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In prezent» tovarășului nicolae ceaușescu 
secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România 

ieri au continuat

r Perspective insufletitoare. îndemn 
la muncă rodnică pentru inflnrirea patriei

OBIECTIVE ESENȚIALE ALE PLANULUI NAȚIONAL UNIC 
DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A ROMÂNIEI PE ANUL 1989

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, vineri dimineața, au continuat lucrările în plen ale sesiunii a VIII-a a celei de-a IX-a legislaturi a Marii Adunări Naționale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost

lntîmpinați, la sosirea !n rotonda Palatului Marii Adunări Naționale, cu vii și însuflețite aplauze.împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, tn lojile oficiale au luat loc membrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și membrii Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.In calitate de invitați, la lucrările

sesiunii au participat conducători de instituții centrale, organizații de masă și obștești, reprezentanți ai vieții noastre științifice și culturale, precum și ai unor colective de oameni ai muncii din Capitală.Lucrările sesiunii au fost conduse de președintele Marii Adunări. Naționale, tovarășul Nicolae Giosan.Tovarășa Lina C.iobanu, viceprim-

minlstru al guvernului, a prezentat expunerea asupra Programului de autoconducere și autoaprovizionare privind asigurarea bunel aprovizionări a populației cu produse agroa- limentare și bunuri industriale de consum pe anul 1989.
(Continuare in pag. a V-a)

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

democratice și organizațiilor de masă și obștești
din 28-30 noiembrie 1988Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în zilele de 28—30 noiembrie a.c. s-au desfășurat lucrările ședinței comune a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, eveniment politic de cea mai mare importanță în viața partidului și a țării, care a dezbătut, într-un climat de înaltă responsabilitate și exigență comunistă, de puternică angajare patriotică, revoluționară, următoarea ordine de zi :1. Stadiul actual al societății socialiste românești și perspectivele dezvoltării sale viitoare, perfecționarea conducerii economico-sociale, dezvoltarea democrației muncitorești-revoluțio- nare ; rolul statului și al organismelor democratice. Creșterea rolului Partidului Comunist Român și activitatea ideologică, politico-educa- tivă, ridicarea nivelului de cunoaștere științifică, de cultură, a conștiinței revoluționare. Raportul de forțe și caracteristicile fundamentale ale situației internaționale.2. Proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România in anul 1989.3. Proiectul Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor în anul 1989.4. Proiectul Planului financiar centralizat al activității economico-sociale și proiectul Bugetului de stat pe anul 1989.5. Programul privind autoconducerea și auto- aprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimen- tare și bunuri industriale de consum pe anul 1989.Plenara dă cea mai înaltă apreciere magistralei Expuneri a secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, amplă și profundă analiză științifică, in lumina concepției materialist-dialectice și istorice, a drumului parcurs de poporul român in decursul existenței sale, a bogatei experiențe românești în edificarea socialismului, a dezvoltării societății noastre socialiste în etapa actuală și in perspectivă, precum și a evoluțiilor și fenomenelor din viața internațională, care se constituie, prin ținuta sa politică, teoretică, într-un document

programatic, de o excepțională însemnătate pentru activitatea multilaterală a partidului și poporului nostru, reprezentind, totodată, o contribuție remarcabilă la aplicarea creatoare, consecventă, a adevărurilor generale și a principiilor socialismului științific la realitățile și condițiile concrete din România, la îmbogățirea tezaurului național și universal al teoriei și practicii revoluționare, a gindirii social-politice contemporane.Cu sentimente de vibrantă mindrie patriotică și aleasă recunoștință, plenara iși însușește pe deplin tezele, ideile și orientările de o inestimabilă valoare, formulate de secretarul general al partidului și hotărăște, într-o însuflețitoare unanimitate, ca strălucita Expunere prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în deschiderea lucrărilor să devină programul de muncă și acțiune revoluționară al partidului, al întregului popor, al organelor și organizațiilor de partid, de masă și obștești, al tuturor organismelor democrației noastre muncitorești-revoluționare, pentru mobilizarea și unirea eforturilor creatoare ale tuturor oamenilor muncii din patria noastră în uriașa operă de edificare a societății. socialiste multilateral dezvoltate, de ridicare a României pe noi culmi de progres șl civilizație.Plenara dă expresie celor mai Înălțătoare sentimente de mindrie patriotică, de aleasă satisfacție și deplină aprobare față de activitatea prodigioasă, neobosită, desfășurată cu abnegație revoluționară și nețărmurită dragoste față de țară și popor, de mult iubitul și stimatul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, în stabilirea strategiei dezvoltării multilaterale a țării, in organizarea și perfecționarea continuă a activității economico-sociale, întărirea și afirmarea puternică a democrației muncitorești-revoluționare și asigurarea unei noi calități a vieții și muncii întregului popor, in mobilizarea energiilor creatoare ale națiunii in vederea înfăptuirii obiectivelor stabilite de Congresul al XlII-lea și cea de-a V-a Conferință Națională ale partidului.Intr-o deplină unitate de gind și faptă cu întregul partid șl popor, participanțif la plenară dau glas sentimentelor de aleasă stimă și prețuire, de profundă recunoștință față de secre

tarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Erou între eroii neamului, înflăcărat patriot și luptător comunist, eminent conducător și ctitor strălucit al României socialiste moderne, personalitate proeminentă a lumii contemporane, militant consecvent pentru aplicarea fermă și afirmarea principiilor socialismului și comunismului, pentru pilduitoarea sa .viață și muncă revoluționară pusă cu neasemuită dăruire și cei mai înalt devotament in slujba binelui și fericirii poporului român, a afirmării tot mai puternice a patriei noastre — libere, suverane și independenta — în rindul statelor lumii.Plenara aduce un cald și vibrant omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, remarcabil om politic și savant de renume mondial, pentru contribuția importantă pe care o are la elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a țării, la continua înflorire a științei, invățămintului și culturii românești, la afirmarea lor tot mai prestigioasă în lume.Cu profundă mindrie patriotică, plenara relevă semnificația deosebită, tn cadrul procesului revoluționar neîntrerupt din patria noastră, a Congresului al IX-lea al partidului, — de cînd poporul român are marea șansă istorică de a-1 avea in fruntea destinelor sale pe cel mai iubit fiu al său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, — in promovarea unei concepții înaintate, științifice cu privire la direcțiile principale ale edificării noii orînduiri, de perfecționare a organizării și conducerii vieții economico-sociale. politice și spirituale, in consens cu condițiile specifice fiecărei etape, ceea ce a permis ca, intr-o perioadă scurtă, România să se transforme din- tr-o țară slab dezvoltată intr-o țară industrial- agrară, in plin progres economico-social.Rememorind cu cea mai aleasă satisfacție tabloul marilor prefaceri pe care le-a cunoscut societatea românească, îndeosebi după Congresul al IX-lea, sub impulsul gindirii novatoare, revoluționare a ilustrului nostru conducător de partid și de țară, tovarășul Nicolae Ceaușescu, plenara subliniază valoarea deosebită și înalt- umanistă a tezei științifice a secretarului general al partidului de construire a noii orînduiri
(Continuare in pag. a V-a)

Sînt vil tn conștiința oamenilor muncii, a întregului popor ideile fundamentale, orientările limpezi, mobilizatoare cuprinse in magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la marele forum național, care a reunit, la începutul acestei săptămini, plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român și plenarele organismelor democratice, ale organizațiilor de masă și obștești. Așa cum se subliniază in hotărîrea acestui forum, Expunerea secretarului general al partidului devine Program ,de muncă și acțiune revoluționară al comuniștilor, al întregului, popor, al organelor și organizațiilor de partid, de masă și obștești, al organismelor democrației muncitorești-revoluționare, pentru mobilizarea tuturor oamenilor muncii și unirea eforturilor lor creatoare la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare fermă a patriei noastre spre comunism.Iată că, în continuarea firească a dezbaterilor profunde consacrate dezvoltării economico-sociale a țării, viitorului patriei noastre, România socialistă, forumul legislativ suprem al țării — Marea Adunare Națională — a adoptat, în ședința de joi, 1 decembrie, Legea planului național unic de dezvoltare economico-sociaîă. Legea planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor și Legea bugetului de stat pe anul 1989. Acum, în fața oamenilor muncii, a întregului popor se află jalonat cu toată claritatea un măreț program de muncă pentru a cărui înfăptuire se cer mobilizate energiile creatoare, spiritul de inițiativă și întreaga capacitate organizatorică a comuniștilor, a colectivelor de oameni ai muncii, astfel îneît toate prevederile planului pe anul viitor să fie îndeplinite exemplar.Elaborate sub directa conducere și îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, planurile amintite, precum și bugetul de stat pe anul viitor se întemeiază pe concepția. profund științifică a secretarului general al partidului cu privire la dezvoltarea, in continuare, in ritm susținut a forțelor de producție, accentuarea creșterii intensive, afirmarea puternică a noii revoluții tehnico-științifice și a noii revoluții agrare, sporirea venitului național, ridicarea per-

Sporirea venitului național
- IN PROCENTE -

manentă a bunăstării materiale șl spirituale a întregului popor. Se cuvine, în mod deosebit, subliniat faptul că prevederile acestor importante acte normative corespund pe deplin hotăririlor Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, fiind menite să asigure condițiile dezvoltării tuturor sectoarelor de activitate, ale îndeplinirii neabătute a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Un element esențial, definitoriu al planului și bugetului pe 1989, caracteristic sistemului larg democratic existent in întreaga viață economică și socială din țara noastră, îl reprezintă fundamentarea și elaborarea prevederilor pe care le conțin cu participarea activă a muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor, inginerilor, a organelor de conducere colectivă din întreprinderi, institute de cercetare, centrale, consilii populare județene, ministere și celelalte organe centrale, care au dezbătut, amplu și îmbunătățit, propunerile de plan In adunările generale ale

oamenilor muncii ce au avut loc recent. Și, după cum se cunoaște, proiectele de plan și de buget au fost examinate și aprobate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al* P.C.R., precum și de marele forum al democrației socialiste.O analiză atentă a prevederilor cuprinse în legea planului pune în lumină hotărirea întregului popor de a acționa neabătut, sub conducerea partidului, pentru creșterea pe mai departe a producției materiale, pentru sporirea producției fizice și a exportului, în strîhsă concordanță cu cerințele economiei și ale pieței internaționale. Capătă o semnificație deosebită faptul, că, în condițiile în care în întreaga lume continuă să se mențină acute fenomene ale crizei economice, concretizate în stagnări și chiar încetiniri ale ritmurilor de creștere, in rate înalte ale șomajului, România proiectează și pentru anul care vine un program de muncă susținută, definit, în primul rînd, printr-un înalt dinamism al dezvoltării. Astfel, venitul național urmează să crească într-un
(Continuare in pag. a V-a)

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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0 concepție novatoare pentru 
soluționarea constructivă a problemelor 

majore ale lumii contemporaneDocument programatic de excepțională valoare teoretică și practică, Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor derriocratice și organizațiilor de masă și obștești a pus în lumină, încă o dată, îmbinarea armonioasă, legătura strinsă, organică dintre politica internă și cea externă a partidului și statului nostru, unitatea indisolubilă dintre procesul edificării noii orînduiri și eforturile permanente pentru asigurarea condițiilor de pace și colaborare internațională necesare realizării programelor de propășire economică și socială a țării, pentru salvgardarea civilizației umane.Intr-adevăr, prezentind un tablou aMplu, cuprinzător asupra stadiului actual al societății socialiste românești și a perspectivelor dezvoltării sale viitoare, stabilind direcțiile principale de acțiune pentru desăvirșirea operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și trecerea treptată spre comunism, Expunerea a înfățișat, In același timp, pa fundalul marilor schimbări și transformări revoluționare petrecute in lume, activitatea intensă, dinamică, desfășurată de România pe plan internațional, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, prezența sa constantă in miezul actualității și, totodată, a jalonat, printr-o abordare proaspătă, vie, a realităților contemporane, o serie de teze și deschideri noi, cutezătoare, formulind soluții constructive, profund realiste, Ia problemele majore care confruntă omenirea. Spiritul novator, principialitatea revoluționară, analiza riguros științifică, de pe pozițiile materialismului dialectic și istoric, a proceselor și tendințelor ce se manifestă pe arena mondială, capacitatea de a sesiza cerințele determinate de noile

evoluții, pozițiile clare șl raționale afirmate, precum și inițiativele de largă cuprindere avansate sint tot ' atitea atribute care conferă Expunerii marea sa însemnătate nu numai internă, ci și Internațională, ca un aport de mare valoare la tezaurul gindirii și acțiunii politice înaintate.Din ansamblul aprecierilor și concluziilor cuprinse în Expunere — care vor forma obiectul unei suite de articole distincte — se desprinde, prin importanta sa deosebită, teza cu privire la accentuarea impărțirii lumii in două grupe diametral opuse, săraci și bogați, atit pe plan național, cit și pe plan internațional, aceasta constituind una din trăsăturile de bază ale epocii contemporane. Pe de o parte, pe plan internațional se adîncește tot mai mult decalajul între țările bogate și țările sărace, contradicția dintre ele devenind cea mai puternică din contradicțiile fundamentale ale contemporaneității. Pe de altă parte, pe plan național se înregistrează un proces de acumulare crescindă a bogățiilor în mîinile unui număr tot mai res- trîns de oameni, in timp ce numărul săracilor, care nu beneficiază nici măcar de condiții minime de muncă și viață, sporește continuu. Rezultatul este o polarizare tot mai mare a societății — și pe un plan, și pe celălalt — ceea ce duce la intensificarea crizei generale mondiale și a instabilității din viața internațională.Concomitent, Intre eele două tendințe principale de pe arena mondială, tendința spre destindere, dezarmare și pace și tendința spre menținerea încordării și continuarea politicii de război, forță și dictat, s-a stabilit un echilibru relativ de forțe, accentuînd astfel fizionomia deose

bit de complexă și contradictorie a vieții internaționale actuale.Intr-adevăr, așa cum se arată In mod sincer și deschis în Expunere, în ciuda unor pași înregistrați in ultimul timp pe calea dezarmării, a soluționării pașnice prin mijloace politice a unor conflicte, a intensificării negocierilor în diverse probleme, în situația internațională nu s-a produs încă acea schimbare radicală dorită de popoare, nu s-a afirmat încă in mod decisiv și hotărîtor politica de destindere și colaborare. Există incă suficiente arme nucleare pentru a distruge de mai multe ori omenirea — mai mult chiar se acționează in direcția modernizării și perfecționării lor ; experiențele atomice nu au încetat, nici militarizarea Cosmosului ; se menține politica de forță, de dictat și amestec în treburile altor state — toate acestea îndreptățind aprecierea că situația internațională continuă să fie deosebit de gravă.Cu deosebită forță Expunerea reafirmă necesitatea imperioasă a înfăptuirii dezarmării, in primul rînd nucleare, a intensificării eforturilor celor mai largi forțe sociale pentru asigurarea dreptului popoarelor la viață, la existență liberă și independentă. Expunerea se constituie intr-un puternic apel pentru înțelegerea generală a mărelui adevăr că, in condițiile armamentului atomic, nu există și nu poate exista decit o singură cale — a renunțării cu de- săvirșire la război, a prevalării noii gindiri și a unei politici noi, democratice, care să excludă forța și amenințarea cu forța din viața internațională. In acest sens, secretarul general al partidului a relevat cele mai stringente măsuri concrete ce se impun : în primul rînd, rea-
(Continuare în pag. a Vl-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea asupra Programului de autoconducere și autoaprovizionare privind 

asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare 
și bunuri industriale de consum pe anul 1089

prezentată de tovarășa LINA CIOBANU, viceprim-ministru al guvernului

Mult stimate tovarășeNicolae Ceaușescu,Mult iubită și stimatătovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputat!,Din împuternicirea guvernului, vă rog să-mi permiteți' să supun Marii Adunări Naționale, spre dezbatere și aprobare, Programul de autoconducere și autoaprovizionare privind asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe anul 1989.Sintem încă sub puternica impresie produsă în întreaga țară de marele forunj democratic ce și-a desfășurat lucrările zilele acestea, cînd prin- tr-o fericită coincidență întregul nostru popor sărbătorește împlinirea a 70 de ani de la unirea Transilvaniei cu țara și formarea statului național unitar român.Amplul document înfățișat poporului de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, program de muncă și luptă al partidului și poporului, a conturat precis soluțiile economice, sociale și politice la problemele actuale și de viitor ale ridicării pe o nouă treaptă calitativă a muncii și vieții națiunii noastre. Una din tezele de bază conținute de a- cest memorabil document este unitatea dialectică dintre progresele cantitative și calitative ale producției materiale și creșterea nivelului de trai al poporului, satisfacerea cerințelor multiple ale maselor populare in spiritul principiilor raționale, științifice ale consumului. Se fundamentează din nou raportul dialectic dintre acumulare și consum, dintre producție și consum, subliniindu-se că, pe fondul orientării strategice juste a partidului nostru privind ridicarea României în rîndul țărilor cu o economie mediu dezvoltată, stă în puterea oamenilor muncii să asigure condiții pentru un standard de viață material și spiritual tot mai ridicat.înfăptuirea tezei prezentate de tovarășul secretar general la recenta plenară — și anume că, în cadrul politicii ge- perale a partidului nostru, ifânil'' constituie obiectivul central, iar bunăstarea și fericirea poporului reprezintă esența so- cțdfâții • socialiste pe • Care o edificam in România — are loc în procesul afirmării puternice a socialismului in țara noastră. Intr-un moment in care parti
Din cuvîntul participantilor la dezbateri

CUVINTUL DEPUTATULUI 
ION POPESCUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați.Elaborate pe baza concepției și cu contribuția directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, legile adoptate de Marea Adunare Națională evidențiază, și de această dată, rolul determinant, hotăritor al secretarului general al partidului in elaborarea și fundamentarea planurilor, a direcțiilor esențiale de dezvoltare și modernizare a e- conomiei naționale. în conceperea și conducerea amplului proces de perfecționare a întregii activități economico-so- ciale. de ridicare a acesteia pe o treaptă calitativ superioară.Pentru toate acestea, în ■ numele locuitorilor județului Giurgiu, vă rog să-mi permiteți, mult stimate tovarășe secretar general al partidului, președinte al Republicii, să vă adresez profunda noastră recunoștință. Cu deosebită stimă adresăm cele mai călduroase mulțumiri tovarășei Elena Ceaușescu pentru contribuția de cea mai mare însemnătate adusă la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru.Răspunzind, cu vibrant patriotism, înflăcăratelor dumneavoastră, chemări, mult sți- mate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, hotăriți să transpună neabătut in viață prețioasele indicații pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru in județul nostru, oamenii muncii din unitățile industriale ale județului vă raportează îndeplinirea planului pe 11 luni la producția-marfă industrială la data de 26 noiembrie, inregistrind o creștere de 15 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut, realizarea tuturor contractelor la export și reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă cu aproape 100 Iei.în agricultură, am realizat,

CUVINTUL DEPUTATULUI 
IOAN JOSUMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimați tovarăși deputați,Programul privind autocon- ducerea și autoaprovizionarea pe anul 1989 reflectă intru totul orientările stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale P.C.R., ilustrează grija statornică a conducerii partidului și statului, personal a dumneavoastră, mult stimate 

dul lși întemeiază întreaga activitate pe promovarea principiului participării organizate și conștiente a poporului la conducerea întregii societăți, realizare de excepție care dă expresie voinței și intereselor întregii națiuni și asigură înfăptuirea socialismului cu poporul și pentru popor.Măreața, eroica șl istorica epocă inaugurată de Congresul al IX-lea este consecința firească a Impulsului pe care gindirea creatoare a secretarului general al partidului, neîntrecut strateg și ctitor de țară nouă, l-a dat intregii vieți sociale, descătușind și valorifi- cînd energii nebănuite pentru atingerea unor obiective cu a- devărat mărețe și esențiale pe tărîm economic, politic, tehni- co-științific și cultural.Reflectînd în modul cel mai direct concepția originală, novatoare și grija statornică a partidului și statului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ilustrul strateg și ctitor al României socialiste, pentru ridicarea permanentă a nivelului de viață și civilizație al întregului popor, Programul de autoconducere și autoaprovizionare a fost elaborat in concordanță cu hotărîrile Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Cu cele mai alese sentimente de stimă și recunoștință doresc să subliniez contribuția directă, adusă la fundamentarea și stabilirea nivelurilor concrete cuprinse în Program de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, fiul cel mai iubit și stimat al poporului nostru, marele Erou între eroii neamului, înflăcărat revoluționar și strălucită personalitate a vieții internaționale contemporane, care de peste 55 de ani înfăptuiește, cu neasemuit devotament patriotic, o genială operă social-politică, dedicată împlinirii celor mai nobile idealuri ale națiunii române de libertate, progres și prosperitate, triumfului cauzei socialismului și păcii in lume.în contextul acestor mari împliniri se înscrie, de asemenea, contribuția deosebit de valoroasă pe cară tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, remarcabil om politic și ilustru savant de largă recunoaștere internațională, o are in dezvoltarea științei, învățămîntului, culturii și artei din patria noastră, în realizarea problemelor 

în acest an, cele mai mari producții de griu și orz din istoria județului, fiind livrată la fondul centralizat al statului o cantitate de"griu și orz mai mare cu peste 86 000 tone față de anul precedent.Pe baza măsurilor cuprinse în programul județean de autoconducere și autoaprovizionare. Comitetul executiv al consiliului popular județean a urmărit, cu prioritate, constituirea fondului centralizat de produse agroalimentare și, corespunzător, crearea, din resursele prevăzute de lege, a fondului, de consum pentru buna aprovizionare a populației.Vorbitorul a arătat că, potrivit prevederilor din program, s-a stabilit o creștere față de anul 1988 a livrărilor către populație la lapte, produse lactate, ulei și zahăr, la carne și produse din carne, la legume și fructe, produse textile. încălțăminte, articole electrice, electrotehnice și alte bunuri.Pe deplin conștient! că ridicarea nivelului de trai al poporului se înfăptuiește în strîn- să legătură cu dezvoltarea generală a economiei, a producției de bunuri materiale, considerăm că principala noastră îndatorire este de a acționa pentru îndeplinirea prevederilor de plan, atit in industrie, cit și în agricultură, pentru sporirea livrărilor la fondul de stat, im- primînd în activitatea consiliilor populare, ca organe ale auto- conducerii și autoaprovizionării, cea mai înaltă responsabilitate, un stil de muncă mai dinamic, mai eficient.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Giurgiu vor munci cu abnegație pentru realizarea ritmică. încă din prima lună, a sarcinilor de plan pe 1989, fiind ferm convinși că numai în acest fel ne vom putea spori contribuția Ia transpunerea in viață a politicii profund umaniste a partidului nostru.

tovarășe Nicolae Ceaușescu, față de creșterea continuă a calității muncii și vieții întregului popor.îmi exprim acordul deplin fală de conținutul și prevederile programului și hotărirea de a acționa pentru realizarea sa, la un înalt nivel de calitate și eficiență.Păstrînd vii in conștiință vizitele de lucru cu care ne-ați onorat, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, și 

complexe ale construcției noastre socialiste, la îndeplinirea mărețelor directive stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului, in înfăptuirea programelor de dezvoltare in perspectivă a țării. Vă exprimăm, mult iubită tovarășă Elena Ceaușescu, întreaga noastră gratitudine, înaltul respect și recunoștință pentru tot ce faceți spre binele și fericirea întregului nostru popor.Fundamentate pe acoperirea cu mărfuri și servicii a veniturilor suplimentare rezultate din majorarea generalizată a retribuțiilor personalului muncitor și pensiilor, pe cerințele pro-’ gramului de alimentație științifică, cantitățile stabilite pentru fondul pieței asigură creșterea față de anul 1988 a consumului pe locuitor la carne și produse din carne, pește, lapte, unt, brînzeturi, legume, cartofi, fructe. Sporuri mari sînt prevăzute la preparate culinare cu carne, pește, legume și alte materii prime, iar prin diversificarea sortimentelor se vor pune la dispoziția consumatorilor meniuri variate și complete.De asemenea, menționez că nivelurile din program sînt diferențiate pe județe, orașe și centre muncitorești, în funcție de numărul populației, ponderea personalului muncitor și eforturile depuse în producție.Așa cum a subliniat tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, prin stabilirea concretă a numărului de animale ce pot fi tăiate, sporește răspunderea consiliilor populare județene și municipiului București, privind creșterea Ia greutatea planificată a efectivelor prevăzute pentru aprovizionarea populației.In condițiile depășirii greutății la tăiere, sporul de producție devine resursă suplimentară pentru fondul de consum local, iar în cazul nerealizării greutății prevăzute nu se va suplimenta numărul de animale pentru județul respectiv.La efectivul de animale șl produsele agroalimentare repartizate din fondul de stat se adaugă cele realizate în gospodăriile populației, precum șl cantitățile de cereale, legume și cartofi obținute de membrii cooperatori din retribuirea in natură.In program sînt stabilite sarcini importante pentru Ministerul Agriculturii, Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul 
acționînd ferm, pe baza indicațiilor ce ni le-ați dat, sint mindru să arăt că și cooperativa agricolă de producție din Topolovățu Mare, unde imi desfășor activitatea, a obținut și in acest an producții medii la hectar de 8 200 kg griu, 8 350 kg orz, 3 300 kg soia — pe cele 1 000 ha cultivate in unitate — peste 22 000 kg pdrămb știuleți în cultură neirigată. Ca urmare, beneficiile cooperativei s-au situat constant, an de an, la peste 10 milioane lei, iar producția globală a crescut de două ori în comparație cu 1986, a- jungind acum la 212 milioane lei.Am amenajat o microhidro- centrală de peste 200 kW pe riul Bega, iar pe canalul învecinat avem in curs de instalare un nou grup energetic cu o putere de 300 kW, incit ambele capacități vor satisface între

CUVINTUL DEPUTATULUI 
DUMITRU NECSOIUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Oamenii muncii din Capitala României socialiste, asemenea intregului nostru popor, dind o înaltă apreciere ideilor, tezelor și orientărilor de importanță istorică cuprinse in Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună a plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă șl obștești — iși exprimă deplina adeziune la întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru și hotărirea de neclintit de a munci și lupta pentru transpunerea neabătută In viată a tuturor planurilor și programelor noastre de dezvoltare, pentru înaintarea țării noastre pe calea civilizației socialiste și comuniste.în tabloul mărețelor înfăptuiri obținute de societatea noastră socialistă după Congresul al IX-lea al partidului, la cea de-a 10-a aniversare a formării statului național unitar român, municipiul București înfățișează tabloul- unei citadele cu o impetuoasă dezvoltare economică, cultural-științifică și edilitar-urbanistică. Au fost realizate 10 noi platforme industriale cu un înalt grad de tehnicitate, are loc dezvoltarea și modernizarea tuturor unităților economice, au fost create peste 300 000 locuri de muncă. A sporit substanțial productivitatea muncii, producția industrială a crescut de peste 6 ori, iar valoarea mărfurilor desfăcute populației a ajuns în acest an la peste 48 miliarde lei, re- prezentînd 24 000 lei pe persoană. Din 1965 și pînă astăzi s-au 

Contractării și Achiziționării Produselor Agricole, unitățile agricole de stat și cooperatiste privind îndeplinirea planului la producția vegetală și animală, fondul de stat și la contractarea de produse agroalimentare din resursele gospodăriilor populației.Livrările prevăzute în program asigură o aprovizionare corespunzătoare cu mărfuri tex- tile-încălțăminte, bunuri de folosință îndelungată, articole de uz casnic și gospodăresc și alte produse industriale, într-o structură sortimentală mai variată și îmbunătățită calitativ.în proporții sporite se vor pune în desfacere noi produse cu grad de prelucrare, execuție, finisaj și prezentare, precum și sortimente diversificate din clasele de calitate superioară, extra și lux, pentru mai buna satisfacere a cerințelor diferitelor categorii de cumpărători.Mult stimate tovarășe secretar general,In baza Indicațiilor date, toate ministerele producătoare, precum și unitățile cooperației și de industrie mică au stabilit măsurile corespunzătoare și vor acționa ferm, inlăturînd astfel unele neimpliniri manifestate în acest an in aprovizionarea populației, realizind in mod integral și in mod ritmic livrările către fondul pieței, vor înnoi și diversifica producția, vor valorifica superior materiile prime interne și materialele recuperabile.Doresc să asigur conducerea partidului și statului, pe dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucitul nostru conducător, pe dumneavoastră, mult iubită tovarășă Elena Ceaușescu, că vom acționa cu răspundere comunistă, revoluționară, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din magistrala Expunere a secretarului general al partidului la ședința comună a plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, întîmpinînd marile evenimente politice șl istorice ale anului viitor cu noi și importante înfăptuiri.Să ne trăiți, iubiți conducători, spre gloria, măreția și fericirea poporului român, în triumfalul său drum spre comunism.
gul necesar de energie electrică al cooperativei și chiar al comunei.în deplină concordanță cu marile mutații calitative înregistrate pe întreg cuprinsul patriei in ultimii 23 de ani, comuna Topolovățu Mare, asemenea tuturor localităților județului Timiș, se află in prezent în plin proces de dezvoltare și modernizare, locuitorii săi bucurindu-se de condiții tot mai bune de viață și muncă, acționind cu abnegație și răspundere patriotică pentru folosirea deplină a fondului funciar, sporirea continuă a producțiilor, creșterea unui număr sporit de animale și păsări in gospodăriile populației, utilizarea superioară a tuturor resurselor locale in secții de industrie mică și prestări servicii, prefigurînd un viitor și puternic centru agroindustrial.

realizat 520 000 apartamente, 2 380 săli de clasă, aproape 900 Q00 mp spații comerciale, 5 piețe agroindustriale, 5 magazine universale, 9 fabrici de piine, 3 fabrici de produse lactate, 40 unități sanitare, două complexe de sănătate și sint in curs de realizare alte 3 fabrici de piine, 5 piețe agroindustriale, 2 magazine universale, 2 fabrici de bere, care împreună cu celelalte grandioase obiective ce se realizează in București, Casa Republicii, Casa Științei, Culturii și învățămîntului. Biblioteca Națională, Muzeul Național de Istorie, Centrul Consiliilor naționale ale democrației mun- citorești-revoluționare, Centrul Național de cultură „Cin- tarea României", Metroul bucu- reștean — care va ajunge în 1989 la 60 km — Dîmbovița amenajată pe 17 km, cu cele două lacuri, Dîmbovița și Văcărești, avind un luciu de apă de 400 ha, Canalul București — Dunăre — definesc caracteristicile unei metropole moderne, care va duce peste veacuri mărturia izbînziior obținute de poporul român Intr-o epocă de aur, ce poartă in chip strălucit, în semn de înaltă cinstire, numele marelui Erou Intre eroii neamului, ctitorul României socialiste moderne, tovarășul. Nicolae Ceaușescu,Uriașele transformări social- economice și cultural științifice ce au loc in Capitală, realizarea grandiosului program de obiective social-culturale și edilitare, sint legate pentru totdeauna de viața și activitatea neobosită a ilustrului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, printr-un neasemuit e- xemnlu de dăruire și patos revoluționar, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu — remarcabil om politic și savant de largă recunoaștere internațională, orientează și sprijină întrea

ga noastră activitate — mereu prezenți in fabrici și uzine, pe șantiere și ogoare, în institutele de cercetare și proiectare.Conform prevederilor Programului de autoconducere și autoaprovizionare privind asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe anul 1989, supus dezbaterii, populația Capitalei va beneficia de importante creșteri față de acest an la toate produsele și îndeosebi la cele alimentare — carne și produse din carne, preparate culinare, preparate din pește, lapte de consum, paste făinoase, legume și fructe — precum și la textile, încălțăminte, bunuri de folosință îndelungată.Pentru creșterea contribuției sectorului agricol Ilfov la buna aprovizionare a Capitalei — mai ales cu legume proaspete, lapte, carne și ouă — vom acționa
CUVINTUL DEPUTATEI 

PAULA PRIOTEASAMult stimate tovarășeNicolae Ceaușescu,Mult stimată șl Iubitătovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați.Documentele aflate in dezbaterea actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale reflectă preocuparea statornică a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea neabătută a Programului partidului, a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului. Pentru grija permanentă manifestată față de ridicarea nivelului de viață al popoțului, oamenii muncii din industria alimentară iși exprimă dragostea și profundul respect față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, genial strateg și ctitor al noului destin socialist al patriei noastre.Recenta Expunere a secretarului general al partidului prezentată în deschiderea lucrărilor ședinței comune a plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești este încă o strălucită dovadă a consecvenței cu care conducătorul națiunii române militează pentru împlinirea marilor noastre idealuri.Cerința subliniată în repetate rînduri de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a acționa permanent pentru îmbunătățirea calității produselor, problemă majoră a intregii activități industriale, pentru diversificarea producției și realizarea unor noi produse constituie pentru noi un îndemn de a munci in spiritul exigenței și orientărilor revoluționare cu care ne-ați călăuzit in toate împrejurările, pentru îndeplinirea exemplară, a sarcinilor ce ne revin pe anul 1989, care prevăd o creștere a producției-marfă industriale cu 14,3 la sută și a livrărilor de mărfuri către fondul pieței cu 14,1 la sută.Desfășurăm o activitate susținută pentru realizarea in continuare a măsurilor privind perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție, a programelor speciale, în aplicarea cărora beneficiem de sprijinul cercetării, al științei și învățămîntului, domeniu condus cu înaltă competență de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de frunte al vieții politice și științifice, promotor al progresului continuu al științei și tehnicii românești. Pentru a- ceasta ii exprimăm înalta considerație și-i adresăm adinca gratitudine.
CUVINTUL DEPUTATULUI

IULIU FEJESMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,îngăduiț i-m i, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovărășă Elena Ceaușescu, ca de la inalta tribună a Marii A- dunări Naționale să vă aduc, din adincul inimii, cele mai calde mulțumiri, un respectuos prinos de recunoștință pentru grija și veghea neobosită pe care le manifestați față de înaintarea neabătută a României socialiste pe culmi tot mai înalte de civilizație și progres, față de creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului.Referindu-se, apoi, la prevederile cuprinse în Programul de autoconducere și autoaprovizionare privind asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe anul 1989, vorbitorul a arătat că, în ultima perioadă, consiliile populare din județul Harghita, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, s-au Implicat mai puternic in direcția asigurării unei aprovizionări corespunzătoare a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum, in paralel cu livrarea la fondul de stat a unor cantități sporite de produse.Cu toate acestea — a spus vorbitorul — trebuie să arăt că au existat situații in care s-au înregistrat rămineri în urmă ale livrărilor la fondul pieței la o serie de produse, datorită neajunsurilor din activitatea unor cooperative agricole, a unor u- nități industriale. Ținînd seama de aceasta, în 1989 vom acționa cu fermitate pentru asi

pentru folosirea cu maximum de eficiență a fondului funciar de care dispunem, in vederea obținerii de recolte mari în toate unitățile agricole. Potrivit programului aprobat de conducerea partidului, acordăm o a- tenție deosebită creșterii și diversificării producției de preparate culinare, mărind atît numărul unităților de producție, cit și al celor de desfacere.Vă rog să-mi permiteți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a spus în încheiere deputatul, să dau glas hotărîrii neabătute a oamenilor muncii din Capitala României de a munci cu dăruire și abnegație, cu înaltă responsabilitate revoluționară, așa cum ne-o cereți dumneavoastră, sporind contribuția noastră la creșterea continuă a nivelului de viață a poporului, la propășirea scumpei noastre patrii, România socialistă.

Referindu-se la Programul de autoconducere și autoaprovizionare privind asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe anul 1989, elaborat sub directa îndrumare a secretarului general al partidului, vorbitoarea a subliniat că acesta asigură creșterea nivelului de trai al poporului in strînsâ legătură cu dezvoltarea economiei naționale, a producției bunurilor de consum. Pentru realizarea programului, unitățile din industria alimentară iși vor aduce contribuția prin diversificarea mai largă a produselor, valorificarea superioară a materiilor prime, folosirea unor noi tehnologii care să îmbunătățească însușirile nutritive, realizarea unui volum mai mare de produse din materia primă existentă.Pentru îndeplinirea in bune condiții a prevederilor programelor prioritare, dezvoltăm cooperarea cu celelalte ministere pentru dotarea unităților noastre, cu utilaje și linii tehnologice de înaltă productivitate, care să elimine importurile și antrenăm in mai mare măsură unitățile de cercetare și învățămint superior pentru îmbunătățirea continuă a valorii nutritive și a prezentării produselor, a diversificării lor, a- cordînd prioritate produselor pentru copii, produselor dietetice, sucurilor, băuturilor răcoritoare și producției de preparate culinare.Urmind în permanență cu însuflețire strălucitul dumneavoastră exemplu de dăruire, abnegație și tenacitate, mult stimate tovațășe . Nicolae Ceaușescu,, acționăm pentru Imprimarea unui stil de muncă dinamic și exigent tuturor cadrelor de conducere din minister, centrale și întreprinderi, pentru soluționarea concretă și operativă a problemelor ridicate în procesul execuției planului.în încheiere, vorbitoarea a spus: Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din industria alimentară sînt ferm conyinși că, după importantele acumulări făcute în această ramură prin grija personală a dumneavoastră, atît în ce privește asigurarea bazei materiale, cit și a potențialului tehnologic, au datoria să răspundă cu fapte de muncă demne de aceste eforturi și să facă totul pentru ca aceste mărețe și însuflețitoare programe să fie realizate întocmai, spo- rindu-și astfel contribuția la înaintarea fermă a țării pe calea socialismului și comunismului, la creșterea bunăstării materiale și spirituale a întregii națiuni.

gurarea efectivelor de animale stabilite și a greutății medii de tăiere. Totodată, vom dezvolta în continuare gospodăriile-a- nexâ înființate pe lingă unitățile economice din județ, in care, în acest an, s-au produs circa 4 500 tone preparate culinare. Vom acorda o atenție deosebită aprovizionării corespunzătoare cu produse agroalimentare a centrelor muncitorești, precum și a unităților cu consumuri colective. în scopul îmbunătățirii muncii au fost larg dezbătute în adunări cetățenești proiectele programelor de autoaprovizionare întocmite la nivelul localităților județului nostru, stabilindu-se sarcinile ce revin in anul 1989 u- nităților agricole și industriale, gospodăriilor populației.în încheiere, vorbitorul a spus : Permiteți-mi, stimați tovarăși deputați, ca de la această înaltă tribună să evoc momentul de mare înălțare patriotică pe care l-am trăit cu toții, alături de miile de cetățeni ai Capitalei, de întregul nostru popor, care sărbătorește a 70-a aniversare a Marii Uniri din 1918. La șapte decenii de la a- cest măreț eveniment am ascultat cu emoție și mindrie glasul celui mai iubit și stimat fiu al acestui popor, care a a- dresat un înflăcărat cuvînt de omagiu in cinstea celor care la Alba Iulia • salutau cu nemărginită bucurie împlinirea visului de veacuri al poporului român. Ne exprimăm adinca bucurie că astăzi marile idealuri ale înaintașilor s-au înfăptuit datorită luptei poporului, condus cu strălucire de e- roicul Partid Comunist Român, in fruntea căruia se află de peste două decenii tovarășul Nicolae Ceaușescu, perioadă de realizări epocale în dezvoltarea generală care îi poartă cu cinste numele.

Vă rugăm, mult stimate . tovarășe Nicolae Ceaușescu. să pi imiți asigurarea nrastră, a celor care reprezentăm cetățenii județului Harghita în supremul for legislativ al țării, că toți oamsnsi muncii din a- cest județ, acționind în deplină
CUVINTUL DEPUTATEI 

AURICA CIOBANUMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați,Sesiunea forului suprem legislativ al țării are loc intr-un moment politic marcat de puternicul ecou al magistralei Expuneri prezentate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești.în continuare, referindu-se la rezultatele Centralei industriei bumbacului București in care iși desfășoară activitatea, vorbitoarea a spus : Aplicind cu consecvență programele de organizare și modernizare a proceselor de producție, in înfăptuirea cărora am primit și primim un ,-ețios sprijin din partea unit iților de cercetare și de învățămint superior, domenii conduse cu înaltă competență și autoritate științifică de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională, în unitățile centralei s-au soluționat numeroase probleme tehnice, de complexitate ridicată, al căror efect se regăsește în sporirea producției și a beneficiilor, în reducerea importurilor și a consumurilor energetice, în creșterea nivelului tehnic și calitativ al producției.Analizînd rezultatele obținute, trebuie să arătăm însă că ele nu reflectă pe- deplin potențialul tehnic și uman de care dispunem, că se impune să îmbunătățim. în spiritul exigențelor actualei etape de dezvoltare
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

MIRCEAMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați și Invitați,Trăim sub puternica Impresie a magistralei Expuneri prezentate in deschiderea lucrărilor ședinței comune a plenarei Comitetului Central al Partidului, Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești de secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, document programatic de excepțională valoare teoretică și practică pentru prezentul și viitorul patriei. Vă, rog să-mi îngăduiți să dau glas admirației nemărginite pentru vibranta și înălță- toarea evocare, în cuprinsul Expunerii, a istoriei noastre naționale. împlinirea a 70 de ani de la constituirea statului național unitar român prilejuiește intregului popor reafirmarea unității de monolit in jurul Partidului Comunist Român, al marelui nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a voinței de a înainta neabătut pe calea construirii noii orîn- duiri.Ca urmare a politicii științifice promovate cu consecvență de partid, de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, și județul Iași a cunoscut transformări radicale, datorită volumului mare de investiții alocat în cei 23 de ani ce au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. Colectivele de oameni ai muncii din județul nostru au sporit în acest an valoa-
CUVINTUL DEPUTATULUI

PANTELIMONMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați.Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale se înscriu sub semnul impresionantei Expuneri de la inaltul forum al democrației muncitorești-revo- luționare, în cadrul căreia secretarul general al partidului a prezentat teze și concluzii de importanță vitală pentru prezentul și viitorul României, a- ducind o însemnată contribuție la îmbogățirea socialismului științific, a indicat căile și mijloacele pentru înaintarea impetuoasă a patriei noastre pe luminosul drum al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru întărirea suveranității și independenței României.în aceste înălțătoare momente, cu aleasă recunoștință, înaltă considerație și deosebit respect, comuniștii, toți locuitorii județului Dîmbovița își îndreaptă gindurile către conducătorul iubit al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, către mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, aducînd un cald omagiu strălucitei activități desfășurate cu dăruire patriotică și revoluționară de secretarul general al partidului, pentru progresul și înflorirea României socialiste, ceea ce a făcut ca străvechile meleaguri dîmbovi- țene, asemenea întregii țări, să cunoască o nouă înfățișare, demnă de timpul glopos în care trăim „EpocaNicolae Ceaușescu".După ce a prezentat rezultatele obținute, în perioada care a trecut din acest an, vorbitorul a spus : doresc să exprim deplina aprobare față de proiectul Programului de autocondu- 

unitate pentru înflorirea patriei, vor milita cu fermitate pentru indeplinirea prevederilor Programului aflat in dezbatere, în spiritul indicațiilor pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitei dumneavoastră din acest an in județul nostru.

intensivă, activitatea organelor de conducere colectivă, să întreprindem noi măsuri, mal energice, în vederea îndeplinirii ritmice a producției fizice, să recuperăm în cel mai scurt timp restanțele.Programul privind autocon- ducerea și autoaprovlzionarea, elaborat sub îndrumarea directă și cu contribuția hotărîtoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reflectă accentuarea caracterului intensiv al dezvoltării eco- nomico-sociale, prin afirmarea puternică a revoluției tehnico- științifice și a noii revoluții a- grare, prin creșterea eficienței în toate sectoarele de activitate, ca temelie trainică a ridicării nivelului de trai și a gradului de civilizație al întregului popor.■Mobilizarea puternică a resurselor materiale, tehnice, financiare și umane va caracteriza activitatea centralei noastre pentru îndeplinirea prevederilor de plan pe anul viitor, care au fost dezbătute și . a- probate în adunările generale ale oamenilor muncii, fiind stabilite măsurile ce se impun pentru asigurarea creșterii, în anul 1989, cu 22 la sută a producției fizice, cu 19 la sută a producției-marfă industriale, cu 9 la sută a producției la export.Ca deputat mă angajez să acționez, împreună cu cetățenii, pentru înfăptuirea, în cele mai bune condiții, a programului pe care il dezbatem astăzi, față de al cărui conțiput îmi etțprim deplina aprobare cu convingerea că el va contribui la creșterea calității vieții celor ce muncesc, obiectivul fundamental al politicii științifice, clarvăzătoare și profund umaniste a Partidului Comunist Român.
IONESCUrea producției nete cu 13,4 Ia sută față de 1987 ; 70 de unități economice au livrat peste plan produse în valoare de aproape 1,7 miliarde lei, iar volumul exportului a crescut cu 16 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut.Cu sprijinul permanent al tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, am reușit să aplicăm cu mai multă fermitate programele de perfecționare și modernizare a producției, eficiența măsurilor aplicate concretizindu-se Intr-o producție-marfă de peste 2.3 miliarde lei, din care 700 milioane lei pentru export.O atenție cu totul deosebită am acordat înfăptuirii programului de autoaprovizionare, expresie concretă a principiului autoconducerii, ca una din principalele căi de acțiune pentru creșterea continuă a bunăstării întregului nostru popor. In acest cadru, vorbitorul a informat că anul viitor, in județul Iași, vor fi livrate fondului pieței cantități mai mari de carne și produse din carne, pește, lapte și derivate din lapte, alte produse agroalimentare, legume, cartofi și fructe, precum și produse industriale într-o gamă variată de mărfuri și într-o structură sortimentală îmbunătățită.In aceste momente de înaltă semnificație patriotică, a spus în încheiere vorbitorul, cu conștiința înțelegerii depline a marilor răspunderi ce ne revin, permiteți-mi să-mi exprim adeziunea deplină la Programul privind lautoconducerea și auto- aprovizionarea, luindu-ne angajamentul să depunem întreaga noastră energie creatoare pentru înfăptuirea sa integrală.

GĂVĂNESCUcere și autoaprovizionare privind asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pa anul 1989.Reflectind acest nobil principiu, proiectul de program pentru anul viitor accentuează răspunderea pe care o au consiliile populare, ceilalți factori pentru valorificarea superioară a resurselor existente, pentru creșterea potențialului productiv al agriculturii, dezvoltarea și modernizarea unităților din industria alimentară, pentru intensificarea participării gospodăriilor populației la constituirea fondului centralizat al statului, la asigurarea resurselor de consum.Vă rog să-mi permiteți să raportez că prin acțiunile întreprinse în anul acesta au fost livrate Ia fondul de stat importante produse agricole, asigu- rîndu-se, totodată, o mai bună repartizare a fondului de marfă în teritoriu. In raport cu numărul și structura populației, cu efortul depus in procesul muncii, astfel incit toate localitățile să fie aprovizionate echilibrat.îngăduiți-mi, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, să vă încredințez că locuitorii județului Dîmbovița, răspunzind cu elan revoluționar înflăcărate! dumneavoastră chemări, vor face totul pentru înfăptuirea în mod exemplar a sarcinilor ce ne revin din istoricele hotă- rîri ale Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, din Expunerea prezentată la ședința comună a plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, însuflețitor program de muncă si acțiune pentru întregul nostru popor.
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Marelui Erou al României socialiste, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
înalt omagiu, prntumla reconostintă si prețuire a partidului si poporului
VIBRANTE MESAJE Șl TELEGRAME ADRESATE SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI

deplin consens cu obiectivele .

Intr-o deplină unitate de gînd șl simțire cu intregul partid și popor, comuniștii, toți oamenii muncii — se arată in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN ALBA AL P.C.R. — au urmărit cu cel mai viu interes, cu sentimente de nespusă mindrie patriotică magistrala dumneavoastră Expunere la ședința comună a plenarei Comitetului Central al Partidu[ui Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, document istoric de inestimabilă valoare teoretică și practică, profundă analiză științifică a stadiului actual și a perspectivelor de dezvoltare a patriei noastre.Conștienți de faptul că orientările și direcțiile formulate in magistrala dumneavoastră Expunere constituie un vast program mobilizator de- muncă și viață pentru intregul partid șl popor, care asigură trecerea .României la un nou stadiu de dezvoltare a patriei noastre, comuniștii, toți oamenii muncii de pe această vatră strămoșească sint ferm hotăriți să-și sporească contribuția la înfăptuirea lui exemplară, dind viață istoricelor hotăriri ale Congresului al XHl-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, ac- ționind cu intreaga energie și răspundere pentru indeplinirea și depășirea sarcinilor din acest an și din intregul cincinal.Asemenea întregului nostru popor, comuniștii, toți locuitorii străbunelor noastre plaiuri — se subliniază in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN ARAD AL P.C.R. — au luat cunoștință, cu vie satisfacție și aleasă mindrie patriotică, de conținutul magistralei dumneavoastră Expuneri prezentate la ședința comună a plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, ale cărei idei și orientări de inestimabilă valoare teoretică și practică constituie, pentru noi toți, un amplu și mobilizator program de muncă și viață revoluționară. de activitate neobosită desfășurată pentru continua dezvoltare a patriei noastre dragi, pentru fericirea și bunăstarea poporului român.în și direcțiile de acțiune ce se desprind din Expunerea dumneavoastră. puternic angajați in efortul pe care intreaga țară îl depune in această perioadă, pentru realizarea sarcinilor de plan pe acest aii și pregătirea in cele mai bune condiții a producției anului viitor, vă informăm că avem toate condițiile asigurate pentru a livra suplimentar economiei naționale și la export importante cantități de mașini* unelte, produse de mecanică fină și orologerie industrială, mobilier din lemn, produse ale industriei ușoare și alimentare, reușind, totodată, să devansăm unele comenzi din anul următor și să lansăm în fabricație intreaga producție destinată pieței externe.Comuniștii, toți oamenii muncii, asemenea întregului nostru popor, au urmărit cu sfentimente de profundă emoție și îndreptățită mindrie patriotică magistrala dumneavoastră Expunere, mult stimate tovarășe secretar general, la deschiderea lucrărilor ședinței comune a plenarei Comitetului Central al partidului, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești — se subliniază în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BACAU AL P.C.R. — document ce reflectă laborioasa dumneavoastră activitate de sintetizare teoretică și practică a experienței revoluționare a construcției socialiste in România, stabilind cu o clarvăzătoare viziune prognoza științifică a evoluției eco- nomico-sociale a țării in drumul ei spre comunism.Vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, acțio- nind in spiritul Tezelor din aprilie, comuniștii, oamenii muncii din județul nostru au înscris pe graficele întrecerii socialiste noi și importante sporuri de producție, care, adăugate celor inregistrate in .perioada anterioară, au amplificat contribuția județului Bacău la îndeplinirea integrală a indicatorilor de plan pe ultimul trimestru și pe intregul an 1988. Astfel, a fost dată peste plan o producție-marfă in valoare de 130 milioane lei, concretizată în mari cantități de cărbune, energie electrică, produse petrochimice, țesături, mobilier din lemn, utilaje tehnologice, organe de asamblare și alte produse necesare economiei naționale.Marile înfăptuiri obținute în anii de după Congresul al IX-lea al partidului pe drumul făuririi unei vieți libere, demne și independente, înaltul prestigiu de care se bucură România pe plan internațional sint indisolubil legate de munca dumneavoastră neobosită, tenace, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de neclintita consecvență cu care acționați pentru transpunerea in viață a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism — se subliniază in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BISTRIȚA-NASAUD AL P.C.R. Aceste mari infăptuiri, in care se inscriu și cele de pe cuprinsul județului Bistrița-Năsâud, se constituie intr-o Epocă de puternice transformări revoluționare, vor rămine înscrise pentru totdeauna în conștiința neamului, in semn de aleasă cinstire și prețuire, cu numele de „Epoca Nicolae Ceaușescu**.Strins uniți in jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă asigurăm că, mobilizați de ideile și tezele,, de înflăcăratele îndemnuri cu'prinse în magistrala dumneavoastră Expunere, vom acționa pentru transformarea fiecărei - unități economico-sociale într-o puternică cetate a producției, a educației șl a culturii, astfel incit fiecare să se ridice la nivelul inalt al răspunderii și rolului ce le revine în viața societății noastre.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, permiteți-ne să ne exprimăm, cu adine respect, deplina adeziune față de conținutul excepționalei Expuneri pe care ați pre

zentat-o în deschiderea lucrărilor ședinței comune a plenarei Comitetului Central al partidului, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, document de cea mai mare valoare teoretică și practică, expresie a aplicării creatoare a materialismului dialectic și istoric la condițiile și realitățile concrete ale patriei noastre, la stadiul său actual de dezvoltare, contribuție strălucită la îmbogățirea socialismului științific, a teoriei mișcării comuniste, socialiste. muncitorești și progresiste internaționale — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R.Folosim și acest prilej pentru a aduce un fierbinte omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională, pentru remarcabila contribuție la elaborarea strategiei și tacticii noastre revoluționare. pentru rolul determinant in afirmarea științei, culturii și artei românești în întreaga lume, ca factori ai progresului, prosperității și păcii.Vă asigurăm, de asemenea, de totala noastră adeziune fată de politica internă și externă a partidului și statului. inițiată și consecvent promovată de dumneavoastră — reafirmată cu pregnanță și în recenta dumneavoastră excepțională Expunere.Comuniștii, toți oamenii muncii, asemenea întregii noastre națiuni — se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BUZĂU AL P.C.R. — au urmărit, cu adincă satisfacție și profundă mindrie patriotică, magistrala dumneavoastră Expunere care, prin excepționala clarviziune, spiritul novator, revoluționar și umanist, prin bogăția tezelor, ideilor și aprecierilor de inaltă valoare teoretică și practică, se înscrie ca un document politic de referință in viața partidului. a poporului nostru.Dăm o inaltă apreciere modului exemplar in care ați definit locul și rolul partidului in cadrul procesului revoluționar din țara noastră, ăl statului democrației muncitorești- revoluționare, necesitatea perfecționării cadrului democratic de participare a maselor la conducerea vieții materiale și spirituale.Acum, cind întreaga națiune omagiază, cu profund respect, 70 de ani de la făurirea în 1918 a statului național unitar român, dobîndesc noi semnificații aprecierile pe care dumneavoastră le-ați reafirmat de la înalta tribună a forumului de part id și al democrației muncitorești-revo- luționare cu privire la istoria unică și unitară a poporului român, la lupta acestuia pentru a fi liber și stăpin in propria lui țară.Comuniștii, toți oamenii muncii din COMITETUL DE STAT AL PLANI- FICARII — se arată într-o altă telegramă — au urmărit cu viu interes și dau cea mai inaltă prețuire, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucitei dumneavoastră Expuneri, document programatic de inestimabilă valoare teoretică și practică pentru progresul multilateral al României socialiste. Marea bogăție de teze, idei și orientări reliefează cu pregnanță rolul decisiv pe care ii aveți în aplicarea creatoare a adevărurilor generale ale socialismului științific la particularitățile actualei etape de dezvoltare a țării noastre, uriașa dumneavoastră capacitate de a îmbina spiritul realist cu forța și cutezanța gindirii novatoare.Exprimîndu-ne adeziunea deplină la tezele, ideile și orientările din Expunerea dumneavoastră, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa fără preget, cu întreaga noastră putere de muncă, pentru ridicarea pe o treaptă superioară a activității de planificare și fundamentare a indicatorilor de plan, pentru a asigura toate condițiile necesare realizării exemplare a obiectivelor dezvoltării economico-sociale din anul 1989 și pe intregul cincinal.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. se spune : în atmosfera de intensă trăire și angajare patriotică generată de magistrala Expunere prezentată de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. la ședința comună a plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și a organizațiilor de masă și obștești, comuniștii. toți oamenii muncii din județul nostru dau cea mai inaltă apreciere și aprobă pe deplin tezele, ideile și orientările de excepțională valoare cuprinse in acest grandios document — impunătoare analiză științifică a drumului parcurs de societatea românească prin secole șl milenii, a marilor transformări revoluționare din anii construcției socialiste. minunat program de muncă și luptă al întregului partid și popor cu ample deschideri către orizonturile de lumină ale anului 2000.Vă rugăm să ne permiteți ca acum, cind sărbătorim 70 de ani de la făurirea statului național unitar, să vă transmitem dumneavoastră, mulț stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimatei tovarășe E’ena Ceaușescu, sentimentele noastre de aleasă stimă, nețărmurită dragoste și recunoștință înflăcărată pentru tot ceea ce întreprindeți, in țară și peste hotare, pentru înfăptuirea celor mai înalte idealuri și aspirații ale poporului nostru, de unitate, libertate, independență, prosperitate și pace.Puternic mobilizați de atmosfera însuflețitoare generată de desfășurarea lucrărilor ședinței comune a plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, de magistrala Expunere prezentată de dumneavoastră— se spune in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN CLUJ AL P.C.R.— comuniștii, toti oamenii muncii vă aduc cel mal fierbinte omagiu și vă roagă să primiți profunda lor recunoștință și cele mai alese mulțumiri pentru modul strălucit în care conduceți partidul și ponorul român sore triumful socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, de hotă- 

rîrea tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din județul Cluj de a nu precupeți nici un efort pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor și sarcinilor ce ne revin din excepționala dumneavoastră Expunere, din legile adoptate de Marea Adunare Națională, adresindu-vă din toată inima, dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimatei .■ tovarășe Elena Ceaușescu deplină putere de muncă, sănătate și nesecată energie spre binele și fericirea întregului popor, spre gloria și măreția patriei noastre — Republica Socialistă România.în-telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R. se arată : Comuniștii, toți cei ce trăiesc și muncesc în județul Constanța, constructorii de nave, ai primei centrale nuclearoelectrice a țării și ai altor ctitorii emblematice pentru epoca pe care o trăim, au urmărit cu deosebită atenție și viu interes magistrala dumneavoastră Expunere prezentată la ședința comună a plenarei C.C. al P.C.R.. a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești și, intr-o deplină unanimitate, apreciază că aceasta reprezintă o inestimabilă contribuție la îmbogățirea tezaurului teoriei și practicii revoluționare, un strălucit document programatic de importanță covirși- toare pentru prezentul și viitorul patriei.în aceste momente de vibrantă trăire patriotică facem legămint solemn în fața partidului și a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu
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pasiune, și dăruire pentru ca tezele, indicațiile și orientările cuprinse in magistrala dumneavoastră Expunere să determine o nouă calitate în angajarea revoluționară a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Constanța în înfăptuirea exemplară a obiectivelor și sarcinilor ce ne, revin din programul partidului, pefitru a .intimpina cea de-a 45-a aniversare a libertății noastre și Congresul al XIV-lea* al Partidului Comunist Român cu realizări remarcabile in toate domeniile vieții economice și sociale.Comuniștii, toți oamenii muncii — se arată in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN COVASNA AL P.C.R. — au urmărit, asemenea întregului nostru popor, cu sentimente de profundă vibrație patriotică, cu vie emoție și deplină aprobare magistrala Expunere pe care ați pre- zentat-o la ședința comună a plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești — document de excepțională însemnătate teoretică și practică, în care ați întreprins o exemplară analiză științifică", materialist- dialectică a marilor transformări revoluționare petrecute ih anii construcției socialiste.Vă rugăm să ne permiteți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să reinnoim le- gămîntul solemn al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Covasna de a înfăptui neabătut, cu dăruire revoluționară, sarcinile de mare complexitate și covir- șitoare însemnătate ce ne revin din magistrala dumneavoastră Expunere, cu hotărirea fermă de a ne spori contribuția la progresul multilateral al patriei noastre, România socialistă, exprimindu-ne în acest fel adeziunea noastră de neclintit la întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru.însuflețiți de cele mai alese sentimente de înaltă prețuire, profundă stimă și nețărmurită recunoștință, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Dîmbovița — se reliefează in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R. — au ascultat cu viu interes și profundă satisfacție magistrala Expunere pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, genial ctitor al României moderne, mare erou intre eroii neamului, ați prezentat-o în cadrul ședinței comune a plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și a organizațiilor de masă și obștești, și își exprimă adeziunea totală față de aprecierile, tezele, ideile și orientările pe care le conține acest document de excepțională valoare teoretică și practică ce jalonează cu clarviziune științifică activitatea partidului, a întregului nostru popor consacrată construirii socialismului și comunismului în patria noastră.Exprimîndu-ne convingerea nestrămutată că Expunerea pe care ați rostit-o de la înalta tribună a forumului democratic va constitui temelia trainică a noi și mărețe împliniri socialiste pe pămintul scump al patriei, ne angajăm solemn, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul nostru, că vom ac

ționa cu fermitate și exigență revoluționară, strins uniți in jurul partidului, al secretarului său general, pentru înfăptuirea neabătută a ho- tărîrilor Congresului al XHI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, pentru realizarea exemplară a sarcinilor pe acest an și pe întregul cincinal.In numele pionierilor și șoimilor patriei, al tuturor copiilor țării și al cadrelor care le indrumă activitatea, vă adresăm înaltul omagiu, dragostea fierbinte, recunoștința nețărmurită și aleasa stimă față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele erou între eroii multimilenarei istorii a pămîntului strămoșesc — se spune în telegrama CONSILIULUI NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR.Gîndurile tuturor copiilor patriei se îndreaptă totodată, cu aleasă dragoste, respect și fierbinte recunoștință, către tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului nostru, strălucit savant de largă recunoaștere internațională, care aduce o contribuție remarcabilă la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, a strategiei dezvoltării științei, învățămîntului, artei și culturii românești.In tot ceea ce facem, gindim și năzuim avem drept suprem imbold strălucitul exemplu de viață, .muncă și activitate revoluțio- ’nară, al dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, dorința fierbinte de a răspunde prin fapte demne 

dragostei, grijii și atenției cu care ne înconjurați permanent, încrederii pe care o învestiți în cea mai tînără generație a patriei.-Sub impulsul politicii cutezătoare a partidului nostru, al ideilor și orientărilor dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, județul Galați a parcurs, în anii de după Congresul al IX-lea al partidului, un vast proces de înflorire, ajungînd astăzi să se numere printre cele mai puternice ținuturi ale Republicii — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN GALAȚI AL P.C.R. Este semnificativ faptul că produc- ția-marfă industrială a județului Galați este astăzi de 256 ori mai mare față de cea obținută în 1945 și de 16 ori față de cea a anului 1965. în numai două decenii, ce au trecut de la încheierea fluxului integrat al Combinatului siderurgic, Galațiul a devenit prima cetate siderurgică a României socialiste, care realizează aproape 50 la sută din producția de oțel a țării.Adresindu-vă cele mai alese gin- duri de recunoștință, cele mai respectuoase mulțumiri pentru modul strălucit în care conduceți destinele patriei și poporului român, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Galați vă încredințează, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vor acționa cu toate forțele pentru a transpune în viață strălucitele teze și orientări formulate în magistrala dumneavoastră Expunere — adevărată cartă a muncii și luptei de construcție socialistă în patria noastră.împreună cu întreaga țară, comuniștii, toate efectivele DEPARTAMENTULUI SECURITĂȚII STATULUI — se arată în telegramă — au urmărit cu viu interes și sentimente de inălțătoare vibrație patriotică lucrările ședinței comune a plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești care, aureolată de monumentala dumneavoastră Expunere, mult iubite și stimate tovarășe secretar generai, se înscrie la loc de cinste in rindul evenimentelor memorabile din viața partidului și a țării.Exprimîndu-ne unanima aprobare și adeziunea deplină la conținutul Expunerii dumneavoastră, adoptată de marele forum democratic drept program de muncă și acțiune revoluționară al partidului, al întregului popor, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Comandant Suprem, câ lucrătorii securității statului sint și vor fi permanent prezenți la datorie, luptînd cu fermitate, abnegație și dăruire patriotică pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XIII-lea, ale Conferinței Naționale ale partidului și a tezelor istorice pentru cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.Bilanțul remarcabilelor realizări obținute de poporul nostru în anii socialismului, cu deosebire în perioada inaugurată de istoricul Congres al IX-lea, oglindește justețea și realismul politicii . Partidului Comunist Român, ilustrează in mod grăitor rolul determinant pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, îl aveți în elaborarea și înfăptuirea întregii 

politici interne și externe a partidului și statului nostru, in perfecționarea continuă a sistemului democrației noastre muncitorești-re- voluționare, strălucită confirmare a tezei, elaborată de dumneavoastră, privind construirea socialismului împreună cu poporul și pentru popor — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R.Urmînd întocmai strălucitul dumneavoastră exemplu de muncă și viață revoluționară, ne angajăm să îndeplinim sarcinile ce ne revin in acest an în industrie și agriculturii, în celelalte domenii ale activității economico-sociale, creînd o bază trainică trecerii la înfăptuirea ritmică a sarcinilor de plan pe 1989, transpunînd neabătut în viață hotărîrile adoptate de actualul forum democratic al partidului și celorlalte organisme ale democrației muncitorești-revoluționare, magistralele teze pentru cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R, se spune : Tezele, ideile și conceptele cuprinse în Expunerea dumneavoastră, acest important document programatic, pun in evidență cu strălucire capacitatea dumneavoastră de excepție, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, de a fundamenta strategia și tactica construcției noii societăți în țara noastră, pe baza cunoașterii și înțelegerii în profunzime, de pe pozițiile materialismului dialectic și istoric, a evoluției proceselor și fenomenelor politice, eco

nomice și sociale din patria noastră și din întreaga lume.Comuniștii, toți locuitorii meleagurilor mehedințene se angajează solemn că vor acționa cu intreaga răspundere pentru a da viață tezelor, ideilor, conceptelor și orientărilor cuprinse in magistrala Expunere — vast, cutezător și revoluționar program de muncă și creație pentru întregul popor — realizînd exemplar sarcinile pe acest an și întregul cincinal, astfel incit să ne aducem o contribuție tot mai substanțială la generoasa operă de înflorire și propășire a patriei noastre socialiste, Republica Socialistă România.x Asemenea întregului partid și popor, comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru dau o înaltă apreciere și își exprimă adeziunea deplină și entuziastă față de magistrala Expunere prezentată de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in cadrul ședinței comune a plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești — se arată in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R.Ședința comună a plenarei C.C. al P.C.R. și a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești a coincis în mod fericit cu sărbătorirea împlinirii a 70 de ani de la făurirea statului național unitar român, oferindu-ne un nou și minunat prilej de a ne reafirma cele mai alese sentimente de stimă, dragoste și recunoștință pe care le nutrim față de dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru eroismul și dîrzenia cu care ați luptat, din cei mai tineri ani ai vieții, in marile bătălii desfășurate de partid în scopul apărării libertăților democratice, al unității și integrității statale a României, pentru toate grandioasele înfăptuiri în perioada istorică ce a urmat Congresului al IX-lea al partidului.In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. se subliniază : împreună cu intregul popor, comuniștii, toți oamenii muncii au ascultat, cu vie emoție, istorica cuvintare rostită de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, marele erou între eroii neamului, ilustru militant revoluționar și strălucit ginditor al epocii contemporane, luptător neobosit pentru întărirea independenței și suveranității patriei, pentru socialism și pace, la ședința comună a plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă* și obștești — document programatic de o excepțională însemnătate teoretică și practică pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Tezele, orientările, indicațiile șl sarcinile formulate de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, reprezintă pentru organele și organizațiile de partid, pentru toți comuniștii și locuitorii județului Prahova un generos program de muncă, care ne va călăuzi întreaga activitate po- litico-organizatorică în vederea înfăptuirii cu succes a sarcinilor pe acest an și întregul cincinal și în- timpinării celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- 

listă și Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român cu rezultate bune în toate domeniile de activitate.Dind glas gindurilor și sentimentelor de aleasă stimă și prețuire, de nețărmurită dragoste și recunoștința pe care le nutresc față de dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului, marele erou între eroii neamului, proeminentă personalitate a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, genialul ctitor și strateg al României socialiste moderne, membrii COMISIEI CENTRALE DE REVIZIE a Partidului Comunist Român își exprimă, într-o deplină unitate de gînd și simțire cu întregul partid și popor, totala adeziune la conținutul de idei cuprinse în magistrala Expunere la ședința comună a plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești.Prin aplicarea neabătută in viață a noilor teze și orientări elaborate de dumneavoastră, adoptate ca Program de muncă și acțiune revoluționară al partidului, al întregului popor, se arată in continuare, țara noastră se va înscrie pe noi trepte de progres și civilizație. Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu toate forțele, cu abnegație și dăruire comunistă pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, pentru intimpinarea Congresului al XIV-lea cu tot mal mari succese in toate domeniile.In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. se arată : Comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru, intr-o deplină unitate de simțire și voință cu intreaga națiune, își exprimă adeziunea deplină la strălucitele idei cuprinse în magistrala dumneavoastră Expunere.Avînd în față luminoasele orientări și concluzii cuprinse în magistrala Expunere, organele și organizațiile de partid, celelalte organisme ale democrației muncitorești- revoluționare, toți oamenii muncii din județul Satu Mare vă Încredințează, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de ferma lor hotărire de a acționa neabătut pentru infăptuirea mărețelor programe de dezvoltare și înaintare accelerată a patriei pe calea viitorului luminos și liber, de a asigura un inalt grad de civilizație materială și spirituală pentru toți locuitorii, fără deosebire de naționalitate, în spiritul înaltului umanism care caracte* • rizează societatea noastră socialistă, de a acționa cu energii sporite pentru Îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și întregul cincinal.Bogăția tezelor și aprecierilor, profunzimea concluziilor formulate, spiritul științific ce caracterizează Expunerea dumneavoastră confirmă, incă o dată, rolul hotărîtor, determinant pe care îl aveți, mult stimate tovarășe secretar general, in fundamentarea întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, efortul constant, patosul revoluționar, clarviziunea și dăruirea ce vă sînt caracteristice în slujirea intereselor supreme ale partidului, ale întregului popor — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SALAJ AL P.C.R.Exprimîndu-ne, încă o dată, acordul și aprobarea deplină față de magistrala dumneavoastră Expunere, în numele comuniștilor, al tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe frumoasele meleaguri ale Sălajului, expresivă și elocventă creație a „Epocii Nicolae Ceaușescu**, ne angajăm ferm în fața dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom munci cu elan, hotărire și dăruire patriotică pentru a da viață sarcinilor ce ne revin din acest excepțional document de partid. intîmpinind cu rezultate superioare marile evenimente politice ale anului viitor — aniversarea a 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944 și Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN TULCEA AL P.C.R. se arată, printre altele : Ca fii ai acestei străvechi vetre de istorie, sîntem mîndri de faptul că în fruntea partidului și a țării vă aflați dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ilustru și consecvent milițgnt revoluționar al clasei noastre muncitoare, de numele și activitatea căruia sint indisolubil legate toate marile izbinzi ale edificării socialiste a patriei, imensul prestigiu de care se bucură astăzi România în lume.însuflețiți de largul ecou al exemplului strălucit pe care îl oferiți națiunii noastre socialiste, ne angaSecretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. i-au fost adresate, de asemenea, mesaje și telegrame din partea unor organe și organizații de partid, de masă și obștești, a unor colective de oameni ai muncii din cele mai diferite domenii de activitate.în cuprinsul telegramelor își găsește o elocventă expresie aprobarea unanimă a comuniștilor, a tuturor cetățenilor patriei față de magistrala Expunere prezentată in deschiderea ședinței comune 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 ce definește, intr-o concepție originală, căile și direcțiile de acțiune in vederea continuării neabătute a procesului revoluționar de edificare a socialismului și comunismului in patria noastră.Telegramele pun în lumină gindurile și simțămintele de fierbinte dragoste și prețuire, de adincă recunoștință cu care intregul nostru popor ii înconjoară pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, înflăcărat patriot revoluționar, ctitorul României socialiste moderne, personalitate proeminentă a lumii contemporane, pentru strălucita sa activitate consacrată înfăptuirii idealurilor de libertate și progres, de independență și suveranitate ale națiunii noastre socialiste, cauzei socialismului și păcii, a înțelegerii șl colaborării internaționale.în telegrame este adus un cald omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția deosebită adusă la elaborarea și traducerea in viață a planurilor și programelor de dezvoltare multilaterală a țării, la înflorirea necontenită a științei, invățămintului și culturii românești.Exprimând voința comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din patria noastră, mesajele și telegramele evidențiază hotărirea de a acționa neabătut, cu inaltă fermitate comunistă, în spirit revoluționar pentru indeplinirea obiectivelor, orientărilor și sarcinilor reieșite din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucit program de muncă și acțiune al întregului partid, al întregului popor, pentru realizarea exemplară a planului pe anul în curs, pe 1989 și pe întregul cincinal, pentru a intimpina cu succese de prestigiu cea de-a 45-a aniversare a marii noastre sărbători naționale de Ia 23 August și Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.
__________________________ .________________________ S

jăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că vom acționa cu dăruire și înalt patriotism pentru traducerea în viață a tezelor și orientărilor cuprinse în documentele și hotărîrile adoptate— care constituie programul viitorului Congres al XIV-lea al Partidului Comunist Român.Urmărind cu viu interes și Înaltă satisfacție patriotică lucrările ședinței comune a plenarei C.C. al P.C.ft., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN VASLUI AL P.C.R. — comuniștii, toți oamenii muncii de pe înfloritoarele plaiuri vasluiehe vă adresează, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, un vibrant și fierbinte omagiu de înaltă recunoștință pentru geniala contribuție pe care o aveți la făurirea destinului liber și suveran al patriei străbune, la afirmarea tot mai prestigioasă a României în rindul națiunilor lumii.Acționînd în spiritul orientărilor șl sarcinilor reieșite din tezele din aprilie, organizindu-ne mâi bine munca și introducind progresul teh- nico-științific in producție, pe cele 10 luni din acest an am realizat suplimentar o producție-marfă industrială de peste 236 milioane lei, o depășire a planului la productivitatea muncii cu 735 lei pe persoană, în condițiile" reducerii consumurilor specifice cu 1 493 tone metal, 1 758 tone combustibil convențional și 5,2 milioane kWh energie electrică. In prezent, organizațiile de partid din industrie se preocupă intens de finalizarea eficientă a măsurilor de perfecționare a organizării și modernizare, asigurind cele mai bune condiții pentru încheierea cu succes a celui de-al treilea an al actualului cincinal și pregătirea exemplară a producției anului 1989.Intr-un glas și simțire cu Întreaga națiune, toți cei ce trăim și muncim pe aceste înfloritoare meleaguri— se subliniază in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN VlLCEA AL P.C.R. — ne exprimăm adeziunea deplină față de tezele, ideile și orientările dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, minunat program de muncă și luptă revoluționară pentru eroicul nostru popor, angajat cu toată ființa sa, cu abnegație, pasiune și cutezanță în munca pentru transpunerea în viață, întocmai, a politicii științifice și clarvăzătoare a partidului și statului, al cărei inițiator și promotor neobosit sînteți dumneavoastră, cel mai de seamă fiu al neamului românesc, glorios ștegar al aspirațiilor și .Idealurilor noastre celor mai fierbinți, luptător neînfricat pentru triumful marilor năzuințe ale umanității.Profund devotați politicii interne și externe a partidului și statului nostru, care poartă pecetea geniului dumneavoastră creator, sintem ferm hotăriți să dăm dimensiuni tot mai ample faptelor noastre de muncă. Vă incredințăm solemn, mult, iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți oamenii muncii din județul Vilcea, in frunte cu comuniștii, asemenea întregului popor, vor acționa cu toată capacitatea, cu energie și entuziasm pentru infăptuirea sarcinilor ce ne revin din magistrala dumneavoastră Expunere, din hotă- ririle Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.- •In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN VRANCEA AL P.C.R. se spune : Asemenea tuturor fiilor țării, în Inimile noastre își găsesc o vibrantă rezonanță tezele, ideile și orientările formulate in Expunerea dumneavoastră, strălucită sinteză a gindirii novatoare, profund revoluționare, grandios program de acțiune, ce întruchipează minunat interesele și aspirațiile supreme ale poporului român, opțiunile sale politică de cea mai mare însemnătate pentru viitorul patriei, pentru ridicarea* sa pe cele mai înalte trepte de progres și civilizație.Mîndri și fericiți de a trăi în acești ani luminoși, vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că oamenii muncii vrînceni, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au acționat cu răspundere pentru traducerea neabătută in viață a orientărilor și sarcinilor formulate în tezele din aprilie, pentru intimpinarea cu rezultate remarcabile a marelui forum al democrației muncitorești-revoluționare.Ne angajăm solemn să acționăm cu întreaga noastră energie și capacitate creatoare, pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din istoricele hotăriri ale Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a indicațiilor, orientărilor șl sarcinilor formulate de dumneavoastră, sporindu-ne contribuția la înflorirea continuă a patriei noastre socialiste.
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PROGRAM
de autoconducere și auloaprovizionare privind asigurarea bunei aprovizionări a populației 

cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consuni pe anul 1989Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum a fost elaborat in concordanță cu hotărîrile Congresului al XHI-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român, pe baza indicațiilor și eu contribuția directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, și reflectă preocuparea permanentă a partidului și statului nostru pentru realizarea producției și livrărilor la fondul pieței, în scopul asigurării bunei aprovizionări a populației.Prevederile programului se înscriu in ansamblul măsurilor de perfecționare a organizării și modernizare a activităților din industrie și agricultură, de gospodărire rațională a resurselor și repartizare judicioasă a fondului de mărfuri pe teritoriul țării.Propunerile din program au în vedere, totodată, aplicarea măsurilor privind majorarea retribuțiilor personalului muncitor și a pensiilor și acoperirea cu mărfuri și servicii a veniturilor suplimentare ale populației.
I. Cu privire la produsele 

agroalimentarePotrivit programului, aprovizionarea populației se bazează pe realizarea producțiilor planificate și res
CARNE, PEȘTE, LAPTE, ALTE PRODUSE DE ORîGINE ANIMALA, 

GRĂSIMI VEGETALE, ZAHĂR, PRODUSE ZAHAROASE

U/M 1989

Carne, produse din carne, grăsimi mii tone 1 150
Pește și produse din pește mii tone 340
Lapte și produse lactate proaspete mii hi 9 500
Brinzeturi mii tone 105
Unt și margarină mii tone 90
Ulei comestibil mii tone 205
Zahăr mii tone 330
Produse zaharoase, de patiserie și cofetărie mii tone 600
Ouă mii. bucăți 3 200La carne și produse din carne se vor livra peste 500 mii tone carne tăiată, iar diferența se va livra sub formă de preparate din> carne, conserve și produse culinare, cu adaosurile corespunzătoare.Asigurarea consumului populației se va face in funcție de numărul de animale stabilit în acest scop pe întreaga țară, pentru municipiul București și fiecare județ.în acest scop, consiliile populare județene și al municipiului București, ca organe teritoriale ale auto- conducerii și autoaprovizionării, vor lua măsuri hotărîte pentru asigurarea efectivelor stabilite și a greutății la tăiere, precum și pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor de livrare la fondul pieței. în condițiile în care se realizează depășirea greutății la tăiere, sporul de producție se constituie ca resursă suplimentară pentru fondul de consum local.în cazul în care nu se, realizează greutatea prevăzată la tăiere, județului respectiv nu i se va suplimenta numărul de animale repartizat.Aplicarea fermă a acestui program de tăiere, pe județe, în raport cu populația ce urmează a fi aprovizionată din fondul de stat, va conduce ca fiecare județ să-și asigure necesarul de carne și produse din carne.

GRIU PENTRU PUNE Șl FĂINĂ, PORUMB PENTRU MĂLAI 
Șl ALTE PRODUSE DIN CEREALE

U/M 1989

Griu pentru piine și făină mii tone 2 800
Porumb pentru mălai mii tone 500
Paste făinoase mii tone 87
Biscuiți mii tone 115
Orez decorticat, fulgi și expandate din cereale mii tone 126I,a stabilirea cantităților pentru desfacere de griu pentru piine și făină și porumb pentru mălai s-a luat în calcul populația din orașe și centre muncitorești, personalul muncitor navetist și cel cu locul de muncă in comune, precum și populația din zonele de deal și munte, neproducătoare de cereale, care contractează și livrează produse vegetale și animale.Membrii cooperatori care lucrează !n cooperativele agricole de produc

pectarea întocmai a prevederilor legii privind asigurarea fondului de stat, iar răspunderea, pentru îndeplinirea integrală a acestor sarcini și încadrarea în cantitățile stabilite pentru consumul propriu revine consiliilor populare, ca organe ale au- toconducerii teritoriale.In scopul îndeplinirii prevederilor Programului de autoconducere și autoaprovizionare. Ministerul Agriculturii, Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Contractării și Achiziționării Produselor Agricole, consiliile populare, unitățile agricole de stat și cooperatiste vor lua măsuri pentru realizarea producției vegetale și animale la nivelul cerințelor noii revoluții agrare, a fondului de stat planificat, valorificarea mai intensă a disponibilităților de la populație, potrivit sarcinilor rezultate din Programul unic de creștere a producției agricole în gospodăriile personale.Cantitățile de produse alimentare prevăzute să fie livrate au fost fundamentate pe cerințele Programului de alimentație științifică, diferențiate pe județe, orașe și centre muncitorești, în funcție de numărul populației, de ponderea personalului muncitor, eforturile depuse in producție ținînd seama, totodată, de gospodărirea judicioasă și valorificarea superioară a produselor agroalimentare destinate fondului pieței.La principalele produse agroalimentare sînt prevăzute următoarele cantități : •

La numărul de animale care se vor asigura din fondul de stat se adaugă cantitățile de porcine, ovine și păsări, care se realizează în gospodăriile populației.Au fost stabilite măsuri pentru diversificarea sortimentelor de min- căruri gătite, care vor asigura meniuri variate și complete.La pește și produse din pește se vor livra 340 mii tone, din care 160 mii tone sub formă de pește ca atare, iar diferența se va livra (cu adaosurile corespunzătoare) sub formă de semiconserve, conserve, preparate și mîncăruri.Ministerul Industriei Alimentare și Ministerul Agriculturii voV acționa pentru creșterea producției de pește din apele interioare și Marea Neagră, precum și a cantităților de pește oceanic. De asemenea, vor fi îmbunătățite structura sortimentală și calitatea produselor prelucrate din pește, prin respectarea strictă a tehnologiilor și rețetelor de fabricație.Ministerul Industriei Alimentare va lua măsuri pentru creșterea și diversificarea producției de patiserie, îmbunătățirea calității și prezentării produselor zaharoase.La ulei comestibil și zahăr, desfacerile către populație se vor asigura potrivit reglementărilor in vigoare.

ție situate în zonele producătoare de cereale, membrii de familie aflați în întreținerea acestora, pensionarii sau alți cooperatori inapți de muncă urmează să fie aprovizionați de către cooperativele agricole de producție cu piine, făină și mălai din cantitățile prevăzute pentru retribuirea muncii.Unitățile agricole cooperatiste vor asigura piine și făină membrilor cooperatori și mecanizatorilor care lu

crează pentru cooperativele agricole, corespunzător cantităților de griu cuvenite, potrivit legii, pentru zilele-
LEGUME, CARTOFI, FRUCTE Șl STRUGURI

U/M 1989

Cartofi - total mii tone 1 500
din care :
- de toamnă mii tone 1 200
- timpurii și de vară mii tone 300

Legume - total mii tone 3 000
Fasole boabe și mazăre mii tone • 50
Fructe mii tone 600
Struguri mii tone 250Totodată, în anul 1989 se vor livra la fondul pieței 215 mii tone conserve de legume, 50 mii tone bulion și 84 mii tone conserve din fructe.Pentru buna aprovizionare a populației ctț legume, cartofi și fructe, Ministerul Agriculturii va lua măsuri pentru asigurarea cantităților prevăzute la fondul de stat și a transportului operativ al acestora către piețe și unitățile de desfacere, întărirea controlului asupra sortării.
Cartofi de toamnă
Legume de cîmp 

din care :
- ceapă
- râdăcinoase
- varză

Fructe și struguri 
din care :
- mere
- struguri

Produse semiindustrializateLa cantitățile de produse agroalimentare care se repartizează prin fondul de stat se adaugă cantitățile de lapte și produse lactate, cereale, legume, cartofi și fructe realizate in gospodăriile populației, precum și cele obținute de membrii cooperatori în cadrul retribuirii în natură.
II. Cu privire la produsele 

industrialePentru buna aprovizionare a populației se vor asigura cantități corespunzătoare de mărfuri într-o gamă sortimentală diversificată cu articole
MĂRFURI TEXTILE-INCĂLȚĂMINTELa principalele produse textile-incălțăminte s-au stabilit creșteri, îndeosebi Ia sortimentele pentru copii și tineret, fiind prevăzute următoarele cantități :

U/M 1989

Confecții textile mit. lei 21 000
din care :
- paltoane și haine de iarnă mii buc. 4 500
- pardesie, raglane, canadiene, bluze de

vînt mii buc. 2 500
- pantaloni mii buc. 6 500
- rochii și capoate mii buc. 5 800
- cămăși și bluzoane mii buc. 17 500

Tricotaje mii. lei 14 900
din care s
— tricotaje din fire tip lină mii buc. 36 600
- tricotaje din fire bumbac pentru nou-

născuti mii buc. 24 000
- lenjerie scămoșată din fire tip bumbac mii buc. 15 500
- ciorapi — total mii per. 144000

încălțăminte - total mii per. 82 550Ministerul Industriei Ușoare, unitățile cooperației și industriei mici vor lua măsuri pentru diversificarea sortimentală la toate grupele de produse, asigurarea cantităților la articole de cerere curentă și de 
BUNURI DE FOLOSINȚĂ ÎNDELUNGATĂ, 

ARTICOLE DE UZ CASNIC SI GOSPODĂRESC 
Șl ALTE MĂRFURI INDUSTRIALECantitățile prevăzute la principalele produse asigură aprovizionarea populației astfel :

U/M 1989

Radioreceptoare și radiocasetofoane mii buc. 540
Televizoare mii buc. 325
Frigidere mii buc. 200
Mașini de spălat rufe mii buc. 270
Aspiratoare de praf mii buc. 160
Biciclete mii buc. 280
Autoturisme de oraș mii buc. 60
Mobflier din lemn mii. lei 6 300

muncă efectuate, folosindu-se în acest scop brutăriile și morile din comune.

depozitării și livrării produselor. De ademenea. Ministerul Comerțului In-' terior va acționa pentru preluarea integrală a fondului de marfă planificat, modernizarea rețelei de desfacere și realizarea unui comerț civilizat.în scopul asigurării continuității în aprovizionare pină la noua recoltă, s-a prevăzut însilozarea pentru fondul pieței a următoarelor cantități, care vor fi desfăcute în semestrul I 1989.
— mii tone Io 1 ianuarie 1989 -

550
180

60
67
40

170

159
10
25noi, de nivel tehnic și calitativ superior.în cadrul mărfurilor prevăzute să fie livrate la fondul pieței s-a'avut în vedere îmbunătățirea structurii prin asigurarea într-o proporție sporită a sortimentelor din clasele de calitate superioară, extra și lux, crearea de noi produse cu grad ridicat de prelucrare, execuție, finisaj și prezentare. în vederea satisfacerii cerințelor diferitelor categorii de cumpărători.La repartizarea în cadrul județelor a produselor industriale se va avea în vedere aprovizionarea prioritară, cu întreaga gamă de sortimente, a municipiilor și centrelor muncitorești.

strictă necesitate, în funcție de sezon, în special la confecții, tricotaje, încălțăminte, prin valorificarea superioară a materiilor prime din producția internă și a materialelor recuperabile.

în anul 1989 se vor livra produse noi, cu parametri tehnico-funcționali superiori. într-o structură îmbunătățită pe clase de calitate ; totodată, va continua acțiunea de modernizare a produselor existente, ridicarea nivelului calitativ și a fiabilității în exploatare.La unelte de uz agricol și gospodăresc, precum și la materiale de întreținere și reparare a locuințelor, fondul de mărfuri asigură aprovizionarea populației la orașe și sate.La combustibili solizi se prevede creșterea in continuare a ponderii cărbunilor în aprovizionarea . populației.Pentru menținerea stării de sănătate a populației se prevăd cantități corespunzătoare de medicamente și alte produse farmaceutice.Ministerul Sănătății va urmări livrarea judicioasă pe teritoriu a aces
- milioane lei -

- servicii pentru produsele executate la comandă (confec
ții, tricotaje, încălțăminte etc.) .24 590

- reparații de obiecte de uz personal, casnic $i gospodă
resc 10 935
din care :
- servicii pentru întreținerea aparatelor electronice și 

electrotehnice 1 580
- servicii pentru întreținerea și repararea autoturisme-, 

lor, motoretelor etc. 3 910
- Spălătorii și curățătorii chimice 520
— servicii de poștă și radioteleviziune 2 280
- servicii de ociotire a sănătății, educație fizică și sport, 

cultură și artă 2 970
- servicii de frizerie, coafură și cosmetică 1 615

IV. Măsuri pentru realizarea 
programului— Consiliul de Miniștri va urmări zilnic și analiza săptămînal modul cum ministerele și consiliile populare asigură îndeplinirea sarcinilor de producție și livrare le fondul pieței la toate produsele agroalimentare și industriale prevăzute in Programul de autoconducere și autoaprovizionare teritorială și va exercita un control permanent asupra activității desfășurate de organele centrale și locale pentru respectarea obligațiilor ce le revin.— Ministerul Agriculturii și Ministerul Contractării și Achiziționării Produselor Agricole, împreună cu consiliile populare vor lua măsuri ferme pentru creșterea producției animale și vegetale în unitățile de stat și cooperatiste, realizarea efectivelor de animale stabilite în program și a greutății la tăiere, folosirea integrală și. eficientă a terenurilor arabile și a finețelor, pentru realizarea integrală și ritmică a intrărilor la fondul de sfat la nivelul planificat pe fiecare județ.De asemenea, Ministerul Agriculturii, Ministerul Contractării și Achiziționării Produselor Agricole, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor și consiliile populare vor acționa cu toată fermitatea, potrivit legii, pentru sporirea contractărilor și achizițiilor de produse agroalimentare din gospodăriile populației.— Consiliile populare vor elabora programe de autoconducere și autoaprovizionare pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, vor răspunde de realizarea producției, a livrărilor pentru fondul de stat, precum și de asigurarea integrală a cantităților stabilite pentru aprovizionarea populației.— Pentru îmbunătățirea aprovizionării municipiului București și a principalelor centre muncitorești. Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Contractării și Achiziționării Produselor Agricole și Ministerul Agriculturii vor nominaliza și urmări ca unitățile agricole care au obligația să livreze pentru aceste localități să realizeze integral cantitățile planificate de carne, lapte, legume, cartofi și fructe.— Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Agriculturii, Ministe

tora în structură sortimentală, orga- nizind acțiuni, prin cadrele sanitare, pentru promovarea mai largă a factorilor naturali de cură terapeutică, respectarea tratamentelor corespunzător prescripțiilor medicale și combaterea abuzului de medicamente.
IU. Cu privire Ia prestări 

de serviciiPrestările de servicii pentru populație se vor dezvolta prin sporirea importantă a volumului acestora, diversificarea activităților, lărgirea rețelei de unități și îmbunătățirea calității serviciilor prestate.Volumul de servicii pentru populație va fi în anul 1989 de 54 700 milioane lei, stabilindu-se creșteri mai accentuate la activitățile de bază, mai mult solicitate de populație, astfel : 

rul Comerțului Interior, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor. Ministerul Turismului și consiliile populare vor acționa pentru realizarea prevederilor din programul aprobat privind creșterea producției în mica industrie alimentară și culinară, precum și extinderea desfacerii către populație a min- cărurilor gata preparate și semipre- paratelor culinare.— Consiliile populare. Ministerul Comerțului Interior, Ministerul Turismului, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor, celelalte ministere vor lua măsuri in continuare pentru dezvoltarea producției gospo- dăriilor-anexă ale consumurilor colective ’din întreprinderile economice, sociale și unitățile de alimentație publică, în vederea sporirii contribuției acestora la acoperirea necesarului propriu de carne, legume și alte produse.— Ministerul Comerțului Interior, împreună cu ministerele producătoare, Comitetul de Stat al Planificării și. consiliile populare vor lua măsuri pentru repartizarea judicioasă și diferențiată pe teritoriu a fondului de mărfuri prevăzut in program, în raport cu structura populației, e- fortul fizic depus în muncă, urmă- rindu-se în mod deosebit asigurarea bunei aprovizionări în municipiul București, centrele muncitorești, bazinele miniere, petroliere, forestiere, marile șantiere și zonele turistice.— Ministerul Agriculturii, Ministerul Comerțului Interior, împreună cu consiliile populare vor lua măsuri pentru însilozarea la timp a cantităților stabilite de cartofi, legume și fructe, sortarea și buna păstrare a acestor produse, in scopul asigurării aprovizionării populației pină la noua recoltă.— Ministerul Industriei Alimentare și consiliile populare vor constitui un stoc permanent de carne in cadrul cantităților aprobate la dispoziția municipiului București și a județelor pentru asigurarea continuității in aprovizionarea populației.— Ministerul Comerțului Interior, Comitetul de Stat pentru Prețuri și consiliile populare vor acționa pentru desfășurarea corespunzătoare a comerțului în piețe și tîrguri, urmă- Tindu-se aplicarea prevederilor legale privind vînzarea produselor agroalimentare de către producători, respectarea prețurilor maximale de 

mercurial, asigurarea calității produselor și a condițiilor igienico-sani- tare.— Ministerul Comerțului Interior, Ministerul Turismului, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor și consiliile populare vor lua măsuri pentru buna organizare a comerțului și alimentației publice pe Litoral și in stațiunile balneoclimatice, conform programului special ce se va întocmi pentru sezonul estival.Ministerele producătoare de bunuri industriale de consum vor lua măsuri pentru realizarea integrală a producției în structura sortimentală îmbunătățită pe clase de calitate, livrarea ritmică către unitățile comerciale a mărfurilor prevăzute in program, cu respectarea parametrilor tehnici și calitativi stabiliți, potrivit programelor speciale aprobate pe ramuri și grupe de produse.— Ministerul Minelor, Ministerul Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții vor asigura livrarea integrală și Ia termen a cantităților de cărbuni și lemne de foc stabilite în program, astfel incit a- provizionarea populației cu combustibil să se desfășoare in condiții corespunzătoare.— Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, împreună cu Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Agriculturii, Ministerul Comerțului Interior și Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor vor asigura transportul operativ al produselor agroalimentare și industriale, eliminînd orice pierderi și depr^pieri la mărfuri.— Ministerul Comerțului Interior, Ministerul Turismului, Uniunea Centrală a Cooperativelor de producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor, celelalte ministere cu rețea de desfacere și consiliile populare, împreună cu organele Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor vor acționa pentru sporirea exigenței la recepția calitativă a mărfurilor, întărirea ordinii și disciplinei în fiecare unitate comercială, respectarea regulilor de comerț și a normelor de etică și echitate socialistă de către toți lucrătorii în relațiile cu populația.— Ministerele, celelalte organe centrale și consiliile populare cu sarcini în domeniul prestărilor de servicii vor lua măsuri pentru dezvoltarea și diversificarea in continuare a activităților de servicii, lărgirea rețelei de Unități și îmbunătățirea calității serviciilor prestate.— Consiliul pentru coordonarea producției bunurilor de larg consum, aprovizionării și prestărilor de servicii pentru populație, împreună cu'ministerele producătoare și cele cu activitate comercială, va analiza săptăminal modul de îndeplinire a prevederilor din program, acționînd prin măsuri operative pentru realizarea corespunzătoare a producției, livrărilor și desfacerilor și va raporta Consiliului de Miniștri asupra modului cum se desfășoară aprovizionarea populației.îndeplinirea prevederilor Programului privind autoconducerea și autoaprovizionarea impune participarea oamenilor muncii din industrie și agricultură la sporirea producției și ridicarea calității acesteia, întărirea răspunderii consiliilor populare, a tuturor unităților economice in asigurarea bunei aprovizionări a populației, contribuind astfel la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, privind creșterea nivelului de trai al întregului popor, țelul suprem al politicii Partidului Comunist Român,
V.Repartizarea pe județe a cantităților de produse agroalimentare și de bunuri industriale de consum se aprobă prin decret al Consiliului de Stat.

LEGEA
PRIVIND PERFECȚIONAREA SISTEMULUI DE RETRIBUIRE 

PENTRU STIMULAREA PRODUCȚIEI DE EXPORT ȘI A EXPORTUIUI

LEGEA 
privind perfectionarea mecanismului 

economico-financiar prin îmbunătățirea 
sistemului de formare a prețurilorParticiparea tot mai activă a României la circuitul economic mondial, la diviziunea internațională a muncii, obiectiv principal al actualului cincinal, impune sporirea continuă, în ritm susținut a producției pentru export și a exportului, ridicarea calității și competitivității produselor românești pe piața mondială, întreprinderile care execută producție destinată exportului au obligația să ia toate măsurile pentru realizarea integrală și la termen a planului și contractelor încheiate la export, să execute produse de inait 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.în acest scop, unitățile producătoare sint obligate să ia măsuri pentru o mai bună organizare a producției de export, repartizarea in această activitate a personalului muncitor cu o înaltă calificare, întărirea ordinii și disciplinei și asigurarea unui control exigent al calității pe întreg fluxul de fabricație,în vederea stimulării într-o mai mare măsură a unităților economice și a colectivelor de oameni ai muncii in realizarea și depășirea exportului, creșterii eficienței economice, precum și pentru aplicarea cu fermitate a principiilor noului mecanism economico-financiar,

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.Art. 1. — (1) întreprinderile și centralele industriale care realizează producție pentru export beneficiază de un fond de retribuire majorat, corespunzător producției cu această destinație realizată pe fiecare relație.(2) Fondul de retribuire suplimentar pentru stimularea producției de export și a exportului se constituie pe fiecare întreprindere, precum și pe fiecare centrală industrială, pentru personalul din aparatul propriu și din subunitățile direct subordonate, cărora le sînt stabilite prin plan sarcini de producție pentru export, diferențiat pe relații, astfel :a) 10 la sută din fondul de retribuire planificat aferent producției- marfă destinate exportului pe relația devize convertibile ; > ■b) 6 la sută din fondul de retribuire planificat aferent producției- marfă destinate exportului pe relația cliring țări socialiste.Art. 2. — Fondul de retribuire suplimentar pentru stimularea producției de export și a exportului, constituit potrivit prevederilor art. 1, se eliberează lunar de bănci și se stabilește direct proporțional cu gradul de îndeplinire a planului de producție pentru export și a exportului, pa fiecare relație în parte, după vămuirea mărfurilor respective.

Art. 3. — (1) Din fondul de retribuire suplimentar, stabilit potrivit prevederilor art. 2, va fi stimulat întregul personal al întreprinde-, rii sau centralei industriale — muncitori, maiștri, ingineri, tehnicieni și alte categorii de personal, din secții, ateliere și celelalte compartimente de producție, din compartimentele de cercetare, inginerie tehnologică și proiectare uzinală și din celelalte compartimente, inclusiv cel din conducerea întreprinderii sau a centralei industriale și a unităților componente, care a contribuit la realizarea producției pentru export și a exportului.(2) Sumele individuale ce se acordă ca stimulent se stabilesc in funcție de contribuția fiecărui om al muncii la rezultatele obținute și se aprobă de biroul executiv al consiliului oamenilor muncii al întreprinderii sau al centralei industriale, după caz, pe baza propunerilor făcute de conducerea secțiilor, atelierelor și a celorlalte compartimente, de acord cu organele sindicale de la nivelul acestora. t(3) Pentru personalul din conducerea întreprinderii, cel din conducerea fabricilor, uzinelor sau altor unități componente de acest nivel, precum și pentru cel din conducerea centralelor industriale, sumele individuale se aprobă de organul ierarhic superior, proporțional cu procentul mediu ce se acordă personalului 

muncitor care a contribuit Ia realizarea exportului pe relațiile respective.Art. 4. — (1) Sumele reprezentînd stimulentul pentru realizarea producției de export și a exportului se acordă in afara retribuției cuvenite în acord global și a celorlalte drepturi de retribuire, stabilite potrivit legii.(2) Aceste sume nu se includ în retribuția tarifară și nu se iau în calcul la stabilirea drepturilor și o- bligațiilor care se determină, potrivit legii, în funcție de nivelul retribuției.(3) Asupra fondului de retribuire suplimentar pentru stimularea producției de export și a exportului nu se percep impozitul pe fondul total de retribuire și contribuția pentru asigurările sociale de stat, prevăzute de lege.Art. 5. — în situația nerealizării producției pentru export și a exportului planificat, la stabilirea retribuției cuvenite in acord global se aplică, pentru toate categoriile de personal, penalizările sau diminuările de retribuții prevăzute de Legea nr. 1/1986 privind retribuirea in a- cord global și în acord direct a personalului muncitor.Art. 6. — Fondul de retribuire suplimentar pentru stimularea producției de export și a exportului ce se acordă fiecărei întreprinderi și centrale industriale potrivit prevederi

lor art. 2 se poate elibera de bănci peste fondul de retribuire calculat, in condițiile prevăzute de lege, și se suportă din beneficiile fiecărei întreprinderi sau centrale industriale.Art. 7. — Prevederile cuprinse la art. 1—6 se aplică și la întreprinderile și centralele industriale care au stabilite prin plan sarcini cu privire la livrarea de materii prime, materiale, piese și subansamble, care urmează a fi incorporate in producția pentru export a altor întreprinderi.Art. 8. — Se abrogă prevederile din actele normative prevăzute în anexă. ANEXA
Prsvsderils din acte 

normative care se abrogă1. Prevederile referitoare la majorarea Retribuției sau la acordarea unor prime pentru personalul din întreprinderile și centralele industriale care realizează producție pentru export din art. 27 alin. (2), art. 44 alin. (1) și art. 46 alin. (2) ale Legii nr. 1Ț986.2. Art. 1—4 din Decretul Consiliului de Stat nr. 185/1987 privind unele măsuri pentru creșterea cointeresării materiale a oamenilor muncii, a întreprinderilor în realizarea producției de export și a exportului.

în scopul perfecționării și funcționării eficiente a mecanismului economico-financiar, a întregului sistem de autoconducere muncitorească, autofinanțare și autogestlune a unităților prin îmbunătățirea sistemului de formare a prețurilor, .Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.Art. 1. — Prețurile de producție se formează pe baza costurilor planificate ca limită maximă ce nu poate fi depășită, la care se adaugă rentabilități diferențiate in funcție de destinația produselor, astfel :a) minimum 3 la sută și maximum 8 la sută, fără a se depăși limita medie de 6 la șută, pentru produsele destinate consumului intern ;b) pentru produsele destinate exportului, rentabilitatea prevăzută la litera a) se majorează cu pină la 10 la sută pentru relația devize convertibile și cu pină la 6 la sută pentru relația cliring țări socialiste.Pentru produsele din industria orizontală, rentabilitatea este de minimum 2,5 la sută și de cel mult 5 la sută, la care se adaugă 2 la sută dacă produsele respective sînt destinate indirect exportului sau pină la 3,5 la sută dacă aceste produse sînt exportate direct.Pentru materiile prime din industria extractivă rentabilitatea este de minimum 2,5 la sută Și de maximum 5 la sută.

Produsele destinate consumului intern șl exportului indirect, care in prezent au o rentabilitate de pină la 6 la sută, își mențin rentabilitatea actuală.Art. 2. — Noile prețuri de producție, stabilite in condițiile prezentei legi, se aprobă prin decret al Consiliului de Stat.Art. 3. — Beneficiile realizate suplimentar pe seama reducerii costurilor de producție peste sarcina planificată rămin integral la dispoziția întreprinderii respective în primul an și in proporție de 50 la sută în următorii patru ani și se utilizează potrivit legii.Orice creștere a beneficiului obținută ca urmare a unor majorări de prețuri se preia la bugetul statului.Art. 4. — Diferențele dintre actualele prețuri de producție și noile prețuri constituie venit al bugetului statului sub forma impozitului pe circulația mărfurilor și se plătesc de unitățile socialiste beneficiare ale produselor respective, o dată cu plata produselor.Art. 5. — Evaluarea producției- marfă, precum și a celorlalți indicatori derivați se face, atit în plan, cit și in execuție, pe baza noilor prețuri de producție diferențiate în funcție de destinația produselor.Evoluția principalilor indicatori ai dezvoltării economico-sociale se stabilește pe baza prețurilor curenta șî în condiții comparabile.
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HOTĂRÎREA
ședinței comune a Plenarei Comitetului Central
al Partidului Comunist Român, a organismelor

democratice și organizațiilor de masă și obștești
(Urmare din pag. I) ciind că proiectul de plan corespunde întru totul condițiilor și posibilităților mari de care dispune această ramură de bază a economiei naționale.Plenara adresează organelor și ministerelor cu atribuții in acest domeniu, organelor agricole și consiliilor populare, tuturor lucrătorilor de la sate chemarea de a acționa cu toată energia pentru obținerea unor producții agricole cit mai mari, sigure și stabile, pentru folosirea cu maximă răspundere a fiecărei suprafețe de pă- mînt. a întregului fond funciar, a mașinilor și utilajelor din dotare, extinderea rezultatelor cercetării științifice, a tehnologiilor moderne, generalizarea experienței unităților fruntașe, distinse cu înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare", pentru efectuarea, la timp și de calitate, a tuturor lucrărilor, funcționarea corespunzătoare a sistemelor de irigații, sporirea efectivelor de animale și a producțiilor animaliere, asigurarea bazei furajere necesare, livrarea tuturor cantităților prevăzute la fondul de stat.Plenara apreciază că prevederile proiectului Planului financiar centralizat al activității economico-sociale și proiectul Bugetului de stat pe anul 1989, dezbătut și aprobat în unanimitate, asigură resursele necesare pentru creșterea continuă a dezvoltării intensive a industriei, agriculturii și a celorlalte ramuri, pentru consolidarea și întărirea proprietății socialiste, de stat și cooperatiste.Plenara cere Ministerului Finanțelor, băncilor, întregului aparat economico-financiar și contabil din ministere, centrale, întreprinderi și instituții, lucrătorilor din acest domeniu să acționeze pentru perfecționarea activității tuturor unităților. corespunzător principiilor mecanismului economico-financiar, în vederea obținerii unor rezultate economice și beneficii maxime, creșterii eficienței in toate domeniile, utilizării raționale a fondurilor, întăririi controlului financiar-bancar și, in special, . a celui preventiv, instaurării unui regim sever de economii și a unei ordini și discipline financiare desăvîrșite, realizării integrale a resurselor prevăzute în plan, menținerii echilibrului financiar, bugetar, monetar și valutar.Plenara a analizat și aprobat în unanimitate Programul de autoconducere și autoaprovizio- nare privind asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe anul 1989, elaborat în deplină concordanță cu hotărîrile Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R., cu cerințele ridicării permanente a nivelului de viață, a bunăstării întregului popor, în strînsă și nemijlocită legătură cu dezvoltarea generală a economiei naționale.Avind în vedere importantele sarcini trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, plenara cere consiliilor populare — ca organe ale autoconducerii teritoriale — Ministerului Agriculturii, Ministerului Industriei Alimentare, Ministerului Contractării și Achiziționării Produselor Agricole, unităților agricole de stat și cooperatiste să acorde o grijă deosebită, permanentă, realizării prevederilor programului de autoaprovizionare centrală și locală, bunei aprovizionări a populației. Plenara relevă importanța deosebită pe care o are, în acest sens, participarea tuturor oamenilor muncii din industrie și agricultură la realizarea sarcinilor ce le revin din Planul național unic de dezvoltare economico-socială, pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației și creșterea nivelului de trai al întregului popor — țelul suprem al politicii partidului, esența orinduirii noastre socialiste.Aprobind în unanimitate planurile șl programele înscrise pe ordinea de zi, plenara iși exprimă convingerea că aceste importante documente vor întruni adeziunea întregii noastre națiuni, că oamenii muncii, în frunte cu comuniștii, vor face totul pentru transpunerea lor în viață.Plenara adresează eroicei noastre clase muncitoare chemarea de a acționa, cu fermitate, în spirit revoluționar, pentru realizarea integrală a planului pe acest an și înfăptuirea cu succes a sarcinilor pe 1989, a obiectivelor actualului cincinal.Plenara cheamă țărănimea, pe toți oamenii muncii de la sate, să facă totul pentru obținerea unor producții vegetale și animaliere cît mai mari, la nivelul prevederilor de plan și al exigențelor noii revoluții agrare.Plenara adresează oamenilor de știință, tuturor cadrelor din domeniul cercetării științifice chemarea de a-și consacra întreaga putere de muncă și creație înfăptuirii obiectivelor revoluției tehnico-științifice și noii revoluții agrare, promovării progresului tehnic în toate domeniile și sectoarele de activitate, afirmării științei ca factor important al dezvoltării tării.

cu poporul și pentru popor, potrivit legităților obiective și condițiilor concret-istorice din țara noastră, și nu după „modele" de împrumut, preocuparea permanentă pentru dezvoltarea puternică a democrației muncitorești-revolu- ționare, care asigură participarea la conducere a tuturor oamenilor muncii, in calitatea lor de proprietari și producători, a întregului popor, pentru dezvoltarea și întărirea permanentă a proprietății socialiste, baza progresului continuu al țării, aplicarea fermă a principiilor socialiste de retribuție și cointeresare materială, pentru cunoașterea și înțelegerea funcțiilor noi ale statului socialist, precum și a proceselor și fenomenelor complexe din lumea de azi.Plenara evidențiază pregnant deosebita Însemnătate și actualitate a tezelor și ideilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucit gînditor revoluționar, cu privire la activitatea complexă de formare a omului nou, cu o conștiință înaintată, materialist-dialectică, care să înțeleagă procesele și fenomenele din natură și societate și să participe activ la transformarea lor, constructor conștient și entuziast al socialismului pe pă- mintul României.Plenara aduce un fierbinte omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru concepția sa de largă cuprindere privind locul și rolul partidului in societate și afirmarea tot mai puternică a acestuia ca centru vital al națiunii, pentru meritul nepieritor de a fi redat Partidului Comunist Român spiritul revoluționar, demnitatea și conștiința sa de forță politică conducătoare a întregii societăți, de a fi stabilit, etapă cu etapă, pe baza cunoașterii profunde a realității românești, strategia dezvoltării economico-sociale a patriei, imprimînd un curs dinamizator, profund înnoitor uriașei opere de edificare a socialismului în țara noastră.Plenara exprimă angajamentul ferm al comuniștilor. al tuturor oamenilor muncii de a cinsti cea de-a 70-a aniversare a făuririi statului național unitar român prin noi și noi fapte de muncă, prin realizări de seamă, care să asigure înfăptuirea neabătută a tuturor planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a României, ridicarea continuă a scumpei noastre patrii pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație.Plenara dă glas totalei adeziuni la politica externă, dinamică, constructivă a partidului și statului nostru, față de acțiunile și inițiativele întreprinse pe plan internațional de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, prin întreaga sa activitate pusă în slujba păcii și progresului tuturor națiunilor, prin ideile și tezele de cardinală însemnătate formulate in Expunerea prezentată în cadrul ședinței comune, prin măsurile cutezătoare propuse pentru soluționarea, în interesul tuturor popoarelor, a marilor probleme ale lumii contemporane, s-a afirmat și se afirmă în conștiința întregii umanități ca personalitate proeminentă a vieții politice mondiale, ca strălucit promotor al nobilelor Idealuri de independentă și suveranitate națională. de înțelegere, colaborare și pace, ca neobosit luptător pentru o lume mai bună și mai dreaptă, fără arme și fără războaie, pe planeta noastră.Insușindu-ș! intru totul aprecierile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. bazate pe analiza riguros științifică a posibilităților șl resurselor existente, plenara subliniază că rezultatele obținute in industrie, în agricultură, în domeniul muncii organizatorice și politico-educative, in celelalte sectoare de activitate demonstrează în mod elocvent justețea politicii partidului și statului privind dezvoltarea intensivă, în ritmuri înalte, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, a economiei naționale, a forțelor de producție și asigurarea unui raport just între fondul de acumulare și consum, sporirea necontenită a avuției naționale și ridicarea, pe această cale, a bunăstării materiale și spirituale a poporului.In lumina sarcinilor și orientărilor secretarului general al partidului, examinind cu cea mai înaltă exigență, in spirit critic și autocritic, neajunsurile manifestate în unele domenii de activitate, plenara cere tuturor organelor și organizațiilor de partid, ministerelor și centralelor. organismelor democrației muncitorești-re- voluționare să-și perfecționeze continuu stilul și metodele de muncă, să adopte cele mai eficiente măsuri politico-organizatorice și tehnico- materiale, să asigure mobilizarea largă a inițiativei și capacității creatoare a oamenilor muncii în vederea îndeplinirii la un înalt nivel calitativ a planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a țării, a sarcinilor pe acest an. punindu-se astfel o bază trainică realizării prevederilor pe 1989 și pe întregul cincinal.Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești exprimă voința unanimă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, a întregului nostru popor de a acționa, strins uniți în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru transpunerea neabătută in viață a tezelor, indicațiilor și orientărilor cuprinse în magistrala Expunere prezentată plenarei de conducătorul iubit al partidului și statului, a hotărîrilor adoptate, pentru îndeplinirea, în condiții de înaltă calitate și eficiență, a planului pe acest an și pe 1989, a obiectivelor actualului cincinal, de a întîmpina cu realizări de prestigiu Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român și cea de-a 45-a

aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă din patria noastră.Examinind și aprobînd, în unanimitate, proiectul Pianului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România în anul 1989, plenara a dat o deosebită apreciere contribuției determinante a tovarășului Nicolae Ceaușescu la fundamentarea științifică și elaborarea proiectului de plan, care este în deplină concordanță cu hotărîrile Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului privind creșterea continuă a forței economice și sociale a patriei, trecerea ei într-un stadiu nou, superior, de dezvoltare.S-a subliniat că, în spiritul orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, prevederile planului pe 1989 — care a fost elaborat pe baza unei largi consultări a întreprinderilor și centralelor industriale, a institutelor de cercetare, a studiilor și programelor privind dezvoltarea cercetării științifice și extinderea progresului tehnic în toate domeniile de activitate, sintetizînd voința și gîndirea creatoare a tuturor oamenilor muncii — asigură continuarea procesului de dezvoltare’ intensiv-calitativă a tuturor ramurilor economiei naționale, lărgirea bazei de materii prime și energetice, realizarea unei productivități sporite, creșterea eficienței și rentabilității întregii activități.Plenara cere guvernului, ministerelor, centralelor industriale și întreprinderilor, organelor și organizațiilor de partid, de masă și obștești, organismelor democrației muncitorești-re- voluționare să acționeze, cu toată fermitatea și răspunderea, pentru pregătirea temeinică, ritmică, încă din prima lună a planului pe anul 1989. să ia toate măsurile tehnice și organizatorice ce se impun, în vederea realizării integrale a producției fizice, îndeosebi a celei destinate exportului, încadrării stricte în consumurile aprobate și reducerii cheltuielilor materiale. valorificării superioare a tuturor resurselor de care dispune economia națională.Avind în vedere complexitatea sarcinilor de plan pe anul 1989, plenara cere conducerilor tutuțor unităților economice, centralelor și ministerelor, organelor centrale de sinteză, guvernului, organelor și organizațiilor* de partid, de masă și obștești, consiliilor oamenilor muncii să acorde cea mai mare atenție în lumina sarcinilor și orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, laturilor calitative ale dezvoltării, aplicării neabătute, riguroase a programelor privind perfecționarea organizării muncii și modernizarea proceselor de producție, utilizării cu randament sporit a mașinilor și instalațiilor, încadrării stricte în normativele eco- nomico-financiare aprobate, pentru realizarea unor produse cu parametri tehnici superiori și consumuri materiale și energetice reduse, introducerea unei ordini și discipline desăvîrșite în producție. întărirea controlului preventiv, pe toate fazele de fabricație, pînă la recepția finală, astfel încit să se asigure ca fiecare produs să corespundă cerințelor de calitate din toate punctele de vedere.Plenara cere guvernului, ministerelor, centralelor, tuturor factorilor din domeniul investițiilor să acționeze cu fermitate pentru buna organizare a muncii pe șantiere, intensificarea lucrărilor de construcții-montaj, darea in folosință, la termen, a noilor obiective și atingerea în cel mai scurt timp a parametrilor proiectați la toate capacitățile puse în funcțiune.Totodată, plenara pune în fața organelor și organizațiilor de partid, tuturor ministerelor, centralelor și întreprinderilor sarcina de mare răspundere de a acorda o atenție deosebită^ îndeplinirii ritmice, zi de zi și lună de lună, a producției pentru export, — ca parte inseparabilă a activității de dezvoltare generală a țării noastre, a politicii sale de largă conlucrare cu toate statele lumii — realizării și livrării, la timp și la un înalt nivel calitativ, a întregului fond de marfă prevăzut în contractele cu beneficiarii de peste hotare, valorificării cit mai bune a produselor românești pe piețele externe.Prin prevederile sale, Planul național unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1939 asigură — apreciază plenara — dezvoltarea intensivă. in ritm înalt, a tuturor ramurilor și sectoarelor de activitate, valorificarea cu eficiență maximă a resurselor de care dispune economia noastră, sporirea avuției naționale și ridicarea nivelului de trai și a gradului de civilizație al întregului popor, contribuie la realizarea obiectivului strategic al actualului cincinal — trecerea României la stadiul superior, de țară socialistă mediu dezvoltată.Plenara a examinat și aprobat, de asemenea, proiectul Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor în anul 1989, elaborat sub îndrumarea nemijlocită a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, aprePlenara iși exprimă convingerea că organele și organizațiile de partid, organismele democrației muncitorești-revoluționare vor acționa cu înaltă răspundere pentru a-și îndeplini, în condiții cit mai bune, sarcinile deosebite ce le revin in organizarea și conducerea activității din toate domeniile, in mobilizarea largă a oamenilor muncii la realizarea planului pe 1989 și pe întregul cincinal, la înfăptuirea neabătută a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, a hotărîrilor Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, intimpinind Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român și cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antiimperialistă, cu noi și tot mai mari succese.STRINS UNIȚI ÎN JURUL PARTIDULUI, AL SECRETARULUI SAU GENERAL, SA NE ANGAJAM CU ÎNALTA RĂSPUNDERE COMUNISTA, CU CEL MAI FIERBINTE PATRIOTISM PENTRU TRANSPUNEREA NEABATUTA ÎN VIAȚA, ÎN MUNCA ȘI ACTIVITATEA FIECĂRUI COLECTIV A TEZELOR, IDEILOR ȘI ORIENTĂRILOR DE O EXCEPȚIONALA ÎNSEMNĂTATE TEORETICA ȘI PRACTICA, CUPRINSE ÎN EXPUNEREA MULT IUBITULUI ȘI STIMATULUI NOSTRU CONDUCĂTOR, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU. SA FACEM TOTUL, SA NU PRECUPEȚIM NICI UN EFORT PENTRU ÎNDEPLINIREA CU SUCCES A CUTEZĂTOARELOR OBIECTIVE STABILITE DE CONGRESUL AL XHI-LEA ȘI CONFERINȚA NAȚIONALA ALE PARTIDULUI ȘI RIDICAREA SCUMPEI NOASTRE PATRII PE CELE MAI ÎNALTE CULMI DE CIVILIZAȚIE SOCIALISTA 1

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

(Urmare din pag. I)La dezbateri pe marginea programului au luat cuvîntul deputății Ion Popescu, Ioan Josu, Dumitru Necșo- iu, Paula Prioteasa, Iuliu Fejes, Aurica Ciobanu, Mircea Ionescu, Pantelimon Găvănescu..După dezbateri, Marea Adunare Națională a aprobat, în unanimitate, Programul de autoconducere și au- toaproviz'ionare privind asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe anul 1989.Expunerea asupra proiectului Legii privind perfecționarea mecanismului economico.-financiar prin' îmbunătățirea sistemului de formare a prețurilor și a proiectului Legii privind perfecționarea sistemului de retribuire pentru stimularea producției de export și a exportului a fost prezentată de deputatul Decebal Urdea, președintele Comitetului de Stat pentru Prețuri. Cele două proiecte de legi au fost analizate și avizate favorabil. in unanimitate, de comisiile permanente de specialitate ale Marii Adunări Naționale.Marea Adunare Națională a adoptat apoi, în unanimitate, după ce a discutat pe articole, Legea privind perfecționarea mecanismului economico-financiar prin îmbunătățirea sistemului de formare a prețurilor și Legea privind perfecționarea sisțemului de retribuire pentru sti
Expunerea privind concluziile desprinse din aplicarea experimentală in 

anul 1988 a prevederilor legii nr. 1/1988 privind perfecționarea 
mecanismului economico-financiar prin îmbunătățirea sistemului de formare 
a prețurilor, precum și a legii nr. 2/1988 privind perfecționarea sistemului 
de retribuire pentru stimularea producției de export și a exportului 

prezentată de tovarășul DECEBAL URDEA, 
președintele Comitetului de Stat pentru PrețuriMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președinte al Republicii Socialiste România,Mult stimată tovarășă ElenaCeaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați,Vă rog să-mi permiteți ca, din împuternicirea guvernului, să prezint Marii Adunări Naționale concluziile desprinse din aplicarea experimentală in anul 1988 a prevederilor Legii nr. 1/1988 și Legii nr. 2/1988, pri- .. .yip.d .. perfecționarea mecapișmu- ’ liii ’ dcdhdmi'to-financiar " priii îmbunătățirea sistemului de formare a prețurilor și, respectiv, perfecționarea sistemului de retribuire pentru stimularea producției de export și a exportului.Cu justificată mîndrie patriotică subliniem și cu acest prilej că noul sistem de formare a prețurilor, precum și sistemul de retribuire pentru stimularea producției de export și a exportului oglindesc gîndirea economică, revoluționară a ilustrului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Cu capacitatea sa profundă de a analiza critic, creator fenomenele complexe ale dezvoltării economico-sociale a patriei noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fundamentat, cu temeinicie și rigoarea științifică ce-i sînt caracteristice, rolul prețurilor în vastul proces de stimulare a eforturilor colectivelor de oameni ai muncii pentru realizarea producției fizice destinate satisfacerii nevoilor interne ale economiei naționale, precum și exportului, cu costuri cît mai reduse, pentru valorificarea superioară a tuturor resurselor materiale, de muncă și financiare șl sporirea. pe această bază, a eficienței economice în toate domeniile de activitate.Magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună a plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, document de o deosebită valoare prin consistența și forța argumentelor care jalonează perspectivele dezvoltării economiei românești, confirmă încă o dată clarviziunea conducătorului partidului și statului nostru, justețea măsurilor adoptate, verificate riguros în practică, pentru perfecționarea pîrghiilor specifice mecanismului economico-financiar, inclusiv in domeniul prețurilor și al sistemului de retribuire.Măsurile adoptate sînt nemijlocit legate de înfăptuirea cu fermitate a programelor de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducerea progresului tehnic elaborate sub conducerea directă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru 

mularea producției de export și a exportului. ,La ultimul punct de pe ordinea de zi. secretarul prezidențial și al Consiliului de Stat, tovarășul Dumitru Apostoiu, a prezentat proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cuprinzînd norme cu putere de lege emise de Consiliul de Stat, iar președintele Comisiei constituționale și juridice a M.A.N., tovarășul loan Sălăjan, a prezentat raportul acestei comisii, care a avizat favorabil proiectele de legi.După discutarea pe articole, Marea Adunare Națională a adoptat, în unanimitate, legile pentru aprobarea decretelor cuprinzînd norme cu putere de lege emise de Consiliul de Stat.Luînd cuvîntul la închiderea sesiunii a VIII-a a celei de-a IX-a legislaturi, președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Giosan a arătat că, întrunită în plen, în momente de înălțătoare vibrație patriotică, Marea Adunare Națională a dezbătut și adoptat legi de o deosebită importanță, a căror traducere în viață dă un puternic impuls realizării programelor de dezvoltare economico-socială, de creștere neîntreruptă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Exprimînd angajamentul deputați- lor Marii Adunări Naționale ca, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, președintele 

al guvernului, președintele Consiliului Național al Științei și învăță- mîntului, programe a căror aplicare se reflectă în modernizarea tehnologiilor de fabricație, ridicarea parametrilor tehnico-calitativi ai produselor, reducerea cheltuielilor de producție, sporirea productivității muncii, a rentabilității și eficienței.In perioada de aplicare experimentală din acest an, prețurile formate pe baza costurilor normate la care se adaugă rentabilități diferențiate ip funcție de destinația produselor și-au dovedit rolul activ în economisirea resurselor de care dispunem.Ca urmare a stabilirii noilor rentabilități diferențiate în funcție de destinația produselor, au intervenit modificări în structura acumulărilor bănești, respectiv impozitul pe circulația mărfurilor și beneficii, cu efecte pozitive pentru economia națională prin asigurarea ■ caracterului cert al veniturilor bugetului de stat, precum și prin întărirea rolului beneficiului ca pîrghje pentru îndeplinirea planului de producție cu costuri cît mai reduse.Beneficiul, stabilit potrivit noilor rentabilități, asigură constituirea la întreprinderi, potrivit legii, a fondurilor de autofinanțare pentru investiții, mijloace circulante, fondul de participare la beneficii, fondul de retribuire suplimentară pentru stimularea producției pentru export și a expertului, fondul de acțiuni sociale, venituri cuvenite oamenilor muncii pentru părți sociale și alte destinații prevăzute de lege.Pentru produsele destinate exportului, atît pe relația țări socialiste, cît și pe relația devize convertibile, au fost create condițiile de stimulare a întreprinderilor cu sarcini de export, prin includerea în prețurile de producție aprobate a rentabilităților mai mari decît rentabilitățile stabilite pentru aceleași produse care sînt destinate consumului intern.Subliniem că noile prețuri de producție și tarife nu au afectat sub nici o formă prețurile cu amănuntul și tarifele pentru populație, care au rămas nemodificate.Ținînd seama de faptul că, în perioada de aplicare experimentală, noile prețuri și tarife și-au dovedit eficiența prin efectele pozitive pe care le exercită în economie, propunem să se adopte „Legea privind perfecționarea mecanismului economico-financiar prin îmbunătățirea sistemului de formare a prețurilor", în forma prezentată.Măsurile adoptate din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, reflectate in Legea nr. 2/1988 privind perfecționarea sistemului de retribuire pentru stimularea producției de export și a exportului, au determinat o mobilizare mai puternică a colectivelor de oameni ai muncii pentru realizarea sarcinilor de export.Totodată, in baza prevederilor le

Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să acționeze cu toată dăruirea și cu spirit revoluționar pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a obiectivelor cuprinse în hotărîrile de partid șl legile țării, președintele M.A.N. a 'arătaî că parlamentarii români,, urmînd strălucitul exemplu de muncă și viață al tovarășului Nicolae Ceaușescu, nu vor precupeți nici un efort pentru înfăptuirea mărețelor idealuri ale națiunii noastre de’ a trăi într-o țară a bunăstării și fericirii, a libertății și independenței, pentru făurirea celei mai drepte orînduiri pe păjnîntul scumpei noastre patrii, pentru triumful socialismului și comunismului.în numele deputaților Marii A- dunări Naționale, au fost adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu cele mai călduroase urări de viață îndelungată, multă sănătate și fericire, putere de muncă pentru a conduce pe mai departe, cu aceeași strălucire, desti- he'.e scumpei noastre patrii, pe drumul luminos al înfloririi continue «a României socialiste, al creșterii și mai puternice a contribuției țării noastre la Împlinirea aspirațiilor popoarelor de a trăi într-o lume a înțelegerii, colaborării șl păcii.Au fost transmise, de asemenea, din partea Biroului Marii Adunări Naționale, tuturor deputaților urări de sănătate și noi succese în muncă.

gii, în perioada de aplicare experimentală a noilor reglementări, majoritatea unităților cu sarcini de export au constituit fondul de retribuire suplimentar pentru stimularea personalului muncitor care a contribuit la realizarea sarcinilor de export.Ca urmare a măsurilor luate pentru îndeplinirea sarcinilor de export, au crescut lună de lună atit numărul beneficiarilor de stimulente pentru export, cît și fondurile acordate cu această destinație.Potrivit legii, stimulentele pentru export au fost .acordate întregului personal muncitor’care a contribuit la realizarea acestor sarcini, atît din secțiile și atelierele producției de bază, cît și din celelalte sectoare de activitate — sculărie, mecanic-șef, transporturi interne, cercetare, inginerie tehnologică și , proiectare uzinală.De asemenea, au fost acordate, potrivit legii, stimulente personalului muncitor din unitățile economice cu sarcini de export indirect care au contribuit la realizarea producției de materii prime, materiale, piese și subansamble încorporate în produsele finale destinate exportului.Ținînd seama de faptul că măsurile adoptate au un rol important în stimularea personalului muncitor pentru realizarea întregii producții de export și a exportului la termenele și in condițiile de calitate prevăzute în contractele încheiate cu partenerii externi, pentru realizarea unor produse de înalt nivel tehnic, cu consumuri materiale și energetice reduse, competitive pe piața externă, propunem să se adopte „Legea privind perfecționarea sistemului de retribuire pentru stimularea producției de export și a exportului", în forma prezentată.Asigurăm conducerea partidului și statului, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, asigurăm Marea Adunare Națională că vor fi întreprinse măsuri ferme pentru aplicarea riguroasă a politicii stabilite în domeniul prețurilor și tarifelor, al sistemului de retribuire pentru stimularea producției de export și a exportului, pentru întărirea autofinanțării, autogestiunii și autoconducerii muncitorești, pentru creșterea rolului acestora in vastul proces de dezvoltare a economiei naționale, de întărire a forței economice a țării și de ridicare, pe această bază! a nivelului general de viață șl de civilizație al întregului popor.Acționînd în acest fel, aducem un vibrant omagiu activității revoluționare desfășurate cu abnegație, spirit creator și înflăcărat patriotism de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii, eminent conducător al partidului și statului, genial ctitor și strateg al României socialiste moderne.
(Urmare din pag. I)ritm de 8—9 la sută, superior celui al produsului social, care șl acesta va spori simțitor — cu 5,5—6,5 la sută — în vreme ce comerțul exterior va crește într-un ritm de 7—8 la sută.De bună seamă, pentru asigurarea acestui dinamism se va accentua poziția industriei ca ramură de bază a economiei naționale, concom’ient cu îmbunătățirea permanent a structurii sale — aceasta reprezentind, de fapt, caracteristica principală a planului pe 1989. în acest sens, pe ansamblu, produc- tla-marfă industrială va spori cu 6—7 la sută, fiind prevăzute ritmuri mai înalte în subramurile purtătoare ale progresului tehnic, în care se asigură valorificarea superioară a resurse’or materiale și a forței de muncă. Totodată, potrivit indicațiilor dote de secretarul general al partidului, cea mai mare atenție se acordă ext’nderll bazei de materii prime și energe

tice, Identificării și atragerii în circuitul economic a noi resurse.Prin întregul conținut al prevederilor saje, Planul național unic de dezvoltare economico-socială situează in centrul preocupărilor sarcina fundamentală subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu in Expunerea la marele forum al democrației socialiste, pentru întreaga activitate productivă, referitoare la accentuarea laturilor calitative, intensive ale producției materiale, de la nivelul întreprinderilor pînă la cel al economiei naționale, Ia creșterea eficientei în toate domeniile vieții economice și sociale. Concret, în comparație cu nivelurile din acest an, planul prevede sporirea cu 7—8 la sută a productivității muncii in industria republicană și reducerea cu 35 lei 'a cheltuielilor totale la 1 000 lei nroducție-marfă. Pentru transou- nerea in viață a acestor prevederi s’nt stabilite măsuri de întărire a spiritului gospodăresc, în vederea încadrării stricte în cheltuielile șl 

consumurile normate. îmbunătățirii organizării și normării muncii, perfecționării sistemului de finanțare și creditare a activității economice. De asemenea, în concor-
Perspective însuflețitoare, îndemn 

la muncă rodnică pentru înflorirea patriei

danță cu obiectivele noii revoluții agrare, planul acordă o importanță deosebită creșterii intensive și modernizării agriculturii, a cărei producție globală urmează să sporească cu 5—5,5 la sută față de acest an.Desigur, există o bază materială solidă în toate se-toarele de activitate, în fiecare județ, astfel ca 

prevederile planului pe anul 1989 să fie îndeplinite întocmai. Esențial este ca aceste condiții să fie judicios fructificate, cu randamente sporite, astfel incit fiecare co

lectiv de oameni ai muncii să-si poată realiza sarcinile care ii revin. în acest sens, un rol hotărîtor revine măsurilor de perfecționare a organizării și modernizare a producției, prin aplicarea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, în continuare va trebui să se pună un accent 

deosebit pe creșterea contribuției cercetării științifice și ingineriei tehnologice la rezolvarea problemelor referitoare la modernizarea producției și a tehnologiilor de 

fabricație, diminuarea consumurilor materiale și energetice, intro» ducerea și extinderea unor noi sisteme de mecanizare și automatizare pentru a se asigura deplina valorificare a puternicului potential de care dispune știința românească.Creșterile de producție și de-eficiență stabilite prin plan, reflec

tate sintetic în ritmul înalt de sporire a venitului național, in ansaniblu toate sarcinile economice pentru 1989, asigurarea resurselor pentru încheierea acțiunii de majorare a retribuțiilor personalului muncițor, creșterea desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist și a prestărilor de servicii către populație au în vedere omul, dezvoltarea personalității sale creatoare, constituindu-se într-o nouă și elocventă mărturie a preocupării permanente a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru crearea condițiilor necesare ridicării permanente a nivelului de trai, material și spiritual, a calității vieții celor ce muncesc, esența orinduirii noastre socialiste.Pînă la sfirșitul anului a mai rămas aproape o lună de muncă susținută, în care rezultatele bune obținute într-un șir de întreprinderi și județe vor putea fi amplificate, concomitent cu preocupările pentru buna pregătire a producției anului viitor. în acest sens, 

capătă o importanță deosebită acțiunile politico-organizatorice' desfășurate de organele și organizațiile de partid, de consiliile oamenilor muncii pentru ca, pretutindeni, spiritul de inițiativă și capacitatea creatoare a muncitorilor, a specialiștilor să fie din plin valorificate, pentru ca fiecare în parte să cunoască în profunzime sarcinile ce îi revin și să acționeze ferm într-o deplină unitate pentru îndeplinirea lor exemplară.Și în anul viitor, în toate întreprinderile și centralele, la fiecare loc de muncă este necesar să se acționeze cu toată fermitatea pentru a da viață ideilor, orientărilor și indicațiilor date de secretarul general al partidului, pentru imprimarea unui puternic spirit revoluționar și creșterea răspunderii in îndeplinirea prevederilor planului, înt’moinmd cu noi și importante reajizări cea de-a 45-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XIV-lea al partidului.
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Tovarășului NICOEAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaStimați tovarăși,Vă mulțumim din inimă pentru urările adresate cu. prilejul celei de-a 70-a aniversări a redobîndirii independenței Poloniei.Prețuim în mod deosebit aprecierea și sprijinul poporului român față de lupta îndelungată a polonezilor pentru dreptul la existență statală independentă, încununată cu redobîndirea independenței în anul 1918.Sîntem convinși că prietenia tradițională polono-română îmbogățită cu conținuturi noi in perioada edificării socialismului se va dezvolta, in continuare, în spiritul întăririi necontenite a legăturilor care unesc popoarele noastre.Vă rugăm să primiți, dragi tovarăși, salutul și urările noastre cele mai bune.

WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

MIECZYSLAW RAKOWSKI
Președintele Consiliului de Miniștri

■ al Republicii Populare Polone

0 0 O d O *

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

în diferite țări ale lumii continuă suita de manifestări consacrate 
împlinirii a 70 de ani de la făurirea statului national unitar român, 
in cadrul cărora este subliniată importanța actului de la 1 Decembrie 
1918 in istoria poporului roman.

Cu aceste prilejuri sînt evidențiate, totodată, marile realizări obți
nute de poporul român in construcția 'socialistă, mai ales după Con
gresul al IX-lea al partidului.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 70-a aniversări a făuririi statului național unitar roman, am plăcerea să vă adresez, in numele meu personal și al poporului Marii Jam ah iri i Arabe Libiene Populare Socialiste, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului român prieten.

Colonel MOAMMER AL KADHAFI
Conducătorul

Marii Revoluții de la 1 Septembrie

Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale a Regatului Thailandei, vineri a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, în cadrul căreia au fost prezentate aspecte legate de viața și activitatea poporului thailandez și a fost vizionat un film documentar.
Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezenți Ukrit Durayapra- ma, ambasadorul Thailandei la București, membri ai ambasadei.(Agerpres)

BERLIN 2 (Agerpres). — Principalele momente ale luptei poporului român pentru unitate și independență națională, importanța evenimentului de la 1 Decembrie 1918 au fost relevate in cadrul unei conferințe de presă la Berlin. Totodată, au fost reliefate marile progrese realizate de poporul român în opera de construire a societății socialiste, îndeosebi în perioada parcursă de la Congresul al IX- lea al Partidului Comunist Român, de cînd in fruntea partidului și a tării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cu această ocazie a fost organi- un stand de carte social-politi- economică și cuitural-științifică, cadrul căruia la loc de frun- se află opere ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Sînt expuse, de asemenea, lucrări științifice ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.Au participat reprezentanți ai Secției relații externe a C.C. , al P.S.U.G., ai* ministerelor Afacerilor Externe, Culturii și Apărării Naționale, Uniunii ziariștilor, Comitetului de stat pentru radiodifuziune, oameni de știință și cultură, ziariști.

un vibrant omagiu luptei și jertfelor poporului român pentru înlăturarea dominației străine și înfăptuirea idealului de veacuri — u- nirea intr-un singur stat național, în cadrul programului festiv care a urmat au fost recitate, în limba română, fragmente din lucrări ce evocă trecutul glorios de luptă al poporului român pentru unitate națională.La festivitate au participat membri ai corpului didactic, specialiști in limba, istoria și cultura românească, ' ziariști.

marile realizări obținute pe multiple planuri de poporul român in construcția socialistă, în special după Congresul al IX-lea al P.C.R.A fost relevată contribuția activă a României, a președintelui Nicolae Ceaușescu la promovarea păcii, a cauzei destinderii, dezarmării, în primul rînd nucleare, lichidării subdezvoltării, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Au participat reprezentanți ai conducerii Secției externe a Partidului Muncitoresc Etiopian, ministerelor Afacerilor Externe Informațiilor, oameni de cultură artă, ziariști. ai Și Șiîn la

tv
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închiderea programului.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 3 decembrie, ora 20 — fi 
decembrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi in general închisă si umedă, îndeo
sebi in prima parte a intervalului. Vor 
cădea precipitații, predominant sub 
formă de lapovlță și ninsoare în nordul 
și nord-estul țării și sub formă de 
ploaie și burniță în celelalte regiuni. 
Vintul va prezenta intensificări trecâ-

toare tn nord-estul țării, la începutul 
intervalului din sector sud-estic..Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 4 și plus 6 grade, mai coborîteîn 
nord-estul țării în primele nopți, iar 
cele maxime între 2 și 12 grade, ex- 
ceptind nord-estul, unde vor fi in jur 
de zero grade. Condiții de polei Ja 
începutul intervalului tn nord-estul 
țării. Local, ceață. In București : Vre
me in general închisă șl umedă la 
început, apoi in ameliorare. Vor cădea 
ploi și burnițe la începutul intervalu
lui. Vint slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila intre 1 
șl 3 grade, iar cele maxime între 5 și 
9 grade. Dimineața ceață slabă.

HARGHITA : Linie tehnologică de mare capacitateCunoscut pentru gama largă de utilaje și tehnologii complexe destinate in principal activității din carierele de piatră, pe care le asimilează răspunzînd unor imperioase oerihțe ale economiei naționale, colectivul de muncă al întreprinderii pentru producție industrială și construcții căi ferate din Miercu- rea-Ciuc a realizat o nouă linie tehnologică de mare capacitate, pusă in funcțiune la cariera proprie de la Chlleni. Amănunte ne furnizează directorul întreprinderii, inginerul Rakosi Zoltan : „Intrucit cercetările au evidențiat faptul că agregatele de rîu — .balast, pietriș — pot fi înlocuite cu sucoes la prepararea betoanelor de criblurile spălate, aar marile șantiere ale

tării solicită în cantități sporite a- cest produs, noi am conceput și construit această linie tehnologică. Ea are in componența Sa mai multe grupuri de utilaje pentru concasa- re. sortare și spălare, inclusiv tin sistem de benzi ce transportă agregatele".— Care este eficiența economică a aoestei noi linii tehnologice ?— Creșterea producției anuale de criblură și sporirea productivității muncii cu 6'8 000 lei pe fiecare muncitor. De asemenea, aș mai preciza că, prin reducerea distantei de transport de la frontul de lucru pină la linia de prelucrare se obțin anual mari economii de combustibil și energie electrică. (Nicolae Șandru).

zat că, in te

PHENIAN 2 (Agerpres). — In cadrul unei întilniri cu membri ai conducerii Universității „Kim Ir Sen“ — cel mai inalt for universitar din R.P.D. Coreeană — cu cadre didactice și numeroși studenți de la facultățile de științe sociale ale acestei prestigioase instituții, -Ce Geang Riong, prorectorul Universității, a evocat lupta milenară a poporului român pentru independență și unitate națională, subliniind că evenimentul de la 1 Decembrie 1918 a împlinit aspirația legitimă a tuturor românilor de a trăi în granițele aceluiași stat, infăptuindu-se, astfel, un act imperativelor tării istorice, ale epocii.Prorectorul dențiat realizările deosebite obținute de poporul român in opera edificării socialiste, in special după Congresul al IX-lea, care a inaugurat o nouă epocă, de profunde transformări revoluționare in România.Au fost reliefate importantele rezultate ale recentei vizite oficiale de prietenie in R.P.D. Coreeană a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună * cu t o v a r,ă ș a Elena Ceaușescu, impulsul dinamizator imprimat de această vizită relațiilor de strinsă prietenie și colaborare româno-coreene. Vorbitorul a exprimat recunoștința pentru sprijinul constant pe care România socialistă, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu îl acordă cauzei reunificării pașnice și independente a Coreei.

BERNA 2 (Agerpres). — Evenimentului de la 1 Decembrie 1918 i-a fost consacrată, la Berna, o manifestare festivă. Cu acest prilej au fost prezentate marile realizări obținute de poporul român în anii construcției socialiste, îndeosebi in perioada ' ~IX-lea al mân’.A fost expoziție de frunte se află opere ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.. Sînt expuse, totodată, lucrări științifice ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.Au participat reprezentanți de frunte ai autorităților federale, partidelor politice, cercurilor de afaceri, ai conducerii Asociației de prietenie helveto-române, oameni de cultură, ziariști.La Universitatea elvețiană din orașul Neuchatel a avut loc o manifestare în cadrul căreia au fost evidențiate lupta pentru libertate, unitate și independență a poporului român, continuitatea, permanența sa pe pămjntul strămoșesc, procesul de formare și afirmare a conștiinței de șine a poporului român, semnificația majoră a actului de la 1 dezvoltarea

de după Congresul al Partidului Comunist Roprezentată, totodată, o de carte în care la loc

Decembrie 1918 pentru ulterioară a patriei.de dreptate, conform obiective ale dezvol- realităților românești (Agerpres). — Lupta
Universității a evi-

BEIJING 2 (Agerpres). .— In capitala R.P. Chineze a fost organizată. sub egida Institutului de limbi străine, o manifestare la care și-au dat concursul studenți și cadre didactice ale Secției de limba română a acestei instituții de învă- țâmînt superior.în alocuțiunile rostite a fost adus

UniteCIUDAD DE MEXICO 2 (Agerpres). — La Palatul legislativ din Ciudad de Mexico a avut loc ceremonia instalării oficiale în funcție a noului președinte al Statelor Unite Mexicane, Carlos Salinas de Gortari.Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost reprezentat la ceremonie de tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat.In mesajul adresat națiunii, după depunerea jurămintului, președintele Carlos Salinas de Gortari a subliniat necesitatea asigurării dezvoltării economice și sociale echilibrate a țării, combaterii inflației, reactivi- zării și modernizării sectoarelor productive, în vederea depășirii actua-

Mexicaneleț situații economico-financiare dificile.în ceea ce privește politica externă, el a evidențiat dorința de pace și cooperare internațională a țării sale, arătînd că Mexicul va dezvolta relații de prietenie și solidaritate cu toate statele lumii.
★Carlos Salinas de Gortari s-a născut la 3 aprilie 1948. A studiat economia la Universitatea Națională Autonomă a Mexicului și s-a specializat în economie politică și drept administrativ. Activitatea politică și-a început-o în cadrul Partidului Revoluționar Instituțional, de guver- nămînt. în 1982 a fost desemnat ministru al planificării și bugetului, funcție pe care a deținut-o pină în 1987.HELSINKI 2 (Agerpres) — cadrul unei adunări organizate Helsinki, sub auspiciile Asociației de prietenie Finlanda — România, s-a relevat că făurirea, la 1 Decembrie 1918, a statului național unitar român a constituit o expresie a legilor obi'ective ale progresului social și național, asigurind pentru totdeauna unitatea deplină a națiunii române și deschizînd calea afirmării ei tot mai puternice în viața economică și politică a lumii.Au fost puse în evidență caracterul de masă al participării evenimentele care au dus la alizarea idealului de unire, cum și efectele Marii Uniri asupra evoluției ulterioare a României.Un loc aparte a fost acordat înfăptuirilor actuale ale poporului român pe calea transformărilor socialiste, a realizării unei civilizații materiale și spirituale superioare.

la re- pre-

Lucrările Comisiei 0. N. U. pentru dezarmareNAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). — Comisia O.N.U. pentru dezarmare s-a întrunit pentru adoptarea ordinii de zi și organizarea lucrărilor sesiunii viitoare, care va avea loc la New York, în luna mai 1989. A- genda va include aspecte legate de eforturile vizind încetarea cursei înarmărilor, în special a inarmări-
lor nucleare, și promovarea dezarmării, reducerea bugetelor militare, rolul O.N.U. in procesul dezarmării, declararea anilor ’90 ca al treilea Deceniu al dezarmării — transmite Departamentul pentru Informații al Națiunilor Unite. Președinte al comisiei a fost, ales Bagbeni Adeito Nzengeya (Zair).

Convorbiri sovieto - chineze

CAIRO 2 . _ . .milenară pentru neatîrnare a poporului nostru și semnificația evenimentului de la 1 Decembrie 1918 au fost evidențiate într-o conferință de presă la Cairo.Totodată, au fost scoase în relief marile succese obținute de poporul român în edificarea societății ■ socialiste multilateral dezvoltate și poziția principială a României față de problemele majore ale lumii contemporane.A fost evidențiat rolul terminant al Nicolae Ceaușescu. neral al Partidului Român. președintele Socialiste România, in puternică a României dependent și suveran mondială.Au participat cadre de conducere din Ministerul Afacerilor Externe, . reprezentanți ai posturilor de radio și televiziune, ai principalelor ziare și reviste egiptene.

NEW DELHI 2 (Agerpres). — O expunere privind istoria poporului român și realizările ei actuale a fost prezentată la New Delhi. în cadrul unei conferințe reunit reprezentanți lui Informațiilor, ai blicații, agențiilor presă, televiziunii și radiodifuziunii indiene.Participanții au vizionat o expoziție de carte în care, la loc de frunte, se aflau lucrări dțn opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Erau expuse, de asemenea, lucrări ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.Totodată, a fost, vizionată expoziția de fotografii „A 70-a aniversare a formării statului național unitar român".

de presă ce a ai Ministeru- diverselor pu- naționale de

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Vineri, Mihail Gorbaciov, secretar , general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., l-a primit pe ministrul afacerilor externe al R. P. Chineze, Qian Qichen, care întreprinde o vizită oficială în Uniunea Sovietică — informează agențiile T.A.S.S. și China Nouă. Cu acest prilej a avut loc un schimb de opinii privind stadiul și perspectivele relațiilor sovieto- chineze. Au fost abordate, de ase-

menea, probleme ale vieții internaționale, inclusiv ale situației din zona Asiei și Pacificului.în ceea ce privește o întîlnire so- vieto-chineză la nivel înalt, s-a relevat că aceasta ar putea avea loc în prima parte a anului viitor, ea necesițind o pregătire temeinică. în această perspectivă se înscriu vizita ministrului afacerilor externe al R. P. Chineze in Uniunea Sovietică și viitoarea vizită de răspuns în R. P. Chineză a ministrului afacerilor externe al U.R.S.S.
ORIENTUL MIJLOCIU
• Ample manifestații de protest în Cisiordania și Gaza ® Secre
tarul general al O.N.U. despre necesitatea convocării confe

rinței internaționale de pace

de- tovarășului secretar ge- Comunist Republicii afirmarea ca stat in- pa arena

ADDIS ABEBA 2 (Agerpres). — însemnătatea istorică a creării statului național unitar român, făurit prin lupta și jertfele națiunii române, adevărată piatră de hotar in dezvoltarea României moderne, a fost evocată, la Addis Abeba, într-o conferință de presă.Totodată, au fost evidențiate
Negocierile în problema cipriotăANKARA 2 (Agerpres). — Oscar Camillon, reprezentant special al secretarului general al O.N.U. in Cipru, a sosit la Ankara intr-o vizită în cursul căreia va conferi cu oficialități ale țării-gazdă in legătură cu stadiul negocierilor in problema cipriotă, după ultima rundă de convorbiri, desfășurată la New York.

într-o declarație făcută la portul din capitala turcă, el a ciat că „au fost înregistrate grese in cadrul întrevederilor pină acum, dar sînt necesareturi mai ample pentru îmbunătățirea peisajului politic în Cipru și trebuie intreprinși noi pași" — relatează agenția Anatolia.
0 CONCEPȚIE NOVATOARE PENTRU SOLUȚIONAREA CONSTRUCTIVA

A PROBLEMELOR MAJORE ALE LUMII CONTEMPORANE
(Urmare din pag. I)lizârea acordului sovieto-american pentru reducerea cu 50 la sută a armelor nucleare strategice și, totodată, încheierea unui acord general pentru eliminarea treptată a tuturor armelor nucleare, ca și a unor acorduri generale similare pentru interzicerea folosirii Cosmosului în scopuri militare și utilizarea acestuia numai in scopuri pașnice. Totodată, au fost reafirmate necesitatea reducerii radicale a armamentului convențional și lichidării celui chimic, importanța realizării unor zone fără arme nucleare și chimice și fără baze militare străine în Balcani, în centrul și tului nostru, ca și lumii, imperativul rope unite, a păcii respectarea orinduirilor sociale din fiecare țară.în condițiile cînd în viața internațională începe să se afirme tot mai larg și să-și găsească recunoașterea de mult cuvenită principiul tratativelor pentru soluționarea conflictelor — principiu în sprijinul căruia România militează neabătut de atîta vreme —, Expunerea dă o nouă expresie însemnătății acestei căi sigure și eficiente de soluționare constructivă și civilizată a problemelor litigioase. Prin glasul președintelui său, țara noastră, care a salutat și recunoscut nian independent, ziția în favoarea politice globale Orientul Mijlociu, pace trainică și justă, la asigurarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian, a securității și integrității teritoriale a tuturor statelor din zonă, inclusiv a Israelului, subliniind insemnătatea unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U., care să statueze cadrul unei astfel

nordul continen- in alte părți ale creării unei Eu- și colaborării, cu

noul stat palesti- și-a reafirmat po- unei reglementări a situației din care să ducă la o

de soluții. A fost reafirmată, totodată. poziția în sprijinul unei soluționări prin tratative a conflictelor și stărilor de încordare din Asia, Africa, America Centrală — numai o asemenea cale fiind în interesul popoarelor respective, al cauzei generale a păcii și securității.în același timp, pornind de la realitatea înrăutățirii situației economice și financiare internaționale, a accentuării decalajelor, a politicii spoliatorii, de sărăcire a țărilor in curs de dezvoltare, promovată de țările dezvoltate, Expunerea subliniază necesitatea stringentă de a se acționa pentru o soluționare globală a problemei datoriilor externe, ca parte inseparabilă a edificării unei noi ordini economice mondiale, care să asigure progresul mai rapid al tuturor statelor, în primul rînd al celor rămase în urmă. în această direcție, organizarea unei conferințe internaționale, in cadrul O.N.U., ar putea juca un rol important pro- pulsor.în lumina gravelor inechități pe plan social existente astăzi în lume, a persistenței unor probleme care afectează mase uriașe de oameni, Expunerea propune, în spiritul politicii profund umaniste a partidului și statului nostru, un apsamblu de măsuri menite să asigure condiții cit mai bune de muncă și de viață tuturor cetățenilor fiecărei țări. Se a- vansează, astfel, ideea încheierii unui acord general care să stabilească un raport echitabil, rațional, între veniturile mici și veniturile mari, să asigure certitudinea unui venit minim, diferențiat pe zone, pentru toți cetățenii, care să poată dispune în acest mod de tot ceea ce este necesar pentru un trai demn. Totodată, se propune elaborarea unui șir de programe speciale care să prevadă folosirea completă a forței de muncă, lichidarea șomajului și asigu-

rarea pregătirii corespunzătoare a oamenilor muncii, în special a tineretului ; rezolvarea intr-o perioadă rezonabilă a problemei locuințelor pentru cetățenii fiecărei țări ; eradicarea flagelului toxicomaniei, a traficului nefast cu droguri ; combaterea terorismului și a cauzelor care-1 provoacă. Vizind în acest fel adevăratele probleme ale drepturilor omului, toate aceste programe alcătuiesc, la un loc, o vastă strategie, a cărei aplicare ar deschide perspectiva unei îmbunătățiri radicale a condiției umane pe întreaga planetă.Complexitatea problematicii aflate în fața omenirii contemporane impune, mai mult ca oricind, democratizarea largă a relațiilor internaționale, Are o mare importanță, in acest sens, reafirmarea tezei fundamentale că problemele politice, economice, sociale ale lumii de azi nu pot fi soluționate de către cele două mari supraputeri sau de citeva state, că rezolvarea lor reclamă participarea activă a tuturor statelor, și indeosebi a țărilor mici și mijlocii, a țărilor nealiniate și in curs de dezvoltare, aceasta constituind una din cerințele de bază ale noii ginii iri și noii politici in viața internațională.Expunerea pune pregnant în evidență preocuparea dintotdeauna a mișcării muncitorești-revoluționare din țara noastră, a partidului comunist de a dezvolta și întări legăturile cu mișcarea revoluționară internațională, cu partidele comuniste și muncitorești din alte țări — realizînd o colaborare largă, pe baza principiilor de deplină egalitate, de respect al,independenței și autonomiei fiecărui partid, a dreptului de a-și elabora de sine stătător linia politică — și de a acționa, totodată, intr-o viziune largă asupra solidarității, pentru dezvoltarea relațiilor cu

partidele socialiste și social-demo- crate, cu mișcările de eliberare națională, cu alte forțe progresiste democratice realiste, in lupta pentru pace și progres, pentru o lume mai bună și mai dreaptă. Avînd în vedere complexitatea situației actuale, faptul că, in ultimii ani, in mișcarea ’ au apă- este im- a mari- lume, ocomunistă și muncitorească rut o serie de probleme, că perioasă o înțelegere nouă lor schimbări petrecute in analiză științifică, realistă, care să dea răspunsuri corespunzătoare, de pe poziții revoluționare, Expunerea se pronunță în sprijinul întăririi solidarității și colaborării, al intensificării schimburilor de experiență, fie în cadru bilateral, fie multilateral. Pentru toate partidele și mișcările, progresiste, problema fundamentală care se pune este cum va arăta lumea secolului nou, de care ne apropiem. Subliniind această cerință, Expunerea adresează tuturor forțelor înaintate chemarea vibrantă de a nu precupeți nimic pentru ea popoarele să poată păși în noul mileniu cu o perspectivă mai bună, cu încrederea intr-o evoluție de pace și progres.De la înalta tribună a marelui forum democratic, secretarul general al partidului a reafirmat hotărîrea și angajamentul partidului nostru de a acționa cu toată fermitatea și în viitor pentru a-și aduce contribuția Ia victoria forțelor progresiste, realiste, pentru triumful marilor idealuri de libertate/ independentă și progres, pentru o lume mai dreaptă și mai bună, pentru victoria socialismului. Angajament care chezășuiește că, și de acum înainte, marea mișcare revoluționară mondială va avea in Partidul Comunist Român un combatant înflăcărat, de nădejde — însăși Expunerea luminînd calea de acțiune in acest sens.
Romulus CĂPLESCU

BRASILIA 2 (Agerpres) — O intiinire cu reprezentanți ai presei a avut loc în capitala Braziliei. , Cu acest prilej au fost puse în evidență semnificația istorică a evenimentului de la 1 Pecembrie 1918, realizările obținute de România în anii construcției socialiste.A avut loc o gală de filme documentare românești.STOCKHOLM 2 (Agerpres). — La Stockholm a avut loc o intîl- nire cu profesori și studenți de la Universitatea Uppsala. S-au subliniat, in acest cadru, semnificația zilei de 1 Decembrie 1918 in istoria țării noastre, realizările obținute de poporul român în toate domeniile in anii construcției socialiste.A fost prezentat un film documentar românesc. (Agerpres)

în teritoriile de pe malul vestic al Iordanului și Gaza s-a menținut o puternică încordare. La Nabluș, Al Khalil, Jenin și Tulqarm au avut loc ample manifestații de protest ale populației palestiniene. Forțele israeliene de ocupație au intervenit, in- registrîndu-se ciocniri violente între demonstranți și militarii israelieni. Un palestinian a fost ucis și alți 11 au fost grav răniți, informează a- genția T.A.S.S. Totodată, se precizează că 11 persoane au fost arestate.(Agerpres)NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).— Revolta populației palestiniene din teritoriile ocupate constituie un element determinant în contextul politic din Orientul Mijlociu — se arată iri raportul secretarului general al O.N.U. difuzat de Departamentul de informații al Națiunilor Unite. Revolta — relevă documentul— este rezultatul direct al impasului in care se află încercările de reglementare pașnică a conflictului ara- bo-israelian, iar continuarea ei demonstrează hotărîrea palestinienilor de a-și exercita drepturile legitime, inclusiv dreptul la autodeterminare.Javier Perez de Cuellar a subliniat necesitatea examinării, in continuare, de către Consiliul de Secu-

ritate a problemei convocării conferinței internaționale de pace în Orientul Mijlociu, exprimindu-și convingerea că se va putea realiz un progres in direcția instaurării t nei păci drepte și trainice în Orientul Mijlociu.MOGADISCIO 2 (Agerpres). — în capitala Somaliei au avut. Ioc convorbiri între președintele Mohamed Siad Barre și președintele Comitetului Executiv al O.E.P., Yasser Arafat, Au fost examinate situația din Orientul Mijlociu și o serie de probleme internaționale. Șeful statului somalez — relevă agenția M.A.P. — a exprimat, cu acest prilej, sprijinul țării sale față de cauza palestiniană. (Agerpres). — După agenția F.A.N.A., for- de ocupație din su- și-au întărit dispozi- masînd noi mijloace
BEIRUT 2 cum relatează țele israeliene dul Libanului tivul militar, blindate in așa-zisa zonă de securitate creată ilegal de Israel. Operațiunea s-a desfășurat sub acoperirea unui puternic bombardament de artilerie asupra satelor libaneze și a unor atacuri aeriene simulate asupra unor tabere de refugiați palestinieni.
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PLENARA. în perioada 28—30 noiembrie, la Phenian s-au desfășurat lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, anunță Agenția centrală telegrafică coreeană. Pe ordinea de zi a plenarei s-a aflat problema dezvoltării rapide a industriei constructoare de mașini-unelte, electronice și de automatizare. în încheierea lucrărilor, Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al P.M.C., a rostit o cuvîntare.NOUL PRIM-MINISTRU AL PAKISTANULUI, Benazir Bhutto, a depus vineri, la Islamabad, ju- rămintul în fața președintelui interimar al statului, Ghulam Ishaq Khan. în aceeași zi, șeful statului pakistanez a anunțat ridicarea stării de urgență in țară, instituită in luna august.CONSULTĂRI IUGOSLAVO — ALBANEZE. La Tirana au avut loc consultări iugoslavo-albaneze referitoare la dezvoltarea relațiilor și cooperării în Balcani — transmite agenția Taniug. Părțile au exprimat ..interesul față de continuarea dialogului politic și a cooperării multilaterale în Balcani.DECLARAȚIE. într-o declarație făcută la întoarcerea sa dintr-o vizită in Cuba, președintele Comitetului pentru relații externe al Senatului american,. Claiborne Pell, a apreciat că a sosit timpul ca Statele. Unite să promoveze relații mai raționale și normale cu Cuba. El a sugerat ca cele două părți să înceapă convorbiri pentru soluționarea diferitelor probleme care afectează raporturile bilaterale — relatează agenția T.A.S.S.ÎNTRUNIRE A PIEȚEI COMUNE. în insula Rhodos au început vineri, lucrările reuniunii șefilor de stat sau de guvern din țările membre ale Pieței comune. Pe a- genda întrunirii figurează probleme privind proiectul realizării așa- numitei „piețe unice" a celor 12 pină în anul 1992, incertitudinile monetare, decalajele dintre statele membre. Participanții vor aborda, de asemenea, aspecte ale situației internaționale actuale.

REUNIUNEA DE LA ARUSHA. Președintele Tanzaniei, Aii Hassan Mwinyi, a deschis la Arusha lucrările unei reuniuni a șefilor de stat și de guvern, sau a reprezentanților acestora, din cele 15 țări membre ale Zonei Comerciale Preferențiale pentru Estul și Sudul Africii (P.T.A.). în cadrul reuniunii au fost aduse critici practicilor unor organisme internaționale, cum ar fi Fondul Monetar Internațional, care condiționează acordarea de credite pentru dezvoltare de aplicarea unor măsuri ce echivalează cu un amestec în treburile interne ale țărilor în curs de dezvoltare.DEMONSTRAȚII RASISTE. Tn capitala Suediei a avut loc o demonstrație cu caracter rasist a unor tineri făcind parte din grupări de dreapta („Skinheads*'). Participanții au scandat lozinci rasiste și fasciste, au atacat cu bombe incendiare și lacrimogene grupurile de pietoni. în orașul universitar nea, s-au țiști.

la bordul stației orbitale Ia activitățile cosmice. Au continuat, totodată, experimentele astrofizice din cadrul programului internațional „Roentgen", observațiile concen- trindu-se asupra supernovei din Marele nor ai lui Magelan.LANSARE. De la Cape Canaveral (Florida) a fost lansată vineri naveta spațială americană „Atlantis", avînd la bord cinci astronauți. Programul de zbor include lansarea pe o orbită circumterestră a unui satelit militar — relatează* agențiile de presă.GUVERNUL SUDANEZ a aprobat acordul de pace cu Armata Populară de Eliberare a Sudanului (A.P.E.S.), semnat la Addis Abeba de liderul A.P.E.S., John Garang, și de președintele Partidului Unionist Democratic din Sudan, Mohammed Osman AI-Mirghani.SUB PRESIUNEA OPINIEI PUBLICE DEMOCRATE, autoritățile de la Pretoria au fost nevoite să-1 elibereze pe Evelakbe Sisulu, re- dactor-șef al ziarului „New Nation", cunoscut militant împotriva politicii de apartheid din R.S.A. Arestat în urmă cu doi ani, în baza legislației „stării de urgență", Sisulu a fost ținut în închisoare fără vreo hotărîre judecătorească.
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Lund au avut loc, de aseme- astfel de demonstrații care soldat cu rănirea a 16 poli-ACORD HISPANO-AMERICAN, La Madrid a fost semnat un nou acord hispano-american în domeniul apărării, care va acoperi o perioadă de opt ani — anunță agenția Efe. încheiat după trei ani de negocieri, acordul stipulează, printre altele, reducerea cu 35,9 la sută a trupelor americane staționate pe teritoriul Spaniei și retragerea în următorii' trei ani a celor 72 de bombardiere F-16 de la baza Tor- rejon, de lingă Madrid. După cum relevă agențiile de presă, deși noul acord reflectă dreptul Spaniei de a accepta sau nu intrarea în porturile ei a vaselor de război ale S.U.A., țara-gazdă nu va putea cerceta natura încărcăturii lor.

MARȘ DE PROTEST ÎMPOTRIVA ȘOMAJULUI. La Madrid au sosit zeci de mii de tineri din diferite zone ale țării, participant! la un marș de protest împotriva șomajului. În cadrul unui miting desfășurat cu acest prilej în capitala spaniolă, s-a cerut garantarea dreptului la muncă, soluționarea altor probleme sociale cu care se confruntă tinerii.
I

ECHIPAJUL SOVIETO-FRAN- CEZ de la bordul complexului științific orbital „MIR“ a efectuat, vineri, o nouă serie de experimente în vederea unei aprecieri complexe asupra stării sănătății organismului uman în stare de imponderabilitate, a gradului de adaptabilitate a cosmonauților nou sosiți

SESIUNE A N.A.T.O. La Bruxelles s-au încheiat lucrările sesiunii de toamnă a Comitetului de planificare militară al N.A.T.O., la care au participat miniștrii apărării din țările membre (mai puțin Franța, și Islanda). A fost discutată problema contribuției diferitelor țări și a redistribuirii efortului financiar și militar în cadrul alianței, adusă în discuție de S.U.A. și în legătură cu care a fost a- probat un document. Agențiile de presă relevă că nu sînt prevăzute recomandări concrete care să a- tragă majorarea directă a alocațiilor în scopuri militare, ceea ce se consideră că reprezintă urmarea acțiunilor și niei publice din pene in favoarea ielilor militare. presiunilor opi- țările vest-euro- reducerii cheltu-•
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