perfecționare a întregii activități consacrate înfăptuirii măreței opere de edificare a socialismului și comunismului in România: — ne oferă minunatul prilej de a omagia cu deosebit respect contribuția pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, Erou între eroii neamului, autentic exponent al intereselor și aspirațiilor fundamentale ale națiunii noastre, ctitor al României moderne. Erou al păcii și colaborării Internaționale, o aduceți la aplicarea creatoare a adevărurilor generale ale social lismului științific la particularitățile țării noastre, rolul hotărî- tor pe care îl aveți în fundamentarea strategiei desfășurării întregii activități economicd-so- ciale, în elaborarea și transpunerea in practică a programelor privind înflorirea multilaterală a patriei, a obiectivelor noii etape de dezvoltare pe care o parcurgem.în tabloul atît de dens al marilor realizări înfăptuite in țara noastră, în glorioasa epocă inaugurată de Congresul al IX- lea al partidului, a arătat in continuare vorbitorul, un Ioc Important ocupă agricultura, ramură de bază a economiei naționale, care a cunoscut un proces continuu de dezvoltare șl modernizare.In vederea valorificării depline a pămintului — bunul cel mai de preț al întregului popor — a întregului potențial material și uman pentru creșterea accelerată a producției vegetale și animale, la Congresul al IX- lea al partidului, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați fundamentat științific și ați definit cu claritate conceptul de. dezvoltare intensivă a agriculturii, necesitatea asigurării unei puternice baze tehnico-materiale, a perfecționării continue a organizării și conducerii acestei ramuri. Făcînd bilanțul marilor realizări obținute in această perioadă istorică, remarcăm cu satisfacție că succesele dobîn- dlte demonstrează elocvent superioritatea agriculturii socialiste, justețea politicii agrare a partidului. S-a evidențiat cu
Mult stimate și iubite tovarășe 

secretar general
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.Vă rog să-mi îngăduiți ca de la tribuna acestui înalt forum al comuniștilor, al democrației noastre muncitorești-revoluțio- nare, in numele siderurgiști- lor gălățeni, al tuturor oamenilor muncii din Centrala industrială siderurgică Galați, să aduc supremul nostru omagiu conducătorului iubit al partidului și statului, ctitorul României socialiste moderne, a cărui glorioasă activitate revoluționară s-a identificat șl se identifică, de peste cinci decenii și jumătate, cu interesele vitale ale țării, cu Idealurile de independență, pace și progres ale poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Magistrala dumneavoastră Expunere pune în fața comuniștilor și a tuturor oamenilor muncii un nou și strălucit program de acțiune, de perfecțio

Nicolae Ceaușescu", s-a constituit ca urmare directă a organizării teritorial-administrative din 1968, măsură radicală pentru progresul neîntrerupt al patriei, hotărîre istorică în urma căreia acest loc din Bărăgan s-a ridicat într-o perioadă scurtă, dar de remarcabile împliniri, pe verticala civilizației socialiste, dezvoltîndu-și armonios forțele de producție pe teritoriu, prin realizarea de întreprinderi și platforme industriale, prin modernizarea orașelor și comunelor.Așa cum rezultă din strategia revoluționară a ridicării patriei noastre pe trepte mereu mai înalte de civilizație, progres și bunăstare, în mod strălucit fundamentată in magistrala dumneavoastră Expunere, ne revine răspunderea de a acționa cu fermitate pentru aplicarea neabătută a măsurilor privind organizarea localităților rurale pe baze moderne, menite să asigure tuturor locuitorilor satelor o viață demnă, condiții apropiate de cele ale orașului. Tot ce am realizat în județul Ialomița, în mod deosebit după Congresul al IX-lea al partidului, de cînd în fruntea destinului comunist al patriei vă aflați dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, datorăm partidului, conducerii dumneavoastră înțelepte, științifice în folosul fericirii și bunăstării întregului popor.In spiritul ideilor de excepțională însemnătate teoretică și practică cuprinse in magistrala dumneavoastră Expunere, vom acționa cu fermitate și dăruire pentru creșterea continuă a rolului conducător al partidului — centru vital al întregii noastre națiuni. Ne preocupăm, de asemenea, de perfecționarea continuă a activității tuturor organizațiilor de masă și obștești, a tuturor organismelor democrației muncitorești-revo- luționare.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI CORNEL PACOSTEputere că, așa cum în repetate rinduri ați subliniat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, existența marii proprietăți socialiste, de stat și cooperatiste, este singura in măsură să asigure folosirea cu rezultate maxime a celor mai noi cuceriri ale științei agricole, a mecanizării și irigațiilor.Astăzi, agricultura este beneficiara unui vast program național de obținere a unor producții mari, sigure și stabile, prin organizarea, gospodărirea și folosirea rațională a întregului fond funciar și creșterea potențialului productiv al pămîntului, România situîndu-se pe primul loc între țările europene în ceea ce privește suprafața agricolă irigată, care la sfirșitul anului 1989 va ajunge la 4,3 milioane hectare. Dispunem, de a- semenea, de o sistemă de mașini agricole care ne permite mecanizarea complexă a lucrărilor agricole, de un important detașament de specialiști și cercetători, de programe clare de dezvoltare a tuturor sectoarelor agriculturii. Ca urmare a măsurilor luate pe baza orientărilor șt indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, agricultura a obținut producții record, de înaltă eficiență. Edificator este faptul că și în acest an, cu condiții climatice mai puțin favorabile, 700 de unități agricole de stat și cooperatiste au obținut producții mai mari de 5 000 kg grîu la hectar, iar 50 din acestea au depășit 8 000 kg/hectar. De a- semenea, recolte bune se înregistrează și la porumb, numeroase unități agricole reallzînd peste 20 tone porumb știuleți la hectar. Recoltele mari realizate și la alte culturi, creșterea producției zootehnice demonstrează că drumul pe care merge agricultura noastră este un drum bun care asigură produsele a- groalimentare necesare aprovizionării populației, satisfacerii și a altor cerințe ale economiei naționale și de creștere a veniturilor țărănimii.Orientările și Indicațiile de inestimabilă valoare pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru făcute in unitățile agricole din toate zonele țării, profundele analize pe care dumneavoastră le-ați efectuat cu privire la dezvoltarea agriculturii, ne călăuzesc permanent pentru perfecționarea întregii noastre activități.Vă rog să-mi permiteți să folosesc acest prilej ca, in numele tuturor oamenilor muncii din agricultură, să vă adresez, cu profund respect, adinca noastră recunoștință, nețărmurită gratitudine pentru preocuparea dumneavoastră stăruitoare și sprijinul necontenit acordat dezvoltării agriculturii, pentru creșterea aportului acesteia la 

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI DAN DULAMĂnare a conducerii economico-sociale și dezvoltare a democrației muncitorești-revoluționare, de accentuare a laturilor calitativ- intensive pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.Vă rog să-mi permiteți să raportez că siderurgiștii gălățeni, acționind cu perseverență în spiritul prețioaselor dumneavoastră indicații și al mobilizatoarelor îndemnuri pe care ni le-ați adresat cu prilejul vizitei efectuate la combinatul nostru, au continuat să-și Îmbunătățească munca, punind un accent prioritar pe întărirea ordinii și disciplinei, pe mai buna întreținere șt exploatare a instalațiilor și agregatelor, pe respectarea riguroasă a tehnologiilor de producție. Ca urmare — a arătat în continuare vorbitorul — s-au înregistrat sporuri importante la o serie de produse, iar planul la export a fost îndeplinit. Totodată, prin generalizarea bugetelor de venituri și cheltuieli la nivelul uzinelor și secțiilor, corespunzător cerințelor noului mecanism economico- financiar, s-a îmbunătățit ac

Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din industria județului Ialomița au realizat planul producției marfă pe 11 luni in proporție de 101,2 la sută, întregul spor, de peste 830 milioane lei, fiind obținut pe seama creșterii productivității muncii. Avînd la bază cerința formulată de dumneavoastră, potrivit căreia exportul trebuie să constituie problema prioritară a activității economice, comitetul județean de partid a organizat urmărirea zilnică a contractelor și comenzilor atît la nivelul județului, cit și al fiecărei întreprinderi. Raportez că pină Ia această dată ne-am onorat în întregime contractele la export, realizările fiind, față de anul trecut, cu 27 la sută mai mari. Cu toate acestea, realizările noastre nu sînt pe măsura posibilităților șl necesităților. Sînt situații cînd planul nu este îndeplinit la toți indicatorii și in mod deosebit la producția fizică. In unele întreprinderi, la unele produse, se depășesc consumurile normate de materii prime, materiale și energie, iar calitatea nu se ridică peste tot la nivelul exigențelor actuale.In spiritul hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, am acționat și acționăm ferm pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare. Experiența județului Ialomița, alături de experiența celorlalte județe, evidențiază cu claritate marea însemnătate teoretică șl practică a tezelor și orientărilor formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea noii revoluții agrare. Acest concept, prin el însuși revoluționar, a determinat un avînt fără precedent în această ramură de bază a economiei județului, ca și a economiei naționale. Prin folosirea eficientă a pămîntului și res- 
realizarea marilor obiective ce ne stau in față.Așa cum ați arătat dumneavoastră, tovarășe secretar general, o contribuție deosebită la realizarea obiectivelor noii revoluții agrare o are introducerea în producție a rezultatelor cercetării științifice, pe baza programelor aprobate sub directa coordonare a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și de stat, savant de largă recunoaștere internațională, căreia îi adresăm și cu această ocazie un profund omagiu și recunoștința noastră pentru contribuția sa inestimabilă la așezarea întregii activități pe temelia celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, pentru Introducerea și generalizarea progresului tehnic in toate domeniile.Evocînd realizările Importante obținute pînă acum, vorbitorul a spus în continuare : Noi, toți cei ce lucrăm in agricultură, trebuie să asigurăm, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, tovarășe secretar general, prin muncă exemplară, printr-o mai bună gospodărire a solului, obținerea pînă în anul 1995 a cel puțin 45 milioane tone de cereale, să generalizăm producțiile de 8 000 kg grîu și orz la hectar, trecînd la recolte de 10 000 kg la hectar și chiar mai mari, să realizăm, pe suprafețele irigate, cel ț puțin 20—25 tone porumb știuleți la hectar, creînd premisele pentru obținerea a 30 tone la hectar și chiar mai mult. Asemenea recolte vor pune în valoare minunatele condiții de care dispunem, demonstrând în continuare forța și superioritatea agriculturii noastre socialiste, posibilitățile largi oferite de noua revoluție agrară.Trebuie să recunoaștem, Insă în mod autocritic că activitatea noastră nu s-a ridicat la nivelul cerințelor și al exigențelor. Pe ansamblu, sarcinile de plan nu au fost îndeplinite la toți indicatorii, iar fondul centralizat al statului nu a fost realizat la multe produse, datorită, în principal, neajunsurilor ce se mai manifestă în activitatea Consiliului Național al Agriculturii, a organelor agricole județene, a unor cadre de conducere și specialiști din unități agricole și de la consilii unice agroindustriale, care nu au acționat Intr-un spirit de exigență, de ordine și disciplină, de răspundere maximă pentru efectuarea la timp și în condiții de bună calitate a tuturor lucrărilor agricole.Planul de dezvoltare a agriculturii în anul 1989 prevede o creștere a producției agricole de 5—5,5 la sută, obiectiv pe deplin realizabil, In concordanță cu baza materială, cu cerințele de materii prime ale economiei naționale, ale unei aprovizio
tivitatea de urmărire, analiză și control asupra fondurilor utilizate, realizindu-se reducerea cheltuielilor totale și materiale de producție.Sintem pe deplin conștienți însă că rezultatele muncii noastre sînt încă nesatisfăcătoare, ele nefiind în concordanță cu nivelele planificate șl cu posibilitățile tehnice de care dispunem. Față de sarcinile stabilite prin plan, înregistrăm nerealizări la cocs metalurgic, la oțel, la laminate pline, care au condus la neindeplinirea planului la producția-marfă. Datorită neajunsurilor din activitatea proprie de exploatare șl întreținere a agregatelor, de pregătire a personalului muncitor, cit și greutăților intimpinate in asigurarea materiilor prime, am Înregistrat depășiri ale consumurilor normate în principal la cocs metalurgic și fontă lichidă.Așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, avem datoria ca pină la sfirșitul aces

pectînd în mai mare măsură tehnologiile agricole, în acest an am reușit să obținem cea mai mare producție din istoria județului nostru. Un număr de 43 unități agricole realizează producții la nivelul cerințelor noii revoluții agrare. In zootehnie, care deține o pondere ridicată în producția agrară, avem, de asemenea, rezultate bune. Aceasta ne-a permis să livrăm la fondul cențral de stat peste 1,6 milioane tone de cereale, 400 000 t legume, 80 000 t carne, 770 000 hl lapte și alte produse. Sîntem conștienți însă că realizările noastre nu se ridică la nivelul posibilităților pe care le avem șl al bazei materiale de care dispunem. Trăgînd însă învățăminte din experiența pozitivă, dar și din nerealizările din acest an, am luat măsuri care au asigurat o bună pregătire a recoltei anului viitor.Vă asigur, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu de hotărîrea fermă a tuturor locuitorilor județului Ialomița de a munci cu abnegație și dăruire pentru înfăptuirea exemplară a orientărilor șl indicațiilor cuprinse în excepționala dumneavoastră Expunere, program de muncă și viață pentru partidul și poporul nostru, pentru a întîmpină cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă și Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român cu cele mai mari realizări din istoria județului. Faptele noastre de muncă constituie cel mai profund omagiu pe care îl aducem gloriosului nostru partid comunist, celui mai iubit fiu al poporului nostru, care slujește cu Inegalabilă dăruire și patos revoluționar interesele supreme ale națiunii noastre, cauza socialismului, păcii și progresului, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
nări corespunzătoare a populației cu produse agroalimen- tare. Producția de cereale, care are un rol hotăritor în dezvoltarea întregii agriculturi, va a- junge la aproape 38 milioane tone, recolte superioare în concordanță cu obiectivele noii revoluții agrare, fiind stabilite șl pentru celelalte culturi.In vederea îndeplinirii In cele mai bune condiții a acestor obiective, acționăm in principal pentru folosirea intensivă a fondului funciar, pentru creșterea potențialului productiv al pămîntului, pentru o rațională amplasare a culturilor în fiecare județ și unitate pe baza asolamentelor stabilite. In a- ceastă iarnă, vom discuta cu toți specialiștii producțiile pe care trebuie să le obținem pentru fiecare cultură in parte, in fiecare unitate și județ, astfel incit sâ realizăm și să depășim producțiile stabilite prin plan în anul 1989. O atenție deosebită o vom acorda executării la termen și punerii in funcțiune în bune condiții a tuturor amenajărilor de îmbunătățiri funciare, folosirii cu rezultate bune a tuturor suprafețelor irigate, ameliorării pajiștilor naturale prin lucrări de întreținere, curățire și fertilizare, gospodăririi cu răspundere a întregului patrimoniu vitipomicol, realizării planului de culturi duble și intercalate.In curind, a spus In încheiere vorbitorul, va avea loc Plenara Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii, Gospodăririi Apelor și Contractării și Achiziționării Produselor Agricole, care, în lumina tezelor și a indicațiilor de inestimabilă valoare teoretică și practică cuprinse în magistrala Expunere a conducătorului partidului și statului nostru, va dezbate activitatea anului 1988 și va adopta un program de măsuri menit să asigure realizarea în cele mai bune condiții a planului pe anul 1989, îmbunătățirea întregii activități.Exprimîndu-ml cu însuflețire întreaga adeziune față de documentele supuse dezbaterii plenarei, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți lucrătorii ogoarelor vor acționa neabătut, în spiritul sarcinilor și orientărilor formulate de dumneavoastră. In vederea sporirii contribuției agriculturii la ridicarea permanentă a gradului de civilizație și Calității vieții întregului nostru popor, pentru a obține in cinstea evenimentelor de importanță istorică din anul viitor — cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă șl antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al partidului — cele mai mari producții de pină acum.
tui an să mobilizăm exemplar toate forțele și resursele pentru a ne realiza sarcinile de plan ale perioadei. Am încheiat in bune condiții reparația capitală a furnalului nr. 3, care este gata pentru a fi repus în funcțiune.In continuare, vorbitorul ■ arătat că pentru anul 1989 se prevăd creșteri Importante la sortimentele fizice de fontă, oțel și laminate, cu precădere la produsele cu grad superior de prelucrare și nivel tehnic ridicat cum sînt tablele și benzile laminate la rece sau țevile sudate. Se va acorda prioritate realizării sarcinilor de plan la export, urmărlndu-se creșterea competitivității și eficienței a acelor produse livrate pe piețele externe.Ne angajăm să utilizăm cu mai multă eficiență resursele materiale, tehnice și umane disponibile pentru realizarea sarcinilor de plan cu costuri minime, răspunzind astfel, prin fapte, grijii manifestate de
(Continuare in pag. a V-a)
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A ORGANISMELOR DEMOCRATICE Șl ORGANIZAȚIILOR DE MASĂ Șl OBȘTEȘTI
(Urmare din pag. a IV-a)dumneavoastră pentru sporirea retribuțiilor tarifare ale oamenilor muncii, acțiune de care au beneficiat deja majoritatea

Mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.In deplină unitate de gînd și simțire cu întregul partid și popor, doresc să exprim totala adeziune a milioanelor de femei la strălucita Expunere prezentată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, magistrală și atotcuprinzătoare sinteză științifică, materialist-dialectică, a existenței neîntrerupte și glorioase a. poporului nostru de-a lungul mileniilor pe străvechiul pămint românesc, a etapelor revoluției și construcției socialiste, cutezătoare strategie de dezvoltare tot mai puternică a patriei in deceniul următor și, in continuare, in secolul al 21-lea.Drumul eroic parcurs de poporul nostru, îndeosebi în ultimii 23 de ani, pune puternic în lumină marele adevăr că perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului a deschis o nouă etapă revoluționară în istoria țării, de grandioase transformări înnoitoare și remarcabile realizări in toate domeniile, înscriind acest luminos arc de timp, cu împlinirile sale fără egal, sub numele simbol al genialului său ctitor, erou intre eroii neamului, glorios conducător și patriot înflăcărat, ale cărui viață și activitate s-au identificat, de peste 55 de ani, cu idealurile cele mai înălțătoare ale clasei muncitoare, ale poporului român — tovarășul Nicolae Ceaușescu.De la tribuna acestui Înalt forum democratic, expresie puternică a unității de neclintit a întregii națiuni în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, cu cele'mai alese sentimente de prețuire și recunoștință, milioanele de femei ale patriei vă aduc un vibrant și respectuos omagiu pentru modul atît de strălucit în care conduceți des- inele poporului român pentru împlinirea cutezătoarelor sale aspirații de progres, libertate, demnitate, suveranitate și independență națională, spre culmile
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI LUDOVIC FAZEKASMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democrației muncitorești- revoluționare și organizațiilor de masă și obștești, eveniment politic de cea mai mare importanță in viața partidului și a poporului, în măreața operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism, se desfășoară în lumina orientărilor, a sarcinilor și a indicațiilor cuprinse în magistrala Expunere prezentată în deschiderea lucrărilor de conducătorul strălucit al partidului și statului nostru, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Model de analiză științifică a stadiului actual al societății românești, de prefigurare in chip magistral a căilor și direcțiilor de acțiune pentru dezvoltarea economico-socială viitoare a patriei, acest document de excepțională valoare teoretică și practică reprezintă o nouă și inestimabilă contribuție a tovarășului Nicolae Ceaușescu la îmbogățirea gindirii social-poli- tice contemporane, la afirmarea tot mai puternică a partidului ca forță politică conducătoare în societate, la unirea eforturi-^ lor și a capacităților creatoare ale întregii națiuni in înfăptuirea sarcinilor și a obiectivelor Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale.Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, consiliile populare, îndeplinindu-și mai bine atribuțiunile cu care sint învestite, răspunzînd îndemnurilor secretarului general, s-au implicat mai puternjc in conducerea tuturor activităților pe plan local și în realizarea planului in profil teritorial, in îndeplinirea sarcinilor privind valorificarea mai intensă a resurselor locale de materii prime și materiale, sporirea producției industriei mici, realizarea exportului. acționînd pentru creșterea calității produselor și încadrarea in criteriile de1 eficiență economică.Cu legitimă mîndrie patriotică afirmăm de la tribuna înaltului forum al democrației muncitorești-revoluționare. că toate județele și localitățile țării au atins un nivel de dezvoltare la care nici cei mai îndrăzneți dintre inaintașii noștri nu ar fi cutezat să viseze, ca urmare a politicii științifice, juste promovate cu consecvență de partidul si statul nostru, în frunte cu iubitul conducător, tovarășul

Mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Am ascultat cu profundă emoție. în deschiderea lucrărilor ședinței comune a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român și ale celorlalte organisme ale democrației muncitorești-revoluționare, magistrala Expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, nou și important document-program, im

lucrătorilor tineri din unitățile metalurgice.Vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general 'Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din Combinatul 
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI ANA MUREȘANminunate ale civilizației socialiste și comuniste.în aceste momente de Intensă vibrație patriotică, acum, cind sărbătorim importantul act al unirii, ne îndreptăm gîndurile de dragoste și nețărmurit respect, de profundă admirație și recunoștință, către mult iubita tovarășă Elena Ceaușescu, militant de frunte al conducerii partidului și statului, eminent om de știință și mare savant al lumii contemporane, personalitate proeminentă a spiritualității române, exemplu eroic de viață dedicată propășirii și fericirii poporului, al cărei nume este înscris pentru totdeauna, alături de al secretarului general al partidului, spre înaltă slavă și cinstire. în conștiința neamului românesc.în perioada inaugurată de istoricul Congres al IX-lea. datorită gindirii umanist-revolu- ționare și acțiunii consecvente a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, bucurîndu-se de un statut de egalitate deplină și de posibilități nelimitate de afirmare, femeile României socialiste realizează cu adevărat rostul lor în cadrul forțelor active alș națiunii și contribuie din plin, așa cum ați apreciat dumneavoastră în atîtea rînduri, la tot ce se făurește pe pămîntul patriei, la întreaga viață economică, politică și socială, la conducerea societății. Pentru toate acestea, îndeplinesc îndatorirea de onoare de a vă aduce, în numele tuturor femeilor, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult iubită tovarășă Elena Ceaușescu, cele mai vii mulțumiri, împreună cu urările noastre fierbinți de viață îndelungată, pentru a conduce mai departe destinele țării cu clarviziune și strălucire, spre împlinirea visului de aur al omenirii — comunismul !Referindu-se la activitatea din domeniul comerțului socialist, vorbitoarea a spus : Vom promova un stil de muncă mai responsabil îh cadrul Consiliului de conducere al ministerului și al consiliilor oamenilor muncii din întreprinderile comerciale, pentru transpunerea

Nicolae Ceaușescu, de repartizare rațională a forțelor de producție pe întregul teritoriu,- de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor țării.Consecvent liniei politice generale puse în slujba omului, a nevoilor sale, de a asigura o nouă calitate muncii și vieții celor ce muncesc, de a ridica permanent nivelul de trai, de civilizație și confort al făuritorilor de bunuri materiale și spirituale, partidul nostru a acordat o atenție deosebită construcției de locuințe. Astăzi, peste 82 la sută din populație trăiește în case noi, confortabile, țara noastră apropiindu-se de momentul soluționării definitive a problemei locative.înfăptuirea vastei opere de organizare și modernizare a localităților patriei noastre, parte inseparabilă a procesului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, inițiată și condusă nemijlocit de tovarășul Nicolae Ceaușescu, încă de la Conferința Națională a partidului din 1967, care a stabilit principiile reorganizării administrativ-teritoriale, mobilizează toate consiliile populare pentru îndeplinirea programelor de dezvoltare economico-socială, în strînsă legătură cu prevederile de organizare și modernizare a tuturor localităților. Vom acționa neabătut, așa cum ne-ați cerut dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in vederea formării unor comune cu o bază economică la nivelul exigențelor noii revoluții agrare, ale dezvoltării generale a societății românești, organizînd aceste unități astfel îneît să poată coordona toate activitățile economico-so- ciale pe plan local și transpune în viață principiile autocondu- cerii, autoaprovizionării și auto- gestiunii la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale. în același timp, vom acorda atenție deosebită dezvoltării comunelor reședință de consilii unice agroindustriale de stat și cooperatiste, pentru ca acestea să devină orașe agroindustriale.Asemenea tuturor ramurilor economiei naționale, și industria materialelor de construcții și a prelucrării lemnului a cunoscut o puternică dezvoltare în anii luminoși ai Epocii Nicolae Ceaușescu. S-au creat în sectorul materialelor de construcții noi capacități de producție pentru realizarea sortimentelor care permit mecanizarea lucrărilor și creșterea aradului de finisare a construcțiilor.în ce privește sectorul industrializării lemnului, au fost construite noi fabrici, dotate cu utilaje moderne. în condițiile limitării tăierii pădurilor, rezultat al grijii manifestate perma
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ION NEAMUpresionant prin bogăția și valoarea tezelor, ideilor și orientărilor de cea mai înaltă valoare teoretică și practică.Vă rog să-mi permiteți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. ca de Ia această înaltă tribună să dau glas sentimentelor de fierbinte dragoste și recunoștință, omagiul de inimă și conștiință al tuturor oamenilor muncii din județul Argeș față de dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului, conducătorul înțelept al partidului și statului nostru, personalitate proeminentă a 

siderurgic Galați și din întreaga centrală industrială vor acționa cu fermitate și răspundere revoluționară, cu dăruire și patriotism pentru a-și onora în mod exemplar sarcinile ce le
fermă în viață a prevederilor Programului de autoconducere și autoaprovizionare, asigurind întărirea ordinii și disciplinei, eliminarea neajunsurilor, respectarea legilor țării, a principiilor eticii și echității socialiste.Acționînd în lumina cerințelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Consiliul Național, comitetele și comisiile femeilor au situat în centrul întregii munci organizatorice și politico-educative orientările și indicațiile cuprinse în istoricele Teze din aprilie, mobilizînd masele de femei la înfăptuirea o- biectivelor dezvoltării intensive a economiei naționale, a programelor de organizare și modernizare a producției, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, pentru creșterea calității produselor, a productivității și eficienței economice, împreună cu întregul popor, participînd la dezbaterea Tezelor din aprilie, femeile patriei s-au angajat să acționeze mai ferm și au prezentat numeroase propuneri menite să ducă la întărirea politică și organizatorică, la perfecționarea întregii noastre activități.Urmînd îndemnurile și orientările dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, îndrumările competente ale tovarășei Elena Ceaușescu, vă asigurăm că vom concentra toate energiile și capacitățile creatoare ale milioanelor de femei pentru realizarea mărețelor planuri și programe de dezvoltare economico-socială, de înflorire multilaterală a României socialiste.în spiritul concepției dumneavoastră, profund umaniste, cu privire la formarea omului nou, cu o conștiință înaintată, Consiliul Național militează ferm pentru a ridica pe o treaptă- superioară activitatea politico- ideologică în rîndul femeilor, conștiința lor socialistă, revoluționară, răspunderea față de muncă, pentru perfecționarea pregătirii profesionale, promovarea largă a noului șl ridicarea continuă a orizontului cultural- științific.Cu acest prilej, vă aducem din nou, dumneavoas
nent de conducerea - partidului pentru conservarea bogăției naturale —. lemnul t-, producția- marfă industrială a crescut de peste 3 ori, iar producția de mobilă — sortiment cu un grad avansat de prelucrare — a crescut în acești ani de peste 13 ori, asigurîndu-se integral cerințele pieței interne, precum și însemnate cantități pentru export. Gradul de valorificare a masei lemnoase a crescut de la 532 lei pe mc în 1965, la 2 210 lei pe mc în acest an.Pentru toate acestea, vă rog să-mi permiteți mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă aduc un cald și respectuos omagiu dumneavoastră, ctitorul strălucit al României socialiste moderne, erou între eroii neamului, .patriot înflăcărat și revoluționar consecvent, care de peste 55 ani slujiți cu devotament și înțelepciune, cu cea mai înaltă dăruire și cutezanță revoluționară nobilele idealuri ale națiunii române, o dată cu cele mai vii și mai călduroase mulțumiri pentru tot ce ați făcut și faceți spre binele și fericirea tuturor fiilor și fiicelor României socialiste, pentru afirmarea cu putere a țării noastre în rîndul națiunilor demne, libere și independente ale lumii.Vă rog să-mi permiteți, totodată, ca, de la această înaltă tribună, să exprim sentimentele de aleasă stimă și prețuire, pe care le nutrim față de tovarășa Elena Ceaușescu, pentru contribuția importantă pe care o aduce Ia elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la înflorirea necontenită a științei, învățămîntului și culturii românești.în continuare vorbitorul a a- rătat : în perioada care a trecut din acest an, oamenii muncii din sectorul industrializării lemnului și materialelor de construcții, puternic mobilizați de orientările și îndemnurile dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general au depus eforturi susținute pentru realizarea sarcinilor de plan.Utilizind mai bine puternica bază tehnico-materială de care dispunem, aplicind mai ferm măsurile din programele de perfecționare a organizării muncii și de modernizare a proceselor de producție, pe cele 10 luni care au trecut din acest an, planul la producția-marfă a fost îndeplinit integral înregistrind un spor de 2,6 miliarde lei, față de perioada corespunzătoare din 1987. Au fost realizate sarcinile de plan la majoritatea produselor fizice, la productivitatea muncii și la investiții, au fost puse în funcțiune toate obiectivele planificate și s-au atins parametrii proiectați. Printr-o 
lumii contemporane, pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru prosperitatea, demnitatea și fericirea poporului nostru, pentru creșterea prestigiului internațional al României socialiste.Doresc să exprim sentimentele noastre de profundă gratitudine pe care le nutrim față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de înalt prestigiu internațional, pentru sprijinul permanent pe care il acordă înfloririi științei, învățămîntului și culturii, pentru contribuția inestimabilă pe care o aduce la înfăptuirea politicii partidului. 

revin din Planul național unic de dezvoltare economico-socială, aducîndu-și astfel contribuția la progresul multilateral și prosperitatea României socialiste.
tră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, cele mai calde mulțumiri pentru condițiile create, grija și atenția statornică pe care le acordați întăririi familiei, ocrotirii mamei și copilului, formării și educării comuniste a generațiilor tinere.Ca mame ne vom îndeplini datoria nobilă de a crește copiii, împreună cu școala, în spiritul iubirii nețărmurite față de țară, partid și popor; față de genialul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de tovarășa Elena Ceaușescu.Referindu-se la politica externă a partidului și statului nostru, vorbitoarea a spus :Inestimabila contribuție a secretarului general al partidului, președintele Republicii, la elaborarea și înfăptuirea întregii strategii a dezvoltării patriei se împletește organic cu demersurile pentru realizarea in viața internațională a idealurilor de pace și colaborare ale poporului român, ale tuturor națiunilor.Profund interesate de liniștea căminelor și asigurarea unui viitor pașnic și prosper copiilor noștri, dăm glas totalei adeziuni și nemărginitei recunoștințe față de strălucitele inițiative ale României, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, recunoscut pe toate meridianele globului ca mare Erou al păcii, față de activitatea neobosită a tovarășei Elena Ceaușescu, președinte al Comitetului național român „Oamenii de știință și pacea", pentru înfăptuirea dezarmării și în primul rind a celei nucleare, pentru edificarea unei lumi fără arme și fără războaie.Exprimînd, încă o dată, acordul deplin la excepționala Expunere a secretarului general al partidului, femeile patriei vă asigură, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe mult iubita tovarășă Elena Ceaușescu, că vă urmează heabătut, cu devotament și pasiune revoluționară, în tot ce întreprindeți pentru progresul multilateral al țării, îndeplinind exemplar sarcinile ce le revin, pentru a în- timpina cu noi și tot mai importante realizări Congresul al XIV-lea și a 45-a aniversare a actului istoric de la 23 August.
preocupare susținută de promovare a produselor noastre pe piețele externe, s-a realizat și depășit planul la producția de export pe ambele relații.Analizîndu-ne activitatea în lumina înaltelor exigențe formulate de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la actuala ședință comună, trebuie să recunoaștem deschis, in mod autocritic că în activitatea noastră au continuat să se mențină o serie de deficiențe legate de organizarea și conducerea producției, de întreținerea necorespunzătoare a unor utilaje și instalații, de nefolosire integrală a tuturor capacităților de producție. S-au înregistrat reclamații de calitate a produselor. Se menține încă un volum mare de stocuri de produse, s-au depășit unele norme de consum și nu ne-am încadrat în cheltuielile de producție planificate.Vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că am luat toate măsurile și vom acționa neabătut pentru îndeplinirea prevederilor planului pe anul 1988 și pentru pregătirea temeinică a producției anului viitor, cind ne revin sarcini sporite, atît în ceea ce privește indicatorii cantitativi, cit și cel calitativi și de eficiență. Vom așeza permanent pe prim-plan realizarea producției fizice, cu prioritate a celei pentru export, cu încadrarea strictă în prevederile planului privind nivelul costurilor de producție, al normelor de consum și de stoc, vom asigura aplicarea neabătută a hotărîrilor de partid și a legilor statului cu privire la desfășurarea întregii activități economice la un nivel tot mai ridicat de calitate și de eficiență economică.în încheiere vorbitorul a arătat : îngăduiți-mi să vă asigur pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom acționa cu cea mai înaltă răspundere patriotică și dăruire revoluționară, comunistă pentru transpunerea in viață a sarcinilor ce ne revin din magistralul document programatic supus dezbaterii și aprobării înaltului forum democratic, și să vă încredințez că vom face totul pentru a ne onora exemplar obligațiile ce ne revin din planurile și programele de dezvoltare economico-socială a țării, cinstind cu cele mai rodnice și prestigioase realizări marile evenimente politice ale anului viitor : Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român și cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944.

în continuare vorbitorul a spus : Indicațiile și sarcinile trasate de dumneavoastră, mult stimate și Iubite tovarășe secretar general, ne-au mobilizat puternic in muncă pentru îndeplinirea planului pe acest an și pe întregul cincinal. Dacă anul trecut doar o singură unitate a realizat peste 8 000 kg de orz la hectar, în acest an, șapte unități argeșene, dintre care trei din consiliul agroindustrial Miroși, unde-ml desfășor activitatea, au îndeplinit criteriile și candidează la obținerea înaltului titlu de „Erou al Noii Re

voluții Agrare". De asemenea, deși condițiile climatice nu au fost dintre cele mai favorabile, am realizat pe consiliu o producție bună de porumb, înde- plinindu-ne sarcinile de livrare la fondul de stat. S.M.A. Miroși, unitate „Erou al Muncii Socialiste", a realizat, în primele 10 luni, venituri peste plan de 3 milioane Iei, preliminînd la sfîrșitul anului o depășire de 5 milioane lei.Cu toate acestea, a arătat vorbitorul, analizîndu-ne munca în spiritul de exigență și răspundere promovat de magistrala
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Asemenea întregului partid și popor, am ascultat cu adîncă emoție și nețărmurită mîndrie patriotică magistrala Expunere prezentată in deschiderea ședinței comune, în care marele și iubitul conducător al destinelor României, tovarășul Nicolae Ceaușescu prezintă țării un însuflețitor program revoluționar de muncă și luptă pentru ridicarea pe o treaptă superioară a procesului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.Cu adînc respect, vă rog să-mi îngăduiți să vă transmit, din toată inima, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul nostru, cele mai calde sentimente de prețuire și nețărmurită recunoștință, împreună cu cel mai fierbinte omagiu, dumneavoastră, genial gînditor și conducător de partid și de țară, mare

CUVÎNTULMult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși,Eveniment de însemnătate istorică în viața partidului, a întregului popor, ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a organismelor democrației muncitorești-revoluționare se desfășoară intr-un climat de înălțătoare trăire patriotică, generată de magistrala ' Expunere a mult iubitului și stimatului nostru conducător, eminent om politic și revoluționar de excepție, care își consacră, cu pilduitoare dăruire, întreaga viață și activitate triumfului aspirațiilor supreme ale națiunii, cauzei păcii șl colaborării internaționale, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Strălucit exemplu de analiză materialist-dialectică și istorică, multilaterală, a drumului parcurs de poporul român în decursul existenței sale, de generalizare științifică a bogatei experiențe românești în edificarea noii orînduiri, Expunerea prezentată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, face o genială evaluare a stadiului actual in care se află țara și trasează — pe această bază — direcțiile dezvoltării viitoare a României în perspectiva anilor 2000, și în continuare, în deplină concordanță cu interesele fundamentale ale poporului. Acest impresionant document se constituie, prin înalta sa ținută politică, teoretică, într-un luminos și clarvăzător program de muncă și acțiune revoluționară, a cărui aplicare neabătută in viață va însemna o etapă nouă, calitativ superioară, pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism. Expunerea secretarului general al partidului reprezintă, totodată, o contribuție inestimabilă la îmbogățirea tezaurului gindirii și practicii revoluționare naționale și universale, deschide noi orizonturi înfăptuirii idealurilor de libertate, progres și pace ale tuturor popoarelor.Ca de atîtea ori în perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului — moment de importanță hotărî toare în edificarea socialismului și comunismului pe pămîntul României, care a marcat o eră nouă în afirmarea plenară a potențialului creator al poporului, a deschis calea unei gîndiri prospective, novatoare, redînd națiunii sentimentul forței și capacității de a-și făuri viitorul așa cum și-l dorește — sîntem, și de a- ceastă dată, martori și participant la unul din acele mărețe evenimente ce înriuresc decisiv procesul revoluționar neîntrerupt din patria noastră.Privind retrospectiv minunatul drum parcurs în această perioadă, înțelegem și mai bine, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, rolul istoric al Congresului al IX-lea pentru regindirea, sub impulsul genialei dumneavoastră opere teoretice și practice, a întregii strategii de făurire a socialismului, în promovarea unei concepții înaintate, științifice cu privire la direcțiile principale ale desfășurării cu succes a vastului proces de construire a noii o- rînduiri, de perfecționare a organizării și conducerii vieții economico-sociale, politice și spirituale, in consens cu condițiile specifice fiecărei etape de dezvoltare a țării noastre.Excepționala Expunere pe care ați prezentat-o in des- chidefea plenarei, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, conferă o nouă și strălucită dimensiune și Programului ideologic al partidului, elaborat din inițiativa șl cu contribuția dumneavoastră determinante. Pentru . noi, toți cei care activăm în domeniul propagandei și al ideologiei. sint de o deosebită însemnătate și actualitate tezele și ideile dumneavoastră cu privire la întărirea organizatorică și politico-ideologică a partidu-

Expunere prezentată la deschiderea lucrărilor ședinței comune, de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, trebuie să recunoaștem că nu am reușit să instaurăm in unitățile agricole din consiliu un climat ferm de ordine și disciplină în utilizarea bazei materiale, în aplicarea diferențiată, de la solă la solă, a tehnologiilor de cultură și folosirea deplină, eficientă, a forței de muncă. Pornind de la indicațiile și orientările concrete pe care ni le-ați dat, vom pune și mai mult in centrul preocupărilor noastre 
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ȘTEFAN NANerou revoluționar intre eroii neamului, care, de peste cinci decenii și jumătate, vă dedicați întreaga viață și activitate nobilelor idealuri de bunăstare și prosperitate ale poporului nostru, de libertate și dreptate socială, de independență și suveranitate națională.Mobilizați de conținutul Tezelor din aprilie, de indicațiile și orientările formulate în repetate rinduri de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din județul Prahova au acționat cu responsabilitate sporită pentru înfăptuirea sarcinilor și obiectivelor ce le-au revenit, pentru folosirea mai eficientă a potențialului productiv, pentru promovarea cu îndrăzneală a noului în muncă, reușind ca un număr de 80 unități economice să realizeze o producție suplimentară de aproape un miliard de lei, concretizate in importante cantități de cărbune,, gaze naturale, produse petroliere, chimice și petrochimice. .Situînd permanent în centrul activității organizatorice .și politico-educative indicațiile și orientările pe care ni le-ați dat

TOVARĂȘULUIlui, la rolul și funcțiile sociale ale ideologiei, conținutul și căile dezvoltării conștiinței patriotice, revoluționare a maselor, activitatea complexă de formare a omului nou, cu o gîn- dire înaintată, materialist-dialectică, care să înțeleagă procesele și fenomenele din natură și societate și să participe activ la transformarea lor, să cunoască și să respecte legile țării, caracterizat prin cinste și corectitudine, prin promovarea normelor și principiilor de muncă și viață comunistă, constructor conștient și devotat al socialismului, mîndru de a fi cetățean al României de astăzi.Cu cele mai alese sentimente de respect și prețuire, vă aducem un fierbinte omagiu dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, strălucitul conducător al pârti- "dului și statului; ' Erou -între eroii neamului, revoluționar și patriot înflăcărat, pentru grija și preocuparea pe care o manifestați în permanență pentru educarea comunistă și înnobilarea spirituală a omului, pentru ridicarea continuă , a bunăstării sale materiale și. înălțarea României socialiste pe noi Culmi de progres și civilizație.Exprimăm, totodată, întreaga noastră gratitudine și aducem un respectuos și vibrant omagiu mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, eminent om de știință și savant de renume mondial, pentru remarcabila contribuție Ia elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială, la continua înflorire a științei, învățămîntului și culturii românești, la afirmarea lor tot mai prestigioasă în lume.Stimați tovarăși,Așa cum s-a apreciat în magistrala Expunere prezentată de secretarul general al partidului, atotcuprinzătoarea dezbatere democratică ce a precedat actuala plenară în toate organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, în paginile presei, în emisiunile de radio și televiziune, practic în întreaga societate, adevărată școală de educație politică, a reliefat pregnant faptul că politica internă și externă a României socialiste reprezintă voința poporului, hotărîrea unanimă a oamenilor muncii de a acționa, strîns uniți în jurul partidului, al ilustrului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea obiectivelor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.în tabloul marilor prefaceri revoluționare pe care le-a cunoscut societatea românească, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, pe plan economic și social, în celelalte domenii de activitate, înfățișat cu deosebită claritate în Expunerea secretarului general al partidului, un loc distinct il ocupă munca politico-ideologică și cultural-educativă, parte inseparabilă a procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. însușin- duJși pe deplin aprecierile critice, exigențele și sarcinile dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, întregul front ideologic înțelege că trebuie să acționeze cu pasiune, cu răspundere comunistă și spirit revoluționar pentru ridicarea la un nivel calitativ superior a activității politico-ideo- logice și cultural-educative. Propaganda de partid va situa statornic, în centrul activității sale studierea și cunoașterea temeinică a operei de excepțională însemnătate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a concepției sale profund științifice de construire a noii orînduiri cu poporul și pentru popor, potrivit legităților obiective și condițiilor concret-istorice din țara noastră, și nu după „modele" de împrumut. în lumina orientărilor formulate cu atîta clarviziune de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, vom acționa pentru creșterea continuă a rolului conducător al partidului și afirmarea sa ca centru vital al în- 

îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale consiliului oamenilor muncii pentru înlăturarea tuturor neajunsurilor manifestate în vederea mobilizării tuturor forțelor pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan. Vă raportăm că, avînd drept călăuză indicațiile și sarcinile de o deosebită valoare cuprinse’ în Mesajul adresat de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, lucrătorilor ogoarelor cu prilejul „Zilei recoltei", am asigurat pregătirea temeinică a producției anului 1989.
cu prilejul numeroaselor dumneavoastră vizite de lucru efectuate în județul Prahova, oamenii muncii din întreprinderea de utilaj chimic Ploiești, în frunte cu comuniștii, au obținut importante creșteri calitative la utilajele tehnologice destinate exportului, la obiectivele prioritare ale economiei naționjfle, întreprinderea noastră devenind unul din furnizorii de bază pentru centralele nucleare electrice, fabricile de apă grea, platformele de exploatare marină și combinatele chimice și petrochimice din țară.în continuare, după ce s-a referit la unele neajunsuri existente în munca colectivului privind întirzierea în livrarea unor .utilaje pentru diferite obiective de investiții, menținerea unor stocuri ridicate, vorbitorul a spus : în lumina orientărilor și sarcinilor formulate de dumneavoastră sîntem ferm hotărîți ca în viitor să sporim rolul a- dunărilor generale, al consiliului oamenilor muncii, astfel îneît aceste organisme ale democrației muncitorești revoluționare să-și îndeplinească mai activ atribuțiile ce le revin în direcția întăririi responsabilită-
CONSTANTINtregii societăți, pentru dezvoltarea și întărirea permanentă a proprietății socialiste, baza progresului neîntrerupt al țării, pentru înțelegerea funcțiilor noi ale statului socialist ca stat al democrației muncitorești-revo- luționare, precum și a fenomenelor și proceselor complexe din lumea contemporană.Așa cum ne-ați cerut în repetate rînduri, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vom acționa astfel îneît munca politico-ideo- logicâ și cultural-educativă să se desfășoare în strînsă legătură cu cerințele vieții, ale progresului multilateral al patriei, pentru ca centrul de greutate al întregii noastre activități să se afle în mijlocul oamenilor, în unitățile productive, în întreprinderi și instituții, acolo unde se înfăptuiește practic politica partidului, unde prind viață planurile și programele de dezvoltare economico-socială a României. Vom acționa permanent pentru perfecționarea continuă a formelor și metodelor activității noastre, astfel îneît criteriul suorem de apreciere a rezultatelor și eficienței muncii polii ico-ideologice și cultural- educative să-1 constituie gradul de conștiință și responsabilitate comunistă, revoluționară, de disciolină și dăruire cu care făuritorii de bunuri materiale și spirituale își îndeplinesc sarcinile și atribuțiile ce le revin, în acest scop, vom depune eforturi susținute, împreună cu organele și organizațiile de partid, pentru a folosi mai bine toate mijloacele de care dispunem in vederea eliminării — în învă- țămîntul de partid, propaganda prin conferințe, munca politică de masă, în studierea științelor sociale. în întreaga propagandă de partid — a tratării schematice. descriptiviste. rupte de realitate, de sarcinile și preocupările de zi cu zi ale colectivelor de oameni ai muncii. în același timp. vom conferi întregii activități politico- educative un pronunțat caracter combativ, revoluționar, reliefînd cu putere superioritatea și viabilitatea socialismului, caracterul legic al mersului omenirii spre cea mai dreaptă și mai umană orînduire, singura capabilă să rezolve deplin și definitiv problemele majore ale existenței omului, ale relației sale cu societatea, să-i asigure dreptul fundamental la munoă, la invățătură, la viață liberă și demnă, la pace.O componentă importantă a educației patriotice, revoluționare a oamenilor muncii, îndeosebi a tineretului, o constituie, așa cum ați subliniat dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cunoașterea glorioasei noastre istorii, făurită prin munca și lupta celor care ne-au precedat pe scara timpului, a minunatelor fapte de eroism înscrise de poporul român in marile bătălii pentru. apărarea gliei strămoșești, pentru libertate și independență, pentru formarea și afirmarea națiunii și a statului național unitar, care și-au găsit întruchiparea in mărețul act de la 1 Decembrie 1918 și o strălucită împlinire in glorioșii ani pe care îi trăim. Tocmai de aceea, ne vom preocupa mai îndeaproape de cercetarea și scrierea istoriei unice și unitare a neamului, de educarea oamenilor muncii in spiritul celor mai înaintate tradiții de luptă ale clasei muncitoare, ale partidului comunist, ale poporului nostru. în același timp, avînd la bază monumentala dumneavoastră operă, vom acorda o mai mare atenție elaborării și publicării unor lucrări de filo- sofie, economie politică, socialism științific și din alte domenii ale științelor sociale.In creația literar-artistică, unde alături de numeroase opere valoroase au apărut și scrieri beletristice, au fost difuzate și filme, piese de teatru, emisiuni de radio și televiziune lipsite de originalitate, cu un conținut sărac de idei și un scăzut nivel artistic, vom milita neabătut pentru promovarea unor lucrări de înaltă ținută ideologică, politică și estetică, în măsură să reflecte, în toată complexitatea și grandoarea lor, munca avia

îngăduiți-mi, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să dau glas voinței unanime a comuniștilor și oamenilor muncii din unitatea noastră, a tuturor locuitorilor din județul Argeș, de a vă asigura că sîntem ferm hotărîți să acționăm cu toată răspunderea și dăruirea, ca adevărați revoluționari, pentru înfăptuirea neabătută a indicațiilor, orientărilor și sarcinilor formulate de dumneavoastră, sporindu-ne contribuția la realizarea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a țării.
ții cadrelor de conducere, a tuturor oamenilor muncii pentru realizarea la timp și în cele mai bune condițiuni a sarcinilor de plan.în adunarea generală a oamenilor muncii care a dezbătut planul pe anul viitor s-au făcut numeroase propuneri și s-au stabilit măsuri pentru înfăptuirea exemplară a programelor de dezvoltare intensivă a întreprinderii, îmbunătățirea organizării și modernizării producției. creșterea eficienței și rentabilității, pe baza reducerii cheltuielilor materiale, a încadrării stricte în normativele e- conomico-financiare.în încheiere, după ce și-a exprimat acordul cu documentele supuse dezbaterii ședinței comune, vorbitorul a arătat : Vă asigur, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, în numele colectivului de oameni ai muncii din întreprinderea de utilaj chimic Ploiești, că nu vom precupeți nici un efort pentru traducerea exemplară în viață a sarcinilor și orientărilor cuprinse în magistrala dumneavoastră expunere.
OLTEANUtată a poporului, frumusețile timpului eroic pe care îl trăim. Valorificînd mai bine posibilitățile de caro dispun, presa, radioul și televiziunea iși vor spori substanțial contribuția, printr-o mai profundă implicare in dinamica vieții economico-sociale a patriei, la cunoașterea și înfăptuirea obiectivelor dezvoltării prezente și viitoare a țării, a politicii interne și externe a partidului și statului nostru..Avînd în vedere neajunsurile existente în activitatea ideologică și de propagandă, editorială, a instituțiilor de cultură și artă — pentru care o mare răspundere revine activiștilor din propagandă și presă — vom milita permanent în direcția Întăririi caracterului educativ,,,.,'^ formativ al tuturor acțiunilor întreprinse. De asemenea, fplo- L,f sind mai eficient cadrul generos al Festivalului național al muncii și creației „Cîntarea României", vom acționa pentru ca arta și cultura noastră să îmbogățească patrimoniul spiritual național cu noi lucrări in- snirate de la izvorul viu al realității, pătrunse de o puternică vibrație patriotică, revoluționară, care să contribuie la afirmarea trăsăturilor omului nou. așa cum este prefigurat în opera secretarului general al partidului.Vă rugăm respectuos, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, să ne permiteți să vă adresăm cele mai vii mulțumiri și întreaga noastră recunoștință pentru înaltul sprijin pe care ni-1 acordați în permanență, și, totodată, să vă asigurăm că, promovind neabătut un stil de muncă dinamic, revoluționar, nu vom precupeți nici un efort pentru lichidarea cit mai grabnică a rămî- nerilor în urmă din domeniul activității politlco-ideologice și cultural-educative față de dezvoltarea generală a forțelor si relațiilor de producție, a societății noastre socialiste.Dînd expresie vocației de pace, progfes și libertate a poporului român — care își află suprema întruchipare în politica externă a partidului și statului nostru, al cărei strălucit exponent și neobosit promotor sînteți dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, personalitate de frunte a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, unanim recunoscut și apreciat in lume ca Mare Erou al Păcii — vom folosi în și mai mare măsură toate mijloacele de care dispune propaganda noastră pentru a prezenta sistematic șl convingător inițiativele constructive ale României socialiste. ale ilustrului său președinte pentru soluționarea In interesul popoarelor a problemelor fundamentale din zilele noastre, pentru instaurarea unei noi ordini economice și edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.Stimate tovarășe, stimați tovarăși,Am trăit cu toții, în aceste zile memorabile, momente cu adevărat emoționante, care, prin documentul de 6 excepțională însemnătate prezentat plenarei de mult iubitul și stimatul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vor rămine pentru totdeauna înscrise cu litere de aur în istoria Partidului Comunist Român și a poporului român. în deplin consens cu gîndurile și simțămintele comuniștilor, ale națiunii noastre socialiste, ne angajăm solemn în fața plenarei, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, să facem totul ca întreaga activitate politico- ideologică și cultural-educativă să se afirme ca o forță puternică, dinamică a societății românești. pentru a întimpina Congresul al XIV-lea al partidului și cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă cu noi realizări, cu strălucite fapte de muncă, la înălțimea anilor de glorie și măreție ai „Epocii Nicolae Ceaușescu".
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70 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN

MĂREAȚĂ IZBÎNDÂ A POPORULUI, 
ATRĂ DE HOTAR ÎN DEZVOLTAREA ROMÂNIEI

La 1 Decembrie 1918, prin hotărirea maselor populare, a poporului, Transilvania s-a unit cu România, constituind 
statul național unitar român. Realizarea acestui vis secular al poporului nostru a deschis o nouă eră în dezvoltarea României, 
în ridicarea sa pe noi trepte de progres și civilizație. S-au creat condiții mai bune pentru o largă dezvoltare a forțelor 
de producție, a industriei și a celorlalte sectoare, pentru realizarea unor reforme democratice, sociale.

NICOLAE CEAUȘESCU

Se împlinesc astăzi șapte decenii de la istorica adunare națională de la Alba lulia, care, in consens cu voința întregului popor român, a proclamat unirea, pentru toate veacurile, a Transilvaniei cu România ; s-a deșăvirșit astfel, prin lupta eroică a poporului, procesul făuririi statului național unitar român, împllnlndu-se un ideal ce străbate întreaga existență ,a poporului nostru. Așa cum se arată în magistrala expunere prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu in deschiderea ședinței comune a Plenarei Comitetului Centrol al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organiza-

țiilor de masă și obștești, nici un fel de obstacole nu au putut împiedica formarea poporului și națiunii române, a statului național unitar, dezvoltarea României pe calea progresului și civilizației. Nici o piedică nu ne-a putut sta in cale pentru că acest ideal era drept și legitim, reprezentînd expresia unei legități istorice, a unei necesități obiective a mersului incinte al societății. El s-a împlinit prin lupta și Jertfa multor generații, pentru care unitatea și independența, ingemă- note cu dreptatea socială au reprezentat supremele obiective ale muncii și vieții lor.
edificiului

Lupta românilor pentru unitate national-statală a fost cu îndreptățire asemuită cu o coloană infinită care străbate întreaga existență multimilenară a poporului român. N-a fost singura coloană pe care șe sprijină edificiul istoriei românești ; îngemănate cu idealul unirii, puternice și înalte ca și aceasta, au fost alte coloane : dăinuirea neîntreruptă în vatra strămoșească, setea de dreptate șl libertate, voința de a trăi liber, singur stăpîn pe soarta sa, vocația păcii, colaborării și prieteniei.îndreptățit era idealul unirii, căci aici, în vatra dacică străbună, trăiau din adîncuri de vreme, înfrățiți cu muntele, cu dealurile și cîmpiile țării, cu codrii și rîurile ei, fiii unuia și aceluiași popor cu o veche și nobilă obirșie, ce a împlinit, prin milenii, un măreț destin istoric, luptînd ca nici un altul pentru apărarea gliei străbune, pentru păstrarea ființei sale de neam; aici, de-o parte și de alta a Carpaților, pină departe, trăiau și munceau fiii unuia și aceluiași popor. vorbind aceeași limbă, avînd aceleași datini și obiceiuri, același port și aceeași lege, față de care a dovedit un impresionant atașament pentru că le-a socotit mereu expresia identității sale proprii. Despre acest atașament vorbea cu surprindere și cu uimire, încă din veacul al XV-lea, umanistul italian Bonfini, care scria că I se pare că românii s-au luptat pentru limba lor mai mult chiar decit pentru viața lor ; trei secole mai tîrziu, un istoric transilvan, Benkb Jozsef, aprecia la rindu-i că mai ușor s-ar putea smulge buzduganul din mina lui Hercule decit să-i determine cineva pe români să-și lepede legea și datinile moștenite de la străbuni.Conștiința unității de neam — aflindu-și ilustrare in însuși numele pe care și l-a dat sieși poporul nostru, român chemîndu-se — a fost temelia trainică pe care s-au clădit și întărit necontenit între români ample legături politice, economice, comerciale, demografice, culturale, pe deasupra hotarelor nedrepte ridicate între ei de vicisitudinile secolelor. Mințile clarvăzătoare au înțeles că țările române „nu pot fi" una fără alta, că libertatea lor poate fi păstrată numai împreună. Pe o asemenea temelie s-a înălțat, cu aproape patru veacuri în urmă, istorica înfăptuire a lui Mihai Viteazul — unirea tuturor românilor sub unul și același sceptru românesc. La 1600, la cumpăna dintre veacuri, pe aceeași mîndră pecete domnească s-au reunit peceteîe celor trei țări surori : vulturul muntean, leii transilvani, zimbrul moldav. Mindră șl dătătoare de vii speranțe era înfăptuirea, dar neprietenii românilor și-au întețit uneltirile, și-au unit puterile, reușind să-l piardă mișelește pe Mihai Viteazul. Și dacă atunci au rămas românii săraci de dinsul, cum memorabil scria cronicarul, ei s-au îmbogățit cu înțelesurile adinei, cu nepieritorul mesaj al Înfăptuirii sale. Și dacă unirea, realizată prin viteaza lui sabie, sub lovirile dinafară s-a desfăcut la suprafață, in adincul inimilor românești ea a rămas mereu vie și s-a întărit necontenit, deceniu după deceniu și secol după secol. Astfel incit unirea a devenit treptat „cheia de boltă a edificiului național“, singura cale prin care românii își puteau asigura propășirea și dezvoltarea firească, își puteau împlini misia cu care ii Însărcinase istoria în aceste părți de lume. De aceea, mai mult decit orice alt ideal, unirea a concentrat in neîntrerupta curgere a vremii eforturile poporului român, fiind înscrisă pe flamurile tuturor preocupărilor și acțiunilor sale. Cărturarii au adus mereu,

în lucrările lor, noi argumente ale unității românești, asociațiile revoluționare, culturale/ științifice au proclamat-o drept întîiul țel al acțiunii lor, mișcările politico-sociale au inscris-o pe flamurile lor de luptă. Tăria de nebiruit a idealului unirii venea cu deosebire însă din faptul că era instăpinit în milioane de inimi și conștiințe, că era adine gravat in sufletul poporului, care lega de unire toate speranțele sale de dreptate și libertate, de viață mai bună, mai prosperă, demnă. De forța urfașă a poporului s-au izbit ca de un zid și s-au sfărîmat toate încercările și urzelile neprietenilor românilor, cu deosebire ale marilor imperii hrăpărețe, sub a căror dominație se aflau întinse părți ale pămintului românesc. Așa s-a in- timplat la 1859, cind. sub conducerea unei strălucite pleiade de oameni politici patrioți, poporul român a zădărnicit toate strădaniile forțelor externe ostile unirii, alegînd în mîndrele scaune ale Mușatinilor și Basarabilor unul-și același domn, ce incarna năzuința lor de unire : Alexandru Ioan Cuza. Atunci, la căldura marelui dor național, granița de pe Milcov a dispărut ca suflată de vint, peste undele „pinului fără putere" românii prinzin- du-se intr-o mare și impresionantă horă a frăției. Act energic al voinței naționale, unirea din 1859 a sporit Încrederea poporului român in forțele proprii, in capacitatea sa de a birui — prin unitatea de gîndire și acțiune a fiilor săi, prin statornicie față de idealurile-i legitime — toate obstacolele, reprezentînd temelia pe care s-au clădit toate în- ’ făptuirile sale ulterioare. între acestea — măreață, istorică a fost iz- binda de la 9 Mai 1877, cind, prin votul parlamentului român, numele scump al României s-a înscris pentru totdeauna in buchetul statelor suverane ale lumii. Proclamarea independenței naționale a fost pecetluită pe cimpu- rile de luptă ale războiului ruso-ro- mâno-otoman, ostașii României aco- perindu-se de glorie nemuritoare, arătind lumii cită însuflețire, cită abnegație și dăruire patriotică poate naște conștiința legitimității unui ideal, cite uriașe energii poate mobiliza Încrederea în dreptatea unei cauze. Dar războiul eroic al independenței a mai arătat un fapt cu profunde înțelesuri : anume că peste fruntariile vremelnice, înălțate prin forța baionetelor și menținute prin aceleași mijloace, fratele-i tot frate, că mai puternic și mai înalt decit Carpații era sentimentul viu al apartenenței românilor la o unică și mare familie, la o unică națiune. Tocmai de aceea purtarea războiului de independență a fost înțeleasă de românii de pretutindeni ca suprema datorie a acelui ceas hotăritor al existenței poporului. Iar pe această convingere s-a plămădit acea uriașă mișcare ia scara întregului pămînt românesc, de sprijinire a înzestrării armatei, de susținere a efortului de război, de ajutorare a răniților — mișcare care și-a aflat suprema expresie in participarea cu arma în mină a mii și mii de voluntari români din teritoriile aflate sub stăpinire străină în tranșeele războiului de independență, cu convingerea că din insinge- ratele cîmpii de la Plevna, Grivița, Rahova și Vidin se va înălța însăși libertatea României, fapt de importanță capitală pentru viitorul tuturor românilor. Cauza ostașului român devenise o cauză generală română, cum scria un ziar al epocii, iar modul în care a fost slujită această cauză de către toți românii a dat noi temeiuri increderii în apropierea momentului istoric al unirii. Iar acest moment a venit in anul greu, eroic 1918.

ungare, arătind astfel că acestea nu erau expresia nevoilor și vrerilor locuitorilor săi, ci prelungiri ale unui trecut de cruntă prigonire și oprimare națională, uneltele unei odioase politiei de stat ce urmărea deznaționalizarea românilor și, prin aceasta, modificarea caracterului etnic al a- cestui străvechi pămint românesc. Ca suflate de vînt, au dispărut, in sate, comune și orașe, în cercuri și comitate, vechile autorități habsbur- gice, in locul lor fiind alese organe administrative noi, care reflectau corespunzător realitățile etnice, Transilvania devenind, și sub raportul structurilor politico-administrative, ceea ce era prin istoria și prin oamenii săi — o țară românească.Sensul evenimentelor era, astfel, limpede ; în numele dreptului de a dispune liber de soarta lor, de a hotărî de sine stătător asupra prezentului și viitorului lor, românii transilvăneni se desfăceau din lanțurile unei dominații crude, care îi silise să-și cheltuie energiile în lupta pentru salvarea ființei lor de neam grav primejduite și care atentase brutal la ceea ce are mai scump orice popor — identitatea sa națională ; pentru ca poporul să-și afirme voința sa suverană a fost convocată la Alba lulia, la 1 Decembrie 1918, Marea Adunare Națională.Prin alegeri libere de orice amestec și înrîurire străină, desfășurate pe întreg cuprinsul Transilvaniei, în toate circumscripțiile electorale, prin asigurarea reprezentării corespunzătoare a tuturor asociațiilor, instituțiilor și așezămintelor economice, culturale, școlare, religioase, a partidelor politice ale românilor transilvani, desemnarea delegaților pentru Marea Adunare Națională a constituit prima manifestare >cu adevărat liberă a voinței obștii românești din Transilvania, in cadrul căreia aceasta s-a rostit și a fost reprezentată conform dezideratelor sale. Marea Adunare Națională a fost astfel constituită pe baze democratice largi, ca emanație a voinței milioanelor și milioanelor de români ardeleni, ceea ce a conferit lucrărilor ei legitimitate politică și juridică, girul unanim al poporului. Fiind rodul consensului național, hotărîrile de la Alba lulia au reprezentat actul suprem in care s-au înmănuncheat simțămintele, idealurile și vrerile tuturor românilor transilvani, înscriindu-se în paginile istoriei cu litera de aur a documentelor izvorite din inima și conștiința unui întreg popor.

Că lucrurile stăteau astfel a arătat-o și prezența impunătoare, la Alba lulia, a apoape două sute de mii de români. Adînc pătrunși de adevărul că „in cetatea istorică a neamului românesc" se vor pune pe'ntru veacuri temeliile unui viitor mai bun pentru întregul popor, din toate colțurile Transilvaniei s-au îndreptat spre Alba lulia mii și mii de țărani, muncitori, intelectuali, meseriași, funcționari, soldați. Precum torentele de primăvară ce se adună in rîuri și apoi în fluvii ce se varsă in necuprinsa mare, coloanele satelor, comunelor, orașelor, comitatelor s-au îndreptat spre orașul Unirii, alcătuind aici acea mulțime impresionantă care a dat caracter plebiscitar, prin prezenta sa, hotărîrilor adoptate de Marea Adunare Națională. Caracterul plebiscitar al adunării a fost întărit de sutele și sutele de „credenționale" in- mînate de obștea satelor, comunelor și orașelor delegaților care-i reprezentau la Alba lulia. Credenționale care sînt adevărat „vistieriu" de gîn- duri și simțăminte românești, căci în ele se arată că locuitorii așezărilor respective le-au Încredințat delegaților lor, din îndemn propriu și fără nici o ademenire sau înriurire străină, mandatul de a merge Ia Alba lulia, a lua parte Ia lucrările Marii Adunări Naționale șl a adera la hotăririle ce urmau a fi adoptate. Adeseori. în aceste credenționale se preciza că delegații aveau un mandat unic : acela de a vota pentru unire — și numai pentru unire —, orice altă hotărîre nefiind „obligatoare" pentru ei. Totodată, caracterul plebiscitar al adunării de la Alba lulia a fost sporit de multele telegrame de adeziune trimise adunării de pe întreg cuprinsul Transilvaniei, prin care „Mărita Adunare Națională" era înștiințată că pe Cimpul lui Horea se aflau cu inima toți românii. că una singură era dorința și voința lor — Unirea. în aceeași zi de 1 Decembrie 1918, de altfel, întreg cuprinsul transilvan a fost împinzit de numeroase adunări locale, în care s-au reunit zeci și zeci de mii de oameni spre a afirma încă o dată că la Alba lulia urmau să se împlinească și dezideratele lor. Așa cum se spusese pe vremuri, că în Transilvania cîte sate românești exisă tot atiția Horea erau, se putea aprecia în 1918 că tot at.îtea Alba Iulii erau cîte așezări românești. La 1 Decembrie 1918 s-a rostit așadar un întreg popor, s-a rostit însăși istoria lui multimilenară.
Marea lecție a unității

istit istoria"

...Scria un ziar din acel an, că de la un capăt la altul al Europei se dărîmă tronuri, se sfarmă sceptre, se desfac imperii putrede, clădite prin rapturi și anexiune și menținute prin teroarea armelor, se rescrie, sub semnul dreptății, harta Europei. în uriașa luptă prin care se zămisleau

aceste profunde prefaceri se afla în primele rinduri poporul român, în întregul său, dar in primul rînd românii aflați sub dominație străină, în Transilvania, o autentică revoluție națională a măturat in octombrie- noiembrie 1918 vechile și nedreptele alcătuiri ale administrației austro-

încheierea procesului de făurire a statului național unitar a reprezentat o adevărată piatră de hotar in istoria României. însemnătatea deosebită a acestui act constă în faptul că după Unirea cea Mare poporul român nu a mai fost obligat să-și consacre o bună parte a energiilor sale luptei pentru apărarea ființei sale naționale, grav amenințate de politica deznaționalizatoare promovată cu brutalitate in teritoriile românești foste sub dominație străină, ci a folosit marile sale resurse și capacități creatoare pentru asigurarea dezvoltării și progresului său economico-social. în statul național unitar român au fost promulgate ample reforme politice și economi- co-sociale care au deschis largi căi de creștere mai accelerată a forțelor de producție, de punere in valoare a resurselor naturale ale țării în folosul dezvoltării proprii, de fructificare a potențialului de gîndire, inițiativă și acțiune al poporului. Toate acestea s-au răsfrînt favorabil asupra tuturor domeniilor de activitate, înregistrîndu-se ritmuri de dezvoltare mai alerte, realizîndu-se importante progrese în industrie, în știință, învățămînt și cultură.O deosebită însemnătate a avut faptul că prin Unire a putut crește rolul forțelor , revoluționare, democratice, progresiste in viața societății, amplificindu-se capacitatea lor de a inriuri cursul evenimentelor, evoluția acestora. A avut loc o impresionantă sporire a potențialului de acțiune și de luptă al clasei muncitoare, fapt ilustrat de purtarea unor bătălii sociale de o amplitudine și intensitate fără precedent. în aceste împrejurări, un e- veniment decisiv pentru desfășurarea luptei revoluțjonare din țara noastră l-a constituit făurirea partidului comunist la istoricul Congres din mai 1921. S-a realizat atunci practic unificarea politică a mișcării muncitorești din țara noastră, înmă-

nuncherea intr-un unic șuvoi a tuturor organizațiilor politice ale clasei muncitoare de pe întreg cuprinsul țării. Fapt prin el însuși semnificativ, partidul clasei muncitoare a fost cel dinții care a reușit să se organizeze la scara României întregite. De la bun început, partidul și-a asumat sarcina de a organiza și conduce puterile poporului pentru ca libertatea și unitatea națională, desăvirșită în 1918, să fie întregite și întărite prin dreptatea și justiția socială. Sub conducerea partidului, oamenii muncii din țara noastră au desfășurat ample bătălii sociale împotriva asupririi și exploatării capitaliste, pentru lărgirea drepturilor și libertăților cetățenești, pentru o viață mai bună ; cu exemplară hotărîre a acționat partidul împotriva amestecului grosolan al monopolurilor străine în viața e- conomică și politică a țării, a ingerințelor puterilor imperialiste in societatea românească. O strălucită dovadă a patriotismului fierbinte al partidului comunist o constituie vasta activitate politico-organizatorică desfășurată pentru mobilizarea și unirea energiilor poporului in lupta împotriva pericolului fascist, a revizionismului și a războiului. Prin acțiunea consecventă a partidului a avut loc activizarea in sens militant antifascist a unor largi categorii social-politice, s-a imprimat un puternic caracter combativ manifestațiilor democratice și patriotice din deceniul al IV-lea ; toate acestea au avut ca urmare margina- lizarea politică a curentelor de extremă dreapta, zăgăzuirea, ani la rind, a accesului fascismului la cirma țării. O pagină impresionantă a acestei aspre confruntări pplitice a constitui-o marea demonstrație antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, în pregătirea și desfășurarea căreia sînt încorporate la loc de seamă munca și lupta fără preget ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,

ale tovarășei Elena Ceaușescu. Reunind peste 20 000 de muncitori, intelectuali, meseriași, exprimind limpede marile comandamente ale acelui - moment istoric — acțiunea hotărită și unită a tuturor celor cărora le erau aproape de inimă libertatea și integritatea patriei — această viguroasă bătălie revoluționară a afirmat cu putere, alături de alte lupte ale muncitorimii române, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în deschiderea lucrărilor ședinței comune a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, capacitatea clasei muncitoare, a partidului nostru comunist și a celorlalte forțe democratice de a determina o nouă politică in viața României.Marea lecție a unității, pusă cu forță in relief de demonstrația de la 1 Mai 1939, a slujit ca un permanent imbold și îndemn în activitatea desfășurată de partid în perioada următoare. O perioadă zbuciumată și tragică, de-a lungul căreia, sub presiunea brutală a nazismului și a acoli- ților săi, România a fost nevoită să consimtă la dureroase cesiuni teritoriale, fiind apoi aruncată în războiul hitlerist. în acele grele împrejurări, partidul a arătat singura cale de salvare a țării,, elaborînd o strategie de luptă suplă și realistă, la temelia căreia se aflau efortul, acțiunea proprie ale poporului, unitatea sa de simțire și faptă. Pe acest făgaș, prin acțiunea stăruitoare a partidului și în jurul partidului, s-a structurat cea mai vastă coaliție de forțe social-politice din istoria țării, s-a realizat consensul național cu privire la croirea, prin luptă și jertfă, a unui nou destin țării. însemnătatea uriașă a unității de acțiune a poporului, înfăptuită de partid, a fost confirmată de desfășurarea victorioasă a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, cînd armata țării, întregul popor s-au ridicat la luptă, ca un singur om, conferind insurecției din August 1944 caracterul unui adevărat război popular.Pe drumul deschis atunci, avînd in partid un demn și clarvăzător călăuz, poporul român a înfăptuit transformări revoluționare de o amplitudine și profunzime fără precedent, înlăturînd rinduielile întemeiate pe exploatare și asuprire, trecînd cu toate forțele la edificarea noii orînduiri. în desfășurarea acestui proces revoluționar, un moment hotăritor l-au constituit lucrările și hotărîrile marelui forum comunist din iulie 1965 — Congresul al IX-lea al partidului — cînd, prin vrerea unanimă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din țara noastră, în suprema funcție de conducere în partid a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, ilustrul revoluționar patriot, a cărui muncă și viață se identifică cu lupta și activitatea partidului pentru triumful unei noi orînduiri — mai bune și mai drepte — pe pămîntul românesc.

„Partidul — Ceaușescu—România “

Uriașa însemnătate a Congresului al IX-lea al partidului se vădește în bilanțul cu adevărat istoric al etapei pe care a inaugurat-o. Cu exemplară consecvență, manifestîndu-se deplină încredere în energiile creatoare ale poporului, în posibilitățile sale de a înfăptui ample programe de transformare revoluționară a societății, s-au pus în lucrare în această perioadă cele mai cutezătoare strategii de dezvoltare economico- socială. Prin înfăptuirea obiectivelor acestora, au sporit in ritmuri alerte forțele de producție, s-a făurit o economie unitară puternică, armonioasă, modernă, racordată nemijlocit la cele mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice contemporane. Pe această bază s-a asigurat creșterea fără egal a avuției naționale, întărirea necontenită a forței economiei românești — trainică temelie a consolidării independenței naționale, a afirmării libere, demne și suverane a României in rindul statelor lumii. în același timp, politica economică a partidului a urt mărit cu neabătută stăruință amplasarea echilibrată, judicioasă a forțelor de producție, in primul rind a obiectivelor industriale, în fiecare dintre județele țării, creîndu-se astfel condiții prielnice pentru valorificarea superioară a resurselor naturale ale fiecărei zone, pentru afirmarea plenară a personalității tuturor locuitorilor țării.în plan social-politic s-a declanșat și purtat în această perioadă o continuă bătălie pentru perfecționarea formelor de organizare și conducere a întregii vieți a societății, pornin- du-se de la teza științifică, revoluționară că socialismul se construiește cu poporul șl pentru popor, că noua orînduire se înalță cu oamenii și pentru oameni. Din inițiativa și cu contribuția determinantă ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a instituit un cadru democratic profund original și larg cuprinzător de conducere a societății, creindu-se condiții optime de participare efec

tivă a tuturor oamenilor muncii la dezbaterea, adoptarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare econo- mico-socială, a întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru. Cu adevărat, astăzi în România socialistă poporul român este singur stăpîn pe soarta sa, fău- rindu-și demn și conștient prezentul și viitorul.S-a desfășurat și se desfășoară o vastă activitate politico-ideologioă și cultural-educativă, țintind spre edificarea unei conștiințe înaintate, revoluționare, a unui om nou, adînc pătruns de drepturile și îndatoririle sale, hotărit să-și consacre toate forțele înălțării patriei pe noi trepte de progres și civilizație. Anii care au trecut de la Congresul al IX-lea au reprezentat perioada în care s-a redat poporului român istoria sa autentică, cu luminile și umbrele ei, evidențiindu-se marile sale lecții și învățăminte, rolul său de factor decisiv în întărirea conștiinței de sine a poporului, în înțelegerea marilor răspunderi pe care generațiile de astăzi le au atît față de trecut, cit și față de viitor.Ca un corolar al tuturor acestor prefaceri și înfăptuiri, s-a întărit necontenit coeziunea societății socialiste românești, unitatea întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Acestei realități a zilelor noastre îi dau expresie faptele de muncă ale țării, hotărirea cu care toți oamenii muncii din țara noastră, fără deosebire de naționalitate, acționează pentru înfăptuirea politicii partidului, în care văd propria lor politică, singura în măsură să asigure ridicarea țării pe noi trepte de progres și civilizație. Acestei realități a zilelor noastre îi dau expresie încrederea și optimismul cu care întregul popor privește viitorul, ziua de mîine a țării, cu convingerea că acestea vor fi mai bogate, mai rodnice, mai pline de izbinzi spre binele, gloria și demnitatea României socialiste.O fericită coincidență face ca sărbătorirea gloriosului jubileu de șapte decenii de la făurirea statului național unitar român să aibă loc în imediata apropiere a zilelor în care s-au desfășurat lucrările ședinței comune a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești - eveniment de istorică însemnătate în viața partidului și poporului. Pe masa de lucru a țării se află expunerea rostită cu acest prilej de secretarul general al partidului, amplă și profundă analiză științifică a stadiului actual de edificare a noii orînduiri, a realizărilor istorice obținute de poporul nostru in anii construcției socialiste, cu deosebire după Congresul al IX-lea al partidului, a direcțiilor dezvoltării țârii în perioada următoare. Constituind o contribuție de inestimabilă valoare la îmbogățirea patrimoniului gîndirii și practicii revoluționare, ideile, tezele și orientările cuprinse în expunere alcătuiesc un autentic program de muncă și acțiune revoluționară, care stă la baza întregii activități de pregătire și desfășurare, in cursul anului viitor, a Congresului ol XlV-lea al P.C;R„ a noului plan cincinal 1991-1995 și a programului de dezvoltare, pină in anul 2000, a României socialiste. La a 70-a aniversare a Marii sale Uniri, poporul român aduce, prin gînd și fapte vibrante, omagiul său acestei istorice înfăptuiri, avînd privirile ațintite cu legitimă încredere spre viitor, un viitor de măreție, glorie și demnitate socialistă.
Silviu ACHIiK
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SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
____________ ->_____________________________________________ _________________________________________________________________________________■>__________________ .

PLENARAlONSmTlLATIONAL AL FAINULUI IEMICRATIEI $1 UHlTfiTEl SOCIALISTE
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, miercuri, 30 
noiembrie, a avut loc Plenara Consiliului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste.Pe ordinea de zi a plenarei au tost înscrise :1. Proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România în anul 1989 ;2. Proiectul Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor in anul 1989 ;3. Proiectul Bugetului de stat pe anul 1989 ;4. Programul privind autocondu- cerea și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroallmenta- re și bunuri industriale de consum pe anul 1989 ;5. Raport privind creșterea rolului și atribuțiilor organismelor Frontu

lui Democrației și Unității Socialiste în realizarea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei.Pe marginea problemelor aflate pe ordinea de zi au luat cuvîntul tovarășii: Maria Ghițulică, prim-secre- tar al Comitetului județean Iași al P.C.R. ; Gheorghe Dona, director al Trustului de foraj și extracție Voi- nești, membru al Biroului executiv al Consiliului județean Bacău al F.D.U.S. ; Mihai Niculiță, președintele Consiliului județean Maramureș al F.D.U.S. ; Adrian Călin, secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist; Virginia Szekely, director adjunct al întreprinderii de stofă pentru mobilă și țesături tehnice Gheorgheni, județul Harghita ; 

Dinu Daniliuc, președinte al C.A.P. Gurbănești, județul Călărași, membru al Consiliului județean al F.D.U.S. ; Rodica Vîlcu, președinta Comitetului municipal al femeilor București ; Antonie Plămădeală, mitropolitul Ardealului ; Dumitru Radu Popescu, președintele Uniunii scriitorilor ; Victoria Rusu, președintele Comitetului județean Bistrița-Nă- săud al O.D.U.S. ; Voicu Tache, rector al Institutului politehnic — București ; Alexandru Toader, președinte al comitetului Uniunii sindicatelor din mine, petrol, geologie și energie electrică.Dezbaterile s-au desfășurat în atmosfera de puternică angajare patriotică, revoluționară generată de 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- revoluționare ; rolul statului și al 

organismelor democratice. Creșterea rolului, Partidului Comunist Român și activitatea ideologică, politico- educativă, ridicarea nivelului de cunoaștere științifică, de cultură, a conștiinței revoluționare. Raportul de forțe și caracteristicile fundamentale ale situației internaționale'1 — document de covîrșitoare însemnătate în plan teoretic și practic, cuprinzător program de muncă și de acțiune pentru întregul partid, pentru întregul popor.Participanții la dezbateri au subliniat în mod unanim rolul determinant al secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în fundamentarea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a țării pe anul 1989, în elaborarea și înfăptuirea întregii politici interne și externe a partidului și statului.Dezbaterile au pus in evidență justețea și viabilitatea concepției partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

privind organizarea, orientarea și conducerea procesului revoluționar în lumina cerințelor democrației muncitorești, care sint pe deplin confirmate de viață, de rezultatele remarcabile obținute de poporul român in dezvoltarea multilaterală a țării.Vorbitorii au subliniat că prevederile proiectelor de plan aflate pe ordinea de zi a plenarei sînt în deplină concordanță cu obiectivele stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului, cu cerințele dezvoltării economico- sociale a României in perioada actuală, asigurînd dezvoltarea în continuare a forțelor de producție, dezvoltarea intensivă și modernizarea • industriei, agriculturii, a tuturor ramurilor economiei naționale, sporirea nivelului de trai material și spiritual al națiunii noastre socialiste.în spiritul fdeilor și orientărilor din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, participanții la 

dezbateri au analizat activitatea desfășurată de consiliile județene, municipale, orășenești și comunale ale F.D.U.S., de organizațiile de masă și obștești componente pe linia mobilizării tuturor categoriilor de oameni ai muncii în îndeplinire^ sarcinilor de plan pe anul in curs, în înfăptuirea programelor de îmbunătățire a organizării și modernizare a proceselor de producție, de ridicare a nivelului tehnic, calitativ și de competitivitate al produselor, de sporire a eficienței economice în toate sectoarele.Participanții Ia plenară au aprobat, în unanimitate, documentele înscrise pe ordinea de zi a plenarei, precum și Hotărîrea-Apel a Conșiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste.Intimpinat cu deosebită însuflețire, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Repnblicii Socialiste România, președintele Fron

tului Democrației și Unității Socialiste.Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost urmărită' cu viu interes și deplină aprobare, fiind subliniată în repetate rînduri cu îndelungi aplauze.Atmosfera entuziastă, de puternică vibrație patriotică în care s-au desfășurat lucrările plenarei a ilustrat în mod pregnant unitatea de nezdruncinat a întregii noastre națiuni în jurul partidului, al secretarului său general, hotărirea unanimă a tuturor oamenilor muncii de a transpune exemplar în practică obiectivele stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului, de a-și spori eforturile in direcția dezvoltării multilaterale a patriei noastre socialiste, ridicării ei pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație.în Încheierea lucrărilor plenarei a fost intonat imnul Frontului Democrației și Unității Socialiste — „E scris pe tricolor unire !“.
Luînd cuvîntul, tovarășa Ma

ria Ghițulică a spus: plei nara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste are loc acum, cind întregul nostru partid și popor trăiesc momente înălțătoare determinate de magistrala Expunere rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, document de o inestimabilă valoare teoretică și practică pentru munca de partid, pentru construcția socialistă din țara noastră, contribuind, in același timp, la îmbogățirea teoriei și practicii construirii socialismului în general. Și de această dată dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, ca nimeni altul ați determinat — prin jalonarea dezvoltării prezente șl viitoare a României, prin cunoașterea și sesizarea fenomenelor ce se petrec in lume in acest secol plin de contradicții, inegalități și frămîntări- sociale — concentrarea eforturilor întregului nostru popor pentru realizarea hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale al partidului.Prin politica științifică a partidului și statului nostru de repartizare judicioasă în teritoriu a forțelor de producție, de dezvoltare și modernizare a tuturor zonelor și localităților patriei, în ultimii 23 de ani județului Iași i-au fost alocate însemnate sume pentru investiții și, ca urmare, fondurile fixe au crescut de peste 704 ori, aproape 80 la sută din populația județului locuiește în case noi, s-au construit noi spații de in-, vățămint, cultură și sănătate.Vă rog să-mi permiteți, mult ' stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Iași, să vă adresăm viile noastre mulțumiri pentru sprijinul și grija ce ne-o purtați, să exprimăm înalta noastră gratitudine față de munca neobosită pe care o desfășurați pentru binele întregului popor, pentru ridicarea milenarei vetre străbune pe noi culmi de progres și civilizație.De asemenea, adresăm mulțumiri și aducem omagiul nostru tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului, pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la sporirea prestigiului științei și învățămîntului românesc in lume.Relevînd realizările obținute în județul Iași in primele 10 luni ale acestui an, vorbitoarea a arătat că au fost onorate toate contractele față de partenerii externi, producția netă a crescut cu 13,4 la sută, iar un număr de 70 unități economice au realizat peste plan produse in valoare de aproape 1,7 miliarde lei. Au fost stabilite măsuri prin a căror aplicare s-a realizat un spor la producția- marfă de peste 2 300 milioane lei, din care peste 700 milioane pentru export, s-au finalizat 350 teme de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic, ceea ce a contribuit la o valorificare superioară a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei, la creșterea gradului de tehnicitate al produselor noastre.Referindu-se apoi la unele lipsuri, vorbitoarea a arătat că au fost stabilite măsuri concrete pentru îmbunătățirea muncii organizatorice, politico-ideolo- gice și de conducere, în toate sectoarele de activitate în vederea recuperării rămînerilor în urmă și realizării in cele mai bune condiții a producției anului 1989.Pentru toți locuitorii acestor străvechi plaiuri românești nu există legămînt mai puternic decit acela de a participa alături de întregul popor la făurirea noii istorii a țării, de a-și spori contribuția la realizările acestei epoci pe care, in semn de aleasă cinstire față de ctitorul ei. întreaga națiune o numește „Epoca Nicolae Ceaușescu", a spus în încheiere vorbitoarea.Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste — a spus tovarășul Gheorghe Dona- are loc în climatul de înaltă angajare creatoare generat de magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu lâ ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, strălucit model de analiză științifică și realistă a stadiului actual și direcțiilor de perspectivă ale procesului revoluționar din patria noastră.Raportez că în acest an, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, consiliile oamenilor muncii din cadrul Trustului de foraj-extracție Moi- neștl, județul Bacău, au acționat pentru mobilizarea între

gului colectiv de petroliști la realizarea sarcinilor ce ne-au revenit din Planul național unic de dezvoltare economico- socială a României pe anul 1988. în acest scop, am dezbătut cu toți oamenii muncii măsurile pentru creșterea producției de țiței, gaze și gazolină, am elaborat și aplicăm un program complex de măsuri geologo- tehnologice și lucrări de creștere a factorului final de recuperare și. așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, am luat măsuri care au asigurat depășirea planului la forajul pentru cercetare geologică, la forajul de mare adincime, precum și la forajul pentru gaze naturale. Am reușit ca normele de consum la activitatea industrială să fie sub plan, încadrîndu-ne în normativele de mijloace circulante pentru materii prime, materiale, produse finite și producție neterminată la toate unitățile.Cu toate acestea — a spus în continuare vorbitorul — rezultatele obținute nu sint de natură să pună pe deplin in valoare potențialul tehnic și uman de care dispunem. Această stare de lucruri a fost analizată in organismele democrației muncitorești-revoluționare, iar în prezent, pe baza măsurilor stabilite, se acționează pentru recuperarea restanțelor și înscrierea rezultatelor fiecărei unități a trustului in termenele prevăzute de graficele de producție.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că am pregătit temeinic producția anului 1989 și avem asigurate condițiile necesare pentru ca, incă din primele zile ale anului viitor, să realizăm prevederile de plan în mod ritmic. Fiind pe deplin conștienți de sarcinile mari ce ne revin în lumina magistralei dumneavoastră Expuneri, ne angajăm să acționăm cu înaltă răspundere muncitorească pentru transpunerea lor în viață.Vă rog să-mi îngăduiți — a spus tovarășul Mihai Ni
culiță “ sâ dau glas dePlinei și entuziastei aprobări a tuturor oamenilor muncii din județul Maramureș față de tezele, o- rientările și indicațiile de o excepțională valoare teoretică și practică cuprinse în magistrala Expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Acest important document programatic deschide largi perspective perfecționării activității economico- sociale, creșterii rolului organismelor democrației muncitorești-revoluționare, al Frontului Democrației și Unității Socialiste în înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Proiectul Planului național unic de dezvoltare economico- socială a țării noastre pe anul 1989, celelalte documente supuse dezbaterii plenarei, expresie a spiritului analitic, a gîndirii dumneavoastră științifice, realiste, revoluționare, mult stimate tovarășe secretar general, asigură dezvoltarea intensivă a economiei naționale în acest cincinal și înfăptuirea obiectivului strategic privind ridicarea României la stadiul de țară socialistă mediu dezvoltată.Vă rog să-mi permiteți să raportez că, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, colectivele de oameni ai muncii din industria județului Maramureș — creație a măreței epoci inaugurate de Congresul al IX-lea al partidului — au încheiat planul pe 11 luni ale a- nului cu rezultate bune în realizarea producției fizice, exportului și investițiilor. Avînd insă în vedere că mai avem unități care nu și-au îndeplinit planul la producția-marfă, iar altele nu s-au încadrat in cheltuielile planificate și nu au realizat beneficiile stabilite, în adunările generale ale oamenilor muncii s-a analizat cu exigență situația fiecărei întreprinderi ce are restanțe, stabilindu-se măsuri pentru recuperarea acestora la producția-marfă și fizică, la indicatorii de eficiență, pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a sarcinilor de plan pc trimestrul IV al acestui an și pregătirea temeinică a producției anului 1989.Vă rog să-mi permiteți ca, în numele oamenilor muncii din județul Maramureș, să exprim întreaga noastră adeziune la politica internă și externă a partidului și statului, să dau glas gindurilor lor pline de recunoștință și profund respect față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, față de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, împreună cu angajamentul nostru solemn dă nu vom precupeți nici un efort in ampla și eroica activitate desfășurată de întregul nostru po- • por pentru transpunerea în viață a mărețului program de muncă și acțiune revoluționară pentru înflorirea multilaterală

Din cuvîntul participanților la dezbateria patriei, științific fundamentat în monumentala dumneavoastră Expunere.Vă rog să-mi permiteți ca, de Ia tribuna celui mai larg și reprezentativ forum al democrației noastre muncitorești- revoluționare, să exprim deplina adeziune a tinerei generații a patriei socialiste, „Generația Epocii Nicolae Ceaușescu", la magistrala Expunere pe care ați prezentat-o în deschiderea lucrărilor ședinței comune a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, document politic de excepțională importanță teoretică și practică, impresionantă sinteză a etapelor progresului României și a problematicii deosebit de complexe a lumii contemporane, care reprezintă pentru tineretul României socialiste un minunat și însuflețitor program de muncă și luptă revoluționară — a spus în cuvîntul său tovarășul Adrian Călin.Raportez plenarei, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, acționînd consecvent pentru înfăptuirea neabătută a Tezelor din aprilie, a indicațiilor și orientărilor date tinerei generații, organele și organizațiile Uniunii Tineretului Comunist acționează ferm și responsabil, sub conducerea organizațiilor de partid, pentru creșterea contribuției tineretului la înfăptuirea sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal. In industrie, agricultură, in .unitățile de invățămînt și cercetare, pe șantierele tineretului, am desfășurat o amplă activitate po- Iitico-organizatorică și educativă. reușind să îndeplinim și să depășim planul la muncă patriotică pe acest an. In colaborare cu celelalte organizații componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, am inițiat acțiuni vizînd ridicarea pregătirii politico-ideolo- gice și profesionale a tineretului. promovarea susținută a noului, a cuceririlor revoluției științifice și tehnice în toate domeniile de activitate. Totodată, s-au intensificat și diversificat activitățile privind mobilizarea tinerilor Ia realizarea unor importante obiective economice, social-edilitare, pentru buna gospodărire și modernizarea localităților.Arătînd că în activitatea organelor și organizațiilor U.T.C. se mai manifestă incă unele neajunsuri, vorbitorul a informat că au fost stabilite sarcini și măsuri concrete pentru eliminarea cit mai grabnică a deficiențelor și perfecționarea întregii activități potrivit cerințelor și exigențelor actualei etape de dezvoltare a patriei.Exprimîndu-ne deplinul acord față de documentele supuse dezbaterii și aprobării Plenarei Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste — a spus vorbitorul în încheiere — vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți tinerii patriei, crescuți și educați de partid, vor acționa cu dăruire patriotică pentru a da viață grandioaselor obiective stabilite de Congresul al XIII- lea și Conferința Națională ale partidului, spre gloria și strălucirea României socialiste.Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste — a spus in cuvîntul său tovarășa Virgi
nia Szekely “ ,?1 des" fășoară lucrările In climatul de puternică angajare revoluționară, generat in conștiința întregii noastre națiuni socialiste de magistrala Expunere prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești. Oamenii muncii din județul Harghita, asemenea întregului nostru popor, a continuat vorbitoarea, trăiesc momentele de inaltă vibrație patriotică prilejuite de împlinirea a 70 de ani de la constituirea statului național unitar român, aducîndu-vă un fierbinte omagiu dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, strălucit conducător al partidului și poporului, ctitorul României socialiste moderne, personalitate proeminentă a lumii contemporane.Permiteți-mi ca, in numele tuturor oamenilor muncii dinjudețul Harghita, să vă aducemși cu acest respectuoasetru marea prilej cele mai mulțumiri pencinste pe carene-ați făcut-o, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, efectuînd, in acest, an, împreună cu mult iubita tovarășă Elena Ceaușescu,o nouă vizită de lucru în jude

țul nostru, care, asemenea întregii țări, a cunoscut, după Congresul al IX-lea al partidului, o dezvoltare impetuoasă, fără precedent, in toate domeniile, pentru aprecierile, îndemnurile, orientările și indicațiile date, care au constituit obiective de maximă importanță pentru întreaga noastră activitate.Raportez că, sub îndrumarea comitetului județean de partid. Consiliile Frontului Democrației și Unității Socialiste s-au implicat tot mai activ in realizarea sarcinilor economico-sociale, a programelor speciale pentru creșterea eficienței întregii activități, în munca poli- tică-educativă de formare a omului nou. La nivelul județului, planul la producția-marfă industrială pe zece luni a fost realizat în proporție de 101,1 la sută, realizîndu-se peste prevederi importante cantități de pirită, caolin preparat, cupru in concentrate, fontă brută, produse electrotehnice, cherestea și alte produse, în condițiile economisirii a 14 mii MW energie electrică, 2 600 tone metale și alte materii prime și materiale, în acest efort creator s-a integrat și colectivul întreprinderii de stofe de mobilă din orașul Gheorgheni, unde îmi desfășor activitatea, care, pe 10 luni din acest an, a îndeplinit prevederile de plan Ia producția fizică în proporție de 101 la sută, iar producția de export a fost realizată integral.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — a spus în încheiere . vorbitoarea — că noi, oamenii muncii din județul Harghita, urmînd minunatul dumneavoastră exemplu de muncă și viață revoluționară, vor munci cu abnegație și dăruire patriotică pentru înfăptuirea exemplară a planului pe acest an și pe întregul cincinal, a programelor de înflorire multilaterală a scumpei noastre -patrii, Republica Socialistă România.Vă rog să-mi permiteți ca, în numele comuniștilor, al tuturor lucrătorilor din agricultura județului Călărași — a spus in cuvîntul său tovarășul
Daniliuc ~ să exprim omagiul fierbinte, profunda recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. patriot înflăcărat și revoluționar încercat, proeminentă personalitate a lumii contemporane, pentru tot ceea ce faceți pentru binele și fericirea poporului român, pentru cauza socialismului și păcii.Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste își desfășoară lucrările în climatul de puternică angajare patriotică, revoluționară, determinat de monumentala Expunere pe care ați rostit-o la deschiderea ședinței comune a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, document programatic de importanță decisivă pentru definirea stadiului actual și a sarcinilor de perspectivă ale dezvoltării multilaterale a patriei.Raportez că unitatea în care îmi desfășor activitatea, cooperativa agricolă de producție Gurbănești, a obținut în anul 1988 rezultate pozitive atit în sectorul vegetal și zootehnic, cit și în mica industrie și prestările de servicii. Cu toate acestea, rezultatele nu sînt încă pe măsura bazei tehnico-mate- riale ce o avem în cooperativă, a cerințelor și exigențelor formulate de dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general. Am analizat cu toată răspunderea, în adunările generale ale organizațiilor de partid, cu cooperatorii și mecanizatorii, sarcinile și măsurile ce se impun pentru anul 1989.Pentru aceasta, am administrat peste 25 000 tone de îngrășăminte naturale. însămîn- țările din această toamnă le-am efectuat in perioadă optimă, ceea ce a determinat ca în prezent starea de vegetație să fie foarte bună. în zootehnie au fost asigurate furajele necesare pentru toate efectivele existente in unitate și s-au pregătit din timp toate condițiile pentru iarnă.Profund recunoscători pentru grija dumneavoastră statornică față de dezvoltarea, modernizarea și diversificarea bazei tehnico-materiale a agriculturii, pentru viața nouă pe care o trăim, ne angajăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, să muncim cu pasiune și răsoundere revoluționară pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, a indicațiilor și sarcinilor deosebit de însemnate formulate în magistrala Expunere pri

vind realizarea unei noi și profunde revoluții agrare, sporirea contribuției agriculturii la ridicarea bunăstării întregului popor; la continua înflorire a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.Luînd cuvîntul, tovarășa Ro
dica Vîlcu a spus: Ne aflăm cu toții sub puternica impresie produsă de magistrala Expunere prezentată de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, document de excepțională valoare teoretică și practică, ce ilustrează, încă o dată, capacitatea dumneavoastră de excepție de a sesiza și pătrunde in esența fenomenelor economice și social-politice din România și din lumea contemporană, oferind un nou și strălucit model de abordare științifică, creatoare a problemelor fundamentale ale procesului de transformare revoluționară a societății românești. Exprim adeziunea deplină față de tezele și orientările cuprinse în Expunere, ce constituie un cuprinzător și cutezător program de muncă și acțiune revoluționară pentru înfăptuirea neabătută, de către întregul nostru popor, a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului, pentru înaintarea fermă a patriei noastre spre culmile civilizației socialiste și comuniste.Ca româncă din Ardeal, m-a impresionat puternic admirabila, inspirata asociere metaforică exprimată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, la închiderea ședinței plenarei comune, referitoare la strălucirea soarelui de astăzi și marea sărbătoare a națiunii române. Soarele care strălucește pe cerul patriei, același soare de la Alba Iulia, soarele Marii Uniri de acum 70 de ani aureolează in prezent pămintul românesc, faptele de muncă ale acestui popor, condus cu clarviziune de partid, de secretarul său general spre viitorul luminos comunist.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, dezbătind larg și însușindu-și pe deplin Tezele din aprilie, Consiliul municipal al femeilor din București, comitetele și comisiile femeilor, organizații componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, și-au concentrat e- forturile pentru sporirea aportului femeilor la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest ah, pentru pregătirea temeinică a producției anului viitor, atît in industrie, cît și în agricultură.In încheiere, vorbitoarea a spus : Însuflețite de cele mai alese și vibrante sentimente de dragoste și devotament față de patrie și partid, față de secretarul nostru general. tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de mult stimata și iubita tovarășă Elena Ceaușescu. femeile Capitalei, alături de milioanele de femei ale țării, își reînnoiesc legămintul suprem de a munci exemplar, pentru a întimpina cu rezultate de excepție Congresul al XIV-lea al partidului și a 45-a aniversare a marii noastre sărbători naționale, spre a-și spori neîncetat contribuția la înfăptuirea mărețelor obiective de dezvoltare a patriei noastre dragi. Republica Socialistă România.In cuvintul său, mitropolitul Ardealului, Antonie Plămă
deală a spus : deplinacord cu antevorbitorii, vă rog să-mi permiteți să exprim, în acest înalt for democratic național, aceleași sentimente de întreagă adeziune a cultelor din Republica Socialistă România la tot ceea ce înseamnă marile realizări din patria noastră, sub înțeleaptă conducere a iubitului nostru președinte, domnul Nicolae Ceaușescu, în epoca al cărei simbol a devenit.Noi am- învățat — biserica noastră, ca și celelalte culte — că avem datoria să cooperăm activ cu toți factorii rînduiți să organizeze și să desăvîrșească viața oamenilor. De aceea, sîn- tem astăzi angajați în lupta pentru progresul și înflorirea patriei căreia îi aparținem. Așa se explică, la noi. prezența cultelor în Frontul Democrației și Unității Socialiste, în întreaga viață obștească a țării. Ele știu că participă la un proces generos de zidire a unei vieți mai bune și mai drepte.Cultele sînt recunoscătoare că, prin lege și in fapt, li sfe respectă credințele lor religioase, că sînt libere să-și organizeze activitatea, pregătirea clericilor, tipăriturile, întreaga viață potrivit cu tradițiile și limbile proprii : româna, maghiara, germana și celelalte. Ele sînt libe

re și sprijinite să-și restaureze lăcașurile de cult, să-și pună în valoare bunurile create de-a lungul secolelor și intrate în patrimoniul nostru cultural- national.Pentru toată această libertate, cu asentimentul reprezentanților cultelor prezenți aici, aș dori să asigur plenara de sentimentele noastre patriotice și unanime de recunoștință față de conducătorul nostru mult prețuit, domnul Nicolae Ceaușescu. luptător neobosit, care își consacră uriașa sa energie creatoare pentru progresul și dezvoltarea multilaterală a țării, independența, suveranitatea și libertatea patriei noastre scumpe, Republica Socialistă România.în patrie se modernizează Industria, agricultura, înfloresc artele, știința, crește mereu numărul școlilor, laboratoarelor, spitalelor, crește grija pentru popor. Patria primește un imbold permanent, in domeniul dezvoltării științei și culturii, din părtea stimatei doamne academician doctor inginer Elena Ceaușescu, recunoscută pe plan mondial ca savant de înaltă competență, căreia li exprimăm și noi omagiul nostru.Sîntem acum în preajma unei zile mari din istoria noastră : sărbătorim 70 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 14)18, cînd, după lupte de veacuri, prin hotărirea și voința proprie, românii și-au implinit marele vis de a fi adunați sub cerul unui singur stat unitar, al lor, pentru veșnicie.Sărbătoarea aceasta ne dă imbolduri noi spre păstrarea unității și a împlinirilor de atunci, la care patria adaugă azi noi împliniri sub ocîrmuirea celui ce este simbolul unității și al tuturor realizărilor României contemporane, domnul președinte Nicolae Ceaușescu.Exprimîndu-șl acordul deplin cu conținutul magistralei Expuneri prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, tovarășul Dumitru 
Radu Popescu a spus: Dați-mi voie ca. in numele scriitorilor din România, să aduc un omagiu fierbinte tovarășului Nicolae Ceaușescu, inițiatorul și creatorul de istorie nouă în România, cel ce a pecetluit cu emblema muncii sale pentru țară epoca de azi. Ascultînd Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, am trăit clipele unei mari rememorări a istoriei noastre naționale, am avut in fața ochilor chipul moral, mereu drept, al înaintașilor noștri dintotdeauna. fie că au semnat cu jertfa de singe meterezele munților, fie că au smuls eternității cuvintele numite „Miorița" și „Luceafărul", fie că au stat pe redutele do- bîndirii independenței naționale, fie că au izbindit mărețul și atîta vreme așteptatul act al Marii Uniri la 1 Decembrie 1918, fie că au pus la 23 August 1914 temelia trainică a noii orin- duiri sociale. Reflectînd la Expunerea secretarului general al partidului, ne apare cu strălucită evidență faptul că una dintre cele mai profunde dimensiuni ale societății noastre se află și acționează ca o forță inestimabilă in sfera umanului, în felul cum s-a desfășurat și se desfășoară complexul proces de promovare a omului în centrul preocupărilor întregii politici a partidului, faptul că a- ceastă operă de edificare socială nu a reprezentat un simplu concept teoretic, ci s-a înscris ca un act esențial al revoluției socialiste. Angajamentul nostru la ideile formulate de secretarul general al partidului este. de a sluji din adincul ființei, cu capacitatea întregului talent, patria noastră scumpă și marile ei idealuri. Sîntem conștienți că eroii cărților noastre de azi și de mîine — pe care, de atîtea ori, în uzine și fabrici, pe o- goare, în sălile instituțiilor de cultură, la catedră sau in laboratoare, i-am întîlnit — se înfățișează în continuă devenire, ceea ce respinge ca străine, acestei lumi și idealurilor ei, schematismul, idilismul, simplismul, escamotarea dificultăților reale ale muncii, prezentarea searbădă a unor existențe pilduitoare. Folosind în creația noastră o întreagă diversitate de stiluri, sîntem datori să ne înscriem, cu înaltă responsabilitate patriotică, in fluxul viu al realității lumii contemporane, al marilor ei adevăruri, între care decisiv este omul care luptă, omul care aspiră spre mai bine, gmul care cîștigă marea întrecere cu timpul. Ne revine așadar nouă, scriitorilor, îndatorirea profund patriotică de a face să vibreze in pagina cărților noastre chipul pilduitor al contemporanilor, de a contribui prin scrierile noastre la înfăp

tuirea vastei opere de formare și perfecționare a omului cu o conștiință înaintată, cu larg orizont cultural șl științific, capabil să materializeze cu înaltă exigență sarcinile și programele stabilite de partid pentru construirea societății socialiste în România. Acesta este răspunsul scriitorilor la generoasele idei cuprinse în Expunerea prezentată la marele forum democratic al națiunii de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a ne consacra întreaga capacitate creatoare României de azi, României de mîine și mărețelor ei idealuri socialiste.Strălucita Expunere prezentată de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești — a spus tovarășa Victoria Rusu ~ ilustrează elocvent rolul hotări- tor, determinant pe care-1 aveți in elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru de edificare a socialismului și comunismului în România, cu poporul și pentru popor.O dovadă vie, impresionantă a politicii de repartizare armonioasă, echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul, politică promovată cu consecvență după Congresul al IX-lea al partidului, o constituie și marile transformări revoluționare din județul Bistrlțar Năsăud, care, asemenea, tuturor zonelor țării, a cunoscut o dezvoltare puternică, fără precedent. Vă rog să-mi permiteți ca. în numele membrilor Orga-, nizațtei Democrației și Unității Socialiste, al tuturor locuitorilor județului, să vă adresez dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, mult iubitei și stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, cele mai călduroase mulțumiri, întreaga noastră recunoștință pentru neasemuita și statornica grijă ce o purtați dezvoltării județului nostru, progresului general al patriei, fericirii poporului român.îmi exprim deplinul acord cu prevederile Planului național unic de dezvoltare economico- socială a României pe anul 1989, cu celelalte documente supuse dezbaterii plenarei noastre, care, prin conținutul lor realist, științific fundamentat, răspund pe deplin cerințelor actuale si de perspectivă ale înfăptuirii obiectivelor strategice ale politicii partidului privind făurirea unei economii moderne, intensive, armonios dezvoltate.Sîntem pe deplin conștienți că. pentru pregătirea temeinică a planului pe anul viitor, o importanță deosebită o are realizarea în cele mai bune condiții a prevederilor pe acest an. în recentele adunări generale ale oamenilor muncii, în dezbaterile ce au avut loc in organismele și organizațiile componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste s-a exprimat hotărirea unanimă a oamenilor muncii de a acționa cu maximă responsabilitate pentru realizarea planului pe trimestrul IV, pe întregul an. De aceea ne vom implica cu mai multă hotă- rîre și răspundere în problemele producției, ale educației, mobi- lizind colectivele de oameni ai muncii la realizarea sarcinilor de plan la producția fizică, în primul rind la export, la economisirea materialelor și energiei, gospodărirea judicioasă a bunurilor încredințate.In continuare, ă luat cuvîntul tovarășul VoiCU Tache, care a spus : Magistrala Expunere prezentată în ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești se constituie într-o nouă și strălucită contribuție a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la îmbogățirea teoriei și practicii construcției socialiste în patria noastră, a tezaurului cunoașterii universale.Integrată indisolubil in însuși nucleul forțelor de dezvoltare socială, definită emblematic, în istorica vară a anului 1965, drept principalul izvor de cultură și factor de civilizație, școala românească a înregistrat și înregistrează mutații calitative, revoluționare, care își pun pecetea asupra dezvoltării întregii vieți economico-sociale. Incepînd cu Congresul al IX-lea al partidului, prin forța gîndirii și acțiunii revoluționare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fost edificat un sistem modern de învățămint complex, unitar, original și dinamizat continuu, prin trăinicia integrării funcționale cu domeniile vitale ale cercetării științifice și producției materiale.Pentru toate acestea, pentru întreaga operă eroică, slujitorii școlii, tineretul studios, alături de întregul partid și popor, exprimă și cu această ocazie 

adinca lor recunoștință ctitorului României socialiste moderne, revoluționarului cutezător, omului de aleasă omenie, care întruchipează în moWul cel mai strălucit înaltele virtuți ale poporului român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste.Omagiem, totodată, personalitatea pilduitoare a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere și prețuire mondială, conducător de înalt prestigiu și desăvîrșită competență al operei de transpunere în viață a politicii partidului de dezvoltare neîntreruptă a științei, învă- țămintului și culturii.în continuare, vorbitorul s-a referit la măsurile întreprinse în cadrul Institutului politehnic din București — ctitorie a „Epocii Nicolae Ceaușescu", în care se pregătesc prin muncă și pentru muncă peste 26 000 de tineri — privind perfecționarea și modernizarea procesului instructiv-educativ. integrarea sa cu cercetarea și producția. în lumina orientărilor secretarului general al partidului. președintele Republicii.In acest context s-au evidențiat rezultatele obținute pe linia colaborării cu întreprinderi și institute de cercetare din Capitală, pentru a rezolva, cu forțe comune, probleme complexe ale modernizării produselor și tehnologiilor, precum și pe linia organizării de consfătuiri științifice, care au condus la aplicarea în producție a rezultatelor cercetării științific^ ■â cadrelor didactice.In încheiere, vorbitorul a exprimat angajamentul cadrelor didactice de a acționa cu devotament pentru educarea studenților în spiritul înaltelor valori umaniste ale politicii partidului nostru, al mîndriei patriotice și responsabilității comuniste, al cunoașterii și prețuirii uriașelor realizări ale poporului nostru.Reprezentativ forum al democrației noastre muncitorești-re- voluționaTe, Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste are loc în atmosfera de puternică angajare patriotică a întregului popor, generată de tezele, ideile și orientările de excepțională însemnătate cuprinse în magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești — a spus în cuvîntul său tovarășul 
Alexandru Tender. Ex* prim deplina aprobare față de aceste importante documente, ale căror prevederi vizează realizarea obiectivului strategic stabilit de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului — trecerea Romftniel la un stadiu nou. superior, acela de țară socialistă mediu dezvoltată, a spus în continuare.Vorbitorul s-a referit la activitatea oamenilor muncii din industria extractivă, la rezultatele obținute îndeosebi la lignit, huilă pentru cocs și semi- cocs, plumb, zinc și cupru în t concentrate, la o serie de pro- ' duse metalifere. In adunările generale ale oamenilor muncii, in adunările și conferințele de dări de seamă și alegeri de sindicat au fost amplu dezbătute problemele de producție, adop- tîndu-se măsuri ferme pentpi perfecționarea întregii activități politico-organizatorice a sindicatelor și mobilizarea susținută a tuturor oamenilor muncii, în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari, la îndeplinirea planului, a sarcinilor cuprinse în programele prioritare, astfel îneît, în perioada care a mai rămas pînă la sfirșitul anului, să fie puse în producție toate capacitățile și obiectivele energetice, să se finalizeze lucrările de, reparații la grupurile energetice, la utilajele miniere și petroliere, asi- gurîndu-se pregătirea în cele mai bune condiții a planului pe anul 1989.S-a subliniat că, în spiritul Indicațiilor și orientărilor cuprinse în strălucita Expunere a secretarului general al partidului, se va acționa pentru aplicarea cu fermitate a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-fi- nanciare. pentru creșterea productivității muncii.Vorbitorul a subliniat în încheiere : Ne angajăm ferm în fața dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să muncim in spirit revoluționar, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, să ne îmbunătățim radical întreaga activitate, pentru a îndeplini in mod exemplar sarcinile ce ne revin, sporindu-ne contribuția la înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului.
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Plenara Comitetului Central al Organizației 
Democrației și Unității Socialiste

Telegrama adresată tovarășului Nicolae CeaușescuMiercuri a avut Ioc în Capitală Plenara Comitetului Central al Organizației Democrației șl Unității Socialiste.In cadrul lucrărilor, desfășurate in atmosfera de mobilizare revoluționară generată de magistrala Expunere prezentată in cadrul ședinței comune a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost dezbătute, cu răspundere, documente de o deosebită însemnătate pentru dezvoltarea economico-socială a țării in anul 1989, precum și sarcinile ce revin organizațiilor teritoriale, din întreprinderi, instituții, cartiere și sate ale O.D.U.S. pentru realizarea prevederilor stabilite, a planurilor și programelor de dezvoltare a României socialiste în anul viitor, pe întregul cincinal.în cadrul dezbaterilor, conduse de dr. Constantin Arseni, președintele Biroului C.C. al O.D.U.S., au luat cuvintul Florența Șeica, Sică Badea, Stefan Boiangiu, Nicolae Zaharîa, Veronica Iovicin, Șerban Popa, Cleuța Vîntilă, Norocel Epifanie, Gheorghe Zahan, Mineta Ianopol, Constantin Anghel, Fodor Clara, Gheorghe Cirstea, loan Rimniceanu, Mihal Danielescu.Desfășurarea dezbaterilor s-a aflat sub semnul orientărilor, ideilor și sarcinilor cuprinse in Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, vorbitorii dînd o înaltă apreciere acestui document programatic de inestimabilă importanță teoretică și practică, care reliefează .cu toată claritatea direcțiile principale ale dezvoltării României socialiste in perioada actuală și în perspectivă, în concordanță cu hotărîrile Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Analizind in spirit critic și autocritic activitatea comitetelor O.D.U.S., cei care au luat cuvintul au înfățișat acțiunile inițiate in vederea transpunerii în viață a indicațiilor și orientărilor secretarului general al partidului privind realizarea unei noi calități a muncii in toate sectoarele vieții economice și sociale și au făcut propuneri menite să asigure sporirea contribuției pe care o aduce O.D.U.S., alături de celelalte organizații de masă și obștești, sub conducerea organizațiilor de partid. Ia îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul in curs și pe întregul cincinal.S-a relevat că proiectele de plan pe anul 1989 conțin prevederi realiste, corespunzătoare condițiilor de
Lucrările Camerei legislative 

a consiliilor populareMiercuri s-a Întrunit in Capitală Camera legislativă a consiliilor populare pentru a dezbate proiecte de legi menite să asigure dezvoltarea, in continuare, economică și socială, a tuturor județelor și localităților țării..Participanții la lucrări au adoptat următoarea ordine de zi :1. Proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România in anul 1989 — in profil teritorial.2. Proiectul Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silvicul furii și gospodăririi apelor in anul 1989.3. Proiectele bugetelor locale pe anul 1989.4. Programul privind autocondu- cerea și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimenta- re și bunuri industriale de consum pe anul 1989.Lucrările Camerei legislative au fpst deschise de tovarășul Manca Mănescu, membru ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat.în cadrul dezbaterilor asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi au luat cuvintul tovarășii : Stoian Stoian — județul Dolj, Elisabeta St.ă- tescu — județul Giurgiu, Gheorghe Marinescu — județul Argeș, Ion Deaconu — județul Teleorman, Emi- lian Drehuță — județul Bacău, Ștefan Negreț — județul Cluj, Mihal Popa — județul Olt, Vasile Popescu— județul Vîlcea, Constantin Boștină— județul Botoșani, Ion Popa — ju-. dețul Hunedoara, Maria Gheorghe — județul. Neamț, Marin Capisizu — județul Bihor. Ion Atanasiu — județul Gorj, Ladislau Lado — județul Harghita, Gheorghe Tranda-
t V
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stadiul actual al societății socia
liste românești și perspectivele 

care dispune economia noastră națională șî a fost subliniată contribuția deosebită a tovarășului Nicolae Ceaușescu la fundamentarea științifică a acestora, la elaborarea principalelor prevederi, a căror înfăptuire va duce la ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Vorbitorii s-au referit, de asemenea, la contribuția pe care trebuie să o aducă O.D.U.S. la formarea membrilor săi ca oameni înaintați, cu un larg orizont de cunoaștere, constructori conștienți și încercați ai noii societăți.Participanții la dezbateri au exprimat angajamentul membrilor organizațiilor O.D.U.S. din care fac parte de a munci cu abnegație și dăruire pentru transpunerea in viață a planurilor de dezvoltare economico-socială a patriei pe anul 1989 și pe întregul cincinal, precum și hotărirea de a-și pune întreaga capacitate . de muncă și creație în slujba întăririi puterii economice, a independenței și suveranității României.Plenara a aprobat documentele înscrise pe ordinea de zi.In încheiere, participanții au adresat, într-o atmosferă însuflețită, o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste.în telegramă se arată că, întrunit în plen, Comitetul Central al Organizației Democrației și Unității Socialiste a dezbătut proiectul Planului național unic de dezvoltare eco- nomico-socială a Republicii Socialiste România, al Planului de dezvoltare a agriculturii, al Bugetului de stat și al Programului de autocon- ducere și autoaprovizionare pe anul 1989, an hotăritor al actualului cincinal ; dezbaterea noastră a avut drept model de abordare științifică, realistă și cutezătoare a problemelor cardinale ale țării Expunerea prezentată de dumneavoastră la Ședința comună a Plenarei Comitetului Central ăl Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, 'magistrală analiză a stadiului actual al dezvoltării societății socialiste românești și a perspectivelor evoluției sale viitoare, in deplin acord cu vrerea și aspirațiile întregului nostru popor.Participanții la lucrările plenarei — se arată in telegramă — au dat 

firescu — județul Dîmbovița, Lau- rențiu Rujoi — județul Timiș, loan Bejan — județul Galați.în unanimitate, participanții Ia dezbateri au subliniat deosebita însemnătate a Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, prezentată la Ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești — document programatic ale cărui idei, teze și orientări vor Inriuri puternic și activitatea consiliilor populare din întreaga țară.Vorbitorii au exprimat convingerea unanimă că documentele dezbătute, elaborate in spiritul hotăririlor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R., al orientărilor secretarului general al partidului, asigură continuarea fermă a politicii de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. înfăptuirea unei calități noi. superioare a muncii și vieții întregului popor.Prin prevederile sale, .au relevat vorbitorii, proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pea- nul 1989 — in profil teritorial — creează condiții pentru dezvoltarea armonioasă, echilibrată a tuturor județelor și localităților țării, amplificarea forțelor de producție, dezvoltarea intensivă a industriei, agriculturii, a tuturor ramurilor și sectoarelor de activitate, afirmarea cu putere a noii revoluții tehnico-științlfice și a noii revoluții agrare.Participanții au evidențiat necesitatea și s-au angajat să întreprindă măsuri hotărite in vederea aplicării ferme a mecanismului economico-fi- nanciar și așezării întregii activități pe principiile autogestiunii economi-
dezvoltării sale viitoare, perfec
ționarea conducerii economico-so- 
ciale, de/A’oltarea democrației 
muncitorești-revoluționare ; rolul 
statului și al organismelor demo
cratice. Creșterea rolului Partidu
lui Comunist Român și activitatea 
ideologică, politico-educativă, ri
dicarea nivelului de cunoaștere 
științifică, de cultură, a conștiin
ței revoluționare. Raportul de 
forțe și caracteristicile fundamen
tale ale situației internaționale 

20,05 Program de acțiune revoluționară, 

expresie hotărîrii lor ferme de a acționa cu toate forțele, cu întreaga lor putere de muncă și creație pentru ca, potrivit îndemnurilor însufle- țitoare cuprinse în expunerea dumneavoastră, să contribuie la realizarea unui progres puternic în organizarea producției și a muncii, sâ-și sporească aportul la înfăptuirea sarcinilor de plan pe luna decembrie și pe întregul an 1988, asigurînd astfel temelii trainice îndeplinirii planului pe anul viitor ; vorbitorii s-au angajat, in numele celor peste patru milioane de membri ai organizației noastre, de a face totul pentru ca încă din primele zile ale lunii ianuarie să se treacă din plin la realizarea sarcinilor planului pe anul 1989.In cadrul plenarei, s-a subliniat că justețea și viabilitatea concepției prezentate de dumneavoastră în Expunere privind conducerea procesului revoluționar împreună cu poporul și pentru popor sînt pe deplin confirmate de viață, de rezultatele cu adevărat istorice pe care le-am obținut și le obținem in dezvoltarea' multilaterală a țării in ultimele două decenii.Participanții la plenară, conștienți de îndatoririle, mari ce le revin din Expunerea dumneavoastră, s-au angajat să ridice la un nivel tot mai înalt activitatea organizatorică și politico-educativă a organizației noastre ; vom cultiva cu stăruință in rindurile membrilor acesteia grija pentru apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste, spiritul revoluționar, patriotismul înflăcărat și devotamentul nemărginit pentru partidul nostru comunist, pentru dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, care întruchipați idealurile de mai bine ale întregului popor român.Plenara noastră face legămînt solemn în fața partidului, a dumneavoastră că Organizația Democrației și Unității Socialiste, milioanele sale de membri, muncitori, țărani și intelectuali, strîns uniți în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, vă vor urma cu dragoste și atașament în tot ce întreprindeți pentru binele patriei. Organizația noastră va face totul spre a întîm- pina cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă și Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român cu noi și mari succese în dezvoltarea socialistă a patriei noastre scumpe, România socialistă !

co-financiare și autofinanțării, pentru sporirea mai accentuată a eficienței economice in toate domeniile.In legătură cu înfăptuirea prevederilor programului privind autocon- ducerea și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimenta- re și bunuri industriale de consum, participanții la dezbateri au exprimat angajamentul că toate consiliile populare vor acționa cu hotărîre pentru realizarea producțiilor planificate și respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la asigurarea fondului de stat, vor lua măsuri pentru servirea în bune condiții a populației, pentru ca fiecare județ, așa cum a cerut ‘ secretarul general al partidului, să-și asigure necesarul de produse pentru consumul propriu.Participanții la dezbateri au subliniat că prevederile tuturor acestor proiecte de legi, sint științific fundamentate, pe deplin realizabile, că județele dispun de tot ce este necesar pentru înfăptuirea lor in cele mai bune condiții.Participanții Ia lucrările Camerei legislative au asigurat conducerea partidului și statului, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că, mobilizați de hotărîrile Ședinței comune a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești vor acționa cu întreaga capacitate și putere de muncă, cu înaltă răspundere și exigență pentru înfăptuirea exemplară a planului de stat și programelor pe anul 1989, pe întregul cincinal, pentru a intimpina cu rezultate superioare, în toate sectoarele de activitate. Congresul al XIV-lea al partidului și a 45-a aniversare a eliberării patriei.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cea de-a 70-a aniversare a făuririi statului național unitar român Îmi oferă prilejul de a vă adresa, în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, al poporului coreean, precum și al meu personal, dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Guvernului Republicii Socialiste România și poporului român cele mai calde felicitări.Făurirea statului național unitar român in urmă cu 70 de ani, ca rezultat al luptei forțelor progresiste ale națiunii și maselor populare, a constituit un eveniment de mare importanță în istoria poporului român.Masele de oameni ai muncii din România, in frunte cu clasa muncitoare, au desfășurat o luptă susținută pentru apărarea independenței și suveranității țării, pentru înfăptuirea transformării revoluționare a societății, iar astăzi, sub conducerea Partidului Comunist Român, in frunte cu dumneavoastră, România cunoaște o epocă de schimbări înnoitoare in toate domeniile, devenind un stat socialist industrial-agrar cu o industrie puternică și o agricultură dezvoltată.Poporul coreean dă o înaltă apreciere tuturor .realizărilor obținute de poporul frate român in lupta revoluționară și în activitatea de construcție și iși manifestă sprijinul deplin și solidaritatea fermă față de eforturile sale juste îndreptate spre prevenirea pericolului unui război nuclear în Europa și transformarea Balcanilor intr-o zonă a păcii și bunei vecinătăți, fără arme nucleare și chimice, fără baze militare străine.Doresc să vă transmit dumneavoastră și poporului român sincere urări de succese tot mai mari in înfăptuirea hotăririlor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român, in construcția societății socialiste multilateral dezvoltate.îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre se vor extinde și dezvolta continuu, atingind un nivel tot mai înalt. . in spiritul celor convenite cu prilejul intîlnirii și convorbirilor pe care le-am avut recent. ,

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaSărbătorirea de către poporul român a celei de-a 70-a aniversări a făuririi statului său național unitar îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa, în numele poporului algerian și al meu personal, cele mai calde felicitări și de a saluta succesele obținute de poporul țării dumneavoastră pe calea edificării societății socialiste și a consolidării independenței naționale.Folosesc acest prilej pentru a reînnoi dorința Algeriei de a întări și dezvolta raporturile de cooperare bilaterală cu România.Permiteti-mi să vă adresez cu acest fericit prilej urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și bunăstare poporului prieten al României.Cu cea mai înaltă considerație,
CHADLI BENDJEDID

Secretar general 
al Partidului Frontul de Eliberare Națională, 

Președintele Republicii Algeriene 
Democratice și Populare

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII CENTRAFRICANE

Domnului general de armată ANDRE KOLINGBA
Președintele Republicii Centrafricane

BANGUICu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Centrafricane îmi este plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului centrafrican prieten.Sînt încredințat că relațiile de prietenie și cooperare statornicite intre țările noastre se vor dezvolta tot mai mult in viitor in interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste RomâniaLa I decembrie, poporul centrafrican sărbătorește împlinirea a trei decenii de la importantul act al proclamării republicii, care a pus capăt dominației coloniale și a deschis o nouă pagină în istoria țării.Republica Centra- fricană (suprafața — 623 000 kmp: populația 2.6 milioane locuitori) este un stat situat în inima continentului african. Locuitorii săi se ocupă cu agricultura. Se cultivă bumbac, cafea, arahide, cereale. Subsolul țării adăpostește

apreciabile bogății naturale. în anii care au trecut do la proclamarea independenței, ca rezultat al dorinței de 'a lichida înapoierea moștenită din trecut, ău fost puse bazele unei industrii proprii și s-au luat măsuri pentru dezvoltarea. altor sectoare ale economiei naționale. A fost construită, astfel, o uzină de înnobilare a minereului de uraniu, s-au ridicat fabrici textile, de prelucrare a produselor alimentare. s-au întreprins lucrări de amenajare a unor cursuri de apă.
Lucrările sesiunii Adunării Generale 

a O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). — în cadrul Adunării Generale a O.N.U. continuă dezbaterile asupra consecințelor perpetuării politicii de apartheid in Africa de Sud. In atenția participanților se află un raport al secretarului general al O.N.U. privind modul in care se aplică sancțiunile economice împotriva regimului de la Pretoria de către diferite state. Mai multe proiecte de rezoluție pregătite recomandă o serie de acțiuni ce urmează să fie luate in cadrul eforturilor pentru eliminarea apartheidului.
Tirîn Comitetul nr. 3 al Adunării Generale a O.N.U. a fost adoptat, prin consens, un proiect de rezoluție privind dreptul Ia viață.

Ședințe speciale pentru marcarea Zilei internaționale 
de solidaritate cu poporul palestinian ’La sediul din New York al Națiunilor Unite a avut loc o ședință specială pentru marcarea Zilei internaționale de solidaritate cu poporul palestinian. Participanții au reafirmat dreptul inalienabil al poporului palestinian la autodeterminare, in

In spiritul politicii sale de prietenie și solidaritate cu tinerele state care au pășit. pe calea dezvoltării de sine stătătoare, țara . noastră uftjiă- rește ' cu simpatie rezultatele obținute de poporul centrafrican in făurirea unei vieți 'noi. între Republica Socialistă România și Republica Centrafri- cană s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, care se dezvoltă in interesul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Proiectul de rezoluție reliefează hotărirea popoarelor de a feri generațiile viitoare de flagelul războiului, de a confirma încrederea în demnitatea și valoarea personalității umane, de a susține pacea și securitatea internațională.In același timp, Comitetul nr. 3 al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat, la inițiativa unui numeros grup de state, un proiect de rezoluție referitor la Convenția cu privire la drepturile copiilor.Un proiect de rezoluție aăoptat de Comitetul nr. 6 al Adunării Generale a O.N.U. relevă că recrutarea, utilizarea, finanțarea și instruirea de mercenari contravine principiilor fundamentale ale dreptului internațional.
clusiv la crearea unui stat palestinian suveran.GENEVA 30 (Agerpres). — La Palatul Națiunilor din Geneva a avut loc o ședință specială pentru marcarea Zilei internaționale de solidaritate cu poporul palestinian.

Manifestări peste hotare 
consacrate împlinirii 

a 70 de ani de la făurirea
statului național unitar român

Împlinirea a 70 de ani de la. făurirea statului national unitar român 
este omagiată prin numeroase manifestări in diferite țări ale lumii, 
prilej cu care este relevată profunda semnificație a evenimentului de 
la 1 Decembrie 1918 in istoria poporului român.

Sint. de asemenea, puse in evidență succesele obținute de poporul 
român pe drumul dezvoltării sale libere, independente, îndeosebi in 
anii care au urmat istoricului Congres al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, politica de pace și amplă colaborare promovată de țara 
noastră pe plan internațional.MOSCOVA 30 (Agerpres). — La Moscova, evenimentului i-a fost consacrată o ședință specială a Consiliului științific al Institutului sovietic de slavistică și balcanistică. Au fost evocate lupta îndelungată, plină de sacrificii a poporului român pentru unitate, libertate și independență națională, împrejurările interne și internaționale in care a fost făurit statul național unitar român. însemnătatea cardinală a actului Unirii de la 1 Decembrie 1918 in istoria națională a României. S-a scos in relief ideea că formarea statului național unitar român a fost rezultatul luptei celor mai înaintați fii ai neamului, a maselor populare, a întregului popor.Au fost prezentate, de asemenea, marile realizări obținute de poporul nostru, sub conducerea P.C.R., in anii edificării noii orin- duiri, politica externă de înțelegere, colaborare și pace a României socialiste.Au participat reprezentanți ai C.C. al P.C.U.S., ai Ministerului Afacerilor Externe, ai conducerii Uniunii asociațiilor de prietenie sovietice, ai Conducerii centrale a Asociației de Prietenie Sovieto- Română (A.P.S.R.), cadre didactice universitare, cercetători, ziariști.BERLIN 30 (Agerpres). — La Palatul culturii din orașul Bitterfeld, Republica Democrată Germană, s-au desfășurat. „Zilele culturii românești", manifestare care a inclus deschiderea expoziției de fotografii documentare „Culorile Bucureștiu- lui" și prezentarea de filme artistice și documentare românești.La festivitatea inaugurală au fost evocate lupta eroică a poporului român pentru împlinirea aspirațiilor sale de unitate națională și integritate teritorială, semnificația deosebită a actului de Ia 1 Decembrie 1918, precum și succesele obținute de poporul român in toate domeniile de activitate in anii construcției socialiste. ’ S-a evidențiat, de asemenea, dezvoltarea continuă a relațiilor de strinsă prietenie și colaborare multilaterală dintre România și R.D. Germană, care și-au găsit o nouă expresie și afirmare in cursul recentei vizite de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu.In localitatea Neuruppin a avut loc vernisajul expoziției „Sculptura și desenul in Republica Socialistă România".PHENIAN 30 (Agerpres). — La Școala superioară de partid „Kim Ir Sen", din Phenian, a avut loc o manifestare, in cadrul căreia U Dai Ho, prim-prorector al acestei instituții, a evocat lupta îndelungată a poporului român pentru unitate națională, subliniind că Unirea de la 1 Decembrie 1918 a constituit un act de justețe, care a răspuns cerințelor obiective ale dezvoltării întregii societăți românești.Vorbitorul a prezentat pe larg succesele mărețe obținute in anii de cind în fruntea partidului și a statului român se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.Relevind rezultatele rodnice ale recentei vizite oficiale de prietenie efectuate la Phenian de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, rolul determinant al convorbirilor cu tovarășul Kim Ir Sen in amplificarea relațiilor de prietenie și colaborare româno-coreene. vorbitorul a dat expresie gratitudinii poporului coreean față de sprijinul militant, consecvent al poporului român pentru cauza reunificării pașnice și independente a Coreei,ATENA 30 (Agerpres). — O adunare festivă a avut loc in sala Asociației filologice „Darnassos", din Atena. A fost prezentată o expoziție de carte social-politică și științifică românească, in cadrul căreia la loc de frunte sint prezentate volume din opera tovarășului Nicolae Ceaușescu. Sint expuse, de asemenea, lucrări ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu apărute în limba greacă, precum și cărți in limbile română și greacă dedicate Marii Uniri și altor momente importante din istoria poporului nostru.Despre însemnătatea actului istoric de la 1 Decembrie 1918 au vorbit Theodoros Katrivanos. președintele Uniunii primarilor din Grecia, și Solon Kydoniatis, vicepreședinte al Academiei din Atena.Au fost evocate legăturile tradiționale de prietenie și colaborare dintre România și Grecia, sprijinul acordat de români luptei de eliberare națională a poporului elen, însemnătatea făuririi statului național unitar român.Au fost evidențiate inițiativele si demersurile Româncei, ale pre

ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru soluționarea problemelor majore cu care se confruntă omenirea.DAMASC 30 (Agerpres). — Semnificația actului de la 1 Decembrie 1918 în istoria poporului român, importanța sa în fundamentarea cursului ce avea să culmineze cu triumful revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 au fost reliefate, la Damasc, in cadrul unei conferințe de presă.Au fost prezentate marile transformări petrecute in viața șocial- economică a țării, principiile ce stau la baza politicii externe românești, preocuparea consecventă a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru reglementarea marilor probleme ce confruntă omenirea și, in acest cadru, poziția principială a României socialiste privind soluționarea pe cale pașnică, prin negocieri, a situației din Orientul Mijlociu.MADRID 30 (Agerpres). — La Ateneul din orașul Salamanca s-au desfășurat „Zilele culturii românești". In cadrul manifestării inaugurale a fost prezentată o expunere referitoare la semnificațiile evenimentului de la 1 Decembrie 1918.Au fost prezentate, în același cadru, o expoziție de fotografii ce înfățișează realizări de seamă ale țării noastre in diferite domenii, o expoziție de carte contemporană românească, precum și o gală de filme românești.BUENOS AIRES 30 (Agerpres). — Momentele principale ale luptei poporului nostru pentru apărarea independenței și libertății sale, făurirea statului național unitar român prin Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, care a deschis calea dezvoltării României moderne, au fost evocate în cadrul unei manifestări organizate la Buenos Aires a Asociației scriitorilor argentinieni.Președintele asociației, poetul Ruben Vela, precum și eseistul și criticul Manuel Serrano Perez, traducător de proză și poezie românească, s-au referit, m cuvintul lor, la realizările României contemporane, la vocația de page a poporului român și inițiativele , țării noastre pe plan internațional.JAKARTA 30 (Agerpres). — O conferință de presă consacrată e- venimentului s-a desfășurat și la Jakarta. Cu acest prilej au fost prezentate principiile politicii externe promovate activ de țara noastră, marile infăptuirj obținute de poporul român in dezvoltarea social-economică a tării, in mod deosebit după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. Au fost subliniate relațiile de prietenie și colaborare existente intre România și Indonezia, noile perspective de colaborare fructuoasă deschise de vizita oficială de prietenie efectuată in Indonezia de tovarășul Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in aprilie anul acesta.A fost organizată, de asemenea, o expoziție de carte românească.Au participat membri'ai parlamentului indonezian, funcționari superiori din Ministerul de Externe. reprezentanți ai corpului diplomatic, ziariști.VIENA 30 (Agerpres). — La Salzburg a fost organizată o manifestare in cadrul căreia a fost evidențiată marea însemnătate a evenimentului de la 1 Decembrie 1918. S-a relevat că acesta a constituit împlinirea aspirației seculare de unitate și independență a poporului român, pentru care au luptat și s-au jertfit generații de eroi și fii ai neamului.Au fost recitate versuri închinate Unirii, luptei poporului român pentru libertate și unitate și au fost interpretate cintece populare românești.TOKIO 30 (Agerpres). — în capitala Japoniei a avut loc o conferință de presă dedicată aniversării Marii Uniri.Cu acest prilej a fost evocată semnificația istorică a făuririi statului nostru național unitar — încununare a luptei milenare a poporului român pentru păstrarea ființei naționale, pentru unirea tuturor românilor intr-un stat independent, pentru neatîrnare și progres social. Participanții au vizionat cu interes o expoziție de fotografii documentare, infățișind principalele momente ale luptei pentru Unire, precum și o expoziție de carte istorică românească.(Agerpres)
DE

ÎNTREVEDERE, La Beijing a avut loc o intrevedere intre Li Peng, premier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, și ministrul de externe Zimbabwean, Nathan Sha- muyarira. Au fost, abordate o serie de aspecte privind dezvoltarea in continuare a relațiilor bilaterale pe multiple planuri. O atenție deosebită a fost acordată situației regionale din Asia de sud-est și din sudul Africii.
CONVORBIRI FRANCO-IUGO- 

SLAVE. Primul-ministru al Franței, Michel Rocard, l-a primit pe Budimir Loncear, secretarul federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, aflat în vizită oficială la Paris. Interlocutorii au 

examinat cu prioritate aspecte ale colaborării economice bilaterale.
PREȘEDINTELE FILIPINELOR, Corazon Aquino, și-a exprimat acordul cu hotărirea Senatului fi- lipinez privind stabilirea datei de 16 septembrie 1991 pentru expirarea acordului fllipinezo-american privitor la bazele S.U.A. de pe teritoriul Filipinelor. Intr-o declarație făcută presei la Manila, președintele a precizat că notificarea asupra încetării funcționării prevederilor acordului respectiv va fi transmisă S.U.A. nu mai tirzlu de data de 16 septembrie 1990, cu un an înainte de expirare.
FESTIVITATE. în orașul Saran- de, din R.P.S. Albania, a avut loc 

o adunare festivă consacrată sărbătoririi proclamării independenței naționale a Albaniei, a celei de-a 44-a aniversări a eliberării Albaniei de sub dominația fascistă și a victoriei revoluției poptilare. In cadrul adunării a luat cuvintul Ramiz Alia, prim-secretar al C.C. al Partidului Muncii din Albania și președinte al Prezidiului Adunării Populare a R.P.S. Albania.
ACORD. Reprezentanți ai guvernelor R.P. Chineze și R.P. Mongole au semnat un acord cu privire la regimul de frontieră, care consemnează, între altele, obligativitatea părților de a rezolva problemele care apar călăuzindu-se după principiile înțelegerii și colaborării.
LA GENEVA s-au deschis, miercuri, lucrările sesiunii comisiei consultative permanente comune sovieto-americane. Această comisie a fost creată în conformitate cu memorandumul la înțelegerile dintre guvernele celor două state din 21 decembrie 1972, menit să contribuie la transpunerea in viață a 

obiectivelor și prevederilor acordurilor dintre U.R.S.S. și S.U.A. in domeniul limitării armamentelor strategice și cu privire la măsurile de diminuare a pericolului izbucnirii unui război nuclear.
LA BRAZZAVILLE s-au desfășurat lucrările plenarei C.C. al Partidului Congolez al Muncii. Plenara a examinat principalele prevederi ale planului de măsuri economice și sociale pe 1990—1994 și a hotărit convocarea congresului partidului in perioada 26—31 iulie anul viitor.
ÎNȚELEGERE ARGENTINIANO- 

BRAZILIANA. Președinții Argentinei, Râul Alfonsin, și Braziliei, Jose Sarney, au semnat Ia Buenos Aires o declarație privind cooperarea între cele două țări în scopul folosirii in scopuri pașnice a energiei nucleare în cadrul procesului de cooperare generală.
NUMIRE. Ursula Lehr a fost numită ministru pentru problemele tineretului, familiei și femeilor din 

R.F. Germania, in locul Ritei Sussmuth, care a devenit președinte al Bundestagului.
ALEGERE. Senatorul George Mitchell a fost ales în funcția de lider al majorității democrate din Senatul S.U.A. Republicanul Robert Dole și-a menținut postul de lider al minorității (republicane) din Senat. Mitchell îl va înlocui pe Robert C. Byrd, care a hotărit st se retragă din această funcție pentru a deveni președintele Comitetului pentru Alocații al Senatului.
PRODUCȚIA DE OȚEL A AME- 

RICII LATINE a sporit, in intervalul ianuarie-octombrie din acest an, cu opt la sută comparativ cu perioada similară din 1987 — a anunțat Institutul latino-american al fierului și oțelului (I.L.A.F.A.). S-a precizat că producția a crescut de la 32 261 500 tone la 35 395 100 tone. I.L.A.F.A. prevede că producția de oțel a regiunii pe 1988 va atinge nivelul record de 43,5 milioane tone.

Reuniune consacrată reactivării procesului de pace în America CentralăCIUDAD DE MEXICO 30 (Agerpres). — Miniștrii relațiilor externe ai celor cinci țări din America Centrală — Costa Rica, Guatemala, Honduras, Salvador și Nicaragua — s-au reunit la Ciudad de Mexico in vederea stabilirii datei și agendei în- tilnirii centroamericane la nivel înalt pentru reactivarea acordurilor de
Nicaragua a prelungit perioada de încetare 

a focului cu grupările „contras46CIUDAD DE MEXICO 30 (Agerpres). — Președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, a- flat în vizită la Ciudad de Mexico, a anunțat prelungirea perioadei de încetare a focului cu grupările „contras" pină la 30 decembrie.In cadrul unei conferințe de presă, șeful statului nicaraguan și-a exprimat speranța că menținerea încetă

pace „Esquipolas II" în regiune și adoptării de noi măsuri de natură să ducă la soluționarea pe cais politică a crizei din această parte a lumij.Acordurile de pace „Esquipolas II" au fost adoptate la 7 august 1987, la Ciudad de Guatemala.

rii focului va fi respectată de către grupările contrarevoluționare care, pină în prezent, „au încălcat sistematic" acordurile încheiate in acest sens, transmite agenția Efe. El a cerut, de asemenea, Comisiei de verificare și control, creată in baza a- cordurilor de pace „Esquipolas II" in America Centrală, să vegheze la a- plicarea încetării focului.
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