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Mobilizator program de muncă, 
de acțiune revoluționară pentru 

partid, pentru întregul popor
ÎN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România 

ieri au fost reluate în plen 
LUCRĂRILE SESIUNII 

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Tn prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, joi, 1 decembrie, s-au deschis lucrările sesiunii a VIII-a a celei de-a IX-a legislaturi a Marii Adunări Naționale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost in- timpinați, la sosirea in rotonda Palatului Marii Adunări Naționale, cu vii și îndelungi aplauze.împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, în lojile oficiale au luat loc membrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și membrii Consiliului de Stat.In sală se aflau — ca invitați — conducători de instituții centrale, organizații de masă și obștești, oameni ai murxcii din întreprinderile Capitalei. din domeniul vieții științifice și culturale.Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, precum și corespondenți ai presei străine.In deschiderea lucrărilor sesiunii, președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Giosan, a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,
Sesiunea a opta a celei de-a noua 

legislaturi a Marii Adunări Naționale 
iși deschide lucrările in atmosfera de 
înălțătoare vibrație patriotică, gene
rată de magistrala Expunere a ge
nialului nostru conducător, secreta
rul general al. partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la ședința cotnu- 
nă a Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a orga
nismelor democratice .ji organizați
ilor de masă și obștești, .adoptată in 
unanimitate ca Program de muncă și 
acțiune revoluționară pentru dezvol
tarea economico-socială a țării și ri
dicarea pe această bază a nivelului 
de civilizație materială și spirituală 
al oamenilor muncii,' al întregului 
nostru popor.

Cu sentimente de aleasă dragoste 
și prețuire, inaltă stimă și profundă 
recunoștință, deputății Marii Adunări 
Naționale vă aduc, și cu acest pri

lej, un călduros și vibrant omagiu, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — erou intre eroii 
neamului românesc, patriot și revo
luționar înflăcărat, apărător consec
vent al principiilor socialismului șl 
comunismului, strălucit ginditor Jși 
proeminentă, personalitate a lumii 
contemporane — care v-ați consa
crat și vă consacrați, cu exem
plară dăruire și pasiune. întrea
ga viață și activitate împlinirii 
idealurilor supreme ale poporului, de 
dreptate, progres și prosperitate, de 
libertate socială, suveranitate și in
dependență națională, făuririi socie
tății socialiste și comuniste în patria 
noastră, cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

Reprezentanții poporului în forul 
legislativ suprem dau expresie pre
țuirii deosebite față de remarcabila 

~ activitate desfășurată de tovarășa 
Elena Ceaușescu — eminent om po
litic — care, cu dăruire și pasiune 
revoluționară, acționează pentru 
dezvoltarea științei, înv ățămirtt ului și 
culturii, iși aduce o contribuție de 
mare însemnătate la elaborarea și 
înfăptuirea programelor de dezvol
tare economico-socială a țării, la

■ transpunerea în viață a politicii in

terne și externe a partidului și sta- 
. tutui nostru.Stimați tovarăși deputati,

Printr-o fericită coincidență, lucră- 
' rile Marii Adunări Naționale se des- 
' chid. în ziua aniversării a 70 de ani 
de la făurirea statului național uni
tar român.

Măreț act de dreptate istorică, 
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 
a constituit o strălucită victorie a 

. luptei eroice, îndelungate a. maselor 
populare, a consfințit împlinirea vi
sului secular al tuturor românilor de 
a trăi uniți în granițele aceleiași țări, 
intr-un stat unic, liber și indepen- 

‘ dent.
Însuflețiți de emoționantele și 

caldele aprecieri rostite de dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, la marea 
manifestare din Piața Republicii, con
sacrată cinstirii proclamării statului 
național unitar român, deputății 
Marii Adunări Naționale. împreună 
cu întreaga națiune, aduc un călduros 
omagiu tuturor fiilor patriei care,

(Continuare în pag. a VII-a)

Tn Istoria contemporană a României. marele forum national ale cărui lucrări s-au desfășurat la începutul săptăminii, reunind Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român și plenarele organismelor democratice, ale organizațiilor de masă și obștești, se inscrie drept un eveniment de Însemnătate decisivă pentru- prezentul și viitorul întregului nostru popor. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, in cuvintarea rostită Ia incheierea lucrărilor acestui forum, pe care l-a definit ca pe o adevărată Conferință Națională, „deplina unanimitate in care s-au adoptat hotâririle și documentele reflectă, de fapt, unanimitatea cu care întregul partid și popor înfăptuiesc neabătut și sint hotărite să dea viață politicii interne și externe a partidului nostru".Pe ordinea de zi a înaltului forum democratic s-au aflat probleme de însemnătate cardinală ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism. Hotâririle adoptate — care reflectă spiritul de răspundere revoluționară al dezbaterilor — sint menite să asigure perfecționarea in continuare a conducerii științifice a societății, pe baza planului național unic, ridicarea pe trepte superioare a întregii activități economico-sociale din patria noastră.De la înalta tribună a forumului democrației socialiste s-au reliefat, încă o dată, cu forța de. argumentare a faptelor, rolul hotăritor al tovarășului Nicolae Ceaușescu in conceperea și conducerea procesului de dimensiuni istorice al perfecționării societății românești, contribuția sa decisivă la elaborarea planurilor și programelor de dezvoltare eco- nomico-socială a țării.Spiritul viu, creator, mereu tinăr și proaspăt al gîndirii și acțiunii ctitorului României socialiste moderne iși găsește expresie puternică în noul ansamblu de orientări principiale și măsuri practice, cu privire la perfecționarea conducerii și. planificării activității economico-sociale, întărirea laturii democratice a actului de conducere, dezvoltarea conștiinței maselor, o cit mal largă și mai profundă implicare a tuturor oamenilor muncii in întreaga operă de construcție socialistă a țării, pe care îl constituie strălucita Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Participați ții la dezbateri au dat cea mai inaltă apreciere acestui document programatic fundamental, de excepțională valoare teoretică și practică. Marele forum a hotărit, in unanimitate, ca tezele, ideile, orientările cuprinse in Expunere să devină 
MARELUI EROU AL ROMÂNIEI SOCIALISTE, 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU - 
ÎNALT OMAGIU, PROFUNDA RECUNOȘTINȚĂ 
Șl PREȚUIRE A PARTIDULUI Șl POPORULUI

Vibrante mesaje și telegrame adresate secretarului general al partidului
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programul de muncă șl acțiune revoluționară al comuniștilor, al întregului popor, al organelor și organizațiilor de partid, de masă și obștești, al organismelor democrației munci- torești-revoluționare pentru mobilizarea tuturor oamenilor muncii și unirea eforturilor lor creatoare la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și inaintare fermă a patriei noastre spre comunism, să stea la baza intregii activități de pregătire și desfășurare a Congresului al XIV-lea al P.C.R., a noului plan cincinal 1991—1995 și a programului de dezvoltare pină in anul 2000 a României socialiste.Expunerea secretarului general' al partidului -r program cutezător de construcție materială și spirituală — trasează cu fermitate, la nivelul cerințelor și exigențelor actualei etape, direcțiile de înfăptuire în continuare a operei de ridicare neîncetată a patriei noastre socialiste pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație.Evocarea marilor momente ale istoriei noastre naționale, intr-un tablou amplu și complex, structurat unitar, devine, in concepția secretarului general al partidului, un factor activ de mobilizare a conștiinței întregului popor în vederea afirmării energice a idealurilor și voinței de progres multilateral, a angajării plenare in înfăptuirea măreței opere de construcție socialistă.între marile teme ale Expunerii, de o însemnătate fundamentală este aceea potrivit căreia experiența țării noastre in edificarea noii orînduiri a pus in lumină adevărul că revoluția socială reprezintă un proces legic neîntrerupt, a cărui dialectică impune in mod obiectiv perfecționarea neîncetată a întregii societăți, cu participarea activă și creatoare a poporului, sub conducerea Partidului Comunist Român. Amplele transformări revoluționare, din noua epocă a istoriei țării, evocate pe larg in expunere, evidențiază cu putere originalitatea soluțiilor adoptate de partidul nostru in rezolvarea problemelor fundamentale ale organizării și conducerii societății. S-a trecut cu fermitate la aplicarea creatoare a concepției materialismului dialectic și istoric, a principiilor socialismului științific În condițiile concrete din România, s-a intensificat preocuparea permanentă pentru aprofundarea fenomenelor și aspectelor noi apărute tn procesul complex al construcției socialiste. Tovarășul Nicolae Ceaușescu evidențiază faptul că. in elaborarea și înfăptuirea strategiei dezvoltării economico-sociale a României, partidul a pornit de Ia 

realitățile din țara noastră In fiecare etapă, de la fenomenele și tendințele din economia mondială, din viața internațională.In Expunere se relevă faptul că, o dată cy cel de-a! șaptelea cincinal. România a început să urce pe o treaptă nouă, superioară a dezvoltării sale, avansind pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Pe acest drum s-a realizat un asemenea progres al forțelor de producție, al științei, al culturii, al nivelului de civilizație și de viață cum in trecut nu s-a putut înfăptui în sute de ani. Proprietatea socialistă s-a dezvoltat continuu, asigurînd o trainică temelie industrializării, revoluției agrare, conducerii planificate a societății, mecanismului e- conomic și social, întăririi independenței și suveranității naționale.Secretarul general al partidului a subliniat că problemele cardinale, definitorii pentru strategia dezvoltării economico-sociale a țării, au putut să fie soluționate in condițiile alocării unei părți însemnate din venitul național pentru acumulare. Pe această bază, poporul nostru a obținut realizări remarcabile în înfăptuirea progresului multilateral al patriei. Au fost asigurate condițiile pentru intensificarea procesului de industrializare, de modernizare a agriculturii,, pentru dezvoltarea tuturor ramurilor economiei naționale. Producția industrială a României a crescut, comparativ cu anul 1945. de 128 ori, cea agricolă de peste 9 ori, iar venitul național de 36 ori ; avuția țării a sporit continuu, ajungînd la 5 100 de miliarde lei, prin valorificarea superioară a importantelor resurse materiale create in toate zonele țării și a forței de muncă. Pe baza acestor înfăptuiri, dintre cară peste 80 la sută se înscriu in bilanțul noii epoci de progres și civilizație, inaugurate de Congresul al IX-lea. au crescut veniturile reale ale oamenilor muncii, s-a intensificat construcția de locuințe, s-a îmbunătățit activitatea de ocrotire a sănătății populației, s-a asigurat ridicarea generală a bunăstării, a calității vieții poporului. Aceste importante realizări corespund pe deplin concepției umanist-revoluționare a Partidului Comunist Român, potrivit căreia în societatea noastră — societate a dreptății sociale, a eticii și echității socialiste — omul, afirmarea personalității lui/ nivelul vieții sale materiale și spirituale constituie țelul suprem al edificării socialismului și comunismului pe pămintul patriei.
(Continuare in pag. a VII-a)

LEGEA planului national unic de dezvoltare economice-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1989Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.Art. 1. — Se adoptă Planul național unic de dezvoltare economico-
Nr. 
crt. Indicatorul

Creștere 
față de 

anul 1983

1. Frodusul social 5,5- 6,5
2. Venitul național 8-9
3., Producția industrială

— valoarea producției-marfă 6-7
— valoarea producției nete 9 -10

4. Producția agricolă
— valoarea producției globale 5,0- 5,5
— valoarea producției nete 6,0- 6,5

R Investițiile totale în economie 4-5
6. Volumul comerțului exterior 7-8
7. Numărul de personal 0,6
8. Productivitatea muncii în industria 

republicană (calculată pe baza va
lorii producției-marfă) 7-8

9. Cheltuielile la 1 000 lei producție- 
marfă în industria republicană, re
ducere — lei 35

10. Fondul de retribuire a personalului 
muncitor 5,6

11. Veniturile țărănimii provenite din 
munca în cooperativele agricole de 
producție și gospodăriile personale 2

12. Desfacerile de mărfuri cu amănuntul 1,0- 1,5
13. Prestările de servicii pentru populație 8-9

Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele, celelalte organe centrale și locale să asigure :a) îndeplinirea și depășirea sarcinilor de producție, realizarea ritmică a produselor fizice și îmbunătățirea continuă a structurilor sortimentale, urmărind realizarea de produse cu parametri tehnico-funcționali și eco- 

socială a- Republicii Socialiste România pe anul 1989.Principalii indicatori ai dezvoltării economico-sociale a Republicii Socialiste România sint :— în procente calculate pe baza prețurilor la 31.X.1988 —

nomici ridicați, care valorifică superior resursele de materii prime, materiale, combustibili și energie și sint competitive pe piața externă ; realizarea producției fizice destinate exportului, in condițiile de calitate și la termenele prevăzute in contractele încheiate cu partenerii externi ;

b) respectarea disciplinei de plan, întărirea controlului asupra producției de la contractare, pregătire tehnologică, lansarea in fabricație, asigurarea aprovizionării și a forței de muncă pină la realizarea produselor și expedierea lor la export și intern, cu respectarea riguroasă a normelor și normativelor de consum de materii prime, materiale, combustibili și energie, stabilite potrivit legii.Planificarea producției fizice, repartizarea, contractarea și livrarea materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei, a tuturor produselor, precum și folosirea acestora in întreaga economie națională se efectuează numai pe baza normelor de consum și de refolosire, aprobate potrivit legii ;c) realizarea sarcinilor stabilite pe ramuri, ministere, centrale și întreprinderi, prin programele privind perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție și în normativele economico-financiare a- probate, menite să asigure dezvoltarea și întărirea proprietății socialiste, obținerea unor pioducții suplimentare prin folosirea integrală a capacităților de producție, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, aplicarea principiului socialist al retribuției după cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii depuse, dezvoltarea autoconducerii muncitorești și întărirea autogestiunii. sporirea substanțială a- eficienței in întreaga economie națională. Programele privind perfectionarea organizării și modernizarea proceselor de producție trebuie să stea la baza acti- vităt’i tuturor unităților prevederile lor fiind obligatorii pentru, toate colectivele de oameni ai muncii.Art. 2. — în anul 1989, în agricultură, ramură de bază a economiei naționale, va fi continuat și amplificat procesul de înfăptuire a noii revoluții agrare, de dezvoltare intensivă și. de modernizare a acesteia.Consiliul de Miniștri va lua măsuri pentru :a) folosirea completă și intensivă a potențialului productiv al fondului funciar, creșterea suprafeței agricole, și îndeosebi a celei arabile. înfăptuirea prevederilor programului național pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile, mai 

buna organizare și sistematizare a teritoriului ;b) creșterea. însemnată a producției de cereale, generalizarea soiurilor și hibrizilor cu potențial de producție ridicat, respectarea riguroasă a structurii culturilor și a suprafețelor destinate acestora prin plan, efectuarea la timp și în condiții de calitate superioară a lucrărilor agricole, administrarea eficientă și rațională a îngrășămintelor chimice și a mijloacelor de combatere a bolilor ;c) sporirea producțiilor medii și totale de produse animaliere prin creșterea efectivelor de animale. îmbunătățirea selecției și ameliorarea materialului biologic prin creșterea indicelui de natalitate, aplicarea unor tehnologii științifice de creștere și furajare ;d) creșterea eficienței economice în toate unitățile agricole de stat șl cooperatiste, mai buna gospodărire a fondurilor materiale și bănești, reducerea cheltuielilor, diminuarea consumului de materii prime, materiale, combustibili și energie.Art. 3. — Activitatea de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic va trebui să contribuie substanțial la înfăptuirea programelor de dezvoltare intensivă, de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, la valorificarea superioară a materiilor prime, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției și reducerea consumurilor materiale și energetice, creșterea mai rapidă a productivității muncii, a eficienței generale a producției, prin:a) elaborarea și introducerea în producție de tehnologii noi și modernizate pentru prelucrarea materiilor prime ; asimilarea de noi materiale, mașini și utilaje cu caracteristici superioare ;b) crearea de noi soiuri de semințe și plante mai productive, rezistente Ia ger și secetă, cu durată mai scurtă de maturizare, de noi rase de animale cu potențial productiv ridicat și capacitate sporită de asimilare a hranei, precum și de noi tehnologii de furajare a animalelor ;c) perfectionarea activităților de tipizare, standardizare și normare tehnică a consumurilor materiale și energetice, în vederea ridicării nive

lului tehnic și calitativ al producției, creșterii performanțelor con- structiv-funcționale și a fiabilității produselor, sporirii eficienței intregii activități economice ;d) îmbinarea organică a cercetărilor fundamentale cu cele aplicative, întărirea colaborării dintre cercetare, învățămint și producție, în vederea unei mai bune finalizări în producție a obiectivelor de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic, reducerii duratei ciclurilor cercetare- proiectare-producție.Art. 4. — în anul 1989, volumul de investiții va fi de 300 miliarde lei. Mijloacele financiare, materiale și forța de muncă prevăzute în planul de investiții vor fi concentrate și folosite pentru grăbirea punerii în funcțiune a obiectivelor de investiții în curs de execuție și pentru realizarea tuturor reparațiilor capitale și reviziilor generale, inclusiv modernizarea fondurilor fixe respective, asi- gurîndu-se utilizarea eficientă și în condiții de securitate a capacităților de producție existente in economie. Lucrările noi vor putea fi începute numai după aprobarea, potrivit legii, a documentației tehniCo-economice și de execuție.Investițiile vor fi alocate cu prioritate pentru realizarea programelor de modernizare și dotare cu noi mașini și utilaje de nivel tehnic ridicat, reducînd substanțial ponderea lucrărilor de construcții în totalul investițiilor.Fondurile de investiții vor fi destinate pentru : sporirea bazei energetice și de materii prime : realizarea programului privind perfectionarea organizării și modernizarea proceselor de producție, a programelor de Îmbunătățiri funciare, de mecanizare a agriculturii și de dezvoltare a altor sectoare de activitate din agricultură; îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, combustibili și energie ; valorificarea superioară a resurselor recuperabile și re- folosibile ; asimilarea de noi produse; creșterea productivității muncii și sporirea competitivității produselor românești pe piața externă.Art. 5. — în vederea asigurării bazei materiale a planului și mai 

bunei aprovizionări cu materii prime și materiale de bază. Consiliul de Miniștri va lua măsuri pentru :a) intensificarea utilizării resurselor de materii prime și materiale din producția internă ; reducerea mai accentuată a consumurilor de energie șl combustibili in toate domeniile de activitate ; limitarea strictă a consumurilor de hidrocarburi și înlocuirea acestora cu alte resurse energetice ; reducerea pierderilor tehnologice și extinderea recuperării căldurii și utilizării resurselor noi de energie ; încadrarea riguroasă în normele și normativele de consum și de stoc de materii prime, materiale, ambalaje, combustibili și energie ; sporirea participării materialelor refolo- sibile la acoperirea necesarului de materii prime al economiei naționale, prin intensificarea recuperării și valorificării acestora ;b) constituirea, potrivit legii, a fondului centralizat de materii prime. materiale, combustibili, energie electrică, format din producția internă, materiale recuperabile și re- folosibile și din import.Repartizarea fondului centralizat de materii prime și materiale de bază se va face lunar, prin decret al Consiliului de Stat, pe baza normelor de consum prevăzute in plan și a nivelurilor de producție sau volumului de activitate, corespunzătoare perioadei respective.în alocarea resurselor de materii prime se va asigura necesarul pentru folosirea integrală a capacităților de producție din țară ; la export, acestea vor putea fi prevăzute numai după acoperirea consumului intern.Eliberarea în consum a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei se face distinct pentru consum intern și pentru export, pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii interni și externi.Nerespectarea contractelor și nein- cadrarea in normele și normativele de consum, în normele de stoc, precum și schimbarea destinației producției și a celorlalte resurse se sancționează potrivit legii.Art. 6. — în industria republicană, productivitatea muncii va spori cu 7—8 la sută, iar cheltuielile de producție la 1 000 lei producție-marfă se vor reduce cu 35 lei.

în scopul creșterii substanțiale a eficienței economice în toate ramurile și sectoarele de activitate. Consiliul de Miniștri va lua măsuri pentru realizarea Programului privind creșterea mai accentuată a productivității muncii și perfecționarea organizării și normării muncii, a programelor de reducere a costurilor șl cheltuielilor materiale de producție, a programelor privind perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție, a programului de perfecționare a sistemului de finanțare și creditare a activității e- conomice și a normativelor economico-financiare.Vor fi luate măsuri ca fiecare unitate economică să aplice cu fermitate principiile autoconducerii muncitorești, autogestiunii economico-financiare și autofinanțării pentru realizarea unui regim sever de economii în toate sectoarele de activitate și să asigure, în cadrul bugetului propriu de venituri și cheltuieli, a- coperirea cheltuielilor din resurse proprii și obținerea unui beneficiu maxim pentru fiecare leu cheltuit.Art. 7., — în vederea îndeplinirii planului de comerț exterior, Consiliul de Miniștri va lua măsuri pentru perfecționarea activității in acest domeniu și extinderea cooperării și specializării in producție cu alte țări, acționînd ca ministerele, celelalte organe centrale și locale, centralele și întreprinderile să-și intensifice activitatea pentru :a) prospectarea pieței externe și încheierea contractelor cu partenerii externi, în condiții de eficiență ridicată ; realizarea fondului de marfă prevăzut la export, prin lansarea din timp in fabricație a produselor, in structura sortimentală și la nivelul tehnic și calitativ prevăzut in contractele încheiate cu partenerii externi ; folosirea cu maximum de eficiență a fondurilor valutare pentru import alocate fiecărui minister ;b) diversificarea formelor de comercializare și lărgirea piețelor de desfacere ; realizarea integrală a tuturor acțiunilor de cooperare economică și tehnică internațională ;c) asigurarea forței de muncă și a dotărilor necesare executării la timp
(Continuare în pag. a Il-a)
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LEGEA planului de Mtare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii 
si gospodăririi apelor al Republicii Socialiste România pe anul 1989Marea Adunare Națională, a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.Art. 1. — Se adoptă Planul de dezvoltare ă agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi

Indicatorul crt.

Creștere 
față de 

anul 1988

1. Valoarea producției globale agricole 5,0-5,5
2. Valoarea producției nete agricole 6,0-6,5
3. Valoarea producției-marfă industriale 11,5
4. Volumul comerțului exterior 6
5. Productivitatea muncii calculată pe baza valorii producției-

marfă ;
- în aqricultură 6,9
- in industrie 9,5

6, Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei productie-marfă - lei
- in întreprinderi agricole de stat 45,0
- in stațiuni pentru mecanizarea agriculturii 9,5
- in industrie 15,0

7. Veniturile țărănimii provenite din munca în cooperativele
agricole de producție și gospodăriile personale 2

Art. 2. — In vederea înfăptuirii obiectivelor noii revoluții agrare, realizării producției agricole prevăzute in plan și în programele speciale, aplicării ferme a principiului autoconducerii și autoaprovizionăril teritoriale, Consiliul de Miniștri va lua. măsuri ca Ministerul Agriculturii, Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Contractării și Achiziționării Produselor Agricole, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, Academia de științe Bgricole și silvice, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București să asigure :a) realizarea sarcinilor de creștere a suprafeței agricole și arabile, respectarea strictă a termenelor stabilite pentru recuperarea și redarea în circuitul agricol a suprafețelor care au fost ocupate pentru lucrări de investiții și alte activități, înfăptuirea prevederilor din Programul național de îmbunătățiri funciare, asi- gurind la termenele stabilite suprafețele Irigate în cultură, cele dese- cate și cu lucrări de combatere a eroziunii solului ;

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.Art. 1. — Bugetul de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1989 cuprinde veniturile centralizate ale statului și repartizarea acestora în concordanță cu obiectivele Planului național unic de. dezvoltare e- cenomico-socialâ a Republicii Socialiste România și ale Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor, adoptate de Marea Adunare Națională, pentru finanțarea dezvoltării economiei naționale, acțiunilor social-culturale, apărării țării și altor nevoi ale societății, în condiții de eficiență sporită și de asigurare a echilibrului financiar și monetar.Bugetul de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1989 se stabilește după cum urmează :— milioane le! —a) Venituri 423 473,5b) Cheltuieli 423 473,5în volumul total al cheltuielilor bugetului de-stat se cuprind fonduri de rezervă la dispoziția Consiliului de Stat in sumă de 70 896,7 milioane lei.Art. 2. — Bugetele locale pe anul 1989 se stabilesc astfel :— milioane lei —a) Venituri 25 446.8b) Cheltuieli 14 078,7c) Excedent 11 368,1 și se cuprind in Bugetul de stat al Republicii Socialiste România.Art. 3. — Veniturile provenite de la unitățile economice de stat organizate in baza autogestiunii econo- mico-financiare și de la unitățile cooperatiste și obștești se stabilesc In sumă de 291161,2 milioane lei, din care : — milioanele! —a) vărsăminte dinbeneficiile unităților economice de statb) impozitul pecirculația mărfurilorc) impozitul pe veniturile unităților cooperatiste și obștești

55 220,2

233 283,0

2 658,0Art. 4. — Veniturile prevăzute In bugetul de stat din impozitul pe fondul total de retribuire se stabilesc in sumă de 50 924,0 milioane lei, cele din impozitul agricol de la cooperativele agricole de producție in sumă de 1 590,0 milioane lei, iar veniturile 

apelor al Republicii Socialiste România pe anul 1989.Principalii indicatori ai dezvoltării agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor sint :
- în procente calculate pe baza 

prețurilor la 31 X 1988 —

b) folosirea completă și intensivă a potențialului productiv al fondului funciar prin utilizarea în întregime, de fiecare posesor, a suprafețelor a- gricole conform destinației stabilite prin plan, continuarea lucrărilor de cadastrare și de organizare a teritoriului ;c) introducerea și extinderea • în cultură a celor mai productive soiuri și hibrizi, producerea și folosirea de semințe din categorii biologice superioare, realizarea densității optime a plantelor potrivit legii, executarea la timp a lucrărilor de fertilizare și întreținere a culturilor, prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor, aplicarea udărilor necesare pe întreaga suprafață amenajată pentru irigat, urmări ndu-se folosirea rațională a tuturor mijloacelor din dotare, reducerea consumului de combustibili și energie electrică ;d) folosirea integrală a suprafețelor destinate culturilor duble și succesive ;e) executarea în perioade optime a lucrărilor de recoltare, transport și depozitare a producției agricole, în vederea reducerii la minimum a pierderilor, asigurarea din timp a 
LEGEA bugetului de stat al Republicii Socialiste Româniadin impozite și taxe de la populație în sumă de 5 727,4 milioane lei.Art. 5. — Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc în sumă de 47 275,0 milioane lei.Art. 6. — Cheltuielile pentru finanțarea economiei naționale se acoperă din fondurile proprii ale unităților economice, alocații de la bugetul de stat și credite bancare, potrivit legii. Cheltuielile cu această.destinație de la bugetul de stat sp stabilesc în sumă de 183 373,4 milioane lei.Art. 7. — Cheltuielile pentru cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducerea progresului tehnic se acoperă din fondurile proprii ce se constituie, potrivit legii, la unitățile economice și din alocațiile de la bugetul de stat. Cheltuielile cu această destinație de la bugetul de stat se stabilesc în sumă de 1 103,0 milioane lei.Art. 8. — Cheltuielile pentru acțiuni social-culturale ce se finanțează, potrivit legii, de la bugetul de stat se stabilesc în sumă de 107 041,8 milioane lei.Art. 9. — Cheltuielile pentru funcționarea organelor puterii și administrației de stat și pentru organele judecătorești și ale procuraturii, de la buget, se stabilesc în sumă de 4 000,7 milioane lei.în cadrul acestor cheltuieli, pentru Marea Adunare Națională se stabilește suma de 3,0 milioane lei.Art. 10. — Cheltuielile pentru apărarea țării se stabilesc în sumă de 11 753,3 milioane lei.Art. 11. — Contribuția comitetelor și birourilor executive ale consiliilor populare la bugetul republican, din excedentele bugetelor proprii ale a- cestora, pentru constituirea fondului de dezvoltare generală a întregii societăți se stabilește la suma de 11 348,8 milioane lei.Art. 12. — Sumele prevăzute în bugetul de stat la venituri reprezintă sarcini minime de realizat, iar prevederile la cheltuieli, limite maxime care nu pot fi depășite.Art. 13. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele și celelalte organe centrale și locale, centralele și întreprinderile, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale și băncile să acționeze pentru :a) perfecționarea activității tuturor unităților corespunzător principiilor mecanismului economico-fi- nanciar, folosirea tuturor capacităților de producție la parametrii stabiliți, utilizarea cu maximă eficiență și cu respectarea normativelor eco- nomico-financiare aprobate a resurselor materiale, de muncă și financiare, creșterea rentabilității tuturor produselor, activităților și unităților economice, astfel incit fiecare leu 

spațiilor necesare pentru conservarea și păstrarea produselor ;f) dezvoltarea zootehniei în sectorul socialist al agriculturii și în gospodăriile populației prin :— îmbunătățirea reproducției și ameliorarea raselor, realizarea indicilor de natalitate planificați și re
dusei ea la minimum a pierderilor ;— sporirea producțiilor medii animaliere și respectarea strictă a greutății de livrare a animalelor prevăzută în plan ;— sporirea randamentelor la hectar, atit la plantele de nutreț cultivate, cit și la pajiștile naturale, prin extinderea lucrărilor ameliorative pe astfel de suprafețe, folosirea în mai mare măsură a furajelor grosiere și a produselor secundare și îmbunătățirea valorii lor nutritive ;— modernizarea complexelor și fermelor zootehnice prin adoptarea de soluții ieftine pentru asigurarea condițiilor de adăpostire și a necesarului de apă pentru animale și mecanizarea lucrărilor cu volum mare de muncă ;g) perfecționarea organizării producției și a muncii în toate unitățile agricole, aplicarea fermă a acordului global, îmbunătățirea continuă a normelor de muncă, stabilirea consumului de manoperă pe fiecare lucrare, creșterea răspunderii în muncă în vederea respectării riguroase a tehnologiilor de producție, executării la timp și la un nivel superior a tuturor lucrărilor agricole, întărirea ordinii și disciplinei ;h) sporirea eficienței activității e- conomice în toate unitățile agricole de stat și cooperatiste ;1) instruirea periodică a specialiștilor, mecanizatorilor și celorlalți lucrători din agricultură, în vederea însușirii temeinice a tehnologiilor specifice fiecărei culturi, 'specii și categorii de afiimale, generalizarea experienței unităților distinse cu înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare".- Art. 3. — Ministerul Agriculturii, Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Contractării și Achiziționării Produselor Agricole, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor, comitetele executive ale con- siliilor populare județene și al municipiului București, direcțiile generale județene pentru agricultură și consiliile producătorilor agricoli vor sprijini gospodăriile individuale cu semințe, material săditor, reproducă

investit sau cheltuit să dea maximum de eficientă, să contribuie la sporirea continuă a producției și a beneficiilor ;b) realizarea integrală a producției fizice, cu prioritate a celei destinate exportului, la un nivel tehnic și calitativ ridicat, a producției- marfă vîndute și încasate, urmărin-re^ljzarea de produse cu .parametri tehnico-funcționali și economici ridicați, care valorifică superior resuffcele de materii pnime, materiale, combustibili și energie și sint competitive pe piața externă ;c) reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie, creșterea productivității muncii, ridicarea calității și performanțelor produselor în conformitate cu programele de perfecționare a organizării și modernizarea proceselor de producție, astfel încît să se asigure aplicarea cu toată fermitatea a programelor de reducere continuă a cheltuielilor de producție și încadrarea în costurile aprobate prin normativele economico-financiare pe produse și grupe de produse ;d) aplicarea fermă a sistemului îmbunătățit de formare a prețurilor de producție și tarifelor care să contribuie la activizarea factorilor de dezvoltare pe baze intensive a economiei naționale și la accentuarea laturilor calitative ale activității in toate sectoarele ; întărirea controlului, precum și a ordinii și disciplinei in domeniul stabilirii și aplicării prețurilor și tarifelor ; asigurarea stabilității prețurilor, inclusiv a prețurilor bunurilor de consum și serviciilor ;e) îndeplinirea de fiecare unitate economică a acumulărilor bănești planificate, a obligațiilor față de buget, prin efectuarea vărsămintelor din beneficii, impozitului pe circulația mărfurilor, precum și a celorlalte vărsăminte prevăzute de lege ; constituirea și utilizarea, potrivit legii, a fondurilor proprii ale unităților pentru finanțarea investițiilor, mijloacelor circulante și cointeresarea colectivă a personalului muncitor ;f) folosirea cu eficiență sporită a fondurilor bănești puse la dispoziția unităților, accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante, încadrarea strictă în normele de stoc și normativele de mijloace circulante stabilite, efectuarea aprovizionărilor cu materii prime- și materiale in strictă concordanță cu necesitățile pentru realizarea producției contractate, vămuirea și livrarea operativă și in condiții de bună calitate a fondului de marfă prevăzut in contractele cu beneficiarii externi, prevenirea formării de stocuri supranor- mative ;g) întărirea controlului asupra documentelor de decontare pentru livrări de mărfuri, executării de lucrări și prestări de servicii, urmărind urgentarea încasării lor, lichidarea refuzurilor nejustificate, efectuarea plăților in. condițiile legii, 

tori de valoare, furaje, asistență și îndrumare tehnică, in vederea obținerii unor producții agricole vegetale și animale cît mai mari, în conformitate cu programul unic aprobat.Art. 4. — Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Contractării și Achiziționării Produselor Agricole, Ministerul Agriculturii, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor și comitetele. executive ale consiliilor populare județene vor lua măsuri pentru realizarea, la nivelul planului stabilit pe fiecare județ, a fondului centralizat.Art. 5. — Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Contractării și Achiziționării Produselor Agricole, Ministerul Agriculturii, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor lua măsuri pentru folosirea completă și valorificarea superioară a materiilor prime agricole în industria alimentară și utilizarea integrală a capacităților de producție existente. Se vor diversifica în mai mare măsură produsele alimentare corespunzător cerințelor unei alimentații raționale.Art. 6. — Investițiile pentru agricultură, industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor vor fl destinate, în principal, pentru terminarea obiectivelor începute în anii anteriori și pentru realizarea obiectivelor prevăzute pentru anul 1989 în programele de perfecționare a organizării și de modernizare a proceselor de producție, precum și in celelalte programe aprobate pentru a- ceste sectoare de activitate.în scopul realizării investițiilor planificate, vor fi luate măsuri pentru :a) asigurarea studiilor și documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele noi ;b) realizarea lucrărilor de investiții pe bază de tehnologii și proiecte tipizate, reducerea continuă a consumurilor de metal, ciment și alte materiale energointensive, folosirea pe scară largă a materialelor locale și utilizarea celor recuperabile ;c) punerea în funcțiune la termenele planificate a obiectivelor de investiții din agricultură, industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor prin desfășurarea ritmică șl

Imediat după recepție, astfel încît să se asigure accelerarea decontărilor și menținerea capacității de plată ; folosirea cu eficiență sporită de către unitățile economice a creditelor acordate de bănci, prevenirea apariției de credite bancare nerambursate la scadență sau plăți restante ;h) t, utilizarea . cu eficiență sporită a fondurilor proprii și a celor alocate de la buget pentru cheltuielile Social-culturale, de administrație și din alte domenii de activitate, dimensionarea la strictul necesar a cheltuielilor de întreținere, funcționare, reparații la clădiri și instalații, folosirea eficientă a bazei materiale, creșterea veniturilor proprii și sporirea gradului de autofinanțare a instituțiilor social-culturale și din alte domenii de activitate ;i) exercitarea unui control financiar exigent și permanent, în special preventiv, în toate domeniile de activitate economico-socială, în vederea respectării cu strictețe a disciplinei de plan, contractuale șl financiare, utilizării cu eficiență sporită a resurselor materiale, de muncă și bănești.Art. 14. — Execuția bugetului de stat se realizează sub îndrumarea și controlul Consiliului de Miniștri.Consiliul de Miniștri va examina, periodic, execuția bugetului de stat, a planului financiar centralizat al activității economico-sociale și a celorlalte planuri financiare și va stabili măsurile necesare pentru realizarea integrală a veniturilor înscrise în bugetul de stat și in celelalte planuri financiare, efectuarea cheltuielilor în funcție de nivelul de realizare a sarcinilor de plan cu respectarea legii și în condiții de eficiență sporită, îndeplinirea integrală a veniturilor din bugetele de venituri și cheltuieli ale ministerelor, celorlalte organe centrale și locale, centralelor, întreprinderilor și instituțiilor, aplicarea unui regim sever de economii, întărirea ordinii și disciplinei in gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, menținerea e- chilibrului financiar, monetar și valutar.Art. 15. — In vederea creșterii e- ficienței economice a fondurilor destinate finanțării investițiilor, lichidării și prevenirii imobilizărilor de fonduri, Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele, celelalte organe centrale și locale, centralele și întreprinderile, impreună cu Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale Si Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerul Finanțelor, băncile și Cpnsiliul de Coordonare, a Activității de Investiții șă acționeze pentru fundamentarea temeinică a documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții și dimensionarea judicioasă a resurselor materiale și bănești necesare, reducerea in continuare a costului investițiilor prin aplicarea celor mai eficiente soluții tehnologice și con

susținută a activității pe șantiere, asigurarea livrării utilajelor in concordanță cu termenele de execuție planificate, respectarea perioadelor de probe mecanice și tehnologice, pregătirea din timp a forței de muncă necesare exploatării in bune condiții a noilor capacități.Art. 7. — Sub coordonarea Consiliului Național al Științei și învăță- mintului, Ministerul Agriculturii, Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Contractării și Achizițio-« nării Produselor Agricole, centralele și întreprinderile, institutele centrale și Academia de științe agricole și silvice, unitățile de cercetare științifică și inginerie tehnologică și de proiectare, în colaborare cu Comitetul Național pentru Știință și Tehnologie, Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe vor a- sigura creșterea aportului cercetării științifice prin :a) elaborarea de noi tehnologii pentru refacerea și creșterea capacității de producție a solurilor erodate șl a celor nisipoase și sărătu- rate. perfecționarea metodelor de fertilizare și pregătire a terenurilor, organizarea de asolamente cu parcele optime și rotații îmbunătățite ale culturilor ;b) crearea de noi soluri și hibrizi de semințe șl material săditor cu caracteristici superioare, cu potențial productiv ridicat, rezistente la temperaturi scăzute, la secetă și la alte condiții nefavorabile de mediu, la boli și dăunători ;c) realizarea de metode și tehnici de combatere integrată a bolilor și dăunătorilor, în scopul reducerii consumurilor de substanțe chimice și a efectelor poluante asupra produselor agricole ;d) ameliorarea genetică a animalelor pentru creșterea potențialului productiv al acestora, elaborarea de noi ■ tehnologii, urmărindu-se valorificarea superioară a bazei furajere, inclusiv utilizarea de noi resurse, reducerea consumului specific de furaje, sporirea accentuată a producției pe pășuni și finețe naturale, stabilirea de metode eficiente de profilaxie, diagnostic și tratament al bolilor ;e) introducerea în circuitul economic a unor noi resurse cu caracter neconvențional prin valorificarea integrală a materiilor prime agricole, realizarea de produse și preparate 

structive, revizuirea proiectelor tip și diminuarea ponderii lucrărilor de construcții-montaj in volumul total al investițiilor, reducerea consumurilor de materiale de construcții, utilizarea largă a prefabricatelor, respectarea termenelor planificate de incepere și executare a lucrărilor de investiții, punerea în funcțiune a tuturor capacităților de,pjoduc- ție prevăzute în plan și asigurarea realizării parametrilor proiectați, folosirea rațională a materialelor și a forței de muncă pe șantiere, eliminarea totală a risipei și reducerea imobilizărilor de fonduri în investiții neterminate și utilaje cu durate de staționare depășite pe șantiere.Art. 16. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, băncile, ministerele, centralele și întreprinderile producătoare de mărfuri pentru export, precum și întreprinderile de comerț exterior să acționeze pentru realizarea integrală și la termen a planului și contractelor încheiate la export, să execute produse de înalt nivel calitativ, cu parametri tehnici și funcționali ridicați, cu consumuri materiale și energetice reduse, competitive sub toate aspectele cu cele mai bune produse realizate pe plan mondial, diversificarea formelor de comercializare și lărgire a piețelor de desfacere, realizarea tuturor acțiunilor de cooperare economică internațională, încheierea de contracte de lungă durată, obținerea unor prețuri externe în concordanță cu nivelurile minime planificate și încadrarea strictă în cursurile de revenire aprobate, în vederea realizării unei eficiențe valutare sporite.Totodată, vor acționa pentru reducerea sau înlocuirea unor importuri, respectarea riguroasă a echilibrului prevăzut al balanței comerciale și de plăți externe, încasarea de la partenerii externi la termenele și în condițiile convenite a tuturor drepturilor în valută.Art. 17. — Ministerele și celelalte organe centrale și locale, consiliile oamenilor muncii din centrale și întreprinderi, in colaborare cu organele financiar-bancare, de planificare și aprovizionare vor acționa pentru îndeplinirea integrală a indicatorilor economici și financiari și vor lua măsuri pentru perfecționarea activității, potrivit principiilor mecanismului economico-financiar, reducerea costurilor de fabricație, constituirea la nivelul aprobat și utilizarea, în condițiile legii, a fondurilor proprii de dezvoltare economico-socială, asigurarea capacității de plată a tuturor unităților economice, încadrarea în normele și normativele economico-financiare aprobate.De asemenea, vor lua măsuri pentru asigurarea în toate unitățile a unei evidențe clare și la zi a tuturor materiilor prime, materialelor, semifabricatelor șl producției finite, depozitarea, păstrarea și gospodări

cu conținut nutritiv ridicat care să asigure o alimentație rațională corespunzătoare normelor fundamentate științific ;f) perfecționarea tehnologiilor de fabricație in industria alimentară, in vederea reducerii consumurilor e- nergetice, proteinizarea și vitamini- zarea alimentelor, precum și reducerea conținutului de substanțe chimice și elemente nocive de natură chimică și microbiană ;g) introducerea în cultură de noi soiuri de plante cu un conținut ridicat de substanță utilă, în vederea creșterii randamentelor de extracție la sfecla de zahăr și semințe oleaginoase, precum și asigurarea altor materii prime neconvenționale ;h) asigurarea transferului mai rapid al rezultatelor cercetării științifice în producție, pentru obținerea unor randamente superioare atît cantitativ, cît și calitativ.Art. 8. — în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor și sarcinilor prevăzute in Programul național pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier, Ministerul Silviculturii va lua măsuri pentru :a) apărarea, conservarea și dezvoltarea fondului forestier, respectarea riguroasă a cotelor de tăiere aprobate ;b) sporirea potențialului productiv al pădurilor, gospodărirea judicioasă a resurselor de masă lemnoasă și combaterea risipirii acesteia ;c) regenerarea pădurilor și îmbunătățirea celor -slab productive, re- împădurirea, promovarea în cultură a speciilor autohtone valoroase ;d) creșterea funcțiilor de protecția a pădurilor ;e) intensificarea acțiunilor de recoltare și valorificare superioară a fructelor de pădure, a celorlalte resurse naturale și produse accesorii ale pădurii, dezvoltarea vînatului șl pescuitului în apele de munte.Art. 9. — în domeniul gospodăririi apelor se va urmări :a) amenajarea, potrivit programului aprobat, a rețelei hidrografice pentru asigurarea satisfacerii nevoilor de apă potabilă, industrială, pentru irigații, producerea energiei electrice și altele ;b) creșterea gradului de recirculare a apelor industriale șl reducerea la minimum a pierderilor, epurarea și recuperarea substanțelor utile din apele uzate, folosirea nămolurilor reziduale ;

rea cu grijă și răspundere a acestora, precum și cu respectarea normelor de stoc stabilite potrivit legii.Art. 18. — Ministerul Finanțelor, Împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, băncile, ministerele, celelalte organe centrale și locale vor analiza lunar execuția bugetului de stat și a planului financiar centralizat al activității economico-sociale și vor acționa pentru realizarea integrală a veniturilor, precum și pentru efectuarea cheltuielilor în raport cu nivelul de îndeplinire a sarcinilor de plan, în condiții de eficiență sporită, . întărirea controlului financlar- bancar în toate domeniile de activitate și menținerea echilibrului financiar, monetar și valutar.Totodată, în organele de conducere colectivă ale ministerelor, centralelor, întreprinderilor și instituțiilor, cu sprijinul organelor financiar-bancare, se va analiza lunar execuția bugetului de venituri și cheltuieli al fiecărei unități și se vor stabili măsuri in vederea asigurării realizării sarcinilor de venituri și de reducere continuă a cheltuielilor, creșterii beneficiilor, rentabilității și eficienței economice, îndeplinirii integrale a obligațiilor față de bugetul de stat, eliminării oricăror forme de risipă, Întăririi ordinii și disciplinei în gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, asigurării permanente a capacității de plată a tuturor unităților economice.Art. 19. — Birourile executive ale consiliilor oamenilor muncii, cadrele de conducere ale unităților socialiste răspund de luarea tuturor măsurilor și asigurarea condițiilor necesare in vederea respectării disciplinei de plan, întăririi controlului asupra" producției, încadrării în normativele economico-financiare stabilite potrivit legii, obținerii unei eficiente maxime în utilizarea fondurilor, gospodăririi cu spirit de răspundere a patrimoniului, apărării și dezvoltării proprietății socialiste.De asemenea, vor acționa pentru intensificarea controlului financiar în unități, asigurînd utilizarea fondurilor materiale și bănești în concordanță cu sarcinile de plan, încadrarea în cheltuielile și fondurile prevăzute in bugetul de venituri și cheltuieli, realizarea cel puțin la nivelurile planificate a rentabilității și beneficiului.Art. 20. —- Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor lua măsuri pentru realizarea în bune condiții a bugetelor de venituri și cheltuieli, precum și a excedentelor bugetare planificate.Totodată, comitetele, birourile executive ale consiliilor populare răspund de realizarea veniturilor prevăzute In bugetul de stat de către toate unitățile socialiste, indiferent de subordonarea acestora.Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare vor acționa pentru creșterea veniturilor proprii ale bugetelor locale, precum și pen

c) gospodărirea rațională a apelor șl combaterea tuturor surselor de poluare pentru păstrarea calității acestora.Art. 10. — în vederea creșterii eficienței activității de comerț exterior, se va acționa pentru realizarea fondului de marfă prevăzut la export prin specializarea de capacități și întreprinderi care să asigure in exclusivitate sau în cea mai mare parte mărfuri in structura sortimentală și de calitate solicitată de beneficiarii externi, precum și sporirea continuă a aportului valutar al produselor ; folosirea cu maximum de eficiență a fondurilor valutare alocate la import, acționîndu-se pentru utilizarea cu prioritate a materiilor prime, materialelor, combustibililor, mașinilor și utilajelor din resurse interne, precum și pentru reducerea cheltuielilor valutare privind transportul mărfurilor ; realizarea și extinderea acțiunilor de cooperare economică cu alte țări.Art. 11. — în anul 1989 se va pune un accent deosebit pe sporirea eficienței economice in toate sectoarele din agricultură, industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor, pe creșterea mai accentuată a productivității muncii și reducerea costurilor de producție, pe aplicarea fermă a prevederilor programelor privind perfecționarea organizării șl modernizarea proceselor de producție, a normativelor economico-finan- ciare și baremelor de cheltuieli pe produs, pe utilizarea cu maximum de randament a tuturor resurselor.Art. 12. — Indicatorii Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor al Republicii Socialiste România pe anul 1989 se vor preciza pe titularii de plan prin decret al Consiliului de Stat.Art. 13. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca Ministerul Agriculturii, Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Contractării și Achiziționării Produselor Agricole, Ministerul Silviculturii, Consiliul Național al Apelor, departamentele, direcțiile generale economice, centralele și Întreprinderile, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București să acționeze cu fermitate pentru îndeplinirea integrală a prevederilor Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor al Republicii Socialiste România pe anul 1989, 

tru folosirea rațională a mijloacelor materiale și băneștt de care dispun, în condiții de maximă eficiență economică și socială, cu respectarea disciplinei financiare, a legilor țării și eliminarea oricărei forme de risipă, in vederea sporirii gradului de autofinanțare a unităților adminis- trativ-teritoriale, precum și pentru creșterea contribuției acestora la constituirea fondului de dezvoltare generală a întregii societăți.In același timp, vor lua măsuri pentru reducerea cheltuielilor care se suportă din bugetele locale, prin realizarea unor obiective social-culturale, economice și edilitar-gospo- dărești prevăzute în plan, din contribuția bănească și în muncă a populației, in condițiile prevăzute de lege, atragerea in mai mare măsură a populației la acțiunea de gospodărire și înfrumusețare a localităților, extinderea autogospodăririi unităților social-culturale și din alte domenii de activitate, utilizarea cu randament sporit a bazei materiale de care dispun unitățile.Art. 21. — Consiliul financlar-ban- car. Ministerul Finanțelor, băncile, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale șl locale vor asigura aplicarea cu fermitate în economie a mecanismului economico- financiar, înfăptuirea autogestiunii economico-financiare a unităților socialiste, respectarea strictă a normelor și normativelor economico-financiare aprobate, introducerea unui regim sever de economii in efectuarea cheltuielilor, indiferent de fondurile din care se acoperă, instituirea unei ordini și discipline de plan, contractuale și financiare ferme, ținerea corectă și la zi a evidenței patrimoniului, soluționarea operativă a problemelor financiare care apar.Art. 22. — Curtea Superioară da Control Financiar, Ministerul Finanțelor și băncile, împreună cu unitățile economice, centralele, ministerele și celelalte organe centrale șl locale vor acționa pentru exercitarea în economie a unui control financiar exigent, și în special a celui preventiv, care să asigure gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și bănești, respectarea legilor statului și apărarea integrității proprietății socialiste.Art. 23 — Indicatorii prevăzuți în bugetul de stat și în planul financiar centralizat pe anul 1989 vor fi desfășurați pe titulari de pian prin decret al Consiliului de Stat.Art. 24. — Se adoptă contul general de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 1987 la venituri în sumă de 334 627 819 523 lei, iar la cheltuieli în sumă de 281 426 001 092 lei, cu un excedent in sumă de 53 201 818 431 lei, din care la bugetul republican 53 042 046 728 lei și la bugetele locale 159 771703 lei constituind fond de rulment pentru autofinanțare la dispoziția comitetelor executive ale consiliilor populare.

(Urmare din pag. I) și în condiții competitive a lucrărilor de construcții-montaj în străinătate și a exportului de proiecte, documentații și asistență tehnică.Art. 8. — Venitul național va asigura resursele necesare pentru dezvoltarea, în continuare, a forțelor de producție și îmbunătățirea nivelului de trai material și spiritual al populației.Consiliul de Miniștri va lua măsuri pentru :a) înfăptuirea integrală a prevederilor Programului privind autocon- ducerea și autoaprovizionarea în profil teritorial, pentru asigurarea unei bune aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum ;b) livrarea integrală și ritmică către populație a mărfurilor prevăzute în plan, in condiții de calitate și într-o structură sortimentală di

versificată, care să corespundă cerințelor diferitelor categorii de consumatori ;c) dezvoltarea alimentației publice prin creșterea și diversificarea producției și desfacerii de preparate și semipreparate culinare ;d) repartizarea judicioasă pe teritoriu a fondului de marfă destinat aprovizionării populației ;e) perfecționarea și dezvoltarea, in continuare, a activității de prestări de servicii, lărgirea gamei și rețelei serviciilor prestate bopulației, îmbunătățirea calității acestora în concordantă cu cerințele populației, folosirea eficientă a capacităților existente și a forței de muncă locale.Art. 9. — întreprinderile, centralele, ministerele și celelalte organe centrale și locale vor lua măsuri pentru aplicarea fermă â principiilor de retribuire și de repartiție a veniturilor oamenilor muncii, pentru legarea cît mai strînsă a veniturilor 

fiecărui om âl muncii de munca depusă, aplicarea acordului global și a acordului direct, ca formă de bază de retribuire in toate unitățile eco- nomlcș din industrie, agricultură, construcții-montaj, transporturi, comerț, turism, cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare și din celelalte sectoare economice.Art. 10. — Vor fi luate măsuri pentru îmbunătățirea, în continuare, a ocrotirii sănătății și asistenței sociale, punîndu-s - un accent deosebit pe prevenirea îmbolnăvirilor și apărarea sănătății ponorului și pe creșterea natalității. De asemenea, se vor lua măsuri pentru perfecționarea învățămîntului, formarea de cadre cu înalte cunoștințe profesionale și tehnice, dezvoltarea culturii, educației fizice și sportului. Se va acționa cu fermitate pentru folosirea la maximum a bazei materiale din aceste sectoare de activitate și pentru gospodărirea cu eficiență sporită a fon

durilor prevăzute pentru finanțarea acțiunilor social-culturale.Art. 11. — Se va acționa cu fermitate pentru continuarea politicii consecvente de amplasare rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării in conformitate cu hotă- rîrile Congresului al XIII-lea al partidului și cu Programul adoptat de Congresul al III-lea al consiliilor populare, pentru înfăptuirea obiectivelor Programului național de sistematizare a teritoriului și localităților urbane și rurale.Art. 12. — în anul 1989 se vor da în folosință 160 mii apartamente, din care 40 mii apartamente în mediul rural.Art. 13. — Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale va acționa pentru perfecționarea și îndrumarea întregii activități de planificare, pentru creșterea răspunderii și organizarea mai bună a controlului îndeplinirii legilor și hotărlri- 

lor, astfel încît fiecare minister, organ central sau teritorial să-și îndeplinească în cele mai bune condiții atribuțiile, să asigure înfăptuirea neabătută a tuturor prevederilor de plan și a programelor de dezvoltare. In acest scop. Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale va analiza și controla realizarea sarcinilor de plan, fizice și valorice, stabilind măsuri pentru mobilizarea rezervelor existent?, gospodărirea cu maximă eficiență a tuturor resurselor materiale, de muncă și financiare, în vederea asigurării condițiilor pentru îndeplinirea ritmică șl integrală a planului național unic, înfăptuirea ritmurilor și proporțiilor planificate, a echilibrului material, valutar și financiar al planului.Art. 14. — Consiliul de Miniștri va analiza periodic modul în care se realizează planul național unic, e- xercitînd un control riguros asupra executării sarcinilor stabilit®. Tot

odată, va acționa cu fermitate pentru valorificarea optimă a potențialului economic al țării, gospodărirea cu eficientă maximă a patrimoniului național, întărirea ordinii și disciplinei in toate sectoarele de activitate. In acest scop, va lua măsuri ca ministerele și celelalte organe centrale, consiliile oamenilor muncii din centrale și întreprinderi, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București să realizeze integral prevederile de plan pe anul 1989. In același timp, pe toate treptele organizatorice din economie, se va acționa pentru îmbunătățirea activității de planificare și de urmărire a realizării producției fizice și exportului, punerea în funcțiune și atingerea parametrilor proiectați la noile capacități la termenele stabilite, creșterea productivității muncii șl reducerea costurilor de fabricație, asigurarea evoluției prețurilor în limitele pla

nificate, sporirea eficienței și rentabilității în toate domeniile de activitate.Art. 15. — Indicatorii Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1989 se vor preciza pe titulari de plan prin decret al Consiliului de Stat.Art. 16. — Se aprobă execuția Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1987, adoptat prin Legea nr. 21/1986, potrivit Comunicatului Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, Consiliului de- Miniștri, Comitetului de Stat al Planificării și Direcției Centrale de Statistică cu privire la îndeplinirea Planului național unic de dezvoltare economico- socială a Republicii Socialiste România pe anul 1987, publicat în „Buletinul oficial", partea a IlI-a, nr. 8 din 4 februarie 1988.
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Marelui Erou al României socialiste, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
înalt omagiu, profunda recunoștință si prețuire a partidului si poporului
VIBRANTE MESAJE Șl TELEGRAME ADRESATE SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI

Comuniștii, toți oamenii muncii din Capitala, dind expresie gindurilor și sentimentelor înălțătoare, de nețărmurită recunoștință, aleasă stimă și prețuire ce vi ie poartă dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, Marele Erou între Eroii neamului, ilustră personalitate a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, ctitorul de geniu al noului destin socialist al României moderne — se subliniază în telegrama COMITETULUI MUNICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. - iși exprimă, in aceeași' unitate de gind și faptă revoluționară cu întregul popor, deplină adeziune la conținutul de idei, concepte, teze și orientări cuprinse in magistrala șl inestimabila Expunere la istorica ședință comună a Plenarei Comitetului Central al partidului, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești.Cu deplină satisfacție evocăm cursul ascendent al vieții economice și social-politice din patria noastră, care se bazează pe aplicarea celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice, ceea ce sporește și mai mult rolul științei, învăță- mintului și culturii, domenii conduse cu inaltă competență și autoritate de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru. prestigioasă personalitate a științei românești, savant de largă recunoaștere internațională, căreia ii adresăm, și cu acest prilej, cele mai alese și respectuoase sentimente de admirație, stimă și respect.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că toți cei ce trăiesc și muncesc in capitala patriei sint ‘ferm hotăriți să acționeze neabătut pentru întâmpinarea Congresului al XIV-lea al partidului nostru cu noi și importante realizări, sporindu-ne in acest fel contribuția la inflorirea continuă a scumpei noastre patrii, la ridicarea ei pe piscurile tot mai înalte ale socialismului și comunismului.In aceste momente solemne, de mare însuflețire și vibrant patriotism, vă asigurăm că oamenii muncii din județul Argeș nu vor uita niciodată că marile întreprinderi și platforme industriale, dezvoltarea puternică a agriculturii, invățămintului. culturii și științei, avintul impresionant al construcției de locuințe și chipul nou al localităților, tpt ce s-a înfăptuit pentru ei in acești ani de avintată creație, se leagă direct și indisolubil de numele și ■ activitatea dumneavoastră, de grija permanentă pe care o purtați, intr-un spirit de profundă echitațe socialistă, dezvoltării, ariiiomoase a ,tuturor zonelor țării — se spune in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN’ ARGEȘ AL P.C.ILVă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că am adoptat măsuri ferme pentru realizarea sarcinilor de plan pe luna noiembrie și trimestrul IV anul curent in toate unitățile industriale, de construcții, transporturi, iar in a- gricultură am realizat toate lucrările specifice acestei perioade.Urmind minunatul dumneavoastră exemplu de muncă și activitate eroică și exprimindu-vă încă o dată nețărmurita dragoste și recunoștință pe care vi le purtăm pentru tot ce faceți pentru binele și fericirea poporului, pentru creșterea prestigiului patriei noastre in lume, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu răspundere comunistă pentru realizarea planului pe anul 1988 și pregătirea temeinică a condițiilor înfăptuirii in bune condiții a obiectivelor din anul 1989 și ale întregului cincinal.îndeplinirea misiunii Istorice a partidului. nostru comunist, făurirea socialismului cu poporul și pentru popor — se spune in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BIHOR AL P.C.R. — sint indisolubil legate de personalitatea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. de genial strateg al devenirii comuniște a patriei, care întruchipează cutezanța revoluționară, inalțul patriotism, capacitate creatoare, putere de sinteză a evoluției societății socialiste, a căilor perfecționării întregii activități a partidului și poporului, magistral relevate in conceptele de însemnătate majoră încorporate în excepționala Expunere pe care ați prezentat-o la Plenara C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești.Cu deosebit respect exprimăm sentimente de aleasă prețuire față de stimata tovarășă Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de larg prestigiu internațional, pentru contribuția de seamă pe care o aduce la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la dezvoltarea și inflorirea științei, invă- țămintului și culturii românești.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BRĂILA AL P.C.R. se menționează, printre altele : Asemeni întregului nostru popor, locuitorii județului Brăila iși exprimă totala adeziune față de conținutul Expunerii care reflectă marile virtuți dialectice, revoluționare ale gîndirii dumneavoastră — mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — in aplicarea creatoare a adevărurilor generale ale socialismului științific la particularitățile actualei etape de dezvoltare a țării, in generalizarea teoretică a experienței revoluției și construcției socialiste in România, in analiza profundă, cuprinzătoare a situației internaționale și promovarea unor soluții realiste in interesul progresului social și al păcii in întreaga lume.Ferm hotăriți să traducem în viață sarcinile ce ne revin din Tezele din aprilie și din magistrala Expunere prezentată ședinței Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, să ne mobilizăm și mai mult, va- lorificind intregul potențial de care dispunem, pentru a ridica activitatea noastră la nivelul cerințelor realizării unei calități superioare in toate domeniile, pentru a spori continuu contribuția județului Brăila la 

înflorirea patriei noastre dragi — Republica Socialist^ România.însușindu-și cu însuflețire tezele și orientările cuprinse în istorica dumneavoastră Expunere, CONSILIUL CENTRAL AL UNIUNII GENERALE A SINDICATELOR, toți membrii de sindicat din țara noastră iși exprimă sentimentele lor de profundă recunoștință pentru tot ceea ce ați făcut și faceți întru inflorirea necontenită a patriei, dau glas nețărmuritei lor dragoste și devotament față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitorul genial al României socialiste moderne, erou între eroii neamului, revoluționar consecvent și patriot inflăcărat.Membrii de sindicat, asemenea întregului nostru popor, dau, tot-, odată, glas profundei lor recunoștințe și mîndriei pentru geniala dumneavoastră contribuție la stabilirea și înfăptuirea politicii externe a partidului și statului,. politică in cadrul căreia un rol hotăritor il au inițiativele generoase, responsabile și ampla activitate pe care o desfășu- rați in scopul împlinirii aspirațiilor popoarelor de a trăi in pace, securitate și colaborare.In.sușindu-ne pe deplin observațiile și indicațiile privind necesitatea îmbunătățirii radicale a activității sindicatelor și puternic însuflețiți de ideile, tezele și orientările cutezătoare cuprinse in monumentala dumneavoastră Expunere, vă asigurăm, mult stimate «și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sindicatele vor acționa cu înaltă angajare și răspundere comunistă pentru îndeplinirea exemplară a înaltelor îndatoriri ce ne-au fost încredințate de partid.Importanța deosebită a ideilor și orientărilor cuprinse în strălucita dumneavoastră Expunere evidențiază in mod pregnant gindirea profund științifică și cutezanța revoluționară, spiritul analitic ai întregii noastre deveniri socialiste, rolul decisiv pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, il aveți in soluționarea celor mai complexe probleme ale edificării noii orînduiri — se arată in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL P.C.R.Evidențierea luptei milenare a poporului nostru pentru implinirea celor mai înălțătoare idealuri de libertate. independență și progres social a retrezit în cugetul și gînduri- le noastre simțăminte de aleasă prețuire și recunoștință, Jiotărîrea de a duce mai departe aceste minunate tradiții de muncă și luptă pe coordonatele noilor împliniri socialiste și comuniste. Asemenea tuturor fiilor patriei, noi. cei care trăim și muncim in această străveche vatră de pămînt românesc, nutrim, sentimente de puternică și justificată mindrie patriotică față de uriașele transformări revoluționare, față de mărețele împliniri obținute in toate domeniile de activitate, sub steagul partidului. îndeosebi din anii de după Congresul al IX-lea. de cind la cîrma destinului nostru vă aflați dumneavoastră, marele fiu al poporului.Laolaltă cu întregul popor, ne exprimăm profundul omagiu, simțămintele noastre de nemărginită recunoștință și caldă apreciere pentru eforturile dumneavoastră neobosite, mult stimate și iubite tovarășe' Nicolae Ceaușescu, pentru energia cu care militați in vederea creșterii rapide a forțelor de producție, continuei dezvoltări a economiei naționale, edificării unei industrii și agriculturi puternice, bazate pe coordonatele unei dezvoltări intensive, eficiente, in concordanță cu cele mai noi cuceriri tehnologice, ale marilor valori ale geniului uman, înfloririi științei, invățămintului și culturii, amplificării necontenite a democrației muncitorești-revolutionare, afirmării plenare a personalității umane, ridicării nivelului de trai material și spiritual al tuturor fiilor țării — se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI AL P.C.R.Tot ce am construit și vom construi în județul Călărași se datorează politicii partidului, orientărilor și prețioaselor indicații pe care ni le-ați dat. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. însuflețiți de mărețul dumneavoastră exemplu de muncă și viață care luminează ca o flacără vie, ca un stindard de luptă destinul întregului popor, drumul său către piscurile comuniste, vă urăm, din adincul inimilor, multă sănătate și putere de .muncă, spre binele și fericirea tuturor fiilor patriei.însuflețiți de tabloul grandios al devenirii noastre comuniste, înfățișat in magistrala dumneavoastră Expunere, ințelegind pe deplin sarcinile care ne revin nouă, tineretului, in uriașa bătălie a poporului nostru pentru înaintarea fermă spre zările luminoase ale comunismului, ne angajăm să acționăm cu și mai multă hotărire pentru creșterea participării tinerilor la dezvoltarea economico-socială in toate domeniile de activitate, să dezvoltăm la tineri spiritul de abnegație, dreptate și respect pentru proprietatea socialistă, ordinea și disciplina, participarea' plină de dăruire la realizarea auto- gestiunii și autoconducerii muncitorești, atitudinea inaintată față de muncă — se subliniază in telegrama adresată de COMITETUL CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST.Reăfirmind puternica adeziune a întregului tineret al țării la politica externă profund științifică și clarvăzătoare a partidului și statului nostru, al cărei promotor neobosit sîn- teți dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne exprimăm hotărirea să intensificăm eforturile pentru a ne spori contribuția la consolidarea unității de acțiune a tinerei generații de pretutindeni în lupta pentru soluționarea, in interesul popoarelor, al tineretului, a marilor probleme ale contemporaneității, pentru apărarea dreptului suprem al popoarelor, al tinerilor la viață, la libertate, demnitate și fericire, intr-o lume a păcii, progresului și colaborării internaționale.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN DOLJ AL P.C.R. se sub

liniază : Conștienți de importanța cu totul aparte a sarcinilor pe care istoricul forum democratic le-a a- doptat, de înaltele responsabilități ce ne revin și. de exigențele pe care conducerea partidului le pune in fața tuturor comuniștilor români, ne reinnoim angajamentul revoluționar față de partid, față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că ne vom călăuzi necontenit după luminosul și inflăcărațul model de activitate e- roică și tenacitate, de dăruire și devotament față de cele mai scumpe idealuri ale partidului și poporului, pe care ni-1 oferiți in permanență. Vă asigurăm că vom demonstra prin fapte de muncă însuflețită, tot mai avintată, deplinul atașament la politica internă și externă a partidului și statului, dragostea și recunoștința pe care le nutrim față de dumneavoastră, pentru sprijinul consecvent acordat județului nostru — inscris tot mai viguros, asemenea tuturor județelor țării, pe traiectoria împlinirilor socialiste fără precedent.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, acționind in spiritul Tezelor din aprilie, colectivele de oameni ai muncii din unitățile industriale ale județului au îndeplinit planul pe 11 luni la pro- ducția-marfă, in 26 noiembrie, in- 
• Adeziune unanimă la ideile, tezele și 

orientările cuprinse in Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, program de muncă și acțiune 
al partidului, al intregului popor pentru edificarea 
societății socialiste multilateral dezvoltate și 
inaintarea fermă a României spre comunism

• Solemn legămint 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 su
veranitatea patriei noastre

• Deplină aprobare față de politica externă 
de pace, de colaborare internațională pro
movată de România socialistă, de președintele 
Nicolae Ceaușescu, proeminentă personalitate 
a lumii contemporane

registrînd față de aceeași perioadă a anului trecut o creștere de 15 la șută. întregul spor de producție a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii — se menționează în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN GIURGIU AL P.C.R. După care se continuă:Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că am luat măsurile necesare și am mobilizat colectivele de oameni ai muncii din toate unitățile județului pentru realizarea planului și a sarcinilor la export și pe luna decembrie, pentru obținerea unor rezultate cit mai bune pe intregul an și pregătirea temeinică a producției anului 1989.Colectivele de muncă din Gorj au fost și sint amplu mobilizate pentru a încheia cu rezultate cit mai bune trimestrul patru și intregul an 1988— Se arată in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN GORJ AL P.C.R. Intensificindu-se eforturile in abataje și cariere, in schelele de extracție și foraj, in termocentrale, minerii, petroliștii și energeticienii Gorjului asigură cantități mereu sporite de cărbune, țiței, gaze și energie, fiind angajați cu toate forțele in vederea eliminării neajunsurilor, a ridicării producției la nivelul măritor cerințe ale economiei naționale in plin avînt. Sub semnul rriindriei și recunoștinței pentru grandioasele Împliniri ale „Epocii Nicolae Ceaușescu", toți oamenii muncii din Gorj acționează stăruitor pentru pregătirea in cele mai bune condiții a producției anului 1989 și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială pe intregul cincinal.în numele comuniștilor, al tuturor celor ce trăiesc și muncesc in acest înfloritor colț de țară, asigurăm partidul, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa permanent, cu dăruire și abnegație, pentru transpunerea în viață a orientărilor date de dumneavoastră, a hotărîrilor și mărețelor obiective ce ne stau in față, pentru continua prosperitate și creșterea prestigiului internațional al patriei noastre dragi— România socialistă.Asemenea intregului partid și popor, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Harghita au urmărit cu viu interes, cu legitimă mindrie patriotică magistrala Expunere prezentată de dumneavoastră, mult iubite Și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a 

organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, document de excepțională valoare teoretică și practică ce analizează în mod strălucit actualul stadiu al edificării socialismului in țara noastră și fundamentează obiectivele și direcțiile principale ale dezvoltării economico- sociale a țârii, creșterii bunăstării și fericirii întregului nostru popor, de perfecționare a întregii activități organizatorice, ideologice și politico-educative — se arată in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN HARGHITA AL P.C.R.Ingăduiți-ne, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să exprimăm cel mai fierbinte omagiu, sentimentele de înaltă stimă, prețuire și recunoștință față de dumneavoastră, marele erou național, patriot înflăcărat, care v-ați consacrat viața idealurilor de libertate și dreptate socială, asigurării independenței și suveranității țării, fericirii și demnității poporului nostru.Acționind cu înaltă răspundere pentru a asigura poporului român o viață demnă și fericită, ați intrat în conștiința lumii contemporane ca un inflăcărat promotor al ideilor nobile ale păcii, colaborării și prieteniei între popoare. ampla dumneavoastră activitate internațională. realismul, consecvența și umanismul fierbinte ce se degajă din

grija șl acțiunile politicii externe - românești pentru salvgardarea păcii, pentru larga afirmare a noilor principii și norme de relații intre state, pentru democratizarea vieții internaționale aducind un binemeritat prestigiu pe toate meridianele, numele dumneavoastră și al României fiind astăzi rostite cu deosebit respect și admirație în întreaga lume — se subliniază în telegrama adresată de CONSILIUL NAȚIONAL AL FEMEILOR.Pentru femeile României socialiste constituie o deosebită cinste să aducem un cald omagiu, împreună cu cele mai alese sentimente de admirație, dragoste, stimă și nemărginit respect tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, eminent om de ștfință, savant de recunoaștere universală, al cărei nume s-a înscris, pentru totdeauna, spre înaltăcinstire, alături de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în conștiințanepieritoare a neamului românesc.In numele comuniștilor, al minerilor, siderurgiștilor, energeticienilor, constructorilor, al lucrătorilor ogoarelor, al tuturor celor care activează in domeniile invățămintului, cercetării, culturii și artei, vă adresăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, un fierbinte omagiu pentru contribuția hotăritoare pe care o aduceți la fundamentarea științifică și înfăptuirea neabătută a politicii partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R.Ne reafirmăm voința nestrămutată de a depune toate eforturile spre a cinsti cu noi succese marile evenimente ale anului 1989 — Congresul al XIV-lea al partidului și aniversarea a patru decenii și jumătate de la victoria revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944.tn telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R. se spune, printre altele : Ne aflăm încă sub puternica impresie a Expunerii prezentate de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, a modului strălucit în care, și cu acest prilej, ați,pus din nou in valoare excepționala dumneavoastră capacitate de analiză științifică aprofundată a întregii dezvoltări istorice a poporului român, a stadiului actual al desfășurării procesului revoluționar în patria noastră, 

pe baza căreia ați stabilit, cu clarviziunea și realismul ce vă caracterizează, noile obiective strategice ala perioadei ce urmează, modalitățile de acțiune pentru realizarea lor, măsurile ce trebuie întreprinse privind activitatea viitoare a partidului, a intregului popor.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general — se subliniază in încheierea telegramei — că vom acționa cu răspundere sporită pentru a îmbunătăți radical întreaga activitate organizatorică și po- litico-educativă ce o desfășurăm, in- tensificînd, așa cum ați indicat dumneavoastră, activitatea de partid, pentru creșterea rolului politic conducător al partidului in toate domeniile de activitate.In telegrama adresată de BIROUL EXECUTIV AL COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE se subliniază : Pornind de la răspunderile pe care ni le-ați încredințat, vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, sub conducerea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și Invățămîntu- lui, cercetarea științifică, în strînsă conlucrare cu învățămîntul și producția au adus și în acest an o contribuție însemnată la îndeplinirea prevederilor Planului național 

unic de dezvoltare economico-socială a țării. Urmare a analizelor pe care le-ați întreprins în fiecare ramură a economiei naționale, in acest an s-a muncit mai mult și mai bine pentru infăptuirea programului de îmbunătățire a organizării și modernizare a capacităților de producție, a tuturor întreprinderilor țării. De asemenea, gindirea științifică românească a continuat să se afirme prin noi și însemnate contribuții in efortul mondial de lărgire a orizonturilor cunoașterii, la loc de frunte în această privință situîn- du-se opera științifică a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent savant de amplă recunoaștere și prețuire internațională, al cărei remarcabil aport la progresul chimiei contemporane, al științei în general, întrunește unanime omagii, pe tot mal multe meridiane ale lumii.tn atmosfera de vibrant patriotism generată de valoarea Expunerii dumneavoastră, de cinstirea celei de-a 70-a aniversări a Marii Uniri din 1 Decembrie 1918, folosim acest minunat prilej .pentru a vă aduce cel mal înălțător omagiu dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — marele erou între eroii neamului, ctitorul epocii de aur din istoria noastră multimilenară, pentru eroica dumneavoastră activitate revoluționarăj desfășurată de peste 55 de ani, cu pilduitoare dăruire patriotică, în slujba înfăptuirii celor, mai nobile aspirații de libertate, unitate și independență națională ale poporului român, de pace, înțelegere și colaborare intre toate națiunile lumii t- se relevă in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R.în anii epocii care poartă numele dumneavoastră ilustru, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. județul Maramureș a cunoscut cele mai profunde prefaceri economico-socia- le și spirituale. Prin materializarea unui vast program de investiții, in perioada deschisă de Congresul al IX-lea, producția industrială a județului a crescut de 5 ori, producția agricolă de 3 ori, au fost create 72 000 noi locuri de muncă, iar 85 Ia sută din populație locuiește in locuințe noi.Exprimindu-ne totala adeziune față de profunda analiză dialectică a stadiului actual al societății românești si perspectivele dezvoltării sale viitoare, pe care ați înfățișat-o in magistrala dumneavoastră Expunere, trăim certitudinea că, prin conceptele, tezele și sarcinile rezultate, acestea se con

stituie intr-o contribuție de excepție și inestimabilă valoare teoretică și practică la îmbogățirea socialismului științific, inscriindu-se la loc de frunte in monumentala operă social-polîtică care călăuzește vasta acțiune revoluționară de edificare, cu poporul și pentru popor, a societății socialiste multilateral dezvoltate, a păcii, conlucrării și deplinei colaborări cu toate țările și popoarele planetei noastre — se arată in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN MUREȘ AL P.C.R.Exprimind cele mai calde mulțumiri pentru grija deosebită manifestată permanent față de dezvoltarea continuă a județului Mureș, a tuturor zonelor patriei, vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că organizația noastră județeană de partid, comuniștii, toți oamenii muncii au acționat și acționează, cu hotărire și perseverență, în deplină frăție și unitate, pentru transpunerea in viață a indicațiilor și orientărilor date cu prilejul vizitei întreprinse de dumneavoastră în toamna anului trecut, împreună cu mult stimata tovarășă Elen? Ceaușescu, in județul nostru, sporindu-ne astfel contribuția la înflorirea continuă a patriei noastre dragi, România socialistă.Intr-o puternică atmosferă de angajare patriotică, revoluționară, comuniștii, intregul personal al MINISTERULUI DE INTERNE au urmărit cu viu interes și deplină satisfacție magistrala dumneavoastră Expunere rostită la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, eveniment de importanță excepțională in viața partidului și a poporului, care, prin analiza științifică a gloriosului drum parcurs de societatea românească, prin problemele vitale abordate, deschide noi o- rizonturi pe calea infăptuirii neabătute a hotărîrilor Congresului alXIII- lea și Conferinței Naționale ale partidului, pentru trecerea patriei noastre la stadiul de țară mediu dezvoltată și inaintarea cu succes spre comunism.Asemenea întregului nostru partid și popor, ne însușim pe deplin tezele, aprecierile și indicațiile din magistrala dumneavoastră Expunere cu privire la perfecționarea statului nostru, din care desprindem sarcini de mare răspundere ce revin organelor Ministerului de Interne in aplicarea cu fermitate revoluționară a legalității, in apărarea proprietății socialiste, a ordinii și liniștii publice, a independenței și suveranității naționale a patriei.In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN OLT AL P.C.R. se spune, printre altele : O dată cu adeziunea noastră unanimă față de documentul programatic adoptat, ne angajăm cu înalt spirit revoluționar, cu ardentă dăruire patriotică să transpunem neabătut in viață Istoricele hotăriri ale Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, tezele prezentate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, făcînd tot ceea ce depinde de noi pentru a ne spori contribuția la ridicarea patriei pe noi trepte de bunăstare și progres, pentru a în- timpina cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul alXIV- lea al Partidului Comunist Român cu marcante succese in toate domeniile și sectoarele de activitate.Acum, la împlinirea a 70 de ani de la făurirea statului național unitar. vă adresăm dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, cu toată căldura inimilor, cele mai alese urări de multă sănătate și fericire, de viață îndelungată și nesecată putere de muncă, pentru a conduce destinele națiunii pe calea luminoasă . a socialismului și comunismului. 1EXprimîndu-ne totala adeziune Ia conținutul magistralei Expuneri, dăm. totodată, cea mai înaltă apreciere îndelungatei dumneavoastră activități revoluționare, rolului determinant pe care il aveți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in elaborarea și infăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, in îmbogățirea teoriei și practicii construcției societății socialiste și comuniste — se subliniază in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R.Cu sentimente de aleasă mindrie patriotică, vă adresăm și cu acest prilej, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, profunda noastră gratitudine pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre măreția patriei, pentru prodigioasa activitate pe care o desfășurați, cu nesecată putere de muncă, înțelepciune și patos revoluționar, în fundamentarea, organizarea și conducerea grandioasei opere de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, pe luminosul drum deschis de istoricul Congres al IX-lea al partidului — drum al progresului și bunăstării, al dezvoltării demne, libere și independente a țării, în glorioasa epocă de strălucite împliniri pe care întreaga noastră națiune o denumește, cu aleasă cinstire și înaltă mindrie patriotică, „Epoca Nicolae Ceaușescu".CONSILIUL DE CONDUCERE AL MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE, intr-o vibrantă unitate de cuget și simțire cu intregul popor, dind glas gindurilor și sentimentelor personalului armatei, iși exprimă unanima adeziune față de tezele, ideile și orientările magistralei Expuneri rostite de dumneavoastră la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești.Dind o aleasă prețuire prodigioasei activități ce o desfășurați,. inestimabilei dumneavoastră opere, oștirea țării își manifestă recunoștința fierbinte pentru excepționala fundamentare a orientărilor strategice ale partidului și statului nostru privind apărarea patriei drept cauză și operă a întregului popor, pentru grija neșlăbită cu care vegheați la securitatea operei de construcție pașnică, preocuparea constantă de 

ridicare a forței combative a armatei, a întregului sistem național de apărare.tn aceste momente înălțătoare de mindrie patriotică și revoluționară, vă asigurăm, mult stimate tovarășe comandant suprem, că personalul armatei, urmind neabătut ’luminosul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, iși va consacra toată energia și priceperea in vederea realizării obiectivelor Directivei privind pregătirea militară și politică a armatei in perioada 1986—1990, acționind cu fermitate și abnegație revoluționară pentru ridicarea nivelului pregătirii de luptă și politice a militarilor, dezvoltarea conștiinței socialiste, patriotice, îndeplinirea ireproșabilă a sarcinilor încredințate, a tuturor misiunilor in toate domeniile activității ostășești.împreună cu întregul nostru partid și popor, comuniștii, toți locuitorii județului Suceava au luat cunoștință, cu sentimente de aleasă mindrie patriotică, de magistrala dumneavoastră Expunere, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, document programatic ce se înscrie ca un eveniment politic de majoră semnificație, ca un moment de referință in viața partidului, a poporului, in strategia edificării societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră — se arată in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R.Strins uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toți oamenii muncii suceveni sint hotăriți să acționeze cu răspundere și spirit revoluționar la transpunerea in viață a Programului partidului, a obiectivelor și sarcinilor privind creșterea necontenită a rolului Partidului Comunist Român. al statului și al organismelor democratice in perfecționarea conducerii activității economico-sociale, dezvoltarea democrației muncito- rești-revoluționare. ridicarea nivelului de cunoaștere științifică, de cultură și al conștiinței revoluționare a Întregului popor.Comuniștii, oamenii muncii tfmi- șeni, care au trăit in mai multe rin- duri marea onoare și suprema satisfacție de a vă avea în mijlocul lor cu prilejul unor memorabile și rodnice vizite de lucru, beneficiind direct de generoasele dumneavoastră orientări și îndemnuri pentru dezvoltarea economico-socială a acestor străvechi meleaguri românești — chipul mindru de azi al Timișului fiind opera gîndirii șt acțiunii dumneavoastră revoluționare — vă a- dresează, mult iubite tovarășa Nicolae Ceaușescu, cele mai vii și alese mulțumiri și se angajează să-și sporească necontenit contribuția la infăptuirea obiectivului strategic stabilit de Congresul al XlII-lea și Conferința Națională ale partidului de trecere a României in cursul acestui cincinal la un nou stadiu, superior, de țară socialistă mediu dezvoltată — se subliniază în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că. dind curs prețioaselor dumneavoastră indicații și orientări, pe cele 11 luni din acest an am realizat integral planul la producția-marfă industrială, in condițiile reducerii consumurilor normate și onorării tuturor obligațiilor contractuale la export, livrind în avans, la cererea unor parteneri de peste hotare, un însemnat volum de produse.Cu alese sentimente de profundă stimă și înaltă prețuire, de mindrie comunistă și patriotică, în deplin consens cu toți membrii partidului, cu toți fiii României socialiste, comuniștii, oamenii muncii din MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE au urmărit magistrala dumneavoastră Expunere la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masa și obștești.Slujind cu inepuizabilă energie și devotament patriotic interesele vitale ale țarii, ale poporului român, dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, v-ați afirmat in conștiința omenirii ca un ilustru promotor al luptei pentru dezarmare, pentru pace, securitate și o largă conlucrare internațională. Tezele și orientările cuprinse tn excepționala dumneavoastră Expunere in soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane reprezintă pentru toți comuniștii, pentru toți lucrătorii din Ministerul Afacerilor Externe un strălucit e- xemplu, o orientare fermă și un amplu program pentru întreaga noastră activitate. Gindurile comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din Ministerul Afacerilor Externe se îndreaptă cu vie recunoștință spre dumneavoastră, conducător iubit și stimat, ctitor al României moderne. Erou al neamului, Erou al Păcii.în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN TELEORMAN AL P.C.R. se arată : Acest document de excepțională însemnătate teoretică și practică relevă, o dată mai mult, strălucitele calități de strateg și gînditor revoluționar, uriașa dumneavoastră capacitate de a analiza și interpreta fenomenele din societatea noastră in evoluția și în strinsa lor interdependență, de a trasa, cu înțelepciune și clarviziune, drumul ferm al făuririi comunismului în patria noastră. Abnegația cu care acționați spre binele și fericirea poporului, spre necontenita înflorire și creșterea prestigiului României socialiste în lume, pentru tot ce s-a înălțat în patrie, în glorioasa perioadă inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, pe care poporul a numit-o, în semn de aleasă cinstire, „Epoca Nicolae Ceaușescu", poartă însemnele de noblețe ale gîndirii și acțiunii revoluționare, ale spiritului dinamic, profund umanist, ale strălucitelor calități de eminent om politic și conducător de țară, care vă așază alături de cele mai luminoase personalități ale istoriei noastre.________________>
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea asupra proiectelor Legii planului național unic de dezvoltare 

economico-socială a Republicii Socialiste România, Legii planului de dezvoltare 
a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor 

și legii bugetului de stat pe anul 1989 
prezentată de tovarășul CONSTANTIN DÂSCĂLESCU, 

prim-ministru al guvernului

Coraportul Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale asupra proiectelor 
Legii planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii 

Socialiste România, legii planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și gospodăririi apelor și legii bugetului de stat pe anul 1989 

prezentat de tovarășul MANEA MĂNESCU,

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președinte al Republicii,Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați,Vă rog să-mi permiteți ca, in numele guvernului, să prezint Marii Aounări Naționale proiectele de lege pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România, a Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor și a Bugetului de stat pe anul 1989, an hotăritor pentru înfăptuirea cu succes a obiectivelor Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.împreună cu întregul popor ne aflăm' sub puternica impresie a magistralei Expuneri prezentate de ilustrul conducător al partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, document programatic de cea mai mare însemnătate, teoretică și practică, care, sinte- tizind interesele fundamentale ale poporului, definește într-o concepție profund originală căile și direcțiile de acțiune în Vederea continuării neabătute a procesului revoluționar de edificare a socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie.Dinamismul fără precedent pe care l-a cunoscut societatea românească, cu deosebire după Congresul al IX-lea, este legat nemijlocit de vasta și valoroasa operă social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de contribuția sa hotăritoare la e- laborarea și înfăptuirea strategiei și tacticii revoluționare ale partidului nostru, pentru dezvoltarea echilibrată și armonioasă a economiei, în deplin consens cu aspirațiile de progres ale poporului român.Astăzi, cind intregul popor aniversează, cu legitimă mîn- drie patriotică, șapte decenii de la Marea Unire din 1 Decembrie 1918, exprimăm, cu cel mai profund respect, înaltul omagiu și întreaga noastră gratitudine secretarului general al partidului, a cărui activitate revoluționară a determinat. decisiv dezvoltarea- istorică a patriei, dînd strălucire unei epoci socialiste de mare demnitate națională, o epocă ce poartă in conștiința întregului popor numele genialului său creator. Marele Erou intre eroii neamului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Stimați tovarăși,Proiectele de plan pe anul 1989, elaborate sub directa conducere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, reliefează concepția profund științifică a secretarului general al partidului, președinte al Republicii, cu privire la dezvoltarea in ritm susținut a forțelor de producție, accentuarea creșterii intensive,’afirmarea cu putere a noii revoluții tehnico- științifice și a noii revoluții a- grare, sporirea continuă a venitului național, creșterea permanentă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, întărirea independenței și suveranității României socialiste.Prevederile proiectelor de plan și ale bugetului de stat corespund pe deplin hotăririlor Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului și asigură condițiile necesare dezvoltării, pe un plan superior, a tuturor sectoarelor de activitate. îndeplinirii neabătute a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.în cadrul sistemului larg democratic ce caracterizează întreaga viață economică și socială din țara noastră, proiectele de plan și de buget pe anul 1989, fundamentate și elaborate cu participarea activă a muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor, inginerilor, a organelor de conducere colectivă din întreprinderi, institute de cercetare, centrale, consilii populare județene, ministere și celelalțe organe centrale, au fost amplu dezbătute și îmbunătățite in a- dunările generale ale oamenilor muncii din lunile octombrie și noiembrie.Proiectele de plan șl de buget au fost examinate și aprobate in unanimitate de Comitetul Politic Executiv, de ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor demo

cratice și organizațiilor de masă și obștești, precum și de Camera legislativă a consiliilor populare.Stimați tovarăși,Prevederile privind dezvoltarea economico-socială pe anul viitor au la bază sarcinile cuprinse în programele de perfecționare a organizării și de modernizare a proceselor de producție, sintetizînd orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu privind creșterea rolului factorilor calitativi, dezvoltarea cercetării științifice și extinderea progresului tehnic, realizarea unei reproducții de tip intensiv, a unei înalte eficiențe a întregii activități.Caracteristica principală a proiectului de plan este accentuarea poziției industriei ca ramură de bază a economiei naționale, concomitent cu îmbunătățirea permanentă a structurii sale. Pe ansamblu, produc- ția-marfă industrială urmează să crească cu 6—7 la sută, ritmuri mai înalte fiind prevăzute pentru subramurile purtătoare de progres tehnic, care asigură valorificarea superioară a resurselor materiale și a forței de muncă.Sarcini deosebite sint prevăzute pentru extinderea in continuare a bazei de materii prime minerale și energetice, pentru identificarea și atragerea in circuitul economic a unor noi resurse. în industria extractivă se prevăd creșteri importante ale producției fizice, cu deosebire la lignit, huilă cocsificabilă și minereuri de metale neferoase.Pentru asigurarea necesarului de energie al economiei se prevede punerea in funcțiune de noi capacități, folosirea la maximum ' a resurselor interne, creșterea substanțială a aportului cărbunilor, utilizarea intr-o proporție sporită a potențialului hidroenergetic. Prin proiectul de plan se asigură trecerea la aplicarea fermă a programului indicat de secretarul general al partidului nostru privind utilizarea pe scară largă a surselor de energie' neconvențională.în industria metalurgică, chimică și petrochimică, activitatea este orientată in direcțiile care asigură valorificarea superioară a resurselor de materii prime, diversificarea largă a structurilor sortimentale, reducerea substanțială a consumurilor specifice, sporuri importante urmind a se obține la produsele cu grad avansat de prelucrare.în dimensionarea producției industriei construcțiilor de mașini s-a ținut seama de cerințele infăptuirii programelor prioritare din economie, de creșterea substanțială a volumului și eficienței exportului, în special prin îmbunătățirea calității și asimilarea de noi produse cu înalte performanțe tehnico-funcționale.O dinamică susținută vor cunoaște în continuare industria ușoară și de prelucrare a lemnului, urmărindu-se ridicarea gradului de valorificare și realizare de noi sortotipodimensiuni de calitate superioară, adaptate cererii beneficiarilor interni și externi.Proiectul de plan pe anul viitor pune un accent deosebit pe creșterea contribuției cercetării științifice și dezvoltării tehnologice la rezolvarea problemelor privind modernizarea producției și tehnologiilor de fabricație, diminuarea consumurilor materiale și energetice, introducerea și extinderea unor noi sisteme de mecanizare și automatizare, astfel incit să se asigure deplina valorificare a puternicului potențial de care dispune știința românească.în anul 1989 urm'ează să se realizeze un volum de investiții cu 4—5 la su-tă. mai mare de- cît in acest an, susținut de alocarea unei rate înalte de acumulare din venitul național pentru dezvoltarea în continuare a industriei și agriculturii, a tuturor ramurilor economiei.Mijloacele materiale și financiare au fost orientate cu precădere pentru modernizarea instalațiilor existente, finalizarea, în cel mai scurt timp, a obiectivelor în curs de execuție, înfăptuirea unui amplu program de construcții de locuințe.în planul de investiții sint prevăzute fonduri pentru executarea reparațiilor capitale de mașini, utilaje și instalații, urmind ca, o dată cu aceste lucrări, să se efectueze și modernizarea mijloacelor fixe respective, în vederea creșterii performanțelor în exploatare.

Prin prevederile sale, proiectul planului național unic asigură în anul viitor participarea, cu eficiență sporită, a României la schimburile comerciale și cooperarea economică internațională. în acest cadru, volumul comerțului exterior ' urmează să sporească cu 7—8 la sută.Nivelurile stabilite se bazează pe creșterea accentuată a exporturilor și eficienței acestora prin sporirea inseipnată a ponderii mărfurilor de calitate superioară și prelucrare avansată, cu deosebire a produselor industriei constructoare de mașini, pe amplificarea în continuare a colaborării și specializării in producție cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste, cu țările in curs de dezvoltare, precum și cu țările capitaliste, in spiritul egalității și avantajului reciproc.Stimați tovarăși deputați.în deplin consens cu cerințele valorificării la maximum a factorilor intensivi ai reproducției, plănui pe anul viitor are în vedere creșterea puternică a eficienței în toate domeniile vieții economice și sociale.Proiectul de plan prevede, comparativ cu nivelurile din acest an, sporirea productivității muncii în industria republicană cu 7—8 la sută și reducerea costurilor totale de producție la 1 000 lei producție- marfă cu 35 lei.Sint stabilite măsuri care să asigure încadrarea strictă a cheltuielilor în normativele economico-financiare, îmbunătățirea organizării și normării muncii, perfecționarea sistemului de finanțare și creditare a activității economice.Creșterea cu 8—9 la sută a venitului național și repartizarea judicioasă a acestuia pentru dezvoltare și consum constituie o nouă și elocventă mărturie a preocupării permanente a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru crearea tuturor condițiilor in vederea ridicării permanente a nivelului de trai, material și spiritual, a calității vieții celor ce muncesc, esența orînduirii noastre socialiste.Prin proiectul de plan sint asigurate resursele necesare încheierii acțiunii de majorare a retribuțiilor personalului muncitor. Vor spori desfacerile de mărfuri prin comerțul socialist și prestările de servicii pentru populație ; se vor construi 160 de mii de locuințe, din care 40 mii in mediul rural. Sint prevăzute, totodată, mijloacele necesare pentru dezvoltarea și perfecționarea in continuare a in- vățămintului, culturii. îmbunătățirea ocrotirii sănătății și asistenței sociale.Stimați tovarăși,în deplină concordanță cu obiectivele noii revoluții agrare, proiectul planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor acordă o importanță deosebită creșterii intensive și modernizării celei de-a doua ramuri de bază a economiei, a cărei producție globală se prevede să sporească față de acest an cu 5—5,5 la sută.Sarcinile de plan din acest domeniu țin seama de prevederile Programului național privind realizarea unor recolte sigure și stabile, ale Programului de autoconducere și autoapro- vizionare teritorială și ale celorlalte programe aprobate privind dezvoltarea producției de cereale și plante tehnice, legumi- culturii, viticulturii și pomicul- turii, zootehniei, sericiculturii, apiculturii, precum și a bazei furajere.Valorificînd superior resursele sporite provenite din producția agricolă, se prevăd dezvoltarea susținută a industriei alimentare, diversificarea largă a produselor și îmbunătățirea calității acestora în vederea satisfacerii, în cit mai bune condiții, a cerințelor consumatorilor.în proiectul de plan sint prevăzute sarcini mobilizatoare pentru silvicultură și gospodărirea apelor, în concordanță cu programele de lungă perspectivă aprobate pentru aceste domenii, cu aplicarea hotărîtă a politicii partidului de protejare a mediului înconjurător.în domeniul transporturilor sînt stabilite măsuri în vederea extinderii' tehnologiilor moderne, reducerii distanțelor medii, economisirii stricte a combustibililor și energiei electrice, folosirii cu randament maxim a tuturor mijloacelor din dotare.

Stimați tovarăși deputați,Proiectul bugetului de stat pe anul 1989, întocmit în condiții de echilibru financiar, monetar și valutar, asigură, pe baza a- plicării cu fermitate a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, finanțarea integrală a obiectivelor economice și sociale prevăzute pentru anul viitor.Veniturile cuprinse în buget reflectă dezvoltarea intensivă a întregii economii și se fundamentează pe obținerea de rentabilități maxime in fiecare unitate economică. Cheltuielile sînt dimensionate pe baza normativelor economico-financiare a- probate și țin seama de realizarea unui regim sever de e- conomii, prevenirea oricăror forme de risipă, utilizarea cu eficiență ridicată a tuturor resurselor financiare.Prin proiectul de plan sint stabilite măsuri privind gospodărirea judicioasă a fondurilor bănești, accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante, încadrarea strictă în normele de stoc, asigurarea bazei materiale în strictă concordanță cu necesitățile producției contractate, -întărirea ordinii și disciplinei de plan și financiare, dezvoltarea și întărirea continuă a proprietății socialiste.. Stimați tovarăși,Așa cum a rezultat din strălucita Expunere a secretarului general al partidului la recenta plenară, avem obligația șă creăm toate condițiile necesare pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor stabilite, astfel incit anul 1989 să devină hotăritor pentru realizarea programelor de perfecționarea organizării. modernizarea proceselor de fabricație, creșterea accentuată a gradului .de valorificare a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei electrise. sporirea substanțială a e- ficienței fondurilor fixe productive.Guvernul va acționa energic pentru realizarea ritmică, încă din prima lună a anului, a producției fizice, și cu deosebire a celei destinate exportului, în volumul, structura și la parametrii tehnici și de calitate prevă- zuți în plan. De altfel, in anul 1989, problema calității va constitui. pentru noi toți, obiectivul principal al întregii noastre activități, in care scop vom urmări, cu exigență sporită, respectarea strictă a prevederilor stabilite în acest domeniu.Guvernul va întreprinde acțiuni hotărîte pentru ca ministerele, centralele și întreprinderile să-și intensifice preocupările pentru grăbirea contractării întregii producții planificate, și in special a fondului de marfă destinat exportului, pentru diversificarea formelor de comercializare și lărgirea piețelor de desfacere, utilizarea cu maximă eficiență a tuturor mijloacelor valutare.Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Expunerea dumneavoastră, de excepțională însemnătate pentru progresul accelerat al țării și afirmarea plenară a națiunii, noastre socialiste, reprezintă un grandios program de muncă și luptă al întregului popor, care, strins unit in jurul partidului, al celui mai de seamă și iubit fiu al său, este puternic mobilizat în înfăptuirea politicii partidului și /statului de edificare a socialismului și comunismului, a unei vieți demne, într-o țară liberă și independentă.Cu această convingere nestrămutată, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președinte aț. Republicii Socialiste România, că vom acționa cu toată fermitatea pentru a da viață ideilor, orientărilor și indicațiilor formulate de dumneavoastră, pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale guvernului, imprimarea unui puternic spirit revoluționar și creșterea răspunderii ministerelor, centralelor și întreprinderilor în îndeplinirea exemplară a prevederilor de plan pe anul 1989, întîmpinînd' cu noi și importante realizări cea de-a 45-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XIV-lea al partidului.Vă rog, stimați tovarăși deputați, să învestiți cu putere de lege proiectele planului național unic de dezvoltare eco- nomico-socială a Rpmâniei, a planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor și bugetului de stat pe anul 1989.

vicepreședinteMult stimate și iubite tovarășe președinte al Republicii Socialiste România,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe deputate, Stimați tovarăși deputați,în conștiința întregii noastre națiuni sint puternice și profunde ecourile strălucitei Expuneri a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, document politic de importanță decisivă pentru prezentul și viitorul țării, insuflețitor program de muncă, de acțiune revoluționară, al partidului, al întregului popor, ce va asigura ridicarea României pe culmile tot mai înalte ale socialismului și comunismului atotbiruitor.Onorată Mare Adunare Națională,Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale dă o deosebită apreciere contribuției hotăritoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, genialul strateg al construcției socialismului și comunismului în România, la elaborarea proiectelor planului național unic și bugetului de stat pe anul 1989.Președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a condus direct, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, printr-o muncă laborioasă, întreaga activitate de pregătire a acestor documente de importanță fundamentală, ce vă sînt supuse spre dezbatere și adoptare. Pe baza prevederilor planului cincinal, a programelor de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, prevederile pentru 1989 au fost orientate în direcțiile care asigură dezvoltarea intensivă a industriei, a agriculturii, a tuturor domeniilor activității economico-sociale, prin aplicarea neîncetată a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, pentru creșterea neîncetată, în ritm mai accelerat, a productivității muncii, a venitului național, a bogăției țării, a calității vieții poporului.Stimați tovarăși,Consiliul Suprem consideră că planul pe 1989, elaborat în spirit
Raportul comisiilor permanente asupra proiectelor legii planului național unic 

de dezvoltare economico-socială, legii planului de dezvoltare a agriculturii, 
industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor și Legii bugetului 

de stat pe anul 1989
prezentat de tovarășa ELENA PUGNA, 

vicepreședinte al Comisiei pentru industrie și activitatea economico-financiarăMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați,în baza atribuțiilor care le revin, comisiile permanente de specialitate ale Marii Adunări Naționale au analizat șl discutat proiectele de legi privind planul și bugetul de stat pe anul 1989 și au constatat că acestea sint elaborate în conformitate cu ho- tărîrile Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, cu orientările și indicațiile secretarului general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,. privind accentuarea rolului factorilor intensivi in cadrul procesului reproducției socialiste lărgite.Examinarea în comisii a acestor proiecte de legi s-a făcut în lumina tezelor și a orientărilor de o inestimabilă valoare teoretică și practică, formulate de secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiște România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în magistrala Expunere prezentată Ia ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, document ce jalonează, cu deosebită vigoare științifică și cutezanță revoluționară, mersul ascendent al

al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Socialecreator și realist, asigură în continuare creșterea intensiv-calita- tivă a producției industriale. Sint prevăzute, in deplină concordanță cu indicațiile și orientările președintelui României, cu posibilitățile reale ale economiei naționale, în condițiile afirmării puternice a noii revoluții tehnico-științifice, substanțiale sporuri în domeniile producției de energie și materii prime, ale industriei extractive. In același timp, un accent deosebit se pune pe creșterea și modernizarea producției în industria prelucrătoare, acordin- du-se prioritate sectoarelor de mare tehnicitate și productivitate. Așa cum a cerut secretarul nostru general, trebuie să se acționeze cu exigență tot mai mare pentru deplina valorificare a fondurilor fixe, pentru ridicarea productivității muncii, reducerea severă a consumurilor de materii prime și energetice pe baza perfecționării tehnologiilor, a organizării întregii activități, diminuarea cheltuielilor de producție. încadrarea strictă în normativele economico-financiare. creșterea eficienței și rentabilității producției industriale.în condițiile ratei judicioase a acumulării, pe baza programului de dezvoltare a investițiilor din actualul cincinal, planul pe 1989 prevede intensificarea activității pentru realizarea cu prioritate a lucrărilor în curs de execuție, modernizarea și reutilarea întreprinderilor, efectuarea reparațiilor capitale, darea în funcțiune, la termenele stabilite și în deplină concordanță cu parametrii teh- nico-economici proiectați, a tuturor obiectivelor de investiții prevăzute pentru anul viitor.în domeniul comerțului exterior și cooperării economice, planul pe 1989 prevede realizarea, la un înalt nivel calitativ, a producției pentru export, contractarea și livrarea cu operativitate a produselor.Este necesar să se acorde cea mai mare atenție creșterii cu prioritate a competitivității produselor românești pe piețele externe, bunei gospodăriri a fondurilor valutare, intensificării cooperării in producție, asigurării unei balanțe comerciale excedentare — factori de cea mai mare însemnătate pentru dezvoltarea economico-socială a țării.

României socialiste spre culmi tot mai înalte de civilizație și progres.Analiza în comisii, desfășurată în atmosfera de insuflețitoare sărbătoare prilejuită de împlinirea a 70 de ani de la făurirea statului național unitar român, a scos în evidență ritmurile înalte de dezvoltare in continuare a economiei naționale, în primul rînd a industriei, cu ramurile sale de virf, care asigură . condițiile pentru progresul continuu. echilibrat și armonios al întregii noastre economii, valorificarea superioară a resurselor materiale și umane ale tării, condiții esențiale pentru atingerea obiectivului strategic al actualei etape, acela de trecere la stadiul de țară socialistă mediu dezvoltată.Comisiile relevă rolul și însemnătatea crescîndă ce se atribuie, în procesul dezvoltării ca- litatlv-intensive a economiei, științei și tehnicii, activități ce se desfășoară sub directa îndrumare și cu contribuția deosebit de valoroasă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională, asigurindu-se astfel înfăptuirea programelor de perfecționare ’ a organizării și modernizării proceselor de producție, creșterea nivelului tehnic și calitativ al produselor, sporirea productivității muncii și a eficienței in toate sectoarele de activitate.

Stimați tovarăși,Consiliul Suprem apreciază că obiectivele noii revoluții agrare și ale programului național de transformare a naturii, elaborate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezintă baza planului de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor. Pentru anul 1989, principalele sarcini sînt amplificarea proceselor de dezvoltare intensivă a agriculturii, organizarea și valorificarea fondului funciar în toate județele, extinderea suprafețelor irigate și ameliorarea fertilității solului. Potrivit planului, creșterea producțiilor vegetale și zootehnice constituie obiective fundamentale pentru anul viitor. Este necesar să se acționeze cu fermitate pentru ca agricultura, ramură de br\ză a economiei țării, să aibă o tot mai mare contribuție la creșterea venitului național. la prosperitatea României socialiste.Sînt de cea mai mare însemnătate prevederile referitoare la sporirea gradului de folosire a materiilor prime in industria alimentară, diversificarea producției în acest domeniu, buna gospodărire a fondului forestier, valorificarea complexă a apelor țării, îmbunătățirea mediului înconjurător.Stimați tovarăși.Consiliul Suprem consideră că Proiectul bugetului de stat pe anul 1989 asigură mijloacele financiare necesare pentru îndeplinirea sarcinilor cuprinse în planul național unic de dezvoltare economico-socială. Pentru ridicarea eficienței întregii activități, o mare însemnătate au aplicarea cu fermitate a mecanismului economic, a programului de normare economico- financiără, întărirea autocondu- eerii, autogestiunii și autofinanțării, mobilizarea maximă a rezervelor de care dispune economia noastră națională ; sarcini importante revin în aceste privințe întregului sistem fi- nanciar-bancar. Ministerului Finanțelor, tuturor ministerelor, centralelor și întreprinderilor, consiliilor populare.Stimați tovarăși.Consiliul Suprem apreoiază că, in raport cu creșterea pre

Exprimîndu-și deplinul acord cu prevederile din plan privind dezvoltarea intensivă, modernizarea și organizarea agriculturii pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, comisiile apreciază că sînt create toate condițiile pentru sporirea puternică a producției agricole vegetale și animale, asigurarea unor producții sigure și stabile, transformarea condițiilor de viață și de muncă ale țărănimii, în concordanță cu conținutul noii revoluții agrare.Dezbaterile din comisii au reliefat, de asemenea, condițiile superioare create in planul pe 1989 aplicării și întăririi autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, generalizării rezultatelor și experiențelor pozitive, punînd accent deosebit, in toate sectoarele de activitate, pe influența factorilor intensivi, reducerea continuă a costurilor de producție, sporirea eficienței în folosirea fondurilor, în cadrul amplului proces- de aplicare fermă și neabătută a noului mecanism economico-financiar.Comisiile subliniază importanța pe care o are pentru dezvoltarea armonioasă, echilibrată a economiei naționale, cît și pentru creșterea sigură și permanentă a nivelului de trai, material și spiritual al poporului, opțiunea politico-economică realistă cu privire Ia menținerea unei rate înalte a acumulării în repartizarea venitului național, 

văzută a venitului național, planul și bugetul de stat pe anul viitor mobilizează resursele necesare sporirii necontenite a fondului de consum, majorării retribuțiilor, a pensiilor, în conformitate cu măsurile stabilite. Veniturile tuturor categoriilor de oameni ai muncii sint dimensionate în concordanță cu creșterea producției, a productivității muncii, a venitului național.Planul național unic, bugetul de stat reflectă concepția revoluționară, creatoare a președintelui României cu privire la creșterea intensivă, in ritm accelerat, a industriei și agriculturii, a întregii economii, progresul susținut al științei, învățămintului, culturii și ocrotirii sănătății, sporirea in continuare a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Onorată Mare Adunare Națională,Consiliu! Suprem propune înaltului for legislativ al țării să confere, prin votul său, putere de lege acestor documente de importanță deosebită pentru dezvoltarea economico- socială a țării în anul viitor.Avem convingerea fermă că toți oamenii muncii, strins uniți în jurul partidului, al secretarului său general, vor acționa cu maximă răspundere pentru îndeplinirea exemplară a planului și bugetului pe 1989, a întregului cincinal, în spiritul orientărilor și sarcinilor cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — ce se vor afla la baza întregii activități de pregătire și desfășurare a Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român.In această zi de însuflețită sărbătoare, cind se împlinesc 70 de ani de la Marea Unire a tuturor românilor în hotarele patriei străbune, trăim momente de vibrant patriotism sub puternicul impuls revoluționar ce ni-I dă proiecția politică cutezătoare din Expunerea magistrală a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru ridicarea pe noi culmi de progres, de civilizație socialistă a țării noastre — Republica Socialistă România.

formulată de secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste Româniă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și reflectată corespunzător în proiectele de legi.Examinind Bugetul de stat pe anul 1989, comisiile permanente constată concordanta prevederilor sale cu indicatorii planului de dezvoltare economico-socială a României, consolidarea în continuare a finanțelor țării, preocuparea pentru folosirea tot mai intensă și eficientă a. pîrghiilor financiare în întreaga economie națională, dimensionarea riguroasă a tuturor cheltuielilor, gospodărirea rațională a fondurilor, întărirea ordinii și disciplinei financiare,Avînd convingerea că proiectele de legi, prin prevederile pe care Ie conțin, asigură mijloacele, condițiile și căile de acționare pentru mersul nostru ferm pe calea înfloririi și modernizării în continuare a economiei naționale, ridicării calității vieții poporului, țelul suprem al politicii partidului nostru, comisiile permanente de specialitate avizează favorabil, în unanimitate. proiectele de legi aflate în dezbatere și propun adoptarea lor in forma în care au fost prezentate. asigurînd, totodată, Marea Adunare Națională că deputății, membri ai comisiilor, vor acționa neabătut pentru înfăptuirea obiectivelor prevăzute pentru anul 1989.
Din cuvintul participanților la dezbateri

CUVINTUL DEPUTATULUI
IOACHIM MOGAMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați,Concepute în mod realist, creator, proiectele de legi cu privire la planul național unic de dezvoltare economico-socială a patriei, planul de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor, bugetului de stat pe anul 1989, supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ suprem al țării, au fost elaborate cu contribuția decisivă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceea ce reliefează, încă o dată, uriașa capacitate a conducăto

rului partidului și statului nostru de a prospecta și dimensiona întreaga problematică a dezvoltării economico-sociale a patriei, de a jalona căile și mijloacele adîncirii și perfecționării amplului proces de edificare a unei economii moderne eficiente.Vă rog să-mi permiteți ca, în numele oamenilor muncii din județul Cluj, să dau expresie profundelor sentimente de stimă, prețuire și înaltă recunoștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, strălucit ctitor al epocii de aur in istoria țării, înflăcărat patriot revoluționar, personalitate proeminentă a lumii contemporane, marele erou între eroii neamu

lui, care și-a consacrat și își consacră cu neasemuită dăruire întreaga viață și activitate infăptuirii idealurilor de libertate, independență și suveranitate ale națiunii noastre socialiste, cauzei păcii și colaborării intre popoare.Cu respect și profundă stimă exprimăm nemărginita noastră recunoștință tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, eminent savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția deosebită pe care o aduce Ia elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, pentru afirmarea plenară a științei, învățămintului și culturii românești.în continuare, după ce a prezentat rezultatele obținute de județul Cluj in perioada care a trecut din acest an, în industrie și agricultură, măsurile 

luate pentru îndeplinirea planului pe trimestrul IV și pregătirea producției anului 1989, vorbitorul a arătat :Proiectele de legi supuse dezbaterii și aprobării Marii Adunări Naționale prevăd și pentru județul Cluj obiective și sarcini de cea mal mare importanță, a căror îndeplinire implică mobilizarea exemplară a întregii forțe și capacități creatoare ale oamenilor muncii.Poporul nostru sărbătorește astăzi Marea Unire din 1918, eveniment care a încununat lupta de secole a poporului român pentru unitate, independență și suveranitate națională, deschizînd calea dezvoltării națiunii noastre, a ridicării patriei pe noi trepte de progres și civilizație. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu și la marea manifestare populară din Capitală, unirea tuturor ro

mânilor intr-un singur stat în spațiul geografic al vechii Dacii — vatra noastră strămoșească — a intruchipat visul secular al fiilor patriei noastre, care făuresc astăzi epoca cea mai bogată in înfăptuiri din Istoria țării, a deplinei împliniri a idealurilor- de libertate și progres ale poporului nostru, constructor al socialismului și comunismului.In încheiere, vorbitorul a spus : Declarîndu-mă de acord cu proiectele de legi supuse dezbaterii, asigur Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că vom acționa, cu toată răspunderea pentru a organiza mai bine activitatea, pentru a asigura un control și o îndrumare mai eficiente în înfăptuirea prevederilor de plan pe 1989, făcindu-ne 

un titlu de Înaltă Îndatorire patriotică și politică din sporirea contribuției județului Cluj
CUVINTUL DEPUTATULUI 

MARIN ENACHEMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși deputați,în numele oamenilor muncii din industria metalurgică, îngăduiți-mi, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, să vă exprim un profund omagiu, aleasa noastră recunoștință pentru eroica dumneavoastră activitate revoluționară dedicată îndeplinirii celor mal nobile idealuri și aspirații ale 

la dezvoltarea economiei naționale, la continua înflorire a patriei.
națiunii noastre socialiste, binelui, fericirii și prosperității întregului popor.Vă rog să-mi permiteți să exprim, totodată, deplina noastră gratitudine față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent militant revoluționar și om politic, savant de prestigiu internațional, pentru contribuția remarcabilă ce o aduce la elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, la înflorirea științei, învățămintului și culturii românești, la puternica lor afirmare în întreaga lume. Amploarea și profunzimea în

noirilor calitative din economia noastră se regăsesc și in industria metalurgică, ce a cunoscut o puternică dezvoltare în anii care an trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, perioadă de glorie și progres multilateral al patriei noastre socialiste. In acești ani a crescut substanțial producția de oțel, s-au ridicat noi centre industriale puternice la Galați, Tîrgoviște, Roman, Slatina, Focșani. Zimnicea, Beclean, Zalău, Călărași, Turnu-Severin.Vă raportez, mult ’ stimata și iubite tovarășa Nicolae Ceaușescu, că, acționind cu perseverență pentru traducerea în viață a orientărilor și indicațiilor date de dumneavoastră, oamenii muncii din industria siderurgică au obținut, pe primele 10 luni din acest an, rezultate superioare celor din
(Continuare în pag. a V-a)
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(Urmare din pag. a IV-a) perioada corespunzătoare a anului trecut.Planul anului viitor in industria metalurgică prevede creșteri importante la producția de oțel, laminate, finite, table, benzi electrotehnice, sporirea productivității muncii, concomitent cu reducerea substanțială a costurilor și consumurilor. In acest scop, așa cum ne-ați indicat, am stabilit un număr important de măsuri care cuprind toate domeniile noastre de activitate și care vor asigura realizarea ritmică și integrală a sarcinilor încă din primele zile ale noului an. Un accent deosebit am pus pe crearea capacităților necesare de producere și prelucrare a oțelului, pe implementarea celor mâi noi tehnologii și aplicarea cu consecvență a măsurilor cuprinse în programele de perfecționare a organizării și de modernizare a producției.Acționăm ferm pentru aplicarea în producție a cercetărilor realizate, extinderea și generalizarea tehnologiilor de fabricație cu consumuri reduse de materiale și asimilarea de produse noi, care să valorifice cu randament sporit materiile prime.
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STANCUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și tovarăși deputați,Desfășurîndu-și lucrările la puțin timp după ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, aflîndu-ne încă sub puternica impresie a magistralei Expuneri a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, actuala sesiune a Marii Adunări Naționale capătă o importanță deosebită fiind chemată să aprobe planurile și programele de dezvoltare economico- socială pe anul 1989, an hotărî- tor în îndeplinirea istoricelor hotărîrl ale Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Folosesc acest prilej pentru a exprima. în numele oamenilor muncii din Centrala industrială de rafinării și petrochimie Brazi, al tuturor locuitorilor județului Prahova, nețărmurita lor dragoste și profunda recunoștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu al națiunii noastre, ctitorul României moderne, revoluționar și patriot înflăcărat. Erou între eroii neamului, față de contribuția și rolul său determinant în conceperea și fundamentarea științifică a tuturor planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei.Vă rog să-mi permiteți să a- duc cele mai respectuoase șl calde mulțumiri tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția substanțială, hotăritoare la dezvoltarea și modernizarea marilor combinate din centrala noastră industrială, pe baza implementării puternice a cercetării științifice și tehnologice românești, precum și pentru
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STEFAN RABMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși deputați,Expresie a gindirii materia- list-dialectice a secretarului general al partidului, a neîntrecutei sale capacități de a analiza realitățile și a desluși perspectivele mersului înainte al societății românești, magistrala Expunere prezentată la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al partidului, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești înarmează partidul, națiunea cu un mobilizator program de muncă și luptă revoluționară, aducind o deosebită contribuție la tezaurul gindirii revoluționare.Vă raportăm, mult stimate și Iubite tovarășe secretar general, că. puternic însuflețiți de indicațiile dumneavoastră, organele și organizațiile noastre de partid, de stat, toți oamenii muncii din județul Covasna au acționat cu spirit revoluționar și dăruire patriotică pentru perfecționarea muncii organizatorice și de conducere politică, pentru realizarea exemplară a sarcinilor dezvoltării economi- co-sociale în profil teritorial.în continuare, vorbitorul a înfățișat pe larg rezultatele obținute in industria și agricultura județului, în celelalte domenii ale vieții economico-so- ciale. evidențiind valoarea deosebită a aplicării ferme a principiilor mecanismului economi- co-financiar, realizarea obiectivelor programelor de îmbunătățire a organizării și modernizare a proceselor de producție.Cu toate aceste realizări obținute în dezvoltarea economică a județului — a spus vorbitorul — trebuie să recunoaștem că rezultatele noastre ar fi fost mai bune dacă fiecare organ de partid și de stat, fiecare om al muncii, toate cadrele de condu
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GHEORGHE DAVIDMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați,Actuala sesiune a Marii Adunări Naționale, chemată să dezbată proiectele de legi ale dezvoltării economiei noastre naționale pentru anul 1989, este puternic marcată de lucrările recentei ședințe comune a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, care, intr-o vibrantă atmosferă și in deplină unitate, a adoptat ca program de muncă și ac

Vom acorda o atenție deosebită îmbunătățirii organizării producției și a muncii, exploatării optime, întreținerii și reparării la timp a tuturor agregatelor complexe din dotare, sarcină care s-a dovedit de o importanță vitală in desfășurarea corespunzătoare a activității in siderurgie, vom acorda prioritate activității de comerț exterior, perfecționării autoconduce- rii, autogestiunii și autofinanțării. întăririi spiritului de ordine și disciplină, a răspunderii muncitorești. pentru realizarea în mod exemplar a tuturor sarcinilor.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că metalurgiștii sînt ferm ho- tărîți să facă totul pentru a demonstra prin fapte atașamentul deplin față de politica înțeleaptă a partidului, înalta stimă și profunda recunoștință ce le nutrim față de activitatea neobosită pe care o desfășu- rați pentru progresul și prosperitatea națiunii noastre socialiste. față de eroica dumneavoastră luptă pentru ca fiecare popor să trăiască în pace, in liniște, să se dezvolte și să-și realizeze aspirațiile de libertate și independență, să-și făurească propria istorie.
ZAMFIRsprijinul deosebit acordat în materializarea preocupărilor privind creșterea gradului de valorificare a materiilor prime u- tilizate în prelucrarea țițeiului și petrochimie, pentru sporirea accentuată a eficienței generale a activității economice.Acționînd în conformitate cu orientările, indicațiile și îndemnurile dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Cgaușescu, oamenii muncii din Centrala industrială de rafinării și petrochimie Brazi au obținut, in perioada care a trecut din acest an, o producție-marfă industrială cu 4,2 miliarde lei mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, în condițiile reducerii cu 128 milioane lei a cheltuielilor de producție, sporirii productivității muncii cu 62 mii lei pe om al muncii, creșterii acumulărilor totale cu 665 milioane lei. în același interval, realizările la export au fost mai mari cu 18 la sută față de anul trecut, iar în investiții, printr-o mai bună organizare a activității pe șantiere, s-a reușit punerea în funcțiune a 8 capacități noi.Exprfmîndu-mî acordul față de documentele supuse dezbaterii, vă rog să-mi permiteți să asigur sesiunea Marii Adunări Naționale, pe dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că organele și organizațiile de partid, organismele democrației muncitorești-revoluționare. toți lucrătorii din unitățile Centralei industriale de rafinării și petrochimie Brazi vor acționa cu hotărîre pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe anul 1988 și asigurarea tuturor-condițiilor de înfăptuire a planului pe anul viitor. întîm- pinînd cu noi și însemnate succese cele două mari evenimente din viața partidului șl poporului nostru : a 45-a aniversare a eliberării patriei și al XIV-Iea Congres al partidului.
cere ar fi acționat cu mai multă competență, combativitate și responsabilitate revoluționară pentru rezolvarea mai operativă a tuturor problemelor care au condiționat bunul mers al activității de realizare a sarcinilor de plan.Proiectele de legi supuse dezbaterii Marii Adunări Naționale, cu care mă declar întru totul de acord, prevăd și pentru județul Covasna creșteri însemnate la toți indicatorii de plan, ceea ce asigură în continuare un ritm înalt de creștere a producției industriale și agricole.Vă rog să-mi permiteți să declar, in numele tuturor oamenilor muncii din județul Covasr na, județ a cărui dezvoltare, în special după Congresul al IX-lea. reprezintă expresia cît se poate de concludentă a efectelor politicii partidului de ridicare armonioasă a tuturor zonelor țării, că vedem in politica partidului întruchiparea năzuințelor noastre supreme și că răspunsul nostru la această grijă deosebită ce a manifestat-o- și o manifestă iubitul nostru conducător va fi mereu unul și acfe- lași : patriotismul fierbinte exprimat în fapte de muncă închinate ridicării necontenite a României socialiste.încredințez Marea Adunare Națională. pe dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae . Ceaușescu. pe mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu că oamenii muncii din județul Covasna. în frunte cu comuniștii, sînt ferm hotărîți să acționeze cu toată dăruirea revoluționară pentru îndenli- nirea în cele mai bune condiții a planului pe acest an, pentru a întimpina cu realizări remarcabile mărețele evenimente ale anului viitor — al 45-lea jubileu al eliberării patriei si Congresul al XIV-Iea al gloriosului nostru partid comunist, spre a-și spori contribuția la înflorirea scumpei noastre patrii, România socialistă.

țiune revoluționară al partidului. al intregului popor magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Vă rog să-mi permiteți, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, să vă adresăm, in numele tuturor oamenilor muncii din agricultura țării, respectuoase mulțumiri și adincă recunoștință pentru tot ceea ce ați făcut și faceți in scopul dezvoltării agriculturii, pentru creșterea permanentă a aportului acesteia la progresul continuu economico-social al patriei noastre.Aducem totodată un cald omagiu și aleasă prețuire tovarășei academician doctor in

giner Elena Ceaușescu, eminent om politic și de stat, strălucit om de știință de largă recunoaștere internațională, sub a cărei directă îndrumare cercetarea științifică asigură și în agricultură promovarea continuă a progresului tehnic.In continuare, după ce s-a referit la rezultatele obținute în acest an in toate sectoarele agriculturii, vorbitorul a spus : Proiectul planului de dezvoltare a agriculturii pe anul 1989, care este supus dezbaterii, are la bază obiectivele stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului. de creștere continuă a producției agricole la un nivel care să asigure realizarea fondului de stat și a programelor de autoconducere și autoapro- vizionare, precum și a altor cerințe ale economiei naționale.In anul 1989 se prevede o creștere a producției globale a- gricole cu 5—5,5 la sută și a producției nete agricole cu 6—6,5 la sută, nivelurile prevăzute urmînd să se realizeze pe baza obținerii unor producții medii sporite, creșterii productivității muncii și reducerii cheltuielilor materiale, aplicării consecvente a principiilor mecanismului economico-finan- ciar.Și în anul viitor obiectivul prioritar il constituie creșterea producției de cereale. De asemenea, producții sporite trebuie să obținem și la plantele tehnice, legume, fructe si struguri.în zootehnie, potrivit planului pe anul 1989. se prevede creșterea în continuare a efectivelor de animale, și in mod deosebit a bovinelor și ovinelor. Corespunzător efectivelor, se prevăd creșteri importante ale producțiilor animaliere ce vor fi livrate la fondul de stat, corelate cu prevederile programului de autoaprovizionare.Pentru îndeplinirea prevede
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STELIANA ISTODORESCUMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimați tovarăși deputați,Expunerea 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, adoptată ca program de muncă și acțiune revoluționară al partidului, al întregului nostru popor, pune în evidență personalitatea de excepție a eminentului nostru conducător, ctitor al României modeme, rolul său hotărîtor în elaborarea și înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului nostru.în continuare, se subliniază că, in dezvoltarea de ansamblu a economiei naționale în anul 1989, sarcini deosebite revin și industriei ușoare, în conformitate cu hotărîrile Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R., cu orientările stabilite de secretarul general al partidului.în ceea ce privește îndeplinirea planului pe anul 1988, s-a relevat că la aproape toți indicatorii s-au înregistrat creșteri față de 1987, întregul spor de producție fiind obținut pe seama creșterii productivității muncii.Cu toate aceste realizări, planul pe acest an nu a fost realizat integral. Au fost analizate cauzele care au generat aceste neîmpliniri, stabilindu-se măsuri ferme pentru înlăturarea lor și îmbunătățirea radicală a întregii activități.Aceasta cu atît mai mult cu cît proiectul planului pe 1989 prevede la toți indicatorii sarcini mobilizatoare, comparativ cu realizările anului 1988, și în
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ION URSUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă academician doctor inginer Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși,în această sesiune. Marea Adunare Națională este chemată să consacre, prin documente de mare importanță, hotărîrea intregului nostru popor de a urma neabătut mărețul program de muncă și acțiune revoluționară jalonat în magistrala Expunere a secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești. Adresăm conducătorului iubit al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitor al României moderne, recunoștința noastră fierbinte pentru clarviziunea și cutezanța cu care conduce destinele țării, pentru tot ce a făcut și face spre necontenita ei înflorire, pentru demnitatea. libertatea și independența patriei, pentru intensificarea participării românești la făurirea unei lumi a păcii, mai dreaptă și mai bună.Așa cum a subliniat. în importanta cuvlntare la ședința comună, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. președintele Consiliului Național al Științei și învățămîntu- lui. în prezent progresul multilateral al patriei. înfăptuirea obiectivelor strategice. realizarea Programului partidului, crearea condițiilor pentru trecerea societății noastre spre comunism nu se pot realiza decît pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale revoluției agrare, ale cunoașterii umane în general. Prin prevederile lor, proiectele planului national unic de dezvoltare e- conomică si socială a României pe anul 1989. planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii, gospodăririi apelor și celelalte documente supuse aprobării dau deplină expresie acestei fundamentale opțiuni.Pentru cel de-al patrulea an al cincinalului, prevederile de plan au în vedere aplicarea mai fermă a programelomde perfecționare a organizării și de modernizare a proceselor de producție, care condiționează în cel 

rilor de plan în anul viitor, în centrul preocupărilor vom situa creșterea potențialului productiv al pămintului, executarea la termen și punerea în funcțiune în bune condiții a amenajărilor pentru irigații și a celorlalte lucrări de îmbunătățiri funciare, ameliorarea pajiștilor naturale, gospodărirea cu răspundere a întregului patrimoniu vitipomicol, realizarea planului de culturi duble și intercalate.Potrivit indicației dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, încă din a- ceastă toamnă am încheiat acțiunea de amplasare a culturilor de primăvară, inclusiv a porumbului. în sistem irigat. Vom organiza introducerea în toate unitățile de producție a- gricolă a rezultatelor cercetării științifice și a experienței înaintate. Am stabilit pe fiecare județ unitățile care vor obține în anul viitor producții de 8—10 mii kg grîu și orz la hectar și peste 20 mii kg porumb știuleți la hectar.Potrivit sarcinilor trasate de dumneavoastră, tovarășe secretar general, s-a întocmit programul pentru asigurarea autonomiei energetice a unităților zootehnice și se acționează pentru creșterea eficienței economice și autofinanțarea tuturor unităților agricole.în încheiere, îmi exprim a- cordul cu documentele supuse dezbaterii Marii Adunări Naționale și vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți oamenii muncii din agricultură își vor consacra întreaga putere de muncă pentru înfăptuirea e- xemplară a planului pe anul 1989, a hotărîrilor ce vor fi a- doptate de actuala sesiune, aducîndu-și o tot mai însemnată contribuție la tțanspunerea în viață a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului.
mod deosebit la indicatorii ca- litativj, Astfel, la producția- marfă industrială creșterea este de 9.6 la sută, concretizată in importante sporuri la toate produsele fizice.Corespunzător acestor importante creșteri la producția fizică, in planul pe anul 1989 se prevede o sporire însemnată a exportului.Vorbitoarea a arătat că au fost elaborate, la nivelul fiecărei întreprinderi și centrale industriale din cadrul ministerului, programe concrete de măsuri privind încărcarea la maximum a capacităților de producție, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterețr gradului de valorificare a resurselor materiale, sporirea productivității muncii. reducerea costurilor de producție, perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de fabricație, asigurîndu-se, în acest fel. diversificarea gamei sortimentale cu produse competitive pentru piețele externe. Vă rog să-mi permiteți să . adresez cele mai calde mulțumiri tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, om de știință de prestigiu internațional, pentru atenția deosebită acordată dezvoltării și modernizării industriei ușoare, activității de cercetare științifică, de înnoire a tehnologiilor de fabricație, premisă principală a îmbunătățirii calității și a creșterii competitivității la export a produselor noastre.în încheiere, este exprimat angajamentul oamenilor muncii din industria ușoară de a face totul pentru îndeplinirea, în mod exemplar, a sarcinilor de plan pe acest an și trecerea la realizarea planului pe anul 1989, contribuind astfel la ridicarea nivelului de trai și creș- .terea calității vieții intregului nostru popor.
mai înalt grad realizarea obiectivelor de dezvoltare intensivă a economiei. Printr-o integrare științifică, rațională a mecanizării și automatizării în strategia generală a modernizării vom acționa astfel incit această activitate să aducă a- vantaje tot mai mari economiei țării, să creeze condiții de muncă și de viață tot mai bune pentru toți oamenii muncii. Cercetarea se va angaja mai puternic in descoperirea de noi resurse de materii prime și e- nergetice, va pune un accent sporit pe creșterea factorului de recuperare a resurselor din zăcăminte, pe crearea de noi materiale avînd caracteristici superioare, necesare industriilor moderne, va dezvolta aplicațiile surselor de energie noi și regenerabile, va aduce o contribuție sporită la înfăptuirea sarcinii subliniate în magistrala Expunere a secretarului general al partidului ca pină Ia începutul deceniului viitor să fie rezolvată, in linii generale, problema rămînerii în urmă in domeniul energiei. Totodată, vom acționa cu mai multă hotărîre pentru ca — prin perfecționarea Jehnologiilor. printr-o organizare științifică, superioară a producției, prin intensificarea recuperării și refolosirii materialelor, subansamblelor și pieselor — să fie respectate neabătut normele de consum, materiale și energetice, pentru reducerea mai accentuată a consumurilor. pentru creșterea eficienței economice în utilizarea tuturor resurselor producției.Realizările cu care cercetarea științifică și tehnologică încheie acest an ne dau temeiuri să considerăm că vom îndeplini in bune condiții mobilizatoarele sarcini ale anului viitor. Sub conducerea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, ilustru reprezentant al științei românești, și mondiale. militant de seamă al partidului nostru, vom acționa cu toată hotărîrea pentru transpunerea în viată a orientării primite — ca știința românească să rezolve mai eficient problemele complexe din actualul cincinal și să treacă la cercetarea unor noi probleme, ale căror soluții să stea la baza întregii dezvoltări a patriei noastre în deceniul următor și în perspectiva primelor decenii ale viitorului secol.în Încheiere, deputatul a spus: 

Dedicînd celui de-al XIV-Iea Congres al Partidului Comunist Român noi și însemnate realizări in toate domeniile cercetării. asigurăm conducerea partidului și statului, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că vom face totul spre a fi la înălțimea marilor răspunderi ce ni s-au încredințat, a încrederii și sprijinului ce ne sînt acordate.Cu dragoste și recunoștință, cu cele mai. alese sentimente de stimă și prețuire, aducem un fierbinte omagiu celui mai bun fiu al poporului, revoluționarului fără seamăn care a dat partidului strălucitul Program,
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ION DINCĂMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimați tovarăși deputați,Actuala sesiune a Marii Adunări Naționale își desfășoară lucrările în atmosfera de intensă trăire patriotică, revoluționară. generată de monumentala Expunere prezentată in deschiderea ședinței comune a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, de secretarul general al partidului nostru, președintele Republicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu. Document de o covîrșitoare valoare teoretică și practică. Expunerea definește în mod strălucit stadiul actual al societății românești și stabilește, cu o neasemuită clarviziune științifică, direcțiile și obiectivele dezvoltării ei viitoare, sarcinile ce revin comuniștilor. întregii națiuni pentru înflorirea multilaterală a patriei, întărirea suveranității și independenței noastre naționale.Ca întotdeauna pe parcursul eroicei sale activități revoluționare. secretarul general al partidului nostru aduce, și de această dată, o excepțională contribuție la afirmarea adevărurilor generale ale socialismului științific, la îmbogățirea lor creatoare cu noi teze, concepte și idei privind valorificarea uriașului potențial de progres al orinduirii socialiste.Exprimînd adeziunea totală față de acest document — elocventă expresie a gindirii secretarului general al partidului, a activității neobosite pe care o desfășoară, cu inepuizabilă vigoare și fierbinte patriotism, in fruntea partidului și statului —, ne îndeplinim o inaltă datorie de conștiință prin a adresa celui mai iubit fiu al națiunii, tovarășului Nicolae Ceaușescu, sentimentele noastre de vie mulțumire și adincă recunoștință pentru contribuția de seamă pe care o aduce la orientarea activității economico-so- ciale, la dezvoltarea multilaterală a tării, pentru activitatea neobosită ce o consacră fericirii și propășirii poporului român, împlinirii aspirațiilor sale fundamentale de pace, bunăstare și progres.Aducem, de asemenea, un călduros omagiu tovarășeiElena Ceaușescu, eminentă personalitate a conducerii partidului și statului, strălucit savant de largă recunoaștere internațională, pentru activitatea intensă ce o consacră afirmării vocației creatoare a poporului nostru, înfloririi necontenite a științei. învățămintului și culturii românești, dezvoltării continue a patriei noastre socialiste. .Printr-o fericită coincidentă, lucrările actualei sesiuni a forului suprem legislativ al țării au loc in ziua in care întregul nostru popor sărbătorește, cu legitimă mindrie, șapte decenii de la constituirea statului național unitar roman. In această zi de aleasa sărbătoare, de intensă vibrație patriotică, permiteți-mi să-mi alătur glasul întregii noastre națiuni și să aduc un fierbinte omagiu patriei iubite, care, liberă și demnă, independentă Și suverană, trăiește, sub conducerea înțeleaptă a Marelui său Erou, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ani de glorioase împliniri și o strălucire fără precedent.Arătind că planul pe anul 1989 este in deplină concordanță cu hotăririle Congresului al XIII- lea și Conferitei Naționale, cu sarcinile și orientările stabilite de secretarul general ai partidului privind continuarea și adin- cirea procesului de dezvoltare intensivă a economiei naționale, vorbitorul a subliniat că realizarea prevederilor sale impune să luăm măsuri hotărite pentru lichidarea grabnică a deficiențelor existente, întărirea ordinii și disciplinei in exploatarea instalațiilor, folosirea cu eficiență sporită și cu consumuri mai reduse a capacităților de producție existente.Ne revine sarcina să realizăm la timp și la un nivel calitativ ridicat programul de reparații ale agregatelor energetice, să asigurăm creșterea fiabilității acestora, in special la termocentralele Turceni, Rovinari și Doi- cești, să perfecționăm continuu pregătirea profesională a personalului, astfel incit gradul de utilizare a grupurilor energetice să ajungă la cel puțin 70—80 la sută.De o importanță deosebită pentru asigurarea producției de energie electrică în anul viitor este punerea in funcțiune a noilor capacități energetice, precum și utilizarea intr-o mai mare măsură a surselor neconvenționale de energie solară, geotermală, a vîntului, bioma- sei, biogazului și a resurselor energetice refolosibile. Acestea urmează să dețină o pondere mai importantă în acoperirea consumurilor energetice in toate sectoarele de activitate. Așa
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ION SAVUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Mă fac purtătorul gîndurilor locuitorilor din străvechiul ținut românesc Alba, incărcat de eroică și glorioasă istorie, unde, în urmă cu 70 de ani, în ceta

de amplă perspectivă, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a patriei spre visul de aur al omenirii — comunismul, marelui strateg care a pus totdeauna, consecvent, la baza luptei pentru socialism cele mai a- vansate cuceriri ale gindirii umane, ale științei și tehnicii, luminile învățămintului și culturii, conducătorului iubit al partidului și țării, al cărui geniu ne deschide — prin magistrala Expunere din aceste zile — calea spre cele mai înalte culmi ale civilizației socialiste și comuniste, tovarășului Nicolae Ceaușescu.
cum ne-ați indicat și în recenta Expunere, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in anii următori vom acționa susținut pentru înfăptuirea independenței energetice a localităților rurale, valorificind marile posibilități de care dispunem prin folosirea energiilor neconvenționale. , 'în industria extractivă va trebui să acționăm cu multă fermitate în vederea creșterii indicilor de, utilizare a capacităților existente în primul rînd, precum și pentru punerea în funcțiune la termenele prevăzute a celor noi:Pe deplin conștienți de importanța deosebită a sectoarelor industriei extractive și energetice pentru bunul mers al economiei naționale, vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu toate forțele pentru îndeplinirea prevederilor planului pe anul 1989 la toți indicatorii prin concentrarea și utilizarea rațională a mijloacelor materiale și financiare alocate, întărirea ordinii și disciplinei la toate locurile de muncă, antrenarea fiecărui lucrător și cadru de conducere la înfăptuirea programelor speciale aprobate.Transpunerea în viață a prevederilor planului de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1989 este indisolubil legată de realizarea unui vast program de investiții, la dimensionarea căruia s-a pornit de la concepția secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind repartizarea judicioasă a venitului național pentru acumulare și consum, menținerea unei rate înalte a acumulării, ca o condiție esențială a dezvoltării moderne, armonioase a tuturor ramurilor economiei naționale și îmbunătățirii repartizării teritoriale a forțelor de producție.în anul 1989 se vor pune în funcțiune 620 capacități in industrie, se vor da în exploatare 650 mii hectare amenajate pentru irigații, cu o valoare a fondurilor fixe pe total economie de 306 miliarde lei. Vor fi a- menajate complex rîurile Argeș și Dîmbovița, vor fi construite 160 mii apartamente, precum și mărețele edificii din noul centru politic-administrativ și cultural al Capitalei patriei noastre.Programul de investiții este orientat cu prioritate spre terminarea obiectivelor în curs de execuție, modernizarea și reutilarea întreprinderilor existente, efectuarea lucrărilor de reparații capitale stabilite prin plan. O atenție deosebită se a- cordă noilor capacități de producție care asigură lărgirea bazei de materii prime și energetice. prelucrarea și valorificarea superioară a resurselor, valorificarea materialelor recuperabile și refolosibile, realizarea de produse de înaltă calitate, competitive pe piețele externe, în elaborarea, planului de investiții s-au avut în vedere prevederile Programului de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție. precum și alocarea cu precădere a fondurilor destinate dezvoltării intensive a ramurilor din industria prelucrătoare. Ne revine sarcina și ne angajăm să realizăm toate lucrările de modernizare și dezvoltare în chimie și petrochimie, in metalurgie, construcții de mașini și electrotehnică, în industria ușoară. în industria lemnului și materialelor de construcții.Exprimindu-mi acordul deplin cu conținutul proiectelor de legi supuse dezbaterii și aprobării actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale, care evidențiază puternic stadiul înalt de dezvoltare atins de țara noastră, cu deosebire în anii glorioși de după Congresul al IX-lea al partidului, și prefigurează mersul ascendent al României socialiste în noua sa etapă istorică de dezvoltare în perspectiva anilor 2000, vă rog să-mi permiteți să dau o înaltă apreciere rolului determinant al secretarului general al partidului nostru. tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele țării, jn elaborarea și fundamentarea direcțiilor și căilor de dezvoltare intensivă a economiei naționale, a strategiei ridicării patriei pe trepte mereu mai înalte de civili/ație și progres, in promovarea unei politici consecvente de pace și înțelegere între toate popoarele, pentru o lume mai dreaptă și mai bună.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din sectorul mine, petrol și energie, din investiții vor face totul pentru realizarea sarcinilor ce le revin din strălucita dumneavoastră Expunere, vor acționa cu toată dăruirea, în spirit revoluționar, în vederea îndeplinirii exemplare a planului la toți indicatorii, asigurării bunului mers al tuturor ramurilor economiei naționale, întîmpinînd astfel cu realizări deosebite marile evenimente politice ale anului 1989 — Congresul al XIV-Iea al partidului și cea de-a 45-a aniversare a marii noastre sărbători naționale de la 23 August.

tea de la Alba Iulia — acolo unde Mihai Viteazul a realizat întiia unire a celor trei țări românești, unde au sfîrșit pe roată Horea și Cloșca — deputății aleși prin votul unanim al populației din întreaga Transilvanie, exprimînd dorința și voința de nestrămutat a poporului, au spus lumii întregi 

că vor să se uneasfcă cu țara, să fie liberi și să nu depindă de nimeni, vor să fie suflet în sufletul neamului românesc.Astăzi, la aniversarea acestui istoric eveniment — sub cupola marelui for legislativ al țării —, așa cum ne-a îndemnat cu atîta căldură mult stimatul și iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cu- vintarea rostită la marea manifestare populară din Piața Republicii — ne îndreptăm gin- durile, cu profundă recunoștință, spre marii noștri înaintași, spre toți cei care, de-a lungul veacurilor, purtînd în inimile lor nestinsa dragoste față de glia strămoșească și neamul românesc, au luptat și s-au jertfit pentru împlinirea aspirațiilor supreme ale poporului, pentru unitatea, libertatea și prosperitatea scumpei noastre patrii.Făclia unității, libertății și independenței naționale, transmisă din generație în generație, preluată și purtată cu eroism și demnitate de partidul comuniștilor, ne luminează astăzi mersul nostru neabătut pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, în- tr-o unitate de monolit în jurul Partidului Comunist Român, al dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Alba Iulia, in anul Marii Uniri, avea doar o făbricuță de spirt, un atelier de încălțăminte și o moară, în care lucrau circa 500 de muncitori. Astăzi, în „Epoca Nicolae Ceaușescu", Alba Iulia, la fel ca toate localitățile și- județele țării, cunoaște o înflorire fără precedent.în perioada ce a trecut de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, producția industrială a județului a crescut de 7,5 ori, cea agricolă de 2,2 ori, personalul muncitor de la 36 000 la , 80 000. Prin grija personală a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost alocate investiții în valoare de 54 miliarde lei, concretizate in mari și moderne platforme industriale construite in municipiul Alba Iulia, Roșia Poieni, Sebeș, Blaj, Aiud, Cim- peni și în alte localități ale județului. Acest impresionant tablou economic este întregit de construcția în aceeași perioadă a 40 000 apartamente, a numeroase școli, așezăminte de cultură, spitale șl alte edificii so- cial-culturale, care au creat condiții dintre cele mai bune de muncă și viață locuitorilor din această parte a țării.Pentru toate aceste mărețe.
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IOAN SIMIONMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați,Sesiunea Marii Adunări Naționale își desfășoară lucrările sub semnul inălțător al sărbătoririi a 70 de ani de la făurirea statului național unitar român, măreț act istoric, înfăptuit din voința întregii națiuni, prin care se împlinea, pentru totdeauna, un măreț ideal al românilor, un deziderat pentru care au luptat și s-au jertfit generațiile înaintașe. Relevînd Importanța cardi- nală a Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 pentru drumul de glorii străbătut de poporul nostru, Expunerea prezentată de ctitorul-Erou al României socialiste, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — document politic de excepțională însemnătate — aduce o inaltă cinstire trecutului de luptă și jertfă al poporului nostru, tuturor înaintașilor care au luptat pentru realizarea năzuinței seculare a unității, libertății, independenței șl suveranității patriei.Cu aceste sentimente participăm astăzi la lucrările sesiunii forului legislativ suprem al țării, care a înscris pe ordinea de zi probleme de o deosebită importanță pentru continuarea cu fermitate a procesului revoluționar de consolidare și mo- ’dernizare a bazei tehnico-mate- riale a societății noastre socialiste, de perfecționare necontenită a mecanismului econo- mico-financiar, a întregului sistem de autoconducere muncitorească, autogestiune și autofinanțare.Vă rog să-mi permiteți să exprim, cu cel mai înalt respect, in numele intregului colectiv de oameni ai muncii de la întreprinderea de piese auto Sibiu, 
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STEFANMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Excepționalul tezaur de idei și orientări programatice, cuprinse. în Expunerea prezentată de secretarul general al partidului, președintele Republicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, constituie pentru oamenii muncii, pentru toți fiii patriei un însuflețitor program de muncă și acțiune revoluționară, un îndreptar de neprețuit in realizarea unei noi calități a muncii și vieții intregului nostru popor, țelul suprem al politicii partidului, esența orînduirii noastre socialiste.Proiectele de legi înscrise pe agenda actualei sesiuni sînt documente menite să asigure continuarea la cote mai înalte a dezvoltării intensive a economiei naționale, așezării ei ferme pe principiile noului mecanism economico-financiar, ale autofjnantării și autogestiunii, creșterea eficienței economice în toate sferele de activitate, ridicarea standardului de viață, a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. Elaborate și fundamentate într-o concepție unitară, cu aportul esențial, determinant al secretarului general al partidului nostru, după o largă și profund democratică dezbatere cu colectivele de oameni ai muncii

realizări, vă rog să-mi permiteți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceăușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, să îndeplinesc mandatul încredințat de oamenii muncii din județul Alba, de moții din ținutul de. piatră al Apusenilor — care odinioară băteau drumurile țării pentru a-și ciștiga cu greu existența — să vă aduc un profund omagiu, cele mai calde mulțumiri și aleasă recunoștință pentru tot ceea ce ați făcut și faceți ca viața oamenilor muncii de pe aceste strămoșești plaiuri românești, ca de altfel de pe întreg cuprinsul patriei, să fie tot mai fericită, tot mai prosperă.Aprobind cu profundă satisfacție proiectele de legi supuse dezbaterii, sintem ferm hotărîți să înfăptuim în mod exemplar obiectivele planului pe acest an. In industria județului Alba, producția-marfă pe 10 luni a crescut cu 5,6 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut, iar la producția destinată exportului s-au înregistrat importante depășiri.Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că am Încheiat toate lucrările agricole, realizînd la griu și orz cele mai mari producții din istoria județului. Ne preocupăm, în continuare, să executăm la termenele prevăzute lucrările pregătitoare pentru producția anului viitor.Sarcinile care revin județului Alba in 1989, potrivit proiectelor de legi aflate în dezbaterea primului for legislativ al țării, prevăd ritmuri însemnate de creștere la producția-marfă și export, sporuri însemnate la producțiile din agricultură, pentru a căror realizare sîntem hotărîți să luăm, în continuare, măsuri de mobilizare a tuturor resurselor umane și materiale, în așa fel incit, începind din prima lună a anului viitor, să îndeplinim în condiții bune planul la toți indicatorii.Cu deosebit respect, vă adresez rugămintea să primiți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, sentimentele de aleasă prețuire, dragoste fierbinte și profund respect pe care vi le poartă locuitorii județului Alba. împreună cu angajamentul de a munci cu pasiune și dăruire revoluționare pentru a întimpina cu noi și importante succese marile evenimente ale anului viitor — a 45-a aniversare a marii noastre sărbători naționale și cel de-al XlV-’ea Congres al , Partidului Comunist Român.
al tuturor celor ce trăiesc și muncesc în județul Sibiu, adeziunea deplină la conținutul Expunerii prezentate in cadrul ședinței comune a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești. Reafirmăm cu inaltă mîndrie patriotică sentimentele noastre de nețărmurită stimă și profundă recunoștință pentru contribuția hotăritoare pe care o aduce secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la fundamentarea programelor de dezvoltare economico-socială a țării, la perfecționarea continuă a cadrului organizatoric și juridic în care se desfășoară întreaga activitate economică și socială din patria noastră.Și în județul Sibiu, oamenii muncii din industrie, din construcții, din transporturi și circulația mărfurilor, din toate celelalte domenii de activitate, sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor da partid, se află angajați cu toate forțele, cu întreaga lor energie și capacitate creatoare în înfăptuirea sarcinilor de plan și a angajamentelor pe acest an, pentru a face din realizări o bază temeinică a unei activități calitativ superioare în 1989.După ce a informat despre rezultatele activității economice a întreprinderii de piesei auto Sibiu, care și-a îndeplinit și depășit sarcinile pe 11 luni ia producția-marfă industrială, productivitatea muncii, la export, investiții și beneficii, vorbitorul a spus : Vă asigur, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în numele întregului nostru colectiv, al tuturor celor ce trăiesc și muncesc în județul Sibiu, că vom acționa ’exemplar pentru a transpune neabătut in viață prevederile înscrise în documentele pe care le vom adopta în acest înalt forum democratic.
KORODIdin întreprinderi, aceste acte legislative, pe care sîntem chemați să le dezbatem, reflectă hotărîrile Congresului al XIII- lea și Conferinței Naționale ale partidului.Uniunii Generale a Sindicatelor din România ii revin mari îndatoriri în traducerea în viață a prevederilor acestor documente. Ca organizație a proprietarilor, producătorilor și beneficiarilor avuției națio-* nale, sarcina noastră primordială ' este de a mobilizaenergiile creatoare ale oamenilor muncii la realizarea exemplară a planuluipe anul în curs și de a asiguraîncă din primele zile îndeplinirea prevederilor planului pe 1989. înțelegem pe deplin marile noastre îndatoriri privind întărirea ordinii și disciplinei, a răspunderii pentru calitatea produselor realizate în fiecare întreprindere, pentru înfăptuirea programelor prioritare privind modernizarea producției, creșterea productivității, reducerea consumurilor și valorificarea resurselor refolosibile, pentru apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste.în întreaga activitate organizatorică și politico-educativă desfășurată de sindicate, avem permanent în vedere ideea formulată de conducătorul partidului și statului nostru, potrivit căreia obiectivele revoluției tehnico-științifice și ale noii revoluții agrare pot prinde viață numai prin oameni cu înaltă pregătire profesională și politică, cu un nivel superior de cunoștințe. Este o

(Continuare in pag. a Vl-a)
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(Urmare din pag. a V-a) direcție de acțiune căreia sindicatele, în colaborare cu conducerile colective ale unităților, sub conducerea organizațiilor de partid, trebuie să-i acorde maximă atenție.Sindicatele se angajează solemn ca, în în spiritul magistralei Expuneri, să acționeze cu
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VASILE TOMESCUMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Mă declar întru totul de acord cu prevederile proiectului Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor pe anul 1989 și cu celelalte proiecte de legi supuse dezbaterii și aprobării Marii Adunări Naționale și le voi vota cu toată încrederea.In deplin consens cu toți oamenii muncii, cu întregul nostru popor, țin să subliniez că Expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, in ședința comună a Plenarei Comitetu- tului Central' al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești constituie pentru partid, pentru națiunea ro.- mână un nou și strălucit exemplu de analiză științifică a experienței dobindite in construcția socialistă, de evaluare a stadiului actual și a direcțiilor de ridicare a României pe noi trepte de progres și civilizație, o contribuție de prestigiu la îmbogățirea gindirii și practicii revoluționare naționale și universale.Vă sîntem profund recunoscători, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru uriașele transformări ce au avut, Ioc in România socialistă, sub glorioasa dumneavoastră conducere, cel mai iubit fiu al poporului român, înălțător exemplu de viață, muncă și luptă eroică, devotat trup și suflet cauzei socialismului și comunismului, propășirii patriei noastre socialiste.Beneficiind permanent de indicațiile și îndemnurile pe care ni le-ați dat, mult stimate to
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ILIE MATEIMult Iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Continuînd de la cote superioare largile deschideri marcate de Congresul al IX-lea. tezele, ideile și orientările din Expunerea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cadrul ședinței comune a Plenarei Comitetului Centrâl ai Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă, și obștești, parte integrantă a monumentalei opere teoretice și practice a mult Iubitului șl stimatului conducător al partidului și statului nostru, reflectă permanenta preocupare a secretarului general al partidului pentru perfecționarea sistematică a întregii vieți economice, social-politice și culturale în interesul suprem al valorificării tot mai eficiente a resurselor umane și materiale ale țării, a potențialului de creație al națiunii noastre socialiste.In continuare, vorbitorul s-a referit la rezultatele obținute anul acesta in economia județului Timiș, arătind că, pe cele 11 luni, planul la producția- marfă industrială a fost îndeplinit integrai. O atenție deosebită a fost dată producției pentru export, reușindu-se să se onoreze integral obligațiile contractuale și să se asigure realizarea în devans a unor comenzi din luna decembrie și din trimestrul I al anului 1989. De asemenea, ne preocupăm zilnic de vămuirea întregii producții destinate exportului și reducerea stocurilor sunranor- mative. în agricultură. în centrul preocupărilor a stat folosirea cît mai judicioasă a pă- mîntului, a întregii baze teh- nieo-materiale in vederea creșterii continue a producțiilor, conform cerințelor noii revoluții agrare.Cu toate acestea, a arătat vorbitorul, raportîndu-ne activitatea de pînă acum la exigențele formulate in Expunerea prezentată în cadrul ședinței comune, trebuie să recunoaștem, în spirit critic și autocritic, că
CUVINTUL DEPUTATULUI

GHEORGHE OPREAMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați.Actuala sesiune a supremului for legislativ al țării are loc in ziua memorabilă în care poporul nostru aniversează împlinirea a șapte decenii de la înfăptuirea mărețului act istoric al făuririi statului național unitar român, strălucită încununare a luptei necurmate de veacuri pentru libertate și independență, pentru afirmarea ființei sale naționale in cadrul unui stat unic și suveran.Această zi de glorioasă aniversare ne oferă prilejul de a afirma, cu toată satisfacția și mindria patriotică, că idealurile patriotice, revoluționare pentru care au luptat strămoșii și părinții noștri, pentru care s-au jertfit comuniștii, alți militanți ai clasei muncitoare, pentru care poporul nostru a dat un greu tribut de sînge, se înfăptuiesc sub conducerea Partidului Comunist Român, care a- sigură avintul neîntrerupt al forțelor de producție, al dez-, voltării economico-sociale, ridicarea gradului de civilizație, a nivelului de trai al poporului nostru, afirmarea cu deplină putere a principiilor socialismului, ale umanismului revoluționar. 

fermitate în sistemul autocon- ducerii muncitorești-revoluțio- nare, pentru a-și aduce o contribuție mereu sporită, pe măsura învestiturii date de partid, la realizarea marilor obiective ale actualului cincinal, ale trecerii României la un nou stadiu de dezvoltare, în drumul ei spre noile culmi ale civilizației socialiste și comuniste.
varășe Nicolae Ceaușescu. cu prilejul vizitelor de lucru efectuate in județul Neamț, vizite ce au cuprins și cooperativa agricolă de producție Bodești, am aplicat cele mai bune tehnologii de lucru, am întărit ordinea și disciplina in toate sectoarele de producție, am dovedit că și în zona de deal- pă- mîntul este bun dacă este lucrat bine.în acest context, vă rog să-mi permiteți să vă raportez că unitatea in care îmi desfășor activitatea a obținut producții de 8 200 kg grîu la hectar, peste 7 000 kg de orz la hectar, aproape 70 000 kg sfeclă de zahăr. In zootehnie, am depășit cu 150 capete efectivul planificat la bovine, natalitatea s-a ridicat la 95 la sută, iar producția de lapte pe vacă furajată este de 5100 litri. Rezultatele obținute ne-au permis depășirea obligațiilor la fondul de stat, asigurarea integrală a programului de autoaprovizionare și realizarea unor beneficii de peste 14 milioane lei în anul 1988.Ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să milităm cu înaltă răspundere patriotică pentru a transpune în viață programul de muncă și acțiune revoluționară al partidului, a! întregului popor, acționind în așa fel incit să obținem rezultate care să ne aducă pentru a treia oară titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare".Acum, cind ne apropiem de cumpăna anilor, vă rugăm cu adine respect, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu. să primiți din partea gospodarilor din această zonă a Moldovei cele mai calde urări de sănătate și viață îndelungată, putere de muncă și de creație spre binele poporului și patriei noastre. Să ne trăiți întru mulți ani 1 
rezultatele Înregistrate nu slnt pe măsura potențialului tehni- co-material și uman de care dispunem, a sprijinului permanent pe care-1 primim din partea conducerii partidului și statului. Nu am făcut totul pentru urmărirea zilnică a recuperării restanțelor la producția fizică, pentru realizarea și expedierea producției destinate exportului. Vă asigurăm. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa. cu toată răspunderea pentru înlăturarea acestor neajunsuri într-unytimp cît mai scurt.Referindu-se la proiectul Legii planului național unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1989, la celelalte documente supuse dezbaterii și aprobării Marii Adunări Naționale, vorbitorul a subliniat că acestea asigură și în județul Timiș ritmurile și proporțiile necesare înfăptuirii neabătute a obiectivelor actualului cincinal din hotărîrile Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.în încheiere, vorbitorul a spus : Doresc, și cu acest prilej, să dau glas deplinei adeziuni a locuitorilor județului Timiș la politica internațională a partidului și statului nostru, politică întemeiată pe principiile independenței și suveranității naționale, ale păcii și colaborării, neamestecului în afacerile interne și avantajului reciproc. Viața a confirmat cu prisosință înalta valoare teoretică și practică a demersului României pe arena mondială, a demonstrat trăinicia și temeinicia consecventelor acțiuni ale României, ale marelui nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in făurirea unei lumi eliberate de arme și războaie, o lume a securității și cooperării internaționale, o lume mai bună și mai dreaptă.încredințez Mărea Adunare Națională, pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu tot mai multă răspundere și exigență, în spirit revoluționar și patriotic, pentru a ne aduce o contribuție mereu sporită la propășirea multilaterală a scumpei noastre patrii, România socialistă.

Aducem un fierbinte omagiu și profunda noastră recunoștință marelui fiu al națiunii, Erou între eroii neamului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care în decurs de aproape un sfert de veac de cînd, prin voința comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, se află in fruntea partidului și statului,' ca secretar general al P.C.R. și întîiul președinte al României, a înfăptuit cu strălucire unitatea întregului popor in jurul partidului, consfințind in fapt adevărata independență și suveranitate a țării.în atmosfera de puternică e- fervescență creatoare generată de magistrala Expunere prezentată de mult iubitul și stimatul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor ■de masă și obștești, trăiesc sentimente de înaltă vibrație patriotică pentru prezentul României socialiste, pentru viitorul luminos pe care il prefigurează acest document de inestimabilă valoare teoretică și practică, model inegalabil de a- naliză științifică, vizionară ale stadiului actual și de perspectivă, de aplicare creatoare a legilor obiective la condițiile specifice ale țării noastre, minunat program de muncă și ac

țiune revoluționară al partidului, al întregului popor.Impresionanta bogăție de idei și teze sintetizată de secretarul general al partidului in excepționala sa Expunere ilustrează pregnant înaltele virtuți de erudit ginditor și revoluționar ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, activitatea neobosită consacrată progresului economico-social al patriei, creșterii bunăstării 'materiale și spirituale a întregului nostru popor și ridicării prestigiului internațional al României socialiste, reprezintă o strălucită contribuție la dezvoltarea și îmbogățirea tezaurului teoriei și practicii revoluționare contemporane.Această largă deschidere spre analiza științifică profundă, din perspectiva dialecticii, a particularității actualei etape de construcție socialistă, a unor probleme de maximă însemnătate, cum ar fi rolul conducerii politice in viața și progresul de ansamblu al societății, importanța hotăritoare a fundamentării științifice a muncii de conducere și organizare, afirmarea puternică a organismelor democrației muncitorești-revoluțio- nare, rolul organelor și organizațiilor de partid in promovarea spiritului revoluționar, de angajare în înfăptuirea progra- ■melor actuale, in întărirea climatului de legalitate, in intensificarea activității politico- educative de formare a omului nou. îndreptățesc aprecierea că Expunerea tovarășului secretar general al partidului poartă girul unui remarcabil ..document programatic, ce marchează un nou și deosebit de important moment in desfășurarea cu succes a construcției societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României.Iată de ce doresc să exprim, în numele tuturor oamenilor muncii ce își desfășoară activitatea in domeniile chimiei, petrochimiei, industriei ușoare, transporturilor și telecomunicațiilor, precurri și al meu personal, înalta stimă, fierbintea dragoste, adinca prețuire și nemărginita recunoștință. pe care noi toți le nutrim față de viața și munca dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. consacrată fără preget patriei, poporului român, mobilizării largi a tuturor resurselor naționale, modului strălucit in care conduceți uriașa activitate a partidului și statului de aplicare a principiului științific de construire a socialismului — cu poporul și pentru popor — pentru edificarea neabătută în România a celei mai drepte și umane orîn- duiri, visul de aur al omenirii, comunismul.îmi îndeplinesc, în același timp, o datorie de conștiință în a aduce un cald și respectuos omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, care cu dăruire și pasiune revoluționară acționează pentru dezvoltarea cercetării științifice și tehnologice, a școlii și culturii românești, contribuie in mod deosebit la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economică și socială a țării.Analizind evoluția industriei chimice, petrochimice, a industriei ușoare și transporturilor în anii actualului cincinal, doresc să relev că, pe baza orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, s-a acționat cu precădere pentru dezvoltarea intensivă a. producției, preocu- pindu-ne stăruitor de îndeplinirea programelor speciale privind creșterea productivității muncii, utilizarea fondului de timp disponibil al mașinilor, utilajelor și instalațiilor, încadrarea în consumurile normate de materii prime, materiale, combustibili și energie, reducerea costurilor de producție.Totuși, realizările pe 11 luni ale acestui an, deși superioare celor obținute in anul trecut, sînt nesatisfăcătoare, situîn- du-se sub nivelul prevederilor de plan, al posibilităților teh- nico-materiaie de care dispun centralele și întreprinderile din aceste sectoare. Trebuie să arăt deschis. în spiritul înaltei responsabilități comuniste, că nerealizările înregistrate sînt determinate, în principal, de deficientele existente pe linie organizatorică, de faptul că nu am acționat cu toată fermitatea și nu am luat toate măsurile . pentru înlăturarea lipsurilor manifestate în activitatea ministerelor, centralelor și întreprinderilor.
CUVINTUL 

DINUMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Pentru milioanele de tineri din patria noastră, ca de altfel pentru întregul nostru popor, Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești reprezintă o vie ilustrare a capacității excepționale a secretarului general al partidului de a sesiza legitățile profunde ale vieții sociale și ale evoluțiilor vieții mondiale, o contribuție de seamă la dezvoltarea tezaurului gindirii sociale și politice care fundamentează revoluția și construcția socialistă, o amplă cartă programatică a acțiunii revoluționare pentru cucerirea de noi și mărețe victorii în grandioasa epopee a edificării socialismului și comunismului in România.în continuare, vorbitorul a spus : Toți tinerii patriei, cu profundă dragoste și recunoștință, vă adresează cel mai vibrant omagiu pentru geniul și eroismul cu care ați clădit destinele noastre de libertate, demnitate și fericire, pentru mărețele înfăptuiri ale poporului nostru, la care au avut cinstea supremă să participe și tinerele generații ale țării în perioada pe care cu mindrie o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".Crescuți și formați în anii cei mai rodnici din multimilenara istorie a patriei. însușin- du-și marile valori ale științei și culturii universale, devenin3 comuniști revoluționari, tinerii patriei iși îndreaptă in același timp, cu adine respect, gratitudinea către mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, eminent militant al partidului și statului nostru, personalitate a

Sarcinile deosebite ce ne revin în realizarea mărețelor o- biective stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului impun o modificare radicală In activitatea guvernului, a consiliilor de coordonare a ramurilor, ministerelor, centralelor și întreprinderilor, pentru afirmarea plenară a spiritului novator, a suflului nou in gîndire și acțiune revoluționară, pentru creșterea inițiativei, profesionalității și răspunderii organelor de conducere colectivă, a tuturor oamenilor muncii, în exercitarea deplină a democrației muncito- rești-revoluționare.Dezbaterile din cadrul adunărilor generale ale centralelor și întreprinderilor privind proiectele de plan și buget pe anul 1989 au dat posibilitatea oamenilor muncii să facă numeroase propuneri pentru Îmbunătățirea prevederilor in vederea realizării producției-marfă, a exportului, a indicatorilor de calitate și eficiență economică, pentru identificarea căilor de realizare a creșterii planificate, ceea ce dă garanția înfăptuirii cu succes a sarcinilor pe anul viitor și pe întregul cincinal.Vă asigurăm, mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că — insu- șindu-ne pe deplin prețioasele dumneavoastră orientări și indicații — vom situa in centrul activității noastre realizarea ritmică și integrală a producției fizice. în primul rînd a celei destinate exportului, utilizind cu maximum de eficiență toate resursele materiale și umane, acționind Îndeosebi pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, astfel încit să se asigure o desfacere competitivă pe piața externă și obținerea unor prețuri superioare. Totodată, vom face tot ceea ce este necesar pentru reducerea costurilor de producție.Vom depune eforturi sporite 'pentru a asigura realizarea exemplară a programelor de organizare și modernizare a proceselor de producție elaborate sub directa coordonare științifică â tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.Vom urmări în mod deosebit asimilarea și introducerea cu prioritate în fabricație a unor noi produse cu grad înalt de tehnicitate, care asigură valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, competitivitatea mărfurilor pe plan mondial.în spiritul indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vom pune un accent deosebit pe sporirea rolului bugetelor de venituri și cheltuieli in scopul întăririi controlului, a ordinii și disciplinei de plan, a răspunderii în folosirea fondurilor materiale și bănești încredințate de societate colectivelor noastre de oameni ai muncii, asigurind creșterea vitezei de rotație a mijloacelor circulante, reducerea stocurilor la strictul necesar, rentabilizarea tuturor produselor.Susținînd cu deosebită căldură adoptarea proiectelor de lege privind planul național unic de dezvoltare economico-socială a României, a planului de dezvoltare a agriculturii, industriei a- limentare, silviculturii și gospodăririi apelor și bugetul de stat pe anul 1989, supuse dezbaterii actualei sesiuni a Mării Adunări Naționale, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din industria chimică, petrochimică, industria ușoară, transporturi și telecomunicații, urmindu-vă exemplul de dăruire patriotică și abnegație revoluționară, vor acționa fără preget, vor face totul pentru înfăptuirea neabătută a prevederilor de plan pe acest an și pregătirea temeinică a planului pe 1989, pentru realizarea în cit mai bune condiții a întregului cincinal, a orientărilor de perspectivă formulate cu atîta clarviziune în magistrala dumneavoastră Expunere,1 fiind conștient! de însemnătatea covîrși- toare a etapei pe care o străbatem. de marile responsabilități ce le revin în înfăptuirea luminosului program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, întîmpi- nînd, astfel, cu noi și importante fapte de muncă Congresul al XIV-lea al partidului și cea de-a 45-a aniversare a marii noastre sărbători naționale.
DEPUTATULUI 
DRĂGANștiinței mondiale, pentru contribuția adusă Ia dezvoltarea e- conomico-spcială a patriei, la înflorirea științei, învățămîntului și culturii socialiste, la făurirea viitorului luminos al patriei. Vă raportăm că, pe baza programului de participare a tinerei generații la realizarea unor obiective cuprinse în planul național unic de dezvoltare e- conomico-socială a țării, în 1988 au fost inițiate ample acțiuni de muncă in sprijinul producției, in industrie, agricultură și celelalte sectoare de activitate, U.T.C. și U.A.S.C.R. îndeplinin- du-și planul de muncă patriotică pe acest an în proporție de’ peste 120 la sută. In cadrul celor 16 șantiere naționale ale tineretului, 42 județene și 122 locale, s-au realizat, în acest an, în care s-au împlinit patru decenii de la declanșarea epopeii muncii pentru țară, importante lucrări ce reprezintă realizarea planului de producție in proporție de peste 110 la sută. De asemenea, ne-am preocupat constant de sporirea contribuției tinerilor la realizarea obiectivelor noii revoluții știin- țifico-tehnice, extinzînd mișcarea de masă „Știință, tehnică, producție".în încheiere, vorbitorul a spus : Exprimindu-ne deplina adeziurie la importantele documente ce vor fi adoptate de marele for legislativ al țării, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că întregul nostru tineret, dovedind deplină maturitate politică și abnegație revoluționară, va urma neabătut strălucitoarea dumneavoastră pildă de erou al neamului, aducindu-și întreaga contribuție creatoare la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, pentru prosperitatea și înflorirea multilaterală a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

CUVINTUL DEPUTATULUI 
VASILE MILEAMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați.Strălucita Expunere prezentată de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, în ședința comună a Plenarei Comitetului Central al T.C.R.. a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești reprezintă un document politic cu adinei semnificații patriotice, care îmbrățișează in- tr-o vibrantă și emoționantă evocare glorioasa epopee a luptei poporului nostru pentru a-și cuceri dreptul de a trăi liber și unit in vatra strămoșească. încununată acum șapte decenii prin făurirea statului național unitar român.La aniversarea acestui măreț eveniment. încercăm un sentiment de profundă mindrie patriotică, că aspirațiile, speranțele și idealurile înaintașilor, care au luptat pentru eliberare națională și socială, dreptate și libertate, au realizat unirea cea mare de acum șapte decenii, și-au găsit deplină împlinire in anii socialismului, în epoca glorioasă inaugurată de Congresul al IX-lea, de cind la cirma destinelor națiunii vă aflați dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii, care de peste cinci decenii și jumătate v-ați consacrat viața de neasemuit revoluționar slujirii neobosite, cu abnegație și devotament nețărmurit, propășirii poporului român, in. deplină libertate și independență, triumfului cauzei socialismului pe pămintul străbun.Considerind problemele apărării ca o parte inseparabilă a construcției socialiste — a arătat în continuare deputatul — o dată cu definirea strategiei dezvoltării economico-sociale a țării, ați elaborat și fundamentat o nouă doctrină militară și ați pus bazele unui nou sistem național de apărare, plecînd de la concepția revoluționară potrivit căreia străjuirea integrității și independenței patriei este sarcina întregului popor.Dacă România are astăzi o armată puternică. modernă, bine pregătită și educată, care slujește cu credință interesele sale supreme și pe care se poate bizui oricind, aceasta o datorăm grijii dumneavoastră permanente.

CUVINTUL
MARIAMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Sesiunea Marii Adunări Naționale iși desfășoară lucrările în climatul de inaltă responsabilitate și exigență revoluționară, de profundă angajare patriotică generat de tezele, ideile și orientările cuprinse în magistrala dumneavoastră expunere, 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 obșțești, strălucită analiză științifică a marilor transformări revoluționare de pină acum, document de o deosebită valoare teoretică și practică, autentic program de muncă și luptă al partidului și poporului nostru, care stabilește obiectivele strategice in vasta operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Documentele supuse dezbaterii actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale sînt in deplină concordanță cu hotăririle Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului și asigură in continuare, prin prevederile lor, repartizarea echilibrată, armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului.Județul Buzău a cunoscut In anii construcției socialiste, cu deosebire după Congresul al IX-lea al partidului, care a deschis o epocă nouă, revoluționară în patria noastră, o adevărată renaștere prin dezvoltarea sa economică și socială, inregis-

CUVINTUL DEPUTATULUI 
GHEORGHE CONSTANTINESCUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați,în acest moment de bilanț, toți cei ce muncesc in unitățile din cadrul Ministerului Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții raportează conducerii de partid și de stat că au depus eforturi susținute pentru realizarea în condiții cît mai . bune a sarcinilor de plan, in vederea asigurării economiei naționale cu produse din ramurile’ de activitate specifice și creării în același timp a unor disponibilități tot mai mari pentru export. In perioada ce a trecut din acest an am realizat prevederile de plan la produc- ția-marfă, la productivitate, la majoritatea produselor fizice, la investiții, punînd in funcțiune toate obiectivele planificate, în centrul atenției noastre a stat in permanență activitatea de export, de promovare a produselor noastre pe piețele externe tradiționale și pe noi piețe, ajungînd să întreținem relații comerciale cu un număr de 90 țări.Raportăm Marii Adunări Naționale, dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că sînt luate măsuri pentru realizarea indicatorilor de plan pe anul 1988, precum și pentru pregătirea condițiilor de îndeplinire a planului pe anul 1989.în continuare, vorbitorul a prezentai» măsurile ce se întreprind in aceste sectoare pentru îmbunătățirea calității produselor. sporirea exportului, a productivității, diminuarea consu

Iată pentru ce. In același gind cu intregul nostru popor, oștirea țării vă înconjoară cu profundă dragoste și nemărginit devotament și este gata să execute cu abnegație ordinele și misiunile ce i le încredințați pentru inflorirea și apărarea patriei. Vă raportăm, tovarășe secretar general, că, acționind cu hotărîre — așa cum ne-ați cerut ia Conferința Națională — armata și-a Îndeplinit principalele obiective stabilite prin Directiva privind pregătirea militară și politică în perioada actuală.La obținerea acestor rezultate am beneficiat de mutațiile produse prin dezvoltarea impetuoasă a învățămîntului, științei și culturii, de roadele cercetării științifice naționale. Exprimăm, și cu acest prilej, profunda noastră recunoștință tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent conducător politic, savant de largă recunoaștere mondială, care conduce, cu înaltă competență, domenii de vitală importanță pentru progresul societății noastre.Pătrunși de adevărul, subliniat de dumneavoastră in repetate rînduri, că puterea de apărare a țării rezidă, in primul rind, in forța ei economică, mii de ostași, umăr la umăr cu oamenii muncii, participă cu entuziasm la uriașul efort al construcției socialiste.Conștienți de importantele răspunderi ce revin armatei din Planul național unic pe anul 1989, militarii își vor face cu cinste datoria, in domeniul dezvoltării bazei energetice, extinderii amenajărilor pentru irigații, la construirea noii magistrale albastre București—Dunăre, la realizarea altor obiective prioritare, oriunde patria va avea nevoie.Vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general al partidului, președintele Republicii, comandant suprem al forțelor armate, că, ințelegînd marile răspunderi ce-i revin, armata se va pregăti temeinic pentru a fi gata ca, împreună cu poporul, să-și îndeplinească, la chemarea patriei, la ordinul dumneavoastră, rolul de apărare a independenței țării și cauzei socialismului, să participe la dezvoltarea economico- socială, la sporirea gloriei și măreției României socialiste.
DEPUTATEI
LAZĂRtrînd, datorită grijii deosebite pe care o purtați dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, importante ritmuri de creștere în toate sectoarele de activitate.Acționind în spiritul Tezelor din aprilie, oamenii muncii din județul Buzău au depus și in acest an eforturi susținute pentru realizarea sarcinilor economico-sociale ce le-au revenit în profil teritorial. în industrie, planul producției-marfă pe 10 luni a fost îndeplinit, rezultate bune înregistrîndu-se și in agricultură, investiții, construcții, transporturi, in celelalte domenii.Realizările obținute nu slnt Insă pe măsura bazei materiale de care dispunem, deoarece in unele unități industriale și a- gricole nu s-au realizat toți indicatorii economici.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu mai multă hotărire și răspundere pentru îndeplinirea pianului pe acest an, pregătind toate condițiile necesare realizării integrale a planului pe anul viitor.Exprimindu-ml deplinul acord cu proiectul Legii planului național unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1989, cu celelalte proiecte de legi și documente puse în dezbaterea forului legislativ al țării, vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Buzău iși vor înzeci eforturile, muncind cu dăruire și abnegație revoluționară pentru a-și aduce contribuția, alături de intregul nostru popor, la înfăptuirea cu succes a programelor de dezvoltare economico-socială a patriei.

murilor și sporirea eficienței întregii activități.Indicatorii de plan, ai bugetului de venituri și cheltuieli, a spus deputatul, au fost dezbătuți în. adunările generale ale oamenilor muncii, punindu-se accent pe întărirea continuă a autoconducerii muncitorești și autogesttanii economico-finan- ciare, pe răspunderea ce-i revine fiecărui om al muncii In tripla calitate de proprietar. producător și beneficiar al bunurilor materiale. în vederea realizării exemplare a indicatorilor de plan care ne revin in viitor vom acționa pentru întronarea unei discipline ferme, vom desfășura o intensă muncă politică, ideologică și organizatorică pentru ca activitatea tuturor unităților Ministerului Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții să se ridice la nivelul exigențelor actuale.în lumina sarcinilor ce ne revin din magistrala dumneavoastră Expunere, mult stimate tovarășe secretar general al partidului, vom acorda cea mai mare atenție perfecționării in continuare a activității organelor de conducere colectivă, astfel încit ansamblul acestor organe și fiecare din membrii lor să acționeze cu înaltă competentă și răspundere pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului, programelor, pentru aplicarea întocmai a mecanismului economico- financiar, înfăptuirea eficientă a autoconducerii muncitorești, autogestiunii și autofinanțării în fiecare unitate.Declarîndu-mă întru totul da acord cu proiectele de legi supuse dezbaterii, in numele oamenilor muncii din ramurile 

industrializării lemnului, materialelor de construcții, sticlei și ceramicii fine, asigurăm Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom acționa cu toată energia, în spirit revoluționar, pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor actualului cincinal.
CUVINTUL DEPUTATULUI

GHEORGHE DIMOIUMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Importanța deosebită a conținutului documentelor pe care le dezbatem astăzi, in spiritul tezelor, ideilor și orientărilor cuprinse in mărețul program de muncă și luptă al întregului nostru popor, pe care îl constituie magistrala Expunere a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, prezentată in cadrul ședinței comune a celor mai reprezentative foruri politice din sistemul democrației noastre muncitorești-revo- luționare. in atmosfera de mare sărbătoare prilejuită de împlinirea a 70 de ani de la făurirea statului național unitar român, conferă actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale dimensiunile și semnificațiile momentelor de referință in istoria edificării noii societăți pe pămîntul României.Cu profundă satisfacție constatăm că înfățișarea țării, succesele de înalt prestigiu obținute în făurirea unei economii naționale moderne și marile transformări revoluționare ce au avut loc în modul de viață al tuturor celor ce muncesc din patria noastră confirmă pe deplin justețea politicii Partidului Comunist Român și a opțiunii istorice a întregului partid și popor de a învesti, cu peste 23 de ani în urmă, cu răspunderile supreme în conducerea de partid și de stat pe Marele Fiu-Erou al națiunii noastre, genialul strateg al edificării socialismului și comunismului in România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii.După ce a subliniat că în județul Constanța, in anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, s-au realizat investiții in valoare de peste 280 miliarde lei, vorbitorul a spus : Județul nostru, care în anul Congresului al IX-lea al partidului se număra încă printre
CUVINTUL DEPUTATULUI 

IOAN FORISMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați și invitați.în aceste momente Înălțătoare, cînd sărbătorim Împlinirea a șapte decenii de la făurirea statului național unitar român, vă rog să-mi permiteți, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să dau glas sentimentelor de adincă recunoștință pe care oamenii muncii din județul Călărași, asemenea întregului nostru popor, le nutresc față de dumneavoastră, cel mal iubit fiu al națiunii, ctitorul României socialiste moderne.Doresc, totodată, să exprim cele mai alese sentimente de inaltă considerație, stimă și respect, cele mai calde mulțumiri tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru vasta sa activitate dedicată progresului multilateral al țării, dezvoltării științei, învățămîntului și culturii românești, pentru întărirea păcii în lume.Proiectele de legi supuse dezbaterii Marii Adunări Naționale sînt menite să asigure cadrul optim pentru valorificarea deplină a bazei tehnico-mate- riale a economiei naționale, pentru punerea în valoare a uriașului potențial uman de care dispunem. Prevederile legilor și programelor aflate pe ordinea de zi a sesiunii noastre stabilesc județului Călărași sarcini de importantă deosebită, dovadă a grijii partidului și statului nostru pentru dezvoltarea echilibrată și proporțională a tuturor zonelor țării.Raportez Marii Adunări Naționale că în 10 luni din acest an unitățile industriale ale județului nostru au realizat, comparativ cu aceeași perioadă din
CUVINTUL DEPUTATULUI 

PAVEL ARONMult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați,Consider drept o datorie de onoare și conștiință ca. luind cuvintul la înalta tribună a supremului forum legislativ al țării, să dau mai întîi glas simțămintelor de aleasă stimă, profundă dragoste și nețărmurită recunoștință pe care oamenii muncii din transporturi și telecomunicații le nutresc față de cel mai iubit fiu al poporului român, eminent patriot și revoluționar, luptător înflăcărat pentru cauza păcii, libertății și independenței popoarelor. genialul ctitor al României socialiste moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Reunită in această zl solemnă, cind întregul popor sărbătorește șapte decenii de la făurirea statului național unitar român, actuala sesiune a Marii Adunări Naționale își desfășoară lucrările sub auspiciile puternicei efervescențe politice, revoluționare generate de Expunerea prezentată de conducătorul partidului și statului nostru în deschiderea ședinței comune a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, document de excepțională însemnătate, care se constituie drept un inestimabil tezaur al gindirii și acțiunii re

întîmpinînd astfel Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român și cea de-a 45-a aniversare a eliberării patriei cu noi și importante succese în ridicarea pe noi culmi de progres șl civilizație a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.
zonele mai puțin dezvoltate ale tării, realizează astăzi nave de mare tonaj, produse ale petrochimiei și chimiei, extrage hidrocarburi din subsolul marin și dispune de condițiile necesare .pentru realizarea obiectivelor noii revoluții agrare. în cele 11 luni din acest an s-a realizat planul producției-marfă industriale cu O creștere față de aceeași perioadă a anului 1987 de aproape 13 la sută, întregul spor obținîndu-se pe seama creșterii productivității muncii. La export au fost onorate contractele stabilite pentru această perioadă ; livrările la fondul de stat au fost mai mari decît cele din aceeași perioadă a anului trecut, atit la cereale și plante tehnice, cit șl la principalele produse animaliere. Productivitatea muncii a crescut cu 33 mii lei pe o persoană, iar cheltuielile la 1 000 lei producție- marfă au scăzut cu 20,3 lei pe ansamblu, incadrîndu-ne in normativele economico-financiare. Analizindu-ne activitatea în spiritul înaltelor exigențe formulate de dumneavoastră, trebuie să arătăm că rezultatelemuncii noastre nu sînt în totalitate satisfăcătoare, in concordanță cu nivelurile planificate, cu posibilitățile tehnice și materiale de care dispunem. Iată de ce sintem hotărîți să mobilizăm toate forțele pentru a acționa in spiritul exigenței maxime, al ordinii și disciplinei pentru creșterea calității produselor și încadrarea lor în criteriile de eficiență economică maximă.Asigur Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră.mult iubite și tovarășe secretar Nicolae Ceaușescu, constructorii de nave stimate general că noi, constăn-țeni, sîntem hotărîți să acționăm cu fermitate și spirit revoluționar pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an, pe 1989, pe intregul cincinal, pentru creșterea contribuției colectivului nostru de muncă la realizarea programelor de înălțare pe noi culmi de civilizație și progres a României socialiste.
1987, o producție-marfă Industrială cu 12 la sută mai mare, iar productivitatea muncii a sporit cu 7,2 la sută ; producția pentru export este cu 47,8 la sută mai mare. De asemenea, pe 10 luni ale acestui an un număr de 52 unități au realizat un beneficiu care totalizează peste 580 milioane lei.Și in agricultură, acționîn- du-se pentru infăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, s-au obținut importante realizări ; județul nostru a livrat la fondul centralizat al statului peste 1,5 milioane tone cereale, alte însemnate' cantități’ de produse vegetale și animaliere.Analizind însă rezultatele obținute in spiritul exigenței revoluționare, trebuie să recunoaștem în mod deschis că, atit în industrie, cit și în agricultură, se manifestă Încă neajunsuri, unele unități nereușind să asigure îndeplinirea integrală a tuturor indicatorilor de plan.îmi exprim deplinul acord cu proiectul Legii planului națio nai unic de dezvoltare economi co-socială a României pe anul 1989, cu celelalte documente supuse dezbaterii și aprobării Marii Adunări Naționale, elaborate cu aportul ’determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu, și care pun cu pregnanță în evidență remarcabila sa capacitate și concepția sa profund științifică privind strategia progresului nostru economico-social.în încheiere, vă rog să-mi Îngăduiți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă asigur, în numele oamenilor muncii, al tuturor locuitorilor județului Călărași, că nu vom precupeți nici un efort pentru a răspunde prin noi fapte de muncă înflăcăratelor îndemnuri, chemărilor revoluționare pe care ni le-ați adresat în a- ceste zile istorice, de a face totul pentru a ti la înălțimea încrederii pe care ne-o acordați, a viitorului de glorie și de măreție către care conduceți minunatul nostru popor.
voluționare a epocii noastre.Referindu-se la sarcinile ce revin transporturilor și telecomunicațiilor din proiectul Legii planului național unic de dezvoltare economico-socială a României in anul 1989, din celelalte documente supuse dezbaterii și aprobării forumului legislativ . suprem, vorbitorul a spus : Comparativ cu realizările preliminate pe anul in curs, volumul mărfurilor transportate va crește, în concordantă cu cerințele economiei naționale, atit pe ansamblul ministerului, cît și pe fiecare subsistem in parte, sporuri accentuate revenind căii ferate, ca principal factor de realizare a traficului intern, precum și transporturilor navale, maritime și fluviale.Și in anul viitor, transporturilor și telecomunicațiilor le sînt alocate importante fonduri de investiții. Ele sînt îndreptate atit spre înnoirea zestrei tehnice cu mijloace și instalații de mare randament și eficiență, cu performanțe superioare de exploatare, cît și, mai ales, spre executarea unor lucrări de interes național, care să asigure pe ansamblul economiei paționale reducerea cheltuielilor de transport.Vorbitorul a informat că pe cele 11 luni din atest an sarcinile privind transporturile de mărfuri au fost realizate atit pe ansamblu, cît și ,de către
(Continuare în pag. a Vil-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. I)
de-a lungul secolelor, au luptat șl 
s-au jertfit pentru apărarea gliei 
străbune, pentru libertate socială și 
unitate națională, patrioților și mili- 
tanților revoluționari, maselor mun
citorești și țărănești, intelectualilor, 
care in urmă cu 7 decenii au înfăp
tuit Marea Unire — măreț act care 
și-a găsit consfințirea definitivă sub 
această cupolă încărcată de istorie.

Cu îndreptățită mindrie putem afir
ma că din cei 70 de ani care au 
trecut de la făurirea statului națio
nal unitar român, liber și indepen
dent, se detașează cu strălucire — 
prin marile împliniri fără egal in în
treaga noastră existență — perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea, 
dominată decisiv de puternica perso
nalitate a secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, ce 
poartă pecetea gindirii și acțiunii sale 
revoluționare, perioadă înscrisă pen
tru totdeauna, cu litere de aur, in 

conștiința națiunii și istoria patriei, 
drept „Epoca Nicolae Ceaușescu“.

în aceste momente înălțătoare, cind 
întregul popor, strins unit in jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, acționează cu 
devotament și hotărire pentru înde
plinirea in cele mai bune condiții a 
planului de dezvoltare economico- 
socială și transpunerea fermă in 
viață a luminosului Program de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate — avînd permanent 
exemplul dumneavoastră însuflețitor 
de muncă și activitate revoluționară 
— reafirmăm angajamentul nostru 
solemn, împreună cu întregul popor, 
de a milita cu totală abnegație și 
răspundere patriotică pentru reali
zarea neabătută a sarcinilor ce ne 
revin, spre a întimpina cu noi și 
mărețe victorii cea de-a 45-a aniver
sare a marii noastre sărbători națio
nale și Congresul al XIV-lea al 
partidului, de a ne consacra toate 
forțele, energia și capacitatea crea

toare cauzei înfloririi și prosperității 
României socialiste, ridicării ei pe 
noi culmi de civilizație și progres, 
colaborării și păcii între toate națiu
nile lumii.La propunerea Biroului Marii Adunări Naționale a fost adoptată in unanimitate următoarea ordine de zi :1. Validarea alegerii unor deputați în Marea Adunare Națională.2. Proiectul Legii planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1989.3. Proiectul Legii planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor al Republicii Socialiste România pe anul 1989.4. Proiectul Legii bugetului de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1989.5. Programul privind autocondu- cerea și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimenta- 

re și bunuri industriale de consum pe anul 1989.6. Proiectul Legii privind perfecționarea mecanismului economico-fi- nanciar prin îmbunătățirea sistemului de formare a prețurilor.7. Proiectul Legii privind perfecționarea sistemului de retribuire pentru stimularea producției de export și a exportului.8. Proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cuprinzind norme cu putere de lege emise de Consiliul de Stat.La primul punct al ordinii de zi, președintele Comisiei de validare, tovarășul Nicolae Mihalache, a prezentat Raportul acestei comisii privind validarea alegerii in Marea A- dunațe Națională a deputaților Ion Popa, in Circumscripția electorală nr. 7 Lupeni, județul Hunedoara, și Marcel Dobra, în Circumscripția e- lectorală nr. 5 Căzănești, jud/țul Ialomița.Marea Adunare Națională a aprobat, cu unanimitate de voturi, ra-- 

portul Comisiei de validare. Deputății nou aleși au depus apoi jură- mintul de credință și devotament față de Republica Socialistă România.Tovarășul Constantin Dăscălescu, prirrfministru al guvernului, a prezentat expunerea asupra proiectelor Legii planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România, Legii planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor, și Legii bugetului de stat pe anul 1989.în continuare? tovarășul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, a prezentat cora- portul acestui consiliu asupra celor trei proiecte de legi.Raportul comisiilor permanente de specialitate ale M.A.N., care au examinat și avizat favorabil aceste proiecte de legi, a fost prezentat de deputata Elena Pugna, vicepreședinte al Comisiei pentru industrie și activitatea economico-financiară.

în cadrul dezbaterilor generale a- supra acestor proiecte de legi au luat cuvintul deputății Ioachim Mo- ga. Marin Enache, Stancu Zamfir, Ștefan Rab, Gheorghe David, Steli- ana Istodorescu, Ion Ursu.în cadrul ședinței de după-amiază au continuat dezbaterile generale asupra acelorași proiecte de legi.Au luat cuvintul deputății Ion Dincă, Ion Savu, loan Simion, Ștefan Korodi, Vasil e Tom eseu, Ilie Matei, Gheorghe Oprea, Dinu Dră- gan, Vasile Milea, Maria Lazăt, Gheorghe Constantinescu, Gheorghe Dimoiu, loan Foriș, Pavel Aron, Ioan Ungur, Vasile Bărbuleț.Marea Adunare Națională, după discuția pe articole, a adoptat, cu unanimitate de voturi, Legea planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1989 ; Legea planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor ai Republicii Socialiste România ■ pe 

anul 1989 ; Legea bugetului de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1989.Elaborate și fundamentate sub directa îndrumare a secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, planurile adoptate sint in deplină concordanță cu obiectivele stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului, cu cerințele dezvoltării în continuare a economiei noastre naționale și asigură creșterea, în ritm susținut, a forțelor de producție, sporirea avuției naționale, a bunăstării întregului popor. Planurile adoptate, care fundamentează multilateral buna funcționare a economiei naționale în anul viitor, asigură mobilizarea tuturor resurselor materiale și umane in vederea transpunerii, cu succes, în viață a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Lucrările sesiunii continuă.
Din cuvintul participanților la dezbateri

(Urmare din pag. a Vl-a) sectoarele feroviar, auto și fluvial. Au fost, de asemenea, îndeplinite sarcinile privind transporturile de călători, precum și cele revenind transporturilor aeriene.în continuare, vorbitorul a spus : Doresc să folosesc acest prilej pentru a exprima deosebita noastră gratitudine, stima și aleasa considerație față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. eminent om politic și de stat, savant de largă recunoaștere mondială, sub a cărei conducere directă de înaltă competență știința și cultura românească au făcut progrese remarcabile, resimțite pregnant și in activitatea transporturilor și telecomunicațiilor.Puternic mobilizați de vibrantele chemări ale secretarului
CUVINTUL DEPUTATULUI 

IOAN UNGUR• Mult Iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați,Vă rog să-mî permiteți să dau glas profundei recunoștințe pen- 

general al partidului adresate partidului, clasei muncitoare, întregului popor, în perioada care urmează pînă la sfirșitul anului vom acționa cu toată fermitatea pentru lichidarea grabnică a unor neajunsuri ce mai există încă in activitatea noastră.Vă încredințăm, mult stimate tovarășe președinte al Republicii Socialiste România, că puternicul detașament muncitoresc al lucrătorilor din transporturi și telecomunicații, strins unit în jurul gloriosului nostru partid comunist, va munci cu dăruire și abnegație, în spirit revoluționar, pentru Îndeplinirea exemplară a misiunilor încredințate, pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru ridicarea României socialiste pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație.
tru contribuția hotărîtoare pe care secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o aduce necontenit la dezvoltarea teoriei și practicii construcției socialiste, la fundamentarea ști

ințifică a politicii interne și externe a partidului și statului nostru,, pentru cutezanța revoluționară și energia neobosită cu care conduce destinele României socialiste.îmi exprim, totodată, înalta stimă și aleasa prețuire față de activitatea multilaterală, de îndrumările de înaltă competență ale tovarășei» Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională, care își aduce o contribuție hotărîtoare la elaborarea și transpunerea in viață a planurilor și programelor noastre de dezvoltare, la promovarea progresului științific, ' la introducerea tehnologiilor înaintate în economia noastră.Potrivit prevederilor proiectului Legii planului național unic de dezvoltare economico- socială a Republicii Socialiste România, pe anul 1989 — pentru a cărui adoptare, ca și pentru adoptarea celorlalte proiecte de legi, votez cu deplină încredere — volumul comerțului exterior al României va crește considerabil față de anul trecut.Sarcinile ce revin comerțului exterior sint mobilizatoare, pe deplin realizabile, deoarece au o puternică bază materială a- sigurată prin ritmurile de creștere prevăzute in toate ramu

rile productive și prin măsurile ferme de introducere . a progresului . tehnico-științific. Beneficiem, de asemenea, de un cadru extern favorabil, creat prin vasta și neobosita activitate internațională pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, o desfășurați cu atita abnegație in slujba intereselor supreme ale poporului român, prin consecvența principială cu care este promovată participarea activă a țării noastre la diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale și spirituale.în scopul asigurării condițiilor care să permită îndeplinirea prevederilor de plan pe 1989, in primul rînd pe linia exportului, acționăm susținut pentru încheierea contractelor externe, avînd permanent în vedere creșterea eficienței exportului nostru, ridicarea nivelului tehnic calitativ și diversificarea produselor oferite partenerilor străini, astfel ca să promovăm pe piețele externe mărfuri cu un grad superior de prelucrare și valorificare. Acționăm pentru promovarea unor forme superioare de cooperare, urmărind lărgirea exportului românesc de utilaje și instalații complexe, obținerea unui aport valutar sporit din lucrările de construcții-montaj și din 

alte activități, o mai bună pregătire a ofertelor la 'licitațiile internaționale, asigurarea economiei naționale cu materii prime și materiale de bază.Puternic mobilizați de orientările cuprinse in Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, lucrătorii din comerțul exterior asigură Marea Adunare Națională că sint ferm hotărîți să muncească exemplar pentru a
CUVINTUL DEPUTATULUI

VASILE BĂRBULEȚMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși.Sesiunea Marii Adunări Naționale are loc in atmosfera de deplină angajare și unitate revoluționară a întregului nostru popor, generată de magistralul program de înălțare a patriei pe noi trepte de progres și civilizație cuprins în strălucita Expunere prezentată în cadrul ședinței comune a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ilustru conducător al partidului și poporului nostru, genial gîndi- tor și om politic al lumii contemporane, Erou între eroii nea

îndeplini integral programele de export. Vor face totul pentru a pune in valoare posibilitățile create pentru intensificarea participării României socialiste la diviziunea mondială a muncii, factor esențial in politica de pace și înțelegere intre popoare, pe care țara noastră, sub conducerea înțeleaptă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, o promovează cu consecvență.
mului, omul de numele căruia se leagă toate mărețele împliniri ale celei mai rodnice epoci din istoria patriei. Lucrările supremului for legislativ al țării se desfășoară. totodată, sub semnul vibrantei cinstiri a șapte decenii de la făurirea statului național unitar român.' act istoric ce constituie o strălucită încununare a luptei multiseculare pentru unitate, rezultatul firesc, legic al dezvoltării istorice a poporului român, al voinței acestuia de a fi liber și stăpin în propria Iul țară.în acest emoționant moment sărbătoresc, noi. cei care trăim și muncim pe străvechea vatră românească a Maramureșului, ne exprimăm cele mai alese sentimente de mindrie patriotică pentru mărețele înfăptuiri ale națiunii noastre, ce poartă amprenta gindirii dumneavoastră cutezătoare, mult iu

bite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și vă adresăm fierbintele nostru omagiu de inimă și conștiință pentru tot ceea ce faceți, cu dăruire patriotică și patos revoluționar, în vederea înfloririi multilaterale a țării, înfăptuirii celor mai înalte idealuri ale poporului român.Exprimăm, totodată, înalta noastră admirație și respectuoasa gratitudine tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, personalitate proeminentă a partidului și statului nostru, savant de largă recunoaștere internațională, pentru remarcabila contribuție pe care o aduce la elaborarea șl transpunerea în viață a politicii partidului și statului. Ia afirmarea impetuoasă a științei, in- vățămintului, artei și culturii românești.în continuare, vorbitorul a spus : Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, colectivele de oameni ai muncii din industria județului au obținut, în perioada ce a trecut din acest an, unele rezultate bune în realizarea producției fizice, livrînd suplimentar economiei naționale importante cantități de cupru si plumb in concentrate, pirită și metale neferoase. alte produse solicitate la export și pe piața internă. Au fost realizate integral contractele la export și îndeplinit planul la investiții. în conformitate cu olanul național unic, in anul viitor se prevede ca jude

țul Maramureș să realizeze o producție-marfă industrială cu 7 la sută mai mare decit in 1988, cu 17 la sută la export și cu 37 la sută la investiții. Mutații importante se vor produce și in agricultura județului, prin creșterea producției agricole cu 4 la sută, precum și in domeniul modernizării localităților, în creșterea nivelului de trai material și spiritual.în numele oamenilor muncii din județul Maramureș, exprim, și cu acest prilej, deplina adeziune față de politica externă înțeleaptă și clarvăzătoare a partidului și statului nostru, magistral definită în Expunerea pe care ați prezentat-o în cadrul lucrărilor ședinței comune a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești.Declarîndu-mi deplinul acord cu documentele de pe ordinea de zi, vă rog să-mi permiteți ca în numele locuitorilor județului Maramureș să vă adresez, din adîncul inimii, dumneavoastră, mult'iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu. cele mai respectuoase urări de fericire, de viață îndelungată și putere de muncă, pentru a ne conduce cu aceeași înțelepciune și cutezanță revoluționară pe drumul luminos al socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie.
CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 70 DE ANI DE LA FORMAREA STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN

Depunerea unor coroane și jerbe de flori

Adunarea generală a Grupului român din Uniunea Interparlamentară

Cu prilejul Împlinirii a 70 de ani de la formarea statului național unitar român, la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism și la Monumentul eroilor patriei din Capitală au fost depuse, joi, coroane și jerbe de flori.Au fost depuse coroane de flori din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, Marii Adunări Naționale. Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne, Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România și Consiliului Național al Organizației Pionierilor, Consiliului Național al Femeilor, Comitetului municipal București al P.C.R. și Consiliului popular municipal București, Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate maghiară și Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate germană, precum și din partea unor întreprinderi bucu- reștene.Au fost depuse, de asemenea, coroane de flori din partea corpului diplomatic.

Muzeul Unirii din Alba lulia a fost redeschisDe ziua Marii Uniri, Ia împlinirea a șapte decenii de la evenimentul înscris cu litere de aur în cartea de istorie a neamului românesc, a fost redeschis, cu un fond de mărturii documentare mult îmbogățit, Muzeul Unirii din Alba lulia. Sala „Unirii" oferă acum vizitatorilor noi piese documentare — acte, corespondență, manuscrise, cărți, afișe, piese de mobilier — care stau mărturie luptei poporului român pentru libertate, unitate și independență, pentru păstrarea ființei naționale.Rețin atenția documente originale ale Unirii, cărți vechi referitoare la

Grupuri de pionieri au depus jerbe de flori.La solemnități au participat tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu, Gheorghe Oprea, Ludovi.c Fazekas, Constantin Radu, Vasile Milea, Tudor Postelnicu, precum și membri ai C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și ai guvernului, reprezentanți ai u- nor instituții centrale, organizații de masă și obștești, generali și ofițeri, activiști de partid și de stat, delegații ale oamenilor muncii din întreprinderi și instituții, studenți și e- levi, pionieri.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.Companii de onoare formate din ostași ai forțelor armate, membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru a- părarea patriei, aliniate pe platourile monumentelor,, au prezentat o- norul.A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.După depunerea coroanelor de flori, cei prezenți au păstrat un moment de reculegere.Cu același prilej, la Mausoleul eroilor de la Mărășești s-a desfășurat, joi dimineața, solemnitatea depunerii unor coroane de flori.Au participat tovarășii Constantin Oiteanu, Ion Radu, Niculina Moraru, prim-secretar al Comitetului județean Vrancea al P.C.R., general-maior Ștefan Gușă, prim-adjunct al minis

Țările Române, afișe ilustrind anul 1918, steaguri, biroul la care a fost redactată Declarația din 12 octombrie 4918 prin care poporul român se declară liber să-și hotărască singur soarta, scrisori din perioada primului război mondial referitoare la Unire.La loc central este marcată împlinirea a șapte decenii de la făurirea statului național unitar român, o secțiune specială reflectind ideea unirii, a independenței și suveranității naționale în zilele noastre, cu precădere în anii de mărețe prefaceri al „Epocii Nicolae Ceaușescu". 

trului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, Andrei Neagu, președintele Comitetului foștilor luptători și veterani de război împotriva fascismului, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, generali activi și in rezervă, veterani de război, oameni ai muncii din orașul Mărășești și din municipiul Focșani.Pe platoul din fața mausoleului era aliniată o companie de onoare alcătuită din ostași ai forțelor noastre armate, membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei.A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.La Mormîntul eroului necunoscut din fața mausoleului, în acordul Imnului eroilor, s-a desfășurat momentul solemn al depunerii coroanelor de flori din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat șl a Guvernului Republicii ‘Socialiste România, Comitetului județean Vrancea al P.C.R,. Comitetului județean Vrancea al U.T.C., Consiliului județean al Organizației pionierilor și șoimilor patriei, precum și din partea unor reprezentative unități economice ale județului Vrancea.Participanții la ceremonie au păstrat un moment de reculegere.

t V
19,00 Telejurnal
19,25 Din Expunerea secretarului 

general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind stadial 
actual al societății socialiste 
românești și perspectivele dez
voltării sale viitoare, perfecționa
rea conducerii economico-sociale, 
dezvoltarea democrației muncito- 
rești-revoluționare ; rolul statului 
și al organismelor democratice. 
Creșterea rolului Partidului Co
munist Român șl activitatea Ideo
logică, politico-educativă, ridica
rea nivelului de cunoaștere știin
țifică, de cultură, a conștiinței re

în încheierea solemnității, cei prezent! au primit defilarea gărzii. de onoare.La Alba Iuiia au avut loc, in aceeași zi, solemnități în cadrul cărora au fost depuse coroane și jerbe de flori la Cimitirul eroilor români, statuia lui Mlhai Viteazul, Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan și Monumentul de pe Dealul Furcilor.Au participat membri ai birourilor și comitetelor județean și municipal de partid, conducători de instituții și mari unități economice, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, militari, elevi și pionieri.Au fost depuse coroane de flori din partea comitetelor județean și municipal de partid, Garnizoanei militare, Consiliului popular județean, Comitetului județean al U.T.C., Consiliului județean al sindicatelor, precum și a unor colective de oameni ai muncii.în cinstea aceluiași eveniment, au mai avut loc depuneri de coroane și jerbe de flori pe Cîmpia Libertății- din Blaj, la statuia lui Avram Iancu din orașul Cîmpeni, la monumentul lui Ioan Buteanu din Abrud și la monumentul ridicat în memoria lui Mihai Viteazul la Mirăslău, precum și la monumentele închinate luptei pentru independența țării și făurirea statului național unitar român și eroilor patriei din numeroase localități. (Agerpres)
voluționare. Raportul de forțe și 
caracteristicile fundamentale ale 
situației internaționale

20.15 Program de acțiune revoluționară, 
de muncă exemplară pentru în
tregul popor • Concepte și orien
tări de excepțională valoare cu 
privire la progresul multilateral
al patriei

20.35 Copiii cintă patria și partidul 
Spectacol literar-muzical-coregra- 
fic (color)

20,55 învățămînt — cercetare — pro
ducție (color) •

21.15 Unire, unitate — idealuri împlini
te, mărețe perspective (color) 
• Sub semnul unității întregului 
popor

21.35 Te cintftm, iubită țară. Muzică 
ușoară românească (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

Joi, 1 decembrie, a avut loc Adunarea generală a Grupului român din Uniunea Interparlamentară, care a dezbătut și aprobat Raportul de activitate al Grupului interparlamentar român și al Grupului parlamentarilorromătli pentru securitate și cooperare in Europa pe acest an, precum și proiectul de program pe' anul 1989.Lucrările au fost conduse de tovarășul Nicolae Giosan, președinte al Marii Adunări Naționale.Au luat cuvintul tovarășii Marin Ivașcu, vicepreședinte ai M.A.N., președintele Grupului român din Uniunea Interparlamentară, Radu Voinea, președintele Grupului parlamentarilor români pentru securitate și cooperare in Europa, Ștefan Ște- fănescu, Eugenia Petreș, Mihail Ni- culescu, Maria Mitrofan, Dumitru Ghișe, deputați,Participanții la adunare au dat cea mai înaltă apreciere tezelor, ideilor și Orientărilor cuprinse in Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comu
Mobilizator program de muncă

(Urmare din pag. I)Mărețele realizări de după Congresul al IX-lea se leagă durabil, prin ce au ele mai semnificativ, mai profund, de efortul întregii societăți pentru ridicarea nivelului de pregătire generală al maselor.Participanții Ia dezbaterile din cadrul înaltului forum democratic au evocat — și cu acest prilej — cu deosebit respect, rolul hotăritor în afirmarea și înflorirea științei, în- vățămintului și culturii românești, in elaborarea și înfăptuirea tuturor planurilor șl programelor de dezvoltare economico-socială a patriei al tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, personalitate proeminentă a vieții științifice mondiale.Coordonatele dezvoltării econo- mico-sociale. in noua etapă, sint trasate in strînsă conexiune cu cerințele majore privitoare la modernizarea structurilor de producție, cu deosebire în industrie și agricultură, cele două ramuri de bază ale economiei naționale, creșterea rapidă a productivității muncii, valorificarea la un nivel superior a materiilor prime și resurselor energetice, reducerea accentuată a cheltuielilor materiale, ridicarea substanțială a calității produselor, sporirea eficienței exporturilor noastre pe piața internațională, amplificarea tuturor factorilor intensivi, calitativi și de eficiență, determinant pentru creșterea în ritm susținut a venitului național, a avuției țării.Elaborate în mod creator șl realist, liniile directoare ale progresului multilateral al patriei, în deceniul viitor și în primul deceniu al secolului XXI, conferă științei, introducerii tehnologiilor moderne un rol de cea mai mare însemnătate în ansamblul activității pentru dezvoltarea calitativ-intensivă a societății, pentru aplicarea integrală a măsurilor cu privire Ia modernizarea producției și perfecționarea organizării muncii, la creșterea eficienței econo- . mice in toate sectoarele de activitate.într-un profund spirit revoluționar, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Ex- _ punerea prezentată, o dată cu evidențierea succeselor obținute, a rezultatelor bune, a subliniat că posibilitățile economiei naționale sint mai mari, că industria modernă pe care o are România, agricultura sa, forța științei, invățămintului și culturii din țara noastră oferă condiții pentru rezultate și mai bune. A fost reliefat cu precădere adevărul că România a acumulat Importante va

nist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești.— amplă și profundă anali-, ză științifică a dezvoltării societății noastre socialiste in etapa actuală și iri perspectivă, a evoluțiilor și fenomenelor ce au loc pe plan internațional, contribuție de inestimabilă valoare la îmbogățirea tezaurului politico-ideologic al partidului, a teoriei și practicii revoluționare.Analiza activităților desfășurate pe plan bilateral și in cadrul Uniunii Interparlamentare a reliefat amplificarea și diversificarea acțiunilor de participare a Marii Adunări Naționale la promovarea politicii externe de largă deschidere internațională a României, a concepției președintelui Nicolae Ceaușescu privind rolul și răspunderile parlamentelor și parlamentarilor in lumea contemporană.Totodată, membrii Grupului român din Uniunea Interparlamentară și ai Grupului parlamentarilor români pentru securitate și cooperare în Europa și-au intensificat acțiunile în direcția sporirii contribuției 

lori materiale, că azi țara noastră dispune de o economie modernă, de o înzestrare tehnică superioară. A sosit deci momentul să fie și mai bine valorificată această puternică bază tehnico-materială.Ansamblul de măsuri cuprinse in Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu orientează cu fermitate eforturile pentru întărirea proprietății întregului popor, a proprietății cooperatiste, realizarea principalelor proporții, niveluri și ritmuri ale producției materiale, îndeosebi industriale și agricole, pentru perfecționarea în continuare a activității de conducere și planificare, a sistemului financiar și de credit, a sistemului de prețuri, in scopul sporirii mai rapide a eficienței economice. Practic, nici un domeniu al dezvoltării economico-sociale din țara noastră nu a rămas în afara analizei aprofundate a secretarului nostru general. Conducătorul partidului a fundamentat criteriile științifice ale armonizării procesului de dezvoltare complexă a economiei naționale cu cerințele participării intense a țării la circuitul econdmic mondial.Din această perspectivă, răspunderi dintre cele mai mari revin partidului, centrul vital al națiunii, care asigură buna desfășurare a activității in toate sectoarele.în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, partidului ii revine misiunea istorică de a acționa fără încetare pentru întărirea rolului statului, pentru continua îmbunătățire a activității sale. Cu deosebire se impune să se acționeze pentru o mai bună activitate de planificare, pentru afirmarea mai puternică a elementelor de conducere modernă, științifică, bazată pe realități, pe legitățile economice generale, pentru perfecționarea mecanismului economic și social, a întregului sistem al democrației muncitorești-re- voluționare, care cuprinde, într-o deplină unitate dialectică, activitatea desfășurată de partid, de stat, de organizațiile de masă șl obștești, asi- gurind participarea întregului popor la conducerea societății.In Expunere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat cerința de a se aprofunda multilateral fenomenele actuale generate de dezvoltarea societății românești pe calea socialismului, ca și multiplele mutații de ordin politic, economic și social din lumea contemporană. în acest sens, a arătat cu deosebită claritate că răspunsurile trebuie căutate in problemele noi, că ele trebuie să 

parlamentelor și parlamentarilor la edificarea securității și dezvoltarea cooperării pe continent.S-a subliniat că activitatea parlamentarilor români a urmărit, și in acest an, angajarea sporită a »Uniunii Interparlamentare, din care fac parte 118 grupuri, In dinamizarea dialogului parlamentar la nivel regional și mondial, în întărirea acțiunii unite a parlamentelor și parlamentarilor din toate țările, fără deosebire de orînduire social-politică, in realizarea unei cotituri radicale in viața internațională in direcția păcii, securității și colaborării.în cadrul adunării generale a fost exprimată hotărîrea membrilor celor două grupuri de a se angaja cu și mai multă fermitate in promovarea politicii externe de pace și colaborare a României socialiste.A fost aprobată. în unanimitate, activitatea desfășurată de Grupul român din Uniunea Interparlamentară și de Grupul parlamentarilor români pentru securitate și cooperare in Europa și s-a adoptat programul pentru anul 1989.

corespundă noilor cerințe și noilor exigente ale actualei etape. Se desprinde, de aici, adevărul că activitatea ideologică și politico-educativă are un rol de importanță deosebită în întreaga operă de construcție socialistă, constituind o necesitate obiectivă și o componentă esențială a exercitării rolului conducător al partidului.în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, relevată pe larg in Expunere, prin desfășurarea unei susținute munci politice, trebuie să devină limpede pentru toți cetățenii patriei că au datoria să acționeze cu întreaga lor energie și capacitate în vederea continuării ferme, în anii actualului cincinal, în viitor, a politicii de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a patriei spre comunism. în acest scop, este necesar ca activitatea politico-educativă să fie in așa fel organizată incit să se asigure cadrul unor acțiuni eficiente pentru convingerea tuturor oamenilor muncii de necesitatea accentuării procesului de dezvoltare intensivă, de modernizare a structurii producției industriale, prin creșterea cu prioritate a ramurilor de înaltă tehnicitate, care valorifică superior materiile prime, resursele energetice și munca socială și promovează larg progresul tehnic.Abordînd asemenea probleme, e- sențiale pentru dezvoltarea mai departe a operei de construcție socialistă, Expunerea cuprinde totodată o profundă analiză științifică a celor mâi importante procese și evoluții ale situației mondiale ; sint cristalizate concluzii de cea mai mare însemnătate teoretico-practică, sint e- vidențiate cu claritate căile sigura de acțiune spre rezolvarea problemelor complexe ce confruntă epoca noastră, spre consolidarea păcii șl înfăptuirea dezarmării, spre dezvoltarea conlucrării și înțelegerii intre toate națiunile.Mărețele realizări din prezent, încrederea într-un viitor luminos, magistral Înfățișate in Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, se întemeiază pe voința întregului nostru popor de a înfăptui neabătut programul de muncă și acțiune revoluționară pe care il constituie hotări- rile marelui forum democratic, pe convingerea că — în perspectiva pregătirilor pentru Congresul al XIV-lea — munca unită a tuturor cetățenilor patriei române, sub conducerea partidului, este cea mai de preț avuție națională, baza tuturor prefacerilor din societatea noastră socialistă, factorul hotăritor al progresului ei neîncetat.



Manifestări consacrate împlinirii a 70 de ani 
de la făurirea statului național unitar român

ZIUA NAȚIONALĂ A R.D.P. LAOS

Împlinirea a 70 de ani de la făurirea statului național unitar român 
este marcată în diferite țări- ale lumii prin noi manifestări in cursul 
cărora este pusă în evidență importanța actului istoric de la 1 Decembrie 
1918 in evoluția social-politică a țării noastre. Cu acest prilej sint eviden
țiat?, totodată, remarcabilele realizări obținute de România, in toate do
meniile de activitate, îndeosebi in anii ce au urmat Congresului al IX-lea 
al partidului.BRASILIA. — La sediul Senatului federal din Congresul National al Braziliei a fost lansată lucrarea „Momente din istoria românilor", de prof. univ. Atico Vilas Boas da Mota, apărută in Editura „Thesaurus", din Brasilia.Cu același prilej, a fost vernisată o expoziție de fotografii înfă- țișînd grandioasele realizări ale „Epocii 'Nicolae Ceaușescu". De asemenea, au fost expuse cărți politice românești, la loc de frunte situîndu-se lucrări ale secretarului general al partidului, președintele Republicii.în cuvîntul său, președintele Senatului federal și al Congresului National al Braziliei, Humberto Lucena, a* arătat că. prin această lucrare, publicul brazilian are prilejul să cunoască istoria unul brav popor, drumul de milenii străbătut in devenirea sa pină în anii Republicii Socialiste România.Senatorul Mauro Borges Teixeira, liderul Partidului Democrat- Creștin, in intervenția sa a subliniat că, in iunie 1975, guvernul brazilian, recunoscind în personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu marile virtuți ale omului politic care nu și-a precupețit, niciodată eforturile pentru destinderea politică internațională, i-a conferit Marele Colan al „Ordinului National Cruzeiro do Sul", ca o recunoaștere a meritelor sale și a demersurilor în folosul umanității. De asemenea — a subliniat vorbitorul — președintelui Nicolae Ceaușescu i se datorează ideea realizării unei noi ordini economice internaționale, mai drepte și mai juste, in consecință mai umane.întreaga evoluție istorică a poporului român — s-a arătat în continuare — a fost marcată de lupte grele și neînfricate prin care acesta și-a apărat ființa națională și identitatea. Istoria sa reprezintă, miracolul unei voințe marcate de personalitate. de un puternic sentiment național, de o arzătoare dragoste de patrie.La rîndul său, senatorul Marcon- des Gadelha, vicepreședinte al Parlamentului Latino-American. a spus : România este o țară care a dus o luptă eroică pentru a-și apăra ființa națională, identitatea. România cunoaște foarte bine ce reprezintă suveranitatea și independența națională și de aceea acționează constant și conștient, ca un factor de echilibru, in relațiile internaționale.Autorul lucrării s-a referit la gigantica forță a voinței poporului român, care a știut să creeze condiții pentru cș românii, incepind de la 1 Decembrie 1918. să poată realiza visul bimilenar de formare a statului național unitar și de întărire a suveranității naționale.La manifestare au participat, din partea guvernului federal, secretarul general al Ministerului Culturii, numeroși senatori și deputați, lideri ai principalelor partide politice, oameni de știință și cultură, cadre didactice universitare, reprezentanți ai presei.STOCKHOLM. — în sala de concerte a Muzeului de muzică din Stockholm — una dintre cele mai prestigioase instituții culturale din capitala Suediei — a avut loc o seară festivă. In deschiderea manifestării a fost evocată semnificația zilei de 1 Decembrie in istoria poporului român și au fost prezentate aspecte ale dezvoltării eco- nomico-sociale a României în anii construcției socialismului, ind.eosebi mărețele realizări din perioada de după Congresul al IX-lea al partidului, precum și orientări fundamentale ale politicii externe a partidului și statului nostru.Cu acest prilej, un ansamblu de muzică populară românească a susținut un spectacol.Au participat funcționari superiori din ministerele afacerilor externe. comerțului exterior, oameni de afaceri, ziariști, diplomați, conducerea Asociației de prietenie Suedia—România, un numeros public.

în aula muzeului a fost vernisată o expoziție documentară de fotografii „România ’88“.De asemenea, în sala de expoziții a primăriei orașului Ornskoldsvik. — important centru economic și cultural din zona de nord a Suediei — a fost deschisă o expoziție de grafică românească.ANKARA. — în sala de expoziții a Muzeului de etnografie din orașul Samsun a fost deschisă o expoziție de fotografii care înfățișează pe larg marile înfăptuiri ale poporului român în dezvoltarea economică a patriei. Expoziția prezintă imagini sugestive din industrie, agricultură, activitatea științifică, procesul de modernizare a orașelor și satelor.Cu acest prilej a fost evocată lupta poporului român pentru unitate și ființă națională și s-a reliefat activitatea rodnică, sub' conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, pe calea dezvoltării economico-sociale.Reliefîndu-se prestigiul internațional al președintelui Nicolae Ceaușescu. s-a subliniat rolul hotăritor al întilnirilor româ- no-turce la cel mai înalt nivel in dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor dintre cele două țări.PHENIAN. — La Phenian a avut loc o conferință de preSă în cadrul căreia a fost evocată pe larg semnificația istorică a evenimentului de la 1 Decembrie 1918. Au fost, totodată, puse în evidență realizările deosebite înfăptuite de poporul român, îndeosebi după Congresul al IX-lea al P.C.R., treeîndu-se în revistă evoluția ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare româno- coreene.Celor prezenți le-au fost prezentate un bogat stand de carte, fotografii documentare reprezentind actul istorie-al făuririi statului național unitar român și profilul României contemporane in continuă dezvoltare.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe al R.P.D.C., membri ai conducerii Asociației de prietenie coreeano- române, numeroși ziariști.I PRAGA. — I.a Praga a avut loc, la Școala politică superioară a C.C. al P.C. din Cehoslovacia, • o ma- ■nifestare in cadrul căreia au fost evocate semnificația procesului de făurire a statului național unitar român, rezultatele obținute de poporul român in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, inițiativele de pace ale României, alte aspecte ale politicii externe a țării noastre. Au fost evocate relațiile româno-cehoslovace de prietenie și colaborare.WASHINGTON. — în cadrul unei manifestări desfășurate la Universitatea statului Ohio (S.U.A.) a fost prezentată pe larg semnificația istorică a importantului eveniment de la l Decembrie 1918, reliefindu-se ideea continuității românilor și dorința fierbinte și permanentă a poporului nostru de a realiza unitatea națională. Au fost trecute in revistă momentele cele mai importante din lupta de veacuri pentru neatirnare și unitate națională a românilor.Au fost organizate, de asemenea, o expoziție documentară de fotografii și o expoziție de artă populară românească.HAGA. — La Haga a avut loc o amplă manifestare -culturală in cadrul căreia au fost prezentate un spectacol de muzică populară românească, expoziția documentară de fotografii „România ’88“ cuprin- zind imagini ale unor realizări ale țării noastre obținute îndeosebi in ultimii 20 de ani, o expoziție de costume populare românești și un stand turistic.Au asistat reprezentanți ai Asociației de prietenie Olanda—România, ai ministerelor de externe, al afacerilor economice, educației și științei, ai parlamentului, alte

persoane oficiale, precum și un numeros public.TRIPOLI. — în capitala Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste a fost prezentată pe larg, intr-o conferință de presă, semnificația actului de la 1 Decembrie 1918.Âu fost evidențiate, totodată, succesele obținute în anii construcției socialiste, îndeosebi in perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, de cind in fruntea partidului și a țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.Au participat reprezentanți ai Comitetului Popular General al Biroului Popular de Legături Externe, ziariști.Cu aceeași ocazie, a fost organizată o expoziție documentară de fotografii dedicată marelui eveniment și realizărilor înfăptuite de poporul român.ISLAMABAD. — Semnificația actului de la 1 Decembrie 1918 pentru istoria poporului român, importanța Marii Uniri pentru evoluția ulterioară a societății românești au fost evidențiate și la conferința de pr.esă organizată in capitala Pakistanului.Au fost prezentate, de asemenea, realizările obținute de poporul român in cele mai diverse sfere ale activității social-economice, principiile fundamentale care stau la baza politicii externe de pace și colaborare promovate de țara noastră.BERNA. — O expunere privind semnificația istorică a actului de la 1 Decembrie 1918 a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă la Berna. Au fost înfățișate realizările obținute în dezvoltarea economică și socială a României în anii socialismului, în special după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.TEL AVIV. — în orașul israelian Givataim a fost organizată o seară românească.- în cadrul unei expoziții de carte istorică și social-politică, inaugurată cu acest prilej, la loc de frunte s-au aflat opere ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.în alocuțiunile rostite au fost subliniate importanța istorică a evenimentului marcat, realizările remarcabile obținute de poporul nostru in dezvoltarea social-econo- niică a țării.A avut loc. de asemenea, vernisajul expoziției de fotografii „România ’88“ și a fost prezentat un program de muzică românească.CARACAS. — La Ateneul din Caracas a fost deschisă o expoziție de fotografii, de carte și de artizanat, consacrată aniversării marelui eveniment din istoria poporului nostru. în expunerea prezentată cu acest prilej a fost reliefată semnificația zilei de 1 Decembrie 1918 pentru poporul român.A avut loc un concert de muzică românească.Au participat ministrul culturii, deputați. oameni de afaceri, reprezentanți ai corpului diplomatic, ziariști, un numeros public.KINSHASA. — în capitala Zairului s-a desfășurat o conferință de presă, în cadrul căreia a fost evocată semnificația istorică a actului de la 1 Decembrie 1918 și s-au prezentat realizările de seamă obținute de poporul nostru în anii construcției socialismului, îndeosebi după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.Au fost scoase în evidență prestigiul internațional de care se bucură România, contribuția unanim recunoscută a tovarășului Nicolae Ceaușescu la rezolvarea problemelor majore ale lumii contemporane.De asemenea, s-a subliniat cadrul favorabil al evoluției relațiilor de prietenie și colaborare româno- zaireze. care cunosc o dezvoltare Continuă, ca urmare a dialogului politic la cel mai înalt nivel.Au luat parte reprezentanți ai Departamentului Afacerilor Externe, alte persoane oficiale, ziariști.(Agerpres)

Tovarășului KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian

Tovarășului PHOUMI VONGVICHIT
Președintele interimar al Republicii Democrate Populare LaosVIENTIANECu prilejul celei de-a XIII-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Populare Laos, in humele Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Laoțian și poporului laoțian calde felicitări și cele mai bune urări.Proclamarea cu 13 ani in urmă a Republicii Democrate Populare Laos, eveniment de mare însemnătate in istoria țării dumneavoastră, a creat condițiile necesare concentrării energiei și capacității creatoare ale poporului laoțian pentru făurirea unei societăți noi socialiste in țara sa, pentru edificarea unui Laos pașnic și independent. .Folosesc această ocazie pentru a vă adresa dumneavoastră și poporului laoțian urări de tot mai mari succese în îndeplinirea hoțărîrilor celui de-al IV-lea Congres al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, in opera de construcție socialistă, in dezvoltarea economico-socială a țării.Exprim convingerea că, prin eforturi comune, relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre vor continua să se dezvolte, în interesul popoarelor român și laoțian, al cauzei socialismului, progresului și păcii in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Astăzi, poporul laoțian sărbătorește ziua sa națională : proclamarea Republicii Democrate Populare Laos, in urmă cu 13 ani. Acest eveniment a marcat o cotitură hotări- toare în destinul poporului laoțian, deschizîndu-i calea realizării aspirațiilor sale de libertate și progres.Așa cum este știut, poporul laoțian a luptat timp de decenii pentru înlăturarea dominației coloniale. iar apoi împotriva agresiunii imperialiste, în vederea eliberării naționalq și sociale. Victoria dobin- dită în această luptă grea a fost încununată prin instaurarea puterii populare. în perioada imediat următoare, exprimînd năzuințele maselor, Partidul Popular Revoluționar Laoțian a elaborat un prograhi vizînd trecerea la făurirea bazei tehnico-materiale a unei orinduiri noi, socialiste.Pe calea Înfăptuirii acestui program, au fost obținute o serie de rezultate importante. Avindu-se in vedere că. agricultura ocupă 90 la sută din populația țării și contribuie în proporție de 75 la sută la formarea venitului național, au fost extinse suprafețele cultivate prin recuperarea de noi terenuri și s-a lărgit simțitor sistemul de irigații, pe această bază stabilindu-se ca obiectiv dublarea producției agricole in acest an, față de perioada de dinainte de eliberare. O importanță deosebită se acordă extinderii și modernizării rețelei de drumuri și i șosele, care să facă posibilă exploatarea fondului forestier, bogat in esențe prețioase, și a unor zăcă- 1 minte minerale. Pină în prezent, s-a realizat o bună parte din programul ce prevede construirea a 1 590 km de căi rutiere. în domeniul industriei, au fost puse în funcțiune vechile întreprinderi și s-au construit altele noi, ceea ce a dus la dublarea producției. S-a întărit, de asemenea’, baza energetică a țării. Realizări semnificative s-au înregistrat in domeniul învățămîn-

tului, al pregătirii unui număr crescind de specialiști.Cel de-al IV-lea Congres al Partidului Popular Revoluționar Laoțian a elaborat un nou program de dezvoltare, pină în anul 2000, care, pornind de la realizările obținute, stabilește ca obiective principale mai intensa valorificare a bogățiilor solului și subsolului și crearea pe această bază a unor zone economice complexe, sporirea in continuare a producției agricole.Poporul român, care a susținut cu fermitate lupta poporului laoțian pentru eliberare națională șt socială și a salutat cu căldură victoria dobindită în această luptă, urmărește cu sentimente de solidaritate eforturile acestuia in vederea făuririi unei vieți noi. Angajarea, poporului laoțian în activitatea constructivă a creat condiții mai bune pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare româno-lao- țiene, pe baza deplinei egalități in drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Importante momente în evoluția relațiilor bilaterale le-au constituit convorbirile prilejuite de vizita e- fectuată in R.D.P. Laos de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, ca răspuns la vizita anterioară intreprinsă în tara noastră de către tovarășul Kaysone Phomvihane. secretar general al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, președintele Consiliului de Miniștri al R.D.P. Laos, înțelegerile la care s-a ajuns cu aceste prilejuri deschizind perspective favorabile dezvoltării relațiilor româno-laoțtene pe plan politic. economic, tehnico-științific și cultural, în interesul celor două popoare. al cauzei socialismului, cooperării și păcii in lume.
Sesiunea extraordinară a Sovietului Suprem

ai U.R.S.S.MOSCOVA 1 (Agerpres). — La Moscova s-au încheiat, joi, lucrările sesiunii extraordinare a Sovietului Suprem al U.R.S.S. Deputății celor două camere ale parlamentului sovietic — Sovietul Uniunii și Sovietul Naționalităților — au dezbătut și aprobat proiectele de lege cu privire la unele modificări în Constituția U.R.S.S. și cu privire la alegerea deputăților in organele puterii

de stat, documente ce au fost supuse anterior dezbaterii publice.Luind cuvîntul in încheierea lucrărilor, Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a subliniat că adoptarea acestor legi deschide o.nouă pagină in dezvoltarea statului sovietic, pe baza democrației și autoconducerii poporului.
Congresul P. C. PortughezLISABONA 1 (Agerpres). — în orașul Porto s-au deschis joi lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Portughez. Cei aproximativ 2 000 de delegați, reprezentind organizațiile partidului din întreaga țară, vor examina raportul și tezele Comitetului Central al P.C.P., noul program al partidului și modificările la statutul acestuia.' în prima zi a lucrărilor, tovarășul Alvaro Cunhal, secretar general al

P.C.P., a prezentat raportul Comitetului Central. în documentele supuse dezbaterii se face o amplă analiză a situației politice, economice și sociale din Portugalia, precum și a activității partidului, in perioada care a trecut de la precedentul congres, definindu-se, totodată, obiectivele și sarcinile politico-organizatorice ale comuniștilor portughezi) in etapa actuală și in perspectivă, pină la sfir- șitul acestui secol.
Convorbiri sovieto-chinezeMOSCOVA 1 (Agerpres). — La 1 decembrie au început, la Moscova, convorbirile dintre ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, și ministrul afacerilor externe al R. P. Chineze, Qian Qi- chen, care întreprinde o vizită ofi

cială în această țară. Sînt abordate probleme ale relațiilor bilaterale, precum și aspecte ale situației internaționale.Această vizită — relatează agenția China Nouă — este prima in U.R.S.S. a unui ministru de externe chinez, după anul 1957.
DE

Pentru reglemenlarea pașnică a situației 
din America CentralăCIUDAD DE MEXICO 1 (Agerpres). — într-o scrisoare adresată secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, miniștrii relațiilor externe ai celor cinci țări cen- tro-americane -j- Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras și Nicaragua — reuniți la Ciudad de Mexico, au cerut ca Națiunile Unite să sprijine, să coordoneze eforturile de creare a unui mecanism imparțial de verificare, control și urmărire a aplicării în practică a acordurilor de pace ..Esquipolas II" in America Centrală. Acest me

canism al O.N.U. ar urma să controleze la fața locului realizarea înțelegerilor convenite in acordurile „Esquipolas 11“ și la Alajuela (Costa Rica) referitoare la încetarea ajutorului acordat grupurilor insurgente și forțelor neregulate care acționează in zonă impotriva guvernelor legitime.Miniștrii de externe au convenit, de asemenea, convocarea intîlnirii centro-americane la nivel înalt în zilele de 15 și 16 ianuarie 1989, la San Salvador.
Proteste împotriva noii experiențe nucleare 

efectuate de FranțaPARIS 1 (Agerpres). — La 1 decembrie, într-o zonă din sudul Oceanului Pacific, Franța a efectuat o nouă experiență nucleară subterană. Potrivit informațiilor furnizate de serviciile seismografice din Noua Zeelandă, aceasta este cea mal puternică explozie din seria celor opt experiențe efectuate anul acesta, fiind apreciată la aproximativ o Bută kilotone.'WELLINGTON 1 (Agerpres). — Noua experiența nucleară efectuată

de Franța in zona de sud a Oceanului Pacific a fost condamnată de ministerul de externe al Noii Ze- elande, Russel Marshall. Continuarea experiențelor nucleare duce la escaladarea cursei înarmărilor — a declarat el, adăugind : Noua Zee- lgndă se pronunță pentru interzicerea tuturor experiențelor nucleare.TOKIO 1 (Agerpres). — Primarul orașului Hiroshima a transmis ambasadei Franței din Japonia un mesaj de protest.

ALEGERE. Delegații la cel de-al III-lea Congres al Partidului African al Independenței din Capul Verde — de guvernămînt — au ales organele de conducere ale partidului. în funcția de secretar general al partidului a fost reales Aristides Pereira, președintele țării.DESEMNARE. Președintele interimar al Republicii Pakistan, Chu- lam Ishaq Khan, a desemnat-o prim-ministru pe Benazir Bhutto, copreședinte al Partidului Poporului din Pakistan. La alegerile parlamentare de la 16 noiembrie, P.P.P. a obținut cele mai multe locuri (93) in Adunarea Națională, la care s-au adăugat alte 12 in cadrul alegerilor de miercuri pentru mandatele de deputat rezervate femeilor.CONSILIUL INTERNAȚIONALEI SOCIALISTE se va reuni la Paris, la' 6—7 decembrie, pentru a dezbate probleme referitoare la dezarmăre, situația economiei mondiale, relațiile dintre țările din Est' și cele din Vest, evoluțiile din Orientul Mijlociu, problematica ce confruntă America Latină și Africa australă. Vor fi, de asemenea, analizate chestiuni referitoare la rolul femeii în societatea contemporană și egalitatea dintre femei și bărbați. La acest forum — care se va desfășura timp de două zile — vor participa 250 de delegați reprezentind partide socialiste și so- cial-democrate.

REUNIUNE A C.E.E. Vineri și simbătă. la Rhodos (Grecia) se va desfășura reuniunea la nivel inalt a Pieței comune, avînd pe ordinea de zi probleme ale politicii internaționale, relațiile dintre țările din Est și cele din Vest, ultimele evoluții din Orientul Mijlociu și pe plan mondial — se arată intr-un document dat publicității la Bruxelles, elaborat de primul- ministru grec, Andreas Papandreu, în calitate de președinte al forumului șefilor de stat și de guvern al „celor 12“. Alte puncte propuse pentru agenda de lucru sint conservarea mediului ambiant, probleme monetare ale „celor 12“ și preconizata Piață comună unică, ce ar urma să se realizeze pină in 1992.SINDICATUL METALURGIȘTI- LOR DIN R.F.G. se pronunță împotriva plănui ilor de fuzionare a două dintre cele mai mari concerne vest-germane —„Daimler-Benz“ și „Messerschmitt-Bollkow-Blohm". Fuzionarea celor două concerne și, ca rezultat, apariția celui mai mare producător de armament din Europa vor reprezenta un pericol serios pentru politica de dezarmare și securitate — se arată într-un document prezentat de sindicatul me- talurciștilor guvernelor din landurile Bremen, Hamburg și Bavaria.INCENDIU. Purtătorul de cuvînt al Pentagonului, citat de China Nouă, a anunțat că un incendiu declanșat la bordul portavionului

american „Nimitz", aflat in nordul ' Mării Arabiei, a provocat moartea unei persoane și avarierea a șase avioane. Portavionul „Nimitz". cu | propulsie nucleară, are un deplasament de 72 798 tone și poate trans- | porta pină la 95 de avioane.RESPINGERE. Partidul Muncii din Israel a respins invitația blocului conservator Likud de a parti- | cipa la un guvern de coaliție. în cadrul unei ședințe a Comisiei I Executive a partidului, majoritatea membrilor organului conducător al partidului au votat pentru intreru- . perea convorbirilor cu blocul condus de premierul Shamir. IRAVAGIILE FUMATULUI. Un I raport elaborat de experți ai Or- | ganizației Mondiale a Sănătății relevă că, anual, in lume mor, din t cauza unor boli legate de fumat, peste 1 milion de persoane. Aceasta 1 înseamnă că, din 1945 și pînă în , prezent, tutunul a constituit principala cauză a morții unui număr | mai mare de oameni decit al celor ce au pierit in cel de-al doilea I război mondial. Prognozele formu- I late de experți arată că, în țările Europei, în perioada 1980—2000, fu- . matul va constitui cauza morții a I încă circa 10 milioane de persoane. IECHIPAJUL INTERNATIONAL I SOVIETO-FRANCEZ își continuă misiunea la bordul complexului ști- 1 ințific orbital „ătir“, informează . agenția T.A.S.S. Joi, cosmonauții au I început pregătirile pentru ieșirea in • spațiul, cosmic deschis a lui Aleksandr Volkov și a lui Jean-Loup Chretien, programată să aibă loc la | 9 decembrie. în conformitate cu programul de cercetări medicale, au i fost făcute noi exoerimente pentru urmărirea sistemului cardiovascular > al cosmonauților.

Domnului CARLOS SALINAS DE GORTARI
Președintele Statelor Unite MexicaneCIUDAD DE MEXICO Stimate domnule președinte,Cu prilejul învestirii dumneavoastră tn înalta funcție de președinte al Statelor Unite Mexicane îmi face deosebită plăcere să vă transmit călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de succes în îndeplinirea înaltei misiuni încredințate, iar poporului mexican prieten urări de pace, progres și prosperitate.Mă folosesc de acest prilej pentru a exprima dorința de a acționa împreună pentru creșterea și diversificarea relațiilor româno-mexicane în toate domeniile de activitate, în folosul celor două țări și popoare, pentru promovarea unei politici de pace, securitate, incredere șl colaborare între toate statele lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Șeicului ZAYED BIN SULTAN AL-NAHAYYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

ABU DHABICu prilejul aniversării zilei naționale a țării dumneavoastră îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele poporului român și al meu personal, sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, de progres și prosperitate poporului prieten al Emiratelor Arabe Unite.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂPrimul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a adresat o telegramă șeicului Rashid Bin Said Al-Maktoum, vicepreședinte și prim-
ministru al Emiratelor Arabe Unite, cu ocazia zilei naționale a acestei țări, prin care ii transmite sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate, fericire și succes in activitate.

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.
Documente privind problematica dezarmării 

adoptate la inițiativa RomânieiNAȚIUNILE UNITE 1 (Agferpres)., — Comitetul nr. 1, pentru probleme politice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U. și-a încheiat lucrările desfășurate în cadrul actualei sesiuni. Majoritatea celor 65 de proiecte de rezoluție adoptate de acest organism, al Adunării Generale se referă la probleme ale dezarmării.La inițiativa României, comitetul a aprobat un proiect de rezoluție in legătură cu necesitatea adoptării unor măsuri de Înghețare și reducere a cheltuielilor militare și utilizarea fondurilor astfel realizate în folosul

dezvoltării, prpeum și un altul referitor la consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor și cheltuielilor militare și efectele lor profund dăunătoare asupra păcii și securității in lume.In cuvintul rostit la închiderea lucrărilor, președintele comitetului a relevat necesitatea unei mai bune corelări între negocierile de dezar-, mare bilaterale și cele multilaterale și și-a exprimat speranța că principiul multilateralismului va fi aplicat in domeniul dezarmării.
în Sprijinul asigurării dreptului fundamental 

al oamenilor la viațăNAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). — Comitetul nr. 3 al Adunării Generale a O.N.U., in încheierea dezbaterilor sale asupra problemelor sociale, culturale și umanitare, a adoptat o serie de proiecte de rezoluție privind colaborarea internațională in înfăptuirea întregului complex de drepturi ale omului — politice și civile, economice, sociale și culturale —, pentru .îmbunătățirea condițiilor sociale de viață și respectarea dreptului fundamental al tuturor oamenilor la viață. Documentele adoptate sint menite să conducă la recunoaș

terea generală și înfăptuirea dreptului la viață și a libertății popoarelor de a-și alege singure propria lor cale de dezvoltare, la eliminarea crimelor de apartheid și a rasismului, la intensificarea luptei împotriva mercenariatului, a proliferării narcoticelor.Proiectele de rezoluție cer să se depună eforturi stăruitoare pentru consolidarea păcii, pentru eliminarea pericolului de război, in special de război nuclear, pentru stăvilirea cursei înarmărilor și realizarea dezarmării generale și totale, sub un strict control internațional.
Opinii privind consolidarea securității 

internaționale
consemnate într-un raport al secretarului general al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). — La sediul din New, York al Națiunilor Unite a fost dat publicității raportul secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, referitor la înfăptuirea Declarației cu privire la consolidarea securității internaționale, insumind opiniile unui mare număr de state asupra conceptului de securitate internațională. In lumea contemporană contradictorie, dar interdependentă și tot mai unitară — se subliniază in raport — securitatea internațională capătă un caracter atotcuprinzător, se extinde asupra tuturor sferelor politicii mondiale.

Este îndeobște recunoscut că întărirea securității internaționale reclamă, in primul rind, înfăptuirea dezarmării generale, Înainte de toate a celei nucleare, eliminarea tuturor conflictelor și soluționarea diferendelor prin mijloace pașnice, lichidarea subdezvoltării și soluționarea altor probleme care confruntă omenirea, cu participarea tuturor statelor lumii. în acest sens raportul secretarului general relevă că o însemnătate deosebită o are căutarea in comun a căilor și mijloacelor de asigurare a securității generale. în primul rind prin creșterea rolului și autorității Națiunilor Unite in conformitate cu Chrta O.N.U.
Contestarea hotărîrii Washingtonului 

de a nu acorda președintelui Comitetului 
Executiv al O.E.P. viză de intrare în S.U.A.NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat cu 151 de voturi pentru, două impotrivă — S.U.A. și Israel — și o abținere — Marea Britanie — o rezoluție în care a confirmat dreptul Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) de a-și desemna în mod liber membrii delegației sale la lucrările Adunării Generale și a deplins faptul că Departamentul de Stat al S.U.A. a refuzat să acorde viză de intrare președintelui Comitetului Executiv al O.E.P., Yasser Arafat.Rezoluția califică această decizie a S.U.A. drept o încălcare a Acordului de sediu dintre S.U.A. și Națiunile Unite și cere Stfatelor Unite să respecte acordul, să-și reconsidere ho-

tărîrea de a nu-i acorda viză luî Yasser Arafat, care, după cum s-a anunțat, iși făcuse cunoscută intenția de a lua cuvintul în cadrul lucrărilor sesiunii Adunării Generale a Q.N.U. Documentul cere secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, să prezinte un raport asupra evoluțiilor in această problemă.Pentru cazul în care refuzul S.U.A. de a acorda această viză se va dovedi definitiv, Secretariatul Națiunilor Unite a început elaborarea planului de transferare a dezbaterilor Adunării Generale în problema palestiniană la Geneva, la mijlocul lunii decembrie — informează agenția T.A.S.S.
ORIENTUL MIJLOCIU

® întrevederi egipteano-iordaniene la Cairo • Contacte 
diplomatice la KhartumCAIRO 1 (Agerpres). — La Cairo s-au încheiat convorbirile oficiale dintre președintele Egiptului, Hosni Mubarak, și regele Hussein al Iordaniei, care a efectuat o vizită in capitala egipteană.în cadrul unei conferințe de presă, părțile au exprimat satisfacția in ceea ce privește rezultatele convorbirilor, subliniind importanța cooperării și coordonării intre cele două țări. între altele, s-a relevat că problema palestiniană a dobindit o nouă importanță pe plan internațional in urma sesiunii extraordinare a Consiliului Național Palestinian de la Alger — informează agenția MENA.KHARTUM 1 (Agerpres). — Aflat într-o scurtă vizită la Khartum,- președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Pa

lestinei, Yasser Arafat, a conferit cu primul-ministru al Sudanului, Sadiq El Mahdi. Tema principală a discuțiilor au constituit-o hotărîrile adoptate d-e sesiunea extraordinară a Consiliului Național Palestinian.VIENA 1 (Agerpres), — Ministrul de externe al Austriei, Alois Mock, a arătat că singura șansă de găsire a unei soluții juste și echitabile în problema Orientului Mijlociu o reprezintă o conferință internațională organizată sub auspiciile O.N.U.Consiliul de Securitate al O.N.U. a prelungit, pentru o nouă perioadă de șase luni, mandatul Forței Națiunilor Unite pentru observarea dezangajării militare în zona înălțimilor Golan (U.N.D.O.F.),
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