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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

LUCRĂRILE PLENAREI COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI CDMUNIST ROMAN

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, joi au continuat lucră
rile Plenarei Comitetului Central al PartHului Comunist Român.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul tovarășii Mihai Marina, 
Miu Dobrescu, Marin Enache, Ion 
Ursu, Maria Ghițulică, Constantin 
Dumitru. Gheorghe David, Iosif 
Szasz, Ion M. Nicolae, Petre 
Răducanu. loan Josu, Ion Frățilă, 
Emil Bobu, Irimie Catargiu, Maria 
Bradea. Ion Neamu, Ion Dincă, 
Vasile Carp, Maria Flucsă, Emeric 
Molnar, Ion Popa, Traian Gîrba, 
Carol Dina. Maria Gheorghe, 
Eugeniu Rădulescu, Constantin 
Olteanu, loan Ungur, Ioachim 
Moga.

Pornind de la marile succese 
obținute de poporul nostru în con
strucția socialistă, participanții la 
dezbateri au adus, de la tribuna 
plenarei, un cald și vibrant omagiu 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. au dat o înaltă 
apreciere contribuției sale deter
minante la elaborarea și funda
mentarea. pe baze profund științi
fice. în deplină concordanță cu in
teresele și cerințele obiective ale

societății noastre, a strategiei dez
voltării generale a tării, la edifi
carea unei Românii puternice, 
libere, independente și prospere.

S-a dat expresie sentimentelor 
de aleasă stimă și prețuire față de 
tovarășa Elena Ceaușescu pentru 
aportul de deosebită însemnătate 
la înfăptuirea politicii partidului și 
statului nostru, la dezvoltarea ști
inței. învățămîntului și culturii 
românești, la creșterea rolului lor 
în realizarea marilor obiective ale 
construcției socialiste în patria 
noastră.

Participanții la plenară au 
dezbătut pe larg problemele în
scrise pe ordinea de zi, reafirmînd 
angajamentul organelor și organi
zațiilor de partid, al comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii, al în
tregului nostru popor de a acțio
na. cu răspundere, fermitate și 
spirit revoluționar, pentru înde
plinirea, în bune condiții, la un 
înalt nivel de calitate și eficiență, 
a planurilor și programelor de 
dezvoltare economico-socială a ță

rii. pentru înfăptuirea exemplară 
a obiectivelor actualului cincinal, 
de a întîmpina cu noi și impor
tante realizări a 45-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă și Congresul al XIV-lea al 
Partidului Comunist Român.

Cu profundă satisfacție și mîn- 
drie patriotică, participanții la 
plenară au subliniat că plata com
pletă de către România a datoriei 
sale externe reprezintă o strălu
cită realizare, care ilustrează jus
tețea politicii partidului nostru, 
forța, capacitatea și vitalitatea 
economiei naționale, puterea crea
toare și voința poporului român de 
a transpune cu fermitate în viață.

sub conducerea partidului, politica 
de dezvoltare economico-socială a 
tării, de edificare j.. societății so
cialiste și comuniste pe pămîntul 
patriei.

Toți cei care au luat cuvîntul 
au exprimat deplina aprobare față 
de politica internă și externă a 
partidului și statului, ce corespun
de întru totul intereselor și nă
zuințelor supreme ale națiunii 
noastre, politică promovată cu 
consecventă și strălucire de secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și înfăptuită 
neabătut de întregul nostru popor.

Lucrările plenarei continuă.

Din cuvîntul participanților 
la dezbateri
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DE LA SATE Șl BUNA ORGANIZARE A MUNCII

Lucrările agricole-
In județele Argeș, Călărași și Dîmbovița 
s-a încheiat semănatul culturilor de primăvarăTovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au fost adresate telegrame din partea comitetelor județene de partid Argeș, Călărași și Dîmbovița, în care se raportează încheierea insămînțării culturilor de primăvară pe toate suprafețele prevăzute.Oamenii muncii de pe ogoare — se subliniază în telegrame — sînt profund recunoscători pentru măsurile adoptate, din inițiativa secretarului general al partidului, privind perfecționarea retribuirii muncii in acord global, anularea și reeșalonarea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție, măsuri ce pun in lumină grija statornică a partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea nivelului de trai al întregii țărănimi, pentru dezvoltarea continuă a satului românesc.In telegrame se exprimă angajamentul tuturor lucrătorilor din agricultura acestor județe de a munci cu dăruire pentru a obține în acest an cele mai mari producții, in concordanță cu cerințele noii revoluții agrare, cinstind astfel prin fapte de muncă remarcabile cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.

efectuate exemplar!
• iNSĂMlNȚĂRILE - încheiate 
grabnic pe toate suprafețele prevăzute

• IRIGAȚII — din orice sursă de apă, 
respecțindu-se programele stabilite

• Întreținerea culturilor - 
prin folosirea intensă a mijloacelor 
mecanice și a forței de muncă

Lucrările agricole de primăvară sînt în stadiu avansat. în ultimele zile, prin telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu. comitetele județene de partid din numeroase județe au raportat încheierea insămînțării culturilor de primăvară pe toate suprafețele prevăzute. Pină în seara zilei de 12 aprilie, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, au fost insămințate 4 764 700 hectare, reprezentînd 89 la sută din prevederile actualei campanii. Au mai rămas de însămîntat unele suprafețe destinate porumbului, precum

și 6 la sută din cele pentru soia. De asemenea, mai sint de plantat cartofi de toamnă pe 14 la sută din suprafețele prevăzute, precum și 11 la sută legume fată de planul stabilit pină la 20 aprilie. Important este'ca în aceste zile să se acționeze energic în vederea încheierii semănatului la porumb, soia si alte culturi, iar plantarea legumelor să se facă potrivit graficelor întocmite de organele de specialitate.Cerința obținerii în acest an de producții cît mai mari impune ca o condiție obligatorie ca in toate

unitățile agricole să se treacă fără întîrziere la efectuarea lucrărilor de întreținere a culturilor. îndeosebi în condițiile acestei primăveri, în care, în majoritatea zonelor țării, precipitațiile au fost reduse, este necesar ca prașilele să fie efectuate la timp si de cea mai bună calitate, asigurindu-se astfel conservarea apei în sol si distrugerea buruienilor.Situînd în centrul preocupărilor înfăptuirea obiectivelor stabilite referitoare la încheierea însămîn- tărilor si efectuarea lucrărilor de
i

întreținere a culturilor, oamenii muncii din agricultură, cu sprijinul organelor de specialitate, trebuie să asigure irigarea culturilor, respec- tînd programele de udări si folosind în acest scop toate sursele de apă.Organele si organizațiile de partid, consiliile populare si organele agricole au datoria să sprijine pe oamenii muncii din agricultură în efectuarea tuturor lucrărilor de sezon, asigurindu-se astfel condițiile necesare obținerii de recolte mari la toate culturile.

DOLJ : în avans la exportLa cea mai reprezentativă unitate industrială din orașul Filiași, cea de transformatoare și motoare electrice — ctitorie modernă a a- nilor ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului — se depun eforturi stăruitoare pentru întîmpi- narea zilei de 1 Mai cu noi și semnificative succese în muncă. Potrivit celor spuse de Mihai Bouru, directorul comercial al întreprinderii, aici au fost asimilate in fabricație, în concepție proprie, transformatoare de 100, 160 și 250 kWA la tensiuni de 6—10 kV destinate partenerilor de peste hotare, diversifi- cîndu-se astfel gama transformatoarelor de putere medie, realizate de tinăra întreprindere. Totodată, prin aplicarea consecventă a măsurilor din programul privind îmbunătățirea organizării muncii și modernizarea producției, constituirea unor formații ce lucrează efectiv ansamble și subansamble încorporate în produsele de export, mal buna folosire a timpului de lucru și a utilajelor din dotare, a fost posibilă livrarea în devans față de prevederile contractelor „la zi“ a 160 transformatoare cu performanțe ridicate.
MineriiBazinul carbonifer al Gorjului, zonă înscrisă in prima linie a bătăliei pentru asigurarea bazei energetice. S-au deschis aici, în ultimii ani, cele mai multe și cele mai mari cariere de extracție a lignitului, mine subterane si puncte de lucru în microcariere. dotate cu utilaje moderne. cu gigantice complexe de excavare si transport. Insusindu-si tot mai bine tehnica modernă, minerii Gorjului sînt angajați pentru a face munca lor mai productivă, pentru a da țării cantități mereu sporite de cărbune.Sîntem prezenti. la ora dimineții, la obișnuitul raport mineresc. Din fiecare unitate sosesc date despre mer»ul producției, despre noile acțiuni gin- dite de fiecare colectiv pentru realizarea ritmică a prevederilor de plan. Reținem și noi cîteva fapte. Colectivul întreprinderii Miniere Pinoasa raportează din nou o producție zilnică suplimentară de 700 tone ; cel de la Lupoaia — tot 700 tone ; minerii de la Dra- gotesti — plus 500 tone. Dintre fruntași nu lipsesc. ca întotdeauna, colectivele de muncă de la carierele Tismana I. Tis- mana II si Gîrla. Mai nou. se înscriu cu producții suplimentare si minerii din marile cariere de lignit de la Roșia. Peșteana Nord si Urdari. Pe ansamblul județului, s-a înscris în ziua precedentă o producție de

BACĂU : Realizări ale constructorilorPe șantierul Centralei Electrice și de Termoficare Bacău, constructorii pregătesc punerea în funcțiune la termenul planificat a primului grup energetic. Astfel, mon- torii din brigada condusă de inginerul Victor Bolcan finalizează lucrările electrice și de automatizări la celulele de 6 kV în stațiile interioare, iar constructorii din brigăzile lui Mihai Boholțeanu și Ilie Bondor lucrează la cel de-al doilea coș de fum inalt de 220 metri. în stadii avansate se află și lucrările de la stația de 110 kV, stația de termoficare, precum și cele de la atelierele mecanice. AU fost efectuate zilele acestea și probele la electrofiltrele de la cazanul energetic. Forțe masive sint concentrate în gospodăria de cărbune, unde lucrările de construcții și

montaj se află într-un stadiu de execuție avansat. Inginerul Romeo Apostol, directorul centralei, informează că pină la această dată constructorii și montorii de pe șantier și-au onorat angajamentele asumate în cinstea zilei de 1 Mai, încheind lucrările la toate obiectivele prevăzute în grafice și creind, totodată, condiții ca pină la sfîrșitul primului semestru să se execute alte 25 de obiective din cadrul investiției. O dovadă o constituie și faptul că zilnic la depozitul centralei electrice sînt recepționate noi utilaje, între care și primele echipamente din componența turbinei energetice nr. 1 — utilaje care sînt pregătite operativ pentru montaj și introduse pe flux.
GALAȚI : Energie electrică peste planîn primul trimestru al acestui an întreprinderea „Electrocentrale“ Galați a realizat suplimentar o producție de energie electrică de peste 2 600 MWh, menținînd la dispoziția sistemului energetic național o putere suplimentară de 1,3 MW. Unitatea — în mod constant fruntașă în întrecerea socialistă pe țară — a produs, în cei 20 de ani care au trecut de la punerea în

funcțiune a primului turboagregat, 41 miliarde kWh energie electrică, în cinstea zilei de 1 Mai, colectivul de oameni ai muncii de aici s-a angajat să sporească și mai mult cantitatea de energie electrică produsă peste plan, prin folosirea judicioasă a combustibilului — gazele naturale și resursele energetice refolosibile furnizate de Combinatul Siderurgic Galați.
își onorează angajamentulpeste 100 000 tone cărbune de bună calitate.— Putem aprecia — ne spune inginerul Costică Soare, directorul general al Combinatului Minier Rovinari — că încă de la începutul anului înregistrăm o continuă creștere a producției de cărbune. a volumului de excavați! în general. Fată de aceeași perioadă a anului trecut, am extras o cantitate mai mare cu peste un milion de tone

replică, minerii de la Lupoaia, menținînd permanent un ritm ridicat al producției, au „rotunjit*1 la 100 000 tone cantitatea de cărbune extrasă suplimentar. Este o competiție... cu bătaie lungă, fiecare dintre cele două colective tintind să ocupe locul I in întrecerea minerească pe 1989.— Fiind o unitate tt- nără — ne spunea Alexandru Ciungulescu. directorul acesteia — sîntem
In aceste zile, în bazinele carbonifere 

Motru și Rovinari

lignit, in condițiile depășirii volumului de masă minieră prevăzut. în principal, aceste sporuri s-au obtinut pe seama creșterii indicelui de folosire a utilajelor conducătoare. a îmbogățirii experienței de muncă a fiecărui colectiv. Iată de ce abordăm cu încredere sarcinile ce ne revin în fiecare lună si pe întregul an. fiind hotărîti să ne facem în mod exemplar datoria. în cinstea zilei de 1 Mai. tot mai multe colective de mineri s-au angajat în întrecerea sub genericul ..Echipajul fiecărui excavator cu rotor — colectiv de muncă al înaltei productivități".în zilele care au trecut din luna aprilie, colectivul carierei Pinoasa a extras suplimentar peste 12 000 tone cărbune, ridi- cînd la mai bine de 90 000 tone sporul obtinut de la începutul anului. în

conștient! că avem de soluționat sarcini mult mai complexe în viitor. Dar ne preocupăm de pe acum să îndeplinim si să depășim ritmic planul, să creăm toate premisele pentru sporirea producției în anii viitori. Și vrem ca 1989 — anul celei de-a 45-a aniversări a actului istoric de la 23 August 1944 șl al Congresului al XIV-lea al partidului — să fie marcat prin fapte Ia înălțimea grijii și atenției de care ne bucurăm din partea secretarului general al partidului, a întregii societăți. Majoritatea minerilor noștri sînt tineri, veniti din diverse zone ale tării. Multi au primit locuință si si-au întemeiat familii trainice aici. în orașul Rovinari. Ei au înțeles că pentru a trăi mai bine trebuie să muncească mai bine. Valorificînd acest poten

tial uman, reușim să efectuăm la timp toate lucrările în carieră, să folosim cu indici superiori cele trei excavatoare cu rotor, celelalte utilaje.în perimetrul carbonifer de la Lupoaia stăm de vorbă cu unul dintre protagoniștii întrecerii minerești, brigadierul ex- cavatorist Gheorghe Vă- căroiu.„Intr-adevăr. In aceste zile — a tinut să ne spună harnicul miner — echipajul nostru și, de fapt. întregul colectiv obțin cele mai bune rezultate. Si nu întîmplător. în cinstea zilei de 1 Mai noi ne-am angajat să extragem suplimentar, numai în cursul acestei luni, peste 25 060 tone cărbune. Acest angajament decurge din înțelegerea profundă a sarcinilor ce stau în fata noastră, a minerilor. în actuala e- tapă. în ceea ce ne privește. angajamentul nostru are si o semnificație aparte. Anul trecut am ocupat locul II în întrecerea minerească. Deși acum cerințele sînt mai mari, ne-am propus ca. printr-o mai amplă mobilizare pe întregul flux tehnologic, prin întărirea ordinii și disciplinei, să ridicăm considerabil pulsul extracției pentru a realiza, pe întregul an. un volum total de exca- vatii de peste 5 milioane metri cubi. în așa fel incit să putem obține locul întîi".Fapte si angajamente similare am întîlnit pe tot
(Continuare 
în pag. a VII-a)

Constructori pe DîmbovițaPrimăvară deplină în- tr-un București mai tînăr ca oricînd, chipuri tinere, de brigadieri...Zile de început de aprilie. Doar calendarul din perete susține că se apropie vara, că ne aflăm de mult în luna mai, dacă luăm in calcul stadiile lucrărilor... Este modul prin care brigadierii de la „A- menajarea complexă a riului Dimbovița" întimpi- nă întâiul de Mai, este prinosul lor de muncă și de dragoste închinat, și cu acest prilej, patriei socialiste....După o iarnă de-o clipă, bucureșteanul, asaltat de prea timpuria primăvară, este irezistibil atras, în cotidienele sale plimbări, de lacrima albastră a Dîmboviței. Rîul tutelar al urbei, renăscut prin munca de zile și nopți a celor ce re- întineresc, la dimensiunile acestui timp, chipul Capitalei, își trimite spre Argeș și Dunăre undele, primenite încă de la intrarea în oraș în albia lacului Dîmbovița. Este lacul construit de tinerii în salopete albastre cu ecuson de brigadier, primul și cel mai complex obiectiv pe firul Dîmboviței, la „temelia" căruia se află munca lor, a brigadierilor Șantierului național al tineretului „Amenajarea complexă a rîului Dîmbovița". Parcă ieri, în drumul dinspre Crîngași spre Militari, pe locul unde acum se întinde unul, dintre cele mai moderne ștranduri ale Capitalei, flutura, în vîrful catargului, steagul cu însemnele Uniunii Tineretului Comunist.Au rămas urmele trecerii lor, urme palpabile, menite să dureze o veșnicie; a rămas, încrustat in placa de marmoră de la baraj, gindul generației care a avut șansa să construiască, pentru prezent și viitor, a- ceastă operă măreață și a

rămas, în inimile celor care țrec zilnic prin locul devenit de nerecunoscut datorită muncii lor, fluturarea caldă a steagului din virf de catarg......Reîntîlnim conaret fluturarea aceluiași steag, re- întilnim chipurile acelorași constructori, reîntîlnim, ca o reeditare a unui act de virtuozitate constructivă, numele aceluiași șantier național al tineretului și-l reîntîlnim, la fel de entuziast, pe comandantul șantierului mai sus evocat. Nici nu e greu să reîntîlnești toate acestea : la pas, de-a lungul Dîmboviței, respirîn- du-i răcoarea și admirînd podurile elegante, presărate din loc în loc, ajungi, fără să-ți dai seama, la Vitan. Un pod nou, pogoane de sere unde se zvonește că îmbobocesc cele maifrumoase garoafe din București, iar în dreapta, sus, pe versantul natural al Olteniței, în virf de catarg flutură drapelul purtat cu cinste de brigadierii de la rîul Dîmbovița.Unul dintre constructori sugera că formația lor de lucru ar trebui să se numească „brigada lacuri", întrucît acesta, lacul Văcărești, este al treilea lac pe care-1 construiesc (al doilea, de dimensiuni mai reduse — acumularea Mă- rășești — tot de ei a fost construit).— Nouă, brigadierilor de la Dîmbovița, ne-a revenit sarcina de onoare de aconstrui acest lac, menit săsporească zestrea de frumusețe și posibilitățile de agrement ale Capitalei — ne spune Amelian Filat, comandantul Șantieruluinațional al „Amenajarea tineretului complexă arîului Dîmbovița". Și, dupăcum vedeți, putem afirma că, în bună parte, obiectivul s-a și conturat și că, în „așteptarea" apelor pe

care tot noi Ie vom aduce, prin conducte, din lacul Cornetu — Mihăilești, eforturile brigadierilor de pe Dîmbovița au atins, ca să zic așa. cota maximă. De altfel, ca stadiu al lucrărilor, noi sîntem acum în... toiul verii. în sensul că am atins stadiul planificat pentru sfîrșitu| lunii iunie.Străbatem, de la un capăt la altul, șantierul. Un șantier vast și dens în același timp, pe cuprinsul căruia detașamentele con- structorilor-brigadieri, fiecare știind exact ce are de făcut, fiecare sporind de la o zi la alta ritmul lucrărilor, dau chip acestui ultim obiectiv de construcție ce încununează tronsonul bucureștean al Dîmboviței și care în final va fi, la fel ca și primul lac de acumulare construit de ei în amonte — lacul Dîmbovița (un lac cu o întindere de 250 ha, însumînd 20 milioane metri cubi de apă) — o minunată oglindă pentru chipul nou al Capitalei. Aici, la noul obiectiv. lucrează acum 90 la sută din efectivul uman al șantierului național. Ceilalți brigadieri lucrează în amonte de Dragomirești Vale, fiindcă, așa cum e știut, Dîmbovița își schimbă chipul pe întreg firul ei, în amonte, ca și în aval, urmînd să intilnească în viitor, cu chip schimbat, apele — și ele transformate de constructori — ale Argeșului.— Văcăreștiul va fi un lac de 155 ha, cu un volum de 11 milioane mc de apă și cu adîncime de 5 pînă la 8 metri — vin informațiile șefului de șantier, inginerul Aurel Mihuț, adjunct de comandant al Șantierului național „A- menajarea complexă a rîului Dîmbovița". în jurul lacului se vor amenaja spații de odihnă și agrement, cum ar fi parcul

Văcărești (de circa 50 ha) ; versantul natural al Olteniței — alte 25 ha spațiu de agrement — un ștrand de 6 ha, cu 6 000 de locuri, o bază sportivă de 8 ha și altele.Informații precise, pe care harta din sala de consiliu a comandamentului le „zugrăvește" în cele mai mici detalii, stimulînd imaginația privitorului.Loc de întîlnire între un rîu și alt riu, loc de întîlnire intre cele două brațe albastre ce vor ancora Bucureștiul, ca port, la Dunăre și la Mare, lacul Văcărești pare de pe acum gata să-și primească apele. Și le va primi în cu- rînd, cu mult înainte de termenul stabilit prin grafice, dat fiind că barajul ce încadrează perimetrul Vitan — Bîrzești este a- proape finalizat (a atins cota 68, cota finală fiind 70) ; s-au executat peste două treimi din ecranul de etanșare ce încadrează lacul pentru a nu permite infiltrarea apelor din interior ; s-a realizat aducțiunea de sub barajul lacului și se execută subtraversarea șoselei Vitan — Bîrzești...Stadii. Cifre. Volume de lucrări. Și, dincolo de ele, dar de fapt în prim plan, oamenii. Iată-i pe brigadierii conduși de Iulian Vișinoiu (brigada nr. 2 a- ducțiune), cei 50 de constructori ce „apropie" Dimbovița de Argeș, metru cu metru. Primele zile ale lunii aprilie au încununat pentru ei un moment important : realizarea sub- traversăril șoselei Vitan — Bîrzești.— Termenul inițial viza luna mai. tovarășe inginer...— Și ce ar fi gîndit despre noi toți cei care ne cu-
(Continuare
în pag. a VII-a)
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PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Din cuvintul participanților la dezbateri

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MIHAI MARINA

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MIU DOBRESCUMult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășăElena Ceaușescu.Stimați tovarăși,Reprezintă un mare adevăr, pretuit și stimat de întregul nostru popor, recunoscut în lume, faptul că perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului este definită și va fi eternizată în memoria istoriei drept epoca celor mai mărețe împliniri în dezvoltarea și înflorirea multilaterală a patriei, a triumfului geniului creator românesc, pe frontispiciul căruia s-a înscris, cu grandioasele ctitorii pe care le-a durat poporul român, numele celui mai brav și mare conducător pe care l-a avut acesta, ale cărui minte cutezătoare. energie creatoare si conștiință revoluționară au gindit,* declanșat și înfăptuit noul curs' In procesul dezvoltării patriei al revoluției socialiste românești și căruia datorăm devenirea noastră de azi și perspectivele luminoase spre care năzuim, cel mai îndrăgit și stimat fiu al națiunii, personalitate proeminentă a lumii contemporane, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Pentru comuniștii români, pentru toți fiii patriei reprezintă un motiv de înaltă mîndrie patriotică și profundă satisfacție că România socialistă. în condițiile grele impuse de fenomenele de criză și recesiune din economia mondială, de adincire a decalajelor dintre țările bogate șl țările sărace, determinate de politica imperialistă, neocolonialistă a monopolurilor supranaționale și a capitalului financiar internațional. a reușit nu numai să realizeze ritmuri dintre cele mai înalte de dezvoltare economică și ridicare continuă a nivelului de trai al poporului, ci să lichideze în același timp și datoria externă, succes strălucit. de importanță istorică. Aceste realizări de înalt prestigiu, unice în felul lor, evidențiază legitimitatea și viabilitatea socialismului, confirmă cu puterea faptelor justețea politicii Partidului Comunist Român, de aplicare creatoare a adevărurilor generale ale materialismului dialectic șl istoric, a principiilor socialismului științific, demonstrează rolul determinant pe care 11 au în edificarea noii societăți dezvoltarea puternică a proprietății socialiste, menținerea unei .rate înalte a acumulării și respectarea cerințelor obiective ale reproducției. Participarea largă și directă a întregului popor, într-o unitate de monolit în jurul partidului, la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare a tării, la conducerea întregii societăți, ne dă tăria și motivul să spunem astăzi că pentru noi nu se pune problema de a aduce modificări structurale principiilor economice și cadrului politico- organizatoric pe care îl avem, ci de a asigura realizarea și valorificarea lor mai bună, perfecționarea continuă a activității.în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", în județul Constanta, prin materializarea unui impresionant program de investiții, au fost durate obiective emblematice care se numără printre argumentele elocvente ale țării în prezentarea în fața întregii lumi a ceea ce înseamnă socialismul românesc și care-i fac să devină de-a dreptul ridicoli pe toți cei ce denigrează socialismul și realitățile din țara noastră.Cred că este suficient să a- mintim aici Canalul Dunăre — Marea Neagră și varianta sa Poarta Albă — Midia — Năvodari, modernele porturi maritime și puternica flotă comercială. platformele de extracție a țițeiului din Marea Neagră, prima citadelă a energiei nucleare românești — in curs de finalizare. marile combinate și întreprinderi industriale, vastele sisteme pentru irigații, plantațiile pentru vii și pomi, minunatele construcții turistice și de agrement de pe Litoral, noua înfățișare a județului însuși.De la această înaltă tribună, alătur cu respect sentimentele de înaltă stimă și prețuire ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județul Constanta la elogiul și omagiul pe care partidul și țara le aduc cu profundă recunoștință patriotului înflăcărat, militantului revoluționar, neînfricat. conducătorului comunist clarvăzător, ale cărui gîndire șl activitate pilduitoare stau la baza tuturor acestor realizări epocale, de fapt la temelia României socialiste, libere și Independente, de azi șl de mîine — secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.îmi îndeplinesc o datorie de conștiință subliniind meritele deosebite și contribuția de excepție la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economică și socială a țării, ale mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului, strălucit om de știință și savant de largă recunoaștere internațională, care, printr-o activitate caracterizată de spirit de creativitate și anticipație, de combativitate, fermitate și eroism, a intrat pentru totdeauna în conștiința poporului român ca o proeminentă personalitate a vieții politice, științifice, culturale românești. și- aduc cu deosebit respect; în numele tuturor celor ce trăiesc și muncesc pe meleagurile constănțene. vii mulțumiri și cele mai înălțătoare sentimente de recunoștință pentru tot ceea ce a făcut și face spre binele și gloria patriei.

Declarîndu-se de acord cu documentele supuse dezbaterii, vorbitorul s-a referit în continuare la cîteva aspecte ale activității economice din județ și la măsurile care se vor întreprinde în continuare pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe trimestrul al II-lea și pe întregul an. Deși în 1988 producția-marfă industrială în profil teritorial a crescut față de anul precedent cu 12.4 la sută, productivitatea muncii cu 12,7 la sută, datorită neapli- cării ferme în unele unități a principiilor autoconducerii și autogestiunii. neincadrării în normele și normativele de consum, de stoc și de creditare, nelichidării cu desăvîrșire a aspectelor de slabă gospodărire și risipă, nerealizării producției fizice, industria județului a încheiat anul cu o situație eco- nomico-financiară necorespunzătoare. Trăgîndu-se concluziile cuvenite din activitatea anului trecut și a primului trimestru, s-au stabilit măsuri care să determine aplicarea fermă în toate întreprinderile a mecanismului economico-financiar, pentru lichidarea încă din luna aprilie a produselor cu pierderi, a oricăror forme de risipă și de proastă gospodărire a mijloacelor materiale și bănești. Totodată, se va acționa cu hotărire pentru aplicarea neabătută a programelor de organizare științifică și modernizare a producției existente în fiecare întreprindere și pentru completarea lor cu noi obiective și acțiuni.în numele cooperatorilor, al tuturor locuitorilor satelor constănțene, al întregii organizații județene de partid, aduc conducerii partidului și statului, personal dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai respectuoase mulțumiri pentru măsura de anulare și reeșalona- re a unor datorii ale cooperativelor agricole de producție, care oglindește încă o dată grija deosebită pe care o acordați în permanență dezvoltării agriculturii și vă asigurăm că vom face totul pentru obținerea unor producții agricole vegetale și animale tot mai mari, că răspunsul nostru la această măsură va fi acțiunea fermă pentru întărirea economico-organizatori- că și rentabilizarea fiecărei unități.Vă raportez că o primă premisă a realizării unor producții mari in acest an este asigurată prin încadrarea tuturor lucrărilor din campania de primăvară în perioada optimă, însămînță- rile de primăvară făcindu-se mai timpuriu cu două-trei săp- tămîni față de anii țrecuți, iar executarea lor realizindu-se la un nivel calitativ bun, prin lucrările de întreținere și irigare pe care le desfășurăm și le vom amplifica, urmărind combaterea efectelor secetei care s-a instalat așa de timpuriu.Susținind din toată inima măsurile cu privire la perfecționarea sistematizării teritoriului, organizării și modernizării localităților și exprimîndu-mi convingerea că aplicarea lor va asigura cu certitudine accelerarea procesului de apropiere a satului de oraș și va contribui la creșterea nivelului de trai, a gradului de civilizație al întregului popor, vă asigurăm că vom face totul pentru aplicarea neabătută în viață a programelor întocmite în acest sens.Deși județul Constanța are o organizație puternică, care cuprinde 110 000 comuniști, un fond de cadre bun, trebuie să spunem că rezultatele obținute în realizarea programelor de dezvoltare economico-socială, deși pe ansamblu bune, nu sînt în totalitate pe măsura posibili- . tăților. în acest sens, vorbitorul a precizat, în continuare, că insuficienta valorificare a resurselor materiale, tehnice și umane de care dispunem se leagă și iși are cauzele in primul rând în neajunsurile și lipsurile existente în munca poli- tico-organizatorică, în activitatea de repartizare și folosire a cadrelor, in munca de conducere.Vă asigurăm — a arătat vorbitorul — că vom acționa cu stăruință pentru lichidarea a- cestor lipsuri, pentru întronarea în toate sectoarele și locurile de muncă a spiritului revoluționar, de răspundere, ordine și disciplină, pentru amplificarea și îmbunătățirea rezultatelor primului trimestru, in care, deși producția-marfă industrială a sporit față de aceeași perioadă a anului trecut cu 12,5 la sută, iar investițiile realizate cu 9,8 la sută, nu ne-am realizat integral planul.Vom acționa pentru punerea Încă în acest trimestru în funcțiune a noi sonde de producție pe platformele marine, creșterea substanțială a producției fizice în instalațiile din petrochimie, recuperarea unor restanțe la programul naval, accelerarea lucrărilor de montaj la centrala nuclearo-electrică, îmbunătățirea activității portuare și a flotei șl, înainte de toate, realizarea planului la export.Vom lua măsuri pentru a face din anul 1989 anul cu cele mai bune rezultate în industrie, în agricultură, în celelalte domenii, cinstind astfel marile evenimente politice ale anului — a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea, dovedind prin fapte de muncă adeziunea și aprobarea deplină la politica internă și externă a partidului și statului, recunoștința fierbinte față de modul strălucit în care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, asigurați înaintarea neabătută a patriei pe calea socialismului și comunismului.

Mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși.Bogata ordine de zi, problematica multilaterală și complexă supusă dezbaterii plenarei noastre evidențiază pregnant preocuparea neabătută a conducerii partidului, a secretarului său general, pentru afirmarea tot mai puternică a factorilor calitativi ai dezvoltării societății românești.Aș dori de la început să-mi exprim și eu, laolaltă cu partidul, ou întregul nostru popor, totala satisfacție și mîndrie pentru marea biruință pe care ne-a adus-o la cunoștință la această plenară secretarul nostru general, aceea că în zilele din urmă România a lichidat complet datoria externă. Este o biruință a efortului poporului nostru, a politicii raționale, realiste a Partidului Comunist Român, a gîndirii cutezătoare, înțelepte, profund patriotice a marelui și iubitului nostru conducător, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Faptul că România socialistă proclamă la această plenară că nu mai este îndatorată în nici un fel, nimănui, este o uriașă, o magnifică victorie. Și chiar dacă voi repeta un adevăr bine cunoscut, doresc să spun că promotorul activ al acestei. victorii este, spre mîndria și adînca noastră recunoștință, alesul istoriei să conducă destinele poporului și ale patriei noastre. tovarășul Nicolae Ceaușescu.Desfășurarea lucrărilor plenarei cu puțin timp înainte de aniversarea a 50 de ani de la marea demonstrație patriotică, antifascistă si antirăzboinică de la 1 Mai 1939 — eveniment politic ce s-a bucurat de înaltă apreciere si largă rezonantă internațională în conștiința vremii — ne oferă minunatul prilej de a omagia cu profundă vibrație și mindrie patriotică pe cei care atunci s-au aflat în fruntea organizării si desfășurării acestei puternice manifestări. pe cel care astăzi sînt mîndria tării, ilustre personalități ale istoriei și poporului român, ale lumii contemporane— tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu.Doresc, de aceea, să exprim de la această înaltă tribună, cu prilejul aniversării acestui memorabil eveniment, omagiul fierbinte al clasei muncitoare, al tuturor oamenilor muncii, membri al sindicatelor, fată de. Partidul Comunist Român, față de iluștrii săi fii și militant! patriot! Si revoluționari, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu.Analiza pe bază de bilanț a rezultatelor obținute pe ansamblul economiei naționale în anul 1988. problemele sistematizării teritoriului tării. întărirea organizatorică si politico-ideologică a partidului, dezbaterea parametrilor orientativi ce vor jalona chipul tot mai luminos al patriei noastre în perspectiva anilor 1995. ca să invoc numai aceste probleme aflate pe ordinea de zi a prezentei plenare, demonstrează caracterul - larg cuprinzător al preocupărilor partidului nostru. grija statornică, activitatea pilduitoare, pătrunsă de patos revoluționar, de total devotament fată de popor, fată de prezentul și viitorul națiunii noastre ale secretarului general al Partidului Comunist Român— tovarășul Nicolae Ceaușescu.Din multitudinea problemelor supuse dezbaterii, vorbitorul a stăruit asupra acelora în care oamenii muncii. membri ai sindicatelor, sînt direct implicați.Sindicatele, puternic mobilizate de orientările si indicațiile secretarului general al partidului. cuprinse în Tezele din aprilie. în Expunerea din noiembrie 1988 și in recentele cuvintări, au acționat și acționează cu fermitate pentru intensificarea și îmbunătățirea radicală a întregii lor activități, pentru a se situa la înălțimea învestiturilor de mare răspundere încredințate lor în autoconducerea muncitorească, în întreaga viață economico-socială a tării.în 1988. militînd cu răspundere și exigentă sporită, folosind forme si metode mai eficiente. sindicatele, sub conducerea organelor si organizațiilor de partid, au organizat mal bine întrecerea socialistă — în centrul acesteia situînd. așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului. calitatea, „marca fabricii", eficiența economică si modernizarea producției. De asemenea, ne-am străduit să dăm noi dimensiuni, să extindem inițiativele muncitorești, între care „Contul de economii al grupei sindicale", „Cercurile calității", creația tehnico-știlnți- fică de masă sub impulsul înaltelor idei profund novatoare ale tovarășei academician doctor Inginer Elena Ceaușescu. precum si alte initiative ce vizează creșterea productivității muncii, ridicarea nivelului teh-
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MARIN ENACHEMult stimate și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimat! tovarăși,Marile realizări obținute de poporul nostru in dezvoltarea economico-socială. sub conducerea partidului, a genialului său conducător — tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste moderne, marele om politic și de stat, comunist de omenie, cel mai iubit fiu al poporului român —. 

nic-calitativ al produselor, reducerea cheltuielilor totale și materiale, valorificarea tuturor resurselor recuperabile si refo- losibile — acestea laolaltă fiind exprimate într-o eficiență economică totală de circa 38 de miliarde de lei. Din primul trimestru al acestui an depunem eforturi susținute pentru generalizarea experienței colectivelor unităților fruntașe în întrecerea socialistă, a inițiativelor muncitorești de certă eficiență economică.Partidul a Încredințat sindicatelor un rol important in sistemul autoconducerii muncitorești. din care decurge și răspunderea noastră pentru formarea și utilizarea cu înalt simt gospodăresc a resurselor financiare ale statului, pentru asigurarea eficientei economice a tuturor întreprinderilor. Deși, așa cum se arată în raportul prezentat plenarei. s-au obtinut realizări importante pe această linie, mai sînt încă destule neîmpliniri și trebuie să recunoaștem cu deplină sinceritate că nici sindicatele nu și-au făcut pe deplin datoria, că n-au acționat cu suficientă perseverentă pentru ca fiecare unitate economică, fiecare produs să devină rentabile.Analizindu-ne în mod exigent activitatea, considerăm că avem încă mult de făcut pentru ca participarea noastră la realizarea planului la toti indicatorii pe 1989 și pe întregul cincinal să fie cit mai substanțială.Referindu-se la faptul că activitatea multor organe sindicale. începînd cu Consiliul Central. a multor activiști sindicali este incă tributară formalismului. festivismulul. vorbitorul a spus că această activitate nu este directionată peste tot. în mod hotărît, spre rezolvarea problemelor majore, de fond, ale producției. Chiar dacă s-au făcut unii pași, este încă pe deplin valabilă și îndreptățită critica făcută în Tezele din aprilie 1988 că sindicatele trec ușor pe lingă unele probleme care se ridică în fabrici și pe șantiere.Doresc să vă raportez, tovarășe secretar general, că plenara Consiliului Central al U.G.S.R. din februarie a.c. a analizat cu înaltă răspundere sarcinile ce revin sindicatelor pentru Înfăptuirea indicațiilor dumneavoastră cuprinse în istorica Expunere la marele forum democratic din noiembrie 1988 și a stabilit un amplu program de măsuri care să asigure creșterea participării și contribuției sindicatelor la înfăptuirea sarcinilor actualei etape de dezvoltare a patriei noastre. ■Vă rog să-mi permiteți să folosesc și acest prilej pentru a adresa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. întreaga gratitudine a milioanelor de oameni ai muncii, membri de sindicat pentru măsura luată privind majorarea tuturor retribuțiilor si. mal recent. pentru devansarea cu o lună a încheierii acestei deosebit de importante decizii sociale si politice totodată, semnificativă expresie a vigorii si capacității economiei noastre naționale, avînd ca fundament trainic proprietatea socialistă a întregului popor, forța de creație. angajare si răspundere ce o reprezintă statutul de astăzi al clasei noastre muncitoare, al oamenilor muncii de proprietari. producători si beneficiari ai întregii avuții naționale.Această măsură — a arătat în continuare vorbitorul — coroborată și cu grija deosebită a conducerii superioare de partid și de stat privind evoluția preturilor si tarifelor si care a asigurat nu numai stabilitatea acestora, ci și o anumită reducere în anul 1938. atestă caracterul viguros al economiei noastre naționale.Plenara Comitetului Central al partidului îmi oferă, de asemenea. prilejul de a reafirma deplina adeziune și aprobare a sindicatelor fată de concepția și acțiunea secretarului general al partidului în planul politicii externe, de a exprima vibranta mîndrie patriotică, profundul omagiu si deplina recunoștință față de demersurile și inițiativele ilustrului nostru conducător, Marele Erou al Păcii, al luptei pentru o lume fără arme și fără războaie, o lume a dreptății, colaborării, echității și egalității între toate popoarele, îngăduiți-mi, mult stimate tovarășe secretar general, să vă asigur că sindicatele, milioanele lor de membri, uniți in a- ceeași voință în jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate conducător, vor da prin fapte de muncă dovada hotărî- rii lor de a cinsti cu realizări deosebite marile evenimente ale acestui an — cea de-a 45-a aniversare a actului istoric de la 23 August 1944 și Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român —, avînd neabătut în față exemplul dumneavoastră luminos de viață și activitate revoluționară. credința fermă că sînteti chezășia mersului înainte al patriei noastre spre cele mai înalte culmi de progres și civilizație socialistă.

Înscriu astăzi încă un remarcabil succes de mare prestigiu: achitarea integrală a datoriei externe.Această extraordinară realizare, la care puține țări din lume pot să aspire, este indisolubil legată de activitatea neobosită, științific desfășurată de 24 de ani in fruntea partidului de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul nostru general, de gîndirea sa novatoare și profund revoluționară. gîndire întemeiată pe cunoașterea acțiunilor legilor obiective ale vieții economice 

în condițiile concrete, naționale și internaționale, care au imprimat ritmuri înalte si un caracter intensiv dezvoltării e- conomiei românești, ceea ce a permis ca astăzi, cînd economiile naționale ale multor țări sînt confruntate cu fenomene de recesiune, economia românească să înregistreze o dezvoltare continuă, in condițiile perfecționării structurilor de producție și ale promovării largi a tehnologiilor noi, avansate.Oamenii muncii din industria metalurgică vă aduc și cu acest prilej, dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu. omagiul lor fierbinte și recunoștința lor totală, vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți ca viata lor să fie tot mai prosperă, pentru condițiile minunate de viată și de muncă create.Asemenea celorlalte ramuri ale economiei naționale, și în industria metalurgică, in anul 1988, prin materializarea indicațiilor date cu prilejul numeroaselor vizite de lucru și analize ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în unitățile metalurgice s-au înregistrat progrese, în special în ceea ce privește introducerea progresului tehnic. în capacitatea industriei metalurgice de a răspunde mai bine cerințelor și exigentelor sporite ale economiei naționale.Plenara de astăzi, prin problematica pusă în dezbatere, are un rol deosebit pentru dezvoltarea continuă a patriei noastre, pentru realizarea sarcinilor deosebite stabilite de Congresul al XIII-Iea al partidului, in realizarea Programului partidului.Raportăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din ramura metalurgiei s-au străduit ca în primul trimestru al acestui an să realizeze un volum mai mare de producție, să obțină rezultate mai bune decît în aceeași perioadă a anului trecut. Am reușit să aducem o modestă contribuție în trimestrul I și să depășim cu 280 milioane de lei Ia producția-marfă. materializată în plusul de producție la cocs cu 60 de mii de tone, la fontă cu aproape 50 de mii de tone, iar la oțel cu 90 de mii de tone față de aceeași perioadă a anului trecut, realizînd producții suplimentare și la alte sortimente de plan cerute de economia națională și pentru export. Vă raportăm că. deși am luat unele măsuri pentru utilizarea mai bună a agregatelor și utilajelor din dotare, pentru mobilizarea tuturor resurselor, în trimestrul I nu am reușit să realizăm planul la produc- ția-marfă, la producția de oțel șl la un număr important de sortimente.Neîmplinirile înregistrate în trimestrul I demonstrează că nu în toate unitățile și nu întotdeauna s-a acționat cu promptitudinea și fermitatea necesare în vederea înlăturării neajunsurilor ce și-au făcut loc in folosirea la întreaga capacitate a instalațiilor și utilajelor din dotare. în gospodărirea cu maximum de randament a materiilor prime și energiei. în sporirea eficienței economice, neajunsuri care constituie de fapt principala cauză a nerealizărilor Înregistrate.Vă raportăm că. acordînd a- tenție mai mare producției pentru export, și in mod deosebit exportului pe devize convertibile, în trimestrul I 1989 realizările obținute sînt cu 45 la sută mai mari la fondul de marfă pe devize convertibile fată de trimestrul I 1988, am dublat volumul de produse vămuite, am intensificat oferta de sortimente și am exportat o gamă mai largă de produse cu prelucrare superioară, dar și aici prevederile planului nu au fost realizate. în context, vorbitorul s-a referit la măsurile luate pentru intensificarea activității de export.
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ION URSUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimați tovarăși,Plenara Comitetului Central își desfășoară lucrările în atmosfera de puternică angajare patriotică cu care comuniștii, toti oamenii muncii. întregul nostru popor acționează, cu fermitate, dăruire și patos revoluționar, pentru înfăptuirea exemplară a planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, a sarcinilor și orientărilor de cea mai mare însemnătate teoretică si practică pentru asigurarea mersului impetuos înainte al României pe calea socialismului si comunismului. puse în fata partidului și a tării de genialul nostru conducător, secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu.Exprimînd sentimentele tuturor celor ce muncesc pe tărimul științei si tehnologiei, vă rog să-mi permiteți, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. să vă adresez. cu profund respect si aleasă stimă, un fierbinte omagiu, adu- cînd astfel cea mai înaltă cinstire strălucitului ctitor al României moderne, Erou între eroii neamului, eminent militant comunist si patriot înflăcărat. proeminentă personalitate politică a lumii contemporane, pentru tot ceea ce ati tăcut și faceți spre binele si fericirea națiunii noastre, pentru modul magistral în care conduceți, cu înțelepciune, clarviziune si cutezanță revoluționară, patria si poporul spre culmi fără seamăn de progres si civilizație.Vă adresăm, din toată inima, iubit conducător. împreună cu întreaga națiune, aleasa noastră recunoștință pentru uriașa dumneavoastră contribuție la dezvoltarea multilaterală a patriei. Rambursarea completă a datoriei externe a tării — fapt cu adîncă semnificație internă șl 

în continuare, vorbitorul a arătat că se va acorda o atenție deosebită reducerii continue a consumului de materii prime, materiale, energie și combustibili. capitol la care în anul 1988 s-au înregistrat depășiri mari, cu efecte importante în realizarea planului de beneficii și de rentabilitate. în trimestrul I, deși s-a realizat o reducere a cheltuielilor cu aproape 20 de lei la 1 000 de lei producție-marfă față de aceeași perioadă a anului trecut, există încă unități care depășesc consumurile normate la materii prime, materiale. energie și combustibili. Asupra acestora s-a îndreptat toată atenția, formîndu-se colective complexe cu cadre de răspundere și specialiști din minister și centrale, care. împreună cu consiliile oqpienilor muncii din unitățile respective, identifică soluții pentru încadrarea fiecărei unități în consumurile normate, realizarea beneficiilor respective și a rentabilităților prevăzute prin plan. în această perioadă s-a reușit creșterea rentabilității unor produse, care erau la un nivel scăzut, iar în luna aprilie, așa cum s-a indicat, s-au stabilit măsuri ca acelor produse care astăzi nu sint rentabile să le fie asigurată rentabilizarea. în sțrînsă legătură cu aceasta, vorbitorul s-a referit la măsurile adoptate pentru lichidarea imobilizărilor, a creditelor restante și la cele privind punerea în funcțiune a capacităților restante din trimestrul I.Vă raportez, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că industria metalurgică, îndrumată și sprijinită permanent de dumneavoastră, de tovarășa Elena Ceaușescu, are create toate condițiile necesare pentru realizarea sarcinilor pe trimestrul II și pe acest an și vă asigur că vom face totul pentru a valorifica în mod corespunzător îndrumările și orientările date de dumneavoastră în această privință.în perioada 1991—1995, Industria metalurgică va cunoaște dezvoltări deosebite, la baza cărora stau multiplele analize făcute direct de dumneavoastră, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, Împreună cu mult' stimata tovarășă Elena Ceaușescu. prilejuri cu care s-au stabilit direcții în dezvoltarea și modernizarea ramurii. Astfel, combinate cum sînt cele de la Hunedoara. Reșița și Tîr- goviște vor fi modernizate a- proape integral, pe baza unor tehnologii moderne. Creșterea ponderii sortimentelor cu prelucrare superioară și de calitate înaltă va constitui un o- biectiv prioritar în această perioadă.Vă rog să-mi permiteți ca. în numele oamenilor muncii din metalurgie, să vă aduc cele mal vii mulțumiri, prinosul nostru de recunoștință dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu pentru orientările deosebite,, pentru sprijinul permanent, pentru ajutorul pe care ni-1 dați pentru a moderniza această ramură importantă a economiei naționale, pentru ca munca noastră să fie valorificată cu mai mare eficiență.Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi, pentru a- cest popor minunat, care, în frunte cu secretarul general al partidului. acționează ferm pentru a-și crea o viată mai ■ bună, un nivel de trai înalt, pentru a-și înscrie, prin munca sa, numele său la un loc de frunte în ierarhia mondială a statelor lumii.Vă asigur. mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. că cei ce lucrează continuu la temperatura înaltă a cuptoarelor de topit și modelat metalul vor fi permanent alături de conducerea partidului, vor acționa ca munca lor să fie tot mai rodnică, să fie demni de încrederea ce Ie-o acordați, astfel incit să poată raporta succese de prestigiu în intîmpinarea importantelor evenimente din a- cest an din viața partidului și a poporului.

internațională, ce atestă forța economică a României, voința unui popor care se dezvoltă liber. independent si demn — reprezintă o nouă și elocventă mărturie a justeței politicii partidului, al cărei trainic fundament îl constituie concepția revoluționară. economică si social-politică. a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Această măreață victorie, repurtată de poporul nostru în condițiile complexe ale lumii de azi. sub conducerea partidului, a genialului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ne umple ihitnile de bucurie si mîndrie patriotică, ne întărește hotărîrea de a ne consacra întreaga viată, tot ce avem mai bun triumfului deplin al mărețului Program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. înaintării scumpei noastre patrii spre comunism, de a urma cu fierbinte abnegație și devotament pe strălucitul strateg al victoriilor noastre — secretarul general al partidului, președintele Republicii — pe calea fără seamăn pe care ne conduce spre cele mai înalte culmi de progres și civilizație.Este o deosebită cinste și un prilej de cea mai înaltă emoție de a adresa, si cu această ocazie. tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-minlstru al guvernului. președintele Consiliului National al Științei si Invă- tămîntului. încercat militant revoluționar al partidului, om de stiintă de renume international, cele mai alese mulțumiri pentru sprijinul nemijlocit, permanent acordat întregii munci de cercetare si inginerie tehnologică, pentru contribuția strălucită adusă la înflorirea continuă a științei. învătămintului și culturii. la participarea tot mai activă a științei românești la schimbul mondial de valori, la edificarea unei lumi a păcii, progresului si înțelegerii, mai 

bune si mai drepte, pe planeta noastră.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general al partidului Nicolae Ceaușescu, că, prin transpunerea neabătută in viață a indicațiilor dumneavoastră. valorificarea directă în producția industrială a activității științifice din unitățile de cercetare a avut drept rezultat, în perioada 1986—1988. un însemnat spor de producție, reducerea consumurilor energetice. punerea în funcțiune a numeroase capacități productive, asimilarea si introducerea în circuitul economic a noi produse Si materiale, care au contribuit la diminuarea importurilor șl creșterea exportului, asigurînd. totodată, un grad de înnoire a producției de aproape 50 la sută, superior celui planificat. Pe primul trimestru al acestui an. planul a fost îndeplinit si depășit la toti indicatorii. Pentru trimestrul al II-lea s-au asigurat toate condițiile pentru introducerea în fabricație a noi produse competitive. pentru aplicarea de noi tehnologii și realizarea unei însemnate producții suplimentare cu aportul unităților de cercetare. Pe întregul an. ca rezultat direct al activității de cercetare, gradul de înnoire a producției va depăși 67 la sută, iar producția obținută cu aportul direct al cercetării va fi de peste 32 miliarde lei.După ce s-a referit la unele neajunsuri in finalizarea in producție a rezultatelor cercetării științifice, vorbitorul a spus : In- sușindu-ne întru totul excepționala dumneavoastră apreciere, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. potrivit căreia pentru economia românească una din problemele centrale în momentul de fată este aceea a organizării științifice și modernizării producției, am luat măsuri ferme pentru revizuirea programelor de cercetare. începînd cu ramurile cele mal importante. fiind alese, totodată, cu mai multă răspundere temele cercetării de perspectivă, ținlnd seama de cele mai noi și eficiente direcții de evoluție ale științei pe plan mondial.înfăptuirea tuturor obiectivelor de dezvoltare economico- socială a României în anul 1990 și cincinalul 1991—1995 implică, așa cum ați arătat dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe secretar general al partidului, angajarea în mai mare măsură a cercetării științifice și ingineriei tehnologice în susținerea efortului creativ al întregului popor. Beneficiind de înalta îndrumare și coordonarea directă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, în anii 1989—1990 cercetarea științifică și tehnologică va pune un accent deosebit pe imprimarea unui caracter intensiv întregii activități din economie, plecînd de la necesitatea de a obține o valoare cit mai ridicată din fiecare unitate de materie primă și de muncă. «Vom acorda cea mal mare atenție promovării de noi tehnologii, moderne. în industriile minieră șl petrolieră. în industria chimică și în metalurgie, valorificării mai eficiente a resurselor in ramura energetică, creșterii aportului surselor noi și regenerabile de energie ; vom urmări în mod deosebit integrarea armonioasă a acestor noi tehnologii energetice in amplele programe de modernizare a localităților patriei, de dezvoltare a acestora în noi profile industriale și agricole.Urmînd ferm indicațiile dumneavoastră. mult stimate tovarășe secretar general, sub conducerea directă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, în prezent reactualizăm programele speciale pentru elaborarea de tehnologii care să asigure randamente ridicate la prelucrarea tuturor materiilor prime, mai buna gospodărire a metalului, a produselor scumpe. Ne preocupăm, de asemenea, de aplicarea de noi soluții constructive în domeniul motoarelor termice. cu efecte în reducerea substanțială a consumului de carburanți, creșterea mai accentuată a utilizării,materialelor recuperabile și refolosiblle. inclusiv a substanțelor utile evacuate prin ape și gaze, a haldelor și iazurilor industriale, pentru continua lărgire și consolidare a bazei de materii prime și protecția mediului înconjurător. Acordăm o deosebită atenție
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MARIA GHIȚULICĂMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu.Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Este pentru mine, ca și pentru fiecare cetățean al României socialiste, un bun prilej de justificată mîndrie patriotică de a evidenția că. în condițiile economice, politice, internaționale grele, cînd în lume numărul șomerilor crește, cînd situația privind asigurarea locuințelor se înrăutățește, clnd multe Întreprinderi își reduc activitatea sau se închid, cînd datoria externă crește — toate acestea cu influente deosebita asupra nivelului de trai al maselor populare — poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, cu contribuția determinantă și decisivă a genialului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a obținut în ultimii 24 de ani rezultate deosebite. ceea ce a permis ca la sfîrșitul lunii martie România să-și achite datoria externă.Creșterea avuției naționale, sporirea retribuțiilor și pensiilor. stabilitatea preturilor demonstrează forța Partidului Comunist Român — centru vital al întregii națiuni —. rolul proprietății socialiste, al clasei noastre muncitoare, al întregului popor, stăpîn pe destinele sale, care își făurește o viată liberă și demnă.Saltul calitativ realizat în dezvoltarea economico-socială a întregii țări este cu atit mai semnificativ în acele zone unde, așa cum apreciau unii scriitori în perioada interbelică, nu se petrecea nimic, deși, ca 

programelor chimiei fine șl de mic tonaj, de chimizare superioară a țițeiului, gazului metan și sării, ridicării calității produselor din industria aeronautică, nucleară, a echipamentelor miniere și petroliere, a construcțiilor de mașini-unelte. echipamente electrice, echipamente de automatizare și altele. Sintem. totodată. puternic mobilizați pentru realizarea integrală a programelor de tipizare și standardizare a produselor, astfel incit să se asigure. în toate domeniile, unificarea constructivă a produselor și reducerea substanțială a șortotipodimensiu- nilor.în lumina obiectivelor noii revoluții agrare, cercetarea a- gricolă va acționa mai ferm pentru asigurarea de sămîn- ță din categorii biologice superioare de soiuri și hibrizi la toate plantele de cultură, perfectionarea tehnologiilor de pregătire a terenului, de semănat și recoltat, precum și de păstrare a produselor agricole, care să asigure recolte superioare, producții agricole sigure și stabile.In cooperarea științifică internațională considerăm drept sarcină de cea mai înaltă răspundere participarea cercetării științifice și proiectării, prin noi produse și tehnologii. Ia sporirea exportului României în zona celei mai active și exigente competiții — aceea a produselor și tehnologiilor de vîrf.Pornind de la marele adevăr formulat de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, «ia Consfătuirea de lucru pe probleme economice din luna martie, cu privire la faptul că in îndeplinirea programelor și planurilor rolul hotărîtor îl au oamenii, muncitorii, tehnicienii, inginerii, oamenii de știință din toate domeniile. acordăm cea mai mare atenție îmbunătățirii întregii munci organizatorice, ideologice și politico-educative, îndrumării celor mai buni specialiști spre sectoarele hotărîtoa- re ale producției, pentru mai buna valorificare a uriașului potential uman cu care știinta și tehnica românească au fost înzestrate, asemenea tuturor sectoarelor economico-sociale. în glorioasa epocă, fără egal in întreaga noastră existentă multimilenară. inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului— Epoca Nicolae Ceaușescu.In încheiere. vorbitorul a spus : Vă rog să-mi permiteți să exprim deplina aprobare fată de toate documentele înscrise pe ordinea de zi a plenarei, elaborate sub îndrumarea nemijlocită a ilustrului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, documente care relevă înalta preocupare și răspundere revoluționară a partidului, a secretarului său general fată de destinele poporului. de cauza progresului multilateral și creșterii continue a prestigiului României 'fn rîndul națiunilor lumii. Martori al promovării științei la nivelul celor mai înalte demnități și răspunderi sociale, sîn- tem conștienti de marile îndatoriri ce ne revin pe linia transpunerii în viată a programelor de acțiune ce rezultă din documentele aflate in dezbatere. La această plenară, ce constituie un moment de mare importantă în pregătirea celui de-al XIV-lea Congres, ne angajăm solemn în fata partidului, a dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, a dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu. să intimplnăm istoricele evenimente ale acestui an din viata partidului și a tarii —. cinci decenii de la marea demonstrație patriotică, antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939 șl cea de a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială sl națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 — realizînd cu cinste înaltele sarcini ce ne revin. Vom milita cu fermitate și consecventă revoluționară pentru ca știinta românească — angajată cu tot mai multă eficientă pe calea noii revoluții tehnico-ști- intifice, a noii revoluții agrare— să aducă o contribuție mereu sporită la progresul multilateral al scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România. la înălțarea ei continuă pe culmile civilizației socialiste și comuniste.

să respectăm adevărul, se accentuau sărăcia, bolile și foametea, care secerau mii de vieți, în mod deosebit tinere.Datorăm Partidului Comunist Român, dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că astăzi în România fiecărui cetățean îi este asigurat dreptul la învățătură și la muncă, la o viată demnă, că după Congresul al IX-lea fiecare județ, fiecare localitate au cunoscut o dezvoltare ascendentă.Vastul program cu caracter revoluționar, elaborat și fundamentat după Congresul al IX- lea al Partidului Comunist Român, din inițiativa și cu contribuția determinante ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. a asigurat și asigură înfăptuirea neabătută a politicii partidului, de dezvoltare armonioasă, echilibrată a tuturor zonelor țării, pe baza principiilor moderne și de largă perspectivă ale sistematizării teritoriului și localităților.Iașiul este cunoscut din cele mai vechi timpuri. Mărețului său trecut istoric, cultural, dar cu o precară economie. în a- ceastă epocă de glorie, ce cu mîndrie patriotică o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", prin politica justă, de repartizare in teritoriu a forțelor de producție — cu sprijinul nemijlocit al tovarășului Nicolae Ceaușescu. în ultimii 23 de ani Iașiul a primit peste 90 miliarde de lei fonduri de investiții — ieșenii i-au adăugat înfăptuiri de seamă. Față de anul 1965. volumul activită-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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(Urmare din pag. a Il-a)(ii industriale a crescut de peste 13 ori, cel din agricultură de aproape 4 ori, s-au creat peste 110 000 locuri de muncă, s-au construit platforme industriale, atit in municipiul Iași, dar și în celelalte orașe și comune, spatii pentru invătămînt, cercetare, cultură, sănătate, precum și peste 100 000 de apartamente.Vă rog să-mi permiteți, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. ca. in numele celor peste 109 000 comuniști, al tuturor locuitorilor județului Iași, să vă adresăm, din adîncul inimilor noastre, cele mai calde și respectuoase mulțumiri pentru activitatea dumneavoastră neobosită, pusă în slujba celor mai nobile idealuri ale poporului nostru, pentru strălucirea și clarviziunea cu care ne conduceți, pentru tot ce faceți ca în lume să se stabilească un climat de pace și înțelegere.Vă rog să ne permiteți să aducem, totodată, caldul nostru omagiu, expresia sentimentelor de aleasă prețuire și profundă stimă față de tovarășa Elena Ceaușescu. om politic și savant de largă recunoaștere internațională. pentru contribuția remarcabilă la realizarea tuturor programelor de dezvoltare economică si socială a tării, pentru activitatea neobosită consacrată dezvoltării științei. învă- tămîntului și culturii.Raportez plenarei, dumneavoastră. mult stimate tovarășe secretar general, că în perioada analizată întreaga muncă organizatorică și politico-ideologică. desfășurată de biroul și secretariatul comitetului județean de partid, a avut Ia bază hotărîrile Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, sarcinile, indicațiile și orientările date de dumneavoastră Ia plenarele Comitetului Central, în cadrul ședințelor Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al partidului, precum și tezele pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului.Am reușit, printr-o repartizare judicioasă în teritoriu a cadrelor. a membrilor biroului și activului nostru de partid, să ne Îmbunătățim stilul și metodele de muncă, reușind să cuprindem mai bine în acțiunile de îndrumare. sprijin și control acele organe și organizații de partid care s-au confruntat cu probleme în realizarea sarcinilor ce le-au revenit. Analizele de secretariat la fața locului, plenarele cu activul din industrie, agricultură și celelalte domenii, urmărirea zilnică a modului cum se realizează producția fizică și în mod deosebit exportul. a modului cum se asigură și se folosește baza tehnico-ma- terială au determinat îmbunătățirea muncii de conducere, sporirea contribuției organelor și organizațiilor de partid la realizarea sarcinilor în profil teritorial.In anul 1988 și pe primul trimestru din acest an. ne-am onorat toate contractele cu termen scadent la export. Pe 3 luni am realizat în devans produse la export în valoare de peste 95 de milioane lei. Un număr de 75 de unități și-au realizat și depășit indicatorii de plan, realizînd o producție- marfă industrială suplimentară de 230 milioane lei. Am realizat și depășit planul la producția fizică de energie electrică pe cărbune, la profile formate Ia rece din benzi de oțel, au fost date peste plan produse ale industriei electrotehnice, produse de mecanică fină, țesături. tricotaje, confecții, perdele, mobilă și altele.In investiții, am realizat planul în proporție de 102,2 la sută.Atît în anul 1988. dar în mod deosebit în acest an. pe baza sarcinilor și recomandărilor formulate de dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. am organizat în toate întreprinderile ample acțiuni vizînd revederea și completarea programelor de organizare științifică și modernizare a producției, la care au fost antrenate cadrele proprii din unități, specialiștii din în- vățămîntul superior și cercetare. urmărindu-se mai buna

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN DUMITRUMult Iubite șl itimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de la întreprinderea de Mașini Grele București, vă rog să-mi permiteți să exprim sentimentele noastre de profundă dragoste si nemărginită recunoștință fată de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. genial conducător de partid și de tară, eminent om politic, personalitate de prestigiu a lumii contemporane. pentru strălucita activitate pusă in slujba celor mai nobile aspirații de progres și bunăstare ale poporului român, întruchipate in minunatele realizări obținute în perioada ce a trecut de la istoricul Congres al IX-lea al partidului.Lichidarea datoriei externe a țării noastre — eveniment de covirșitoare importanță și larg ecou internațional — este o nouă șl elocventă dovadă a grijii deosebite ce o aveți față de destinele națiunii române, un rezultat strălucit al muncii poporului nostru, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă și clarvăzătoare, mult iubite tovarășe secretar general, care asigură dezvoltarea liberă și independentă a patriei noastre și ridicarea ei pe noi trepte de progres și civilizație.Creație a epocii pe care cu înaltă mindrie patriotică o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu". întreprinderea noastră a avut cinstea și onoarea de a beneficia de sprijinul direct al dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar 

fundamentare șl realizare a Indicatorilor de plan pe anii 1989—1990. Un sprijin deosebit . am primit din partea Comitetului Național pentru Știință și Tehnologie, condus cu înaltă competență de tovarășa Elena Ceaușescu. căreia ii adresăm viile noastre mulțumiri.în agricultură acționăm pentru combaterea energică a secetei. acordind o atentie deosebită folosirii judicioase a apei. funcționării corespunzătoare a sistemelor si amenajărilor de irigații.Folosim și acest prilej pentru a vă adresa, tovarășe secretar general, cele mai respectuoase mulțumiri pentru măsurile stabilite. din inițiativa dumneavoastră. privind anularea unor credite sau eșalonarea lor, aceasta constituind încă o dovadă a preocupării dumneavoastră pentru dezvoltarea agriculturii. pentru sprijinirea eforturilor țărănimii cooperatiste în vederea obținerii unor producții agricole tot mai mari, asigurîn- du-se pe această cale o bună aprovizionare a populației cu produse agroalimentare si satisfacerea tuturor cerințelor economiei naționale.In continuare, după ce s-a referit la unele minusuri existente încă în munca comitetului județean de partid, la faptul că nu întotdeauna munca organizatorică. politico-ideologică. activitatea de conducere desfășurată de organele si organizațiile de partid s-au ridicat la nivelul cerut, vorbitoarea a arătat : Am analizat în plenara cu activul de la nivelul comitetului județean de partid toate neimplini- rile si am stabilit măsuri pentru creșterea rolului fiecărei organizații de partid în conducerea activității, pentru îmbunătățirea activității de pregătire și promovare a cadrelor, pentru perfecționarea, muncii organizatorice și poli tico-ideologice, de educare si formare a omului nou in vederea creșterii aportului cadrelor. al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii la realizarea indicatorilor economico- financiari ce ne revin pe acest an și pe întregul cincinal. Am pregătit mai bine acest trimestru și în continuare vom acționa pentru contractarea întregii producții, pentru aplicarea fermă a prevederilor mecanismului economico-financiar. autoconducerii, autogestiunii si autofinanțării, pentru lichidarea oricăror forme de risipă și proastă gospodărire, pentru întronarea unui climat de ordine și disciplină în fiecare loc de muncă, in fiecare unitate.Acum, cînd în lume au loc atîtea conflicte militare, cînd sintem informați despre atîtea accidente și incidente cu arme nucleare. inițiativele României, ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, chemarea la dezarmare, și. in primul rind, la dezarmare nucleară, avertizările că înarmarea duce Ia sărăcirea popoarelor, că un război' nuclear va duce la distrugerea vieții pe Pămînt sînt mai actuale ca orieînd. De aceea, toți locuitorii județului Iași dau o înaltă apreciere activității internaționale a partidului și statului nostru, a secretarului nostru general, și o susțin din toată inima, adu- cînd viile noastre mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru grija ce ne-o poartă nouă, copiilor noștri, dar și păcii și Înțelegerii în lume.în încheiere, vorbitoarea ■ arătat : Vă rog să-mi permiteți să mă declar de acord cu toate materialele supuse dezbaterii și să vă asigur pe dumneavoastră, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. să o asigur • pe mult stimata și iubita tovarășă Elena Ceaușescu că organizația județeană de partid Iași va acționa neabătut pentru realizarea sarcinilor ce-i revin, pentru a întîmpina cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă si Congresul al XIV-lea al partidului cu realizarea și depășirea sarcinilor de plan, pentru a ne spori contribuția la înfăptuirile acestei epoci pe care cu min- . drie patriotică o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".

general al partidului, la înfăptuirea sarcinilor ce ne-au revenit din programele prioritare ale economiei naționale. Vă raportăm că. aplicind cu consecventă indicațiile date de dumneavoastră cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în întreprindere, colectivul nostru, folosind mal bine capacitățile de producție, a îndeplinit planul pe anul 1988 la principalii indicatori — la producția-mar- fă, la producția netă, investiții și producția de export. în condițiile încadrării în cheltuielile planificate.Pe primul trimestru al acestui an am îndeplinit planul la export1 și la investiții, am pus în funcțiune noi capacități de producție, realizînd economii de 850 MW/oră la energie electrică și 250 tone combustibil convențional. Creșteri mai importante fată de plan am obținut la utilajul chimic, la utilajul geologic și în asigurarea cu piese de schimb pentru e- chipamentele energetice. A crescut răspunderea cadrelor de conducere, a tuturor oamenilor muncii. în tripla calitate de proprietari, producători și beneficiari. la solutionarea operativă a problemelor apărute la locurile de muncă.Deși nu am realizat nivelul planificat, am obținut rezultate superioare aceleiași perioade a anului trecut1 la producția-marfă cu 16 la sută, la producția netă cu 11 la sută, la productivitate cu 14 la sută.Analizate în spiritul exigentelor formulate de dumneavoastră. mult stimate tovarășe secretar general, cu prilejul recentei vizite de lucru efectuate în întreprindere, rezultatele obținute nu ne mulțumesc. Acestea nu sînt încă la nivelul po

sibilităților, al potențialului uman și material de care dispunem.După ce s-a referit la unele măsuri pentru înlăturarea unor neajunsuri, pentru îmbunătățirea muncii, vorbitorul a spus : Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că indicațiile și orientările date de dumneavoastră în cadrul întilnirii de lucru cu membrii consiliului oamenilor mupeii din întreprinderea noastră au stat la baza îmbunătățirii programului de modernizare a producției, care va asigura introducerea în fabricație a unor tehnologii de mare randament, reducerea substanțială a cheltuielilor de fabricație. Au fost dezbătute și însușite la toate locurile de muncă măsurile tehnice și organizatorice care vor duce la înfăptuirea saltului tehnologic pe care dumneavoastră ni-1 cereți și avem obligația să-1 realizăm in acest an.Un sprijin deosebit în fundamentarea și perfecționarea programului nostru de modernizare l-au adus institutele de proiectare. cercetare și învățămînt superior, coordonate cu înaltă competentă de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, căreia îi adresăm și cu acest prilej cele mai respectuoase mulțumiri.Realizăm în prezent prin a- ceastă colaborare aplicarea celor mai moderne tehnologii de mare productivitate pentru micșorarea duratei de fabricație, generalizarea regimurilor intensive de așchiere, folosirea unor sisteme de mașini la operațiile tehnologice de prelucrare, creșterea randamentului de scoatere la piesele forjate și turnate grele și reducerea dimensională a maselotelor și rețelelor de turnare, tehnologii comparabile cu cele mai bune realizări pe plan mondial.Conștienți de faptul că înfăptuirea întocmai a programelor de modernizare, elaborate sub directa dumneavoastră îndrumare, mult stimate tovarășe secretar general, constituie calea sigură de creștere a eficienței întregii activități, colectivul nos- .
cuvIntul tovarășului 

GHEORGHE DAVIDMult Iubite șl itimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Problemele supuse dezbaterii Plenarei Comitetului Central al partidului sînt de o însemnătate deosebită pentru dezvoltarea economico-socială a patriei noastre și reprezintă pentru a- gricultură o importanță covîrși- toare în procesul modernizării și dezvoltării tuturor sectoarelor de activitate, in înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare în toate unitățile agricole. La ordinea de zi s-a înscris problema anulării sau reducerii unui important volum de datorii din credite și dobînzi la unitățile agricole cooperatiste, dovadă a grijii și atenției acordate în mod permanent agriculturii, personal din partea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general. Aceasta demonstrează forța și capacitatea economiei noastre naționale, capabile să creeze condiții pentru o activitate economică echilibrată și eficientă în continuare. Se realizează a- cest lucru în condițiile in care, spre bucuria și satisfacția întregii noastre națiuni, datorită muncii eroice a poporului nostru condus de partid, au fost lichidate în totalitate datoriile externe, menținîndu-se un ritm ridicat de dezvoltare economico-socială a patriei noastre.Acestea sînt doar o parte din argumentele care ne fac pe noi, toți lucrătorii din agricultură, să exprimăm admirația, recunoștința și prețuirea noastră pentru conceptul noii revoluții agrare elaborat de dumneavoastră și să vă rugăm să ne permiteți ca, și cu acest prilej, în numele tuturor oamenilor muncii din agricultură, să vă adresăm respectuoase mulțumiri și adîncă recunoștință pentru tot ceea ce faceți în scopul dezvoltării agriculturii, pentru creșterea permanentă a aportului a- cesteia la ridicarea continuă a bunăstării poporului nostru.De asemenea, doresc să subliniez că o contribuție deosebită la realizarea obiectivelor noii revoluții agrare o asigură introducerea în producție a rezultatelor cercetării științifice pe baza programelor elaborate sub directa conducere a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului, savant de largă recunoaștere internațională, căreia îi adresăm cele mai respectuoase mulțumiri, profunda noastră recunoștință pentru sprijinul constant și neprecupețit pe care-1 acordă a- cestei activități.în continuare, vorbitorul s-a referit la rezultatele obținute în anul 1988, subliniind că, peste tot, acolo unde s-a folosit judicios baza tehnico-materială, unde s-au respectat strict tehnologiile stabilite, au fost obținute producții bune și foarte bune. Astfel, a crescut numărul unităților care se situează prin rezultatele lor la nivelul cerințelor și obiectivelor noii revoluții agrare, iar acolo unde alături de producțiile bune obținute s-a respectat cu strictețe și încadrarea în normativele e- conomico-financiare multe unități agricole și-au desfășurat activitatea cu beneficii.Trebuie însă să arăt că, deși în anul 1988 s-a redus volumul pierderilor la cooperativele agricole de producție și a crescut numărul celor cp beneficii față de 1987, încă un număr de unități agricole de stat și cooperatiste și-au încheiat activitatea cu pierderi. Aceasta dovedește că atit la nivelul Ministerului Agriculturii, cit și la cel

tru își exprimă angajamentul ferm de a munci fără preget, de a face totul pentru traducerea lor în fapt, astfel ca in anul 1989 să obținem cele mai bune rezultate din activitatea noastră de pînă acum. Pentru a- ceasta, în munca organelor si organizațiilor de partid, a conducerii colective promovăm și dezvoltăm un puternic spirit revoluționar de exigență și fermitate. pentru introducerea mai rapidă a progresului tehnic. a celor mai noi cuceriri ale științei si tehnologiei, pentru valorificarea superioară a bazei tehnico-mate- riale. prin reducerea consumurilor specifice de materii prime. materiale și energie. De a- semenea, acționăm energic pentru întărirea ordinii și disciplinei la toate locurile de muncă, pentru perfecționarea pregătirii profesionale și creșterea răspunderii tuturor membrilor colectivului nostru față de modul în care punem în valoare și gospodărim avuția ce ne este încredințată de către societate.Vă asigurăm, mult Iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că, ur- mînd cu însuflețire exemplul dumneavoastră de dăruire patriotică. revoluționară, pentru binele șf prosperitatea întregii noastre națiuni, comuniștii, toți oamenii muncii de la întreprinderea de Mașini Grele vor face totul pentru înfăptuirea hotă- rîrilor ce vor fi adoptate de plenară, întîmpinînd astfel cu rezultate deosebite în muncă marile evenimente din viata partidului și poporului nostru. a 45-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.în încheiere, vorbitorul a a- rătat : Declarîndu-mă de acord cu documentele supuse dezbaterii plenarei, exprim angajamentul nostru ca în cinstea Congresului al XIV-lea al partidului să realizăm integral sarcinile pe acest an la producția de export și ponderea produselor de nivel tehnic mondial să ajungă la 95 la sută, îndeplinind astfel încă din acest an sarcina ce revenea la sfîrșitul actualului cincinal.

al organelor agricole județene nu s-a acționat permanent cu suficient spirit gospodăresc și cu perseverența necesară pentru realizarea în toate unitățile agricole a producțiilor planificate, încadrarea strictă în prevederile de plan la cheltuieli.Ministerul Agriculturii. împreună cu Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară vor îndruma și sprijini conducerile unităților agricole de stat și cooperatiste în elaborarea și aplicarea unor programe concrete de îmbunătățire a întregii activități, care să garanteze buna folosire a fondului funciar, baza tehnico-materială și umană de care dispun, în vederea realizării producțiilor vegetale și animale planificate, creșterii veniturilor și reducerii cheltuielilor materiale și bănești, aplicării ferme a normativelor econo- mico-financiare. astfel îneît în toate unitățile să se desfășoare o activitate rentabilă, să se asigure înfăptuirea în cele mai bune condiții a obiectivelor noii revoluții agrare.Vă raportăm, tovarășe secretar general, că, în primul trimestru din acest an. producția- marfă industrială planificată a fost depășită și este mal mare cu 10,7 la sută decît în aceeași perioadă a anului trecut. Efectivele de bovine și ovine au crescut, precum și livrările de lapte și ouă .la fondul de stat.Cu toate acestea, avem importante rămîneri în urmă față de plan la principalele produse animaliere, la producția de export, precum și la investițiile din domeniul îmbunătățirilor funciare. Am luat măsuri ca în trimestrul II să îmbunătățim rezultatele la toți acești indicatori. astfel încit să realizăm producțiile planificate și programele pentru această perioadă.Acționîpd pentru transpunerea în viață a tezelor, orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. privind dezvoltarea armonioasă și echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării și înfăptuirea neabătută a amplului și complexului program de sistematizare a tuturor zonelor și localităților, împreună cu organele locale de partid și de stat s-au întreprins măsuri pe linia îmbunătățirii și perfecționării activității de organizare și conducere a unităților din agricultură.în încheiere, vorbitorul a e- vidențiat faptul că, potrivit indicațiilor și sarcinilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, însămînțările în această primăvară au fost devansate în toate zonele țării, astfel că în majoritatea județelor acestea sînt practic încheiate. Avînd în vedere condițiile climatice ale acestei primăveri, în scopul păstrării umidității din sol s-au executat lucrări minime la pregătirea patului germinativ. de bună calitate. însămîn- țarea culturilor de primăvară s-a făcut cu respectarea strictă a densităților prevăzute, majoritatea culturilor sînt în prezent în faza de răsărire sau răsărite. In prezent se acționează pentru irigarea culturilor de toamnă, cit și pentru răsărirea culturilor lnsămîntate în primăvară, acolo unde deficitul de apă în sol este mai mare. Au fost luate, de asemenea. măsuri pentru controlul permanent al stării de creștere și dezvoltare a plantelor la toate culturile, asigurând în caz de necesitate intervenții operative pentru combaterea dăunătorilor, executarea pra- șilelor manuale, mecanice și plivitului, ori de cite ori este nevoie, pentru a menține curate de buruieni toate cultu

rile și pe toată perioada de vegetație a acestora pînă la recoltare.Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că, pornind de la cerințele deosebite care se pun în fața agriculturii, nu vom precupeți nici un efort pentru realizarea planului, vom acționa pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă, pentru elimina
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

IOSIF SZASZMult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Vă rog să-mi permiteți să a- preciez că actuala Plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român constituie un eveniment de excepțională însemnătate în viața partidului și a statului nostru, a întregii noastre națiuni.Asemenea tuturor fiilor României socialiste, cu nemărginită mîndrie patriotică și vie satisfacție am luat cunoștință de lichidarea datoriei externe a tării noastre, eveniment epocal de excepțională importanță istorică, expresie a vitalității și robusteții economiei noastra naționale.Cu atît mal impresionant este acest remarcabil succes cu cît el are loc în contextul accentuării fenomenelor de criză, șomaj și inflație, de stagnare și recesiune, datoriile externe și rata do- bînzilor devenind o povară extrem de greu de suportat pe umerii marii majorități a statelor lumii și, în special, a celor în curs de dezvoltare, fiind o adevărată frînă în calea progresului și dezvoltării.Noile condiții creează țării noastre premisele favorabile pentru accelerarea ritmului de creștere economico-socială, de participare tot mai activă, în condiții de echitate, a României la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori matpriale și spirituale.Se poati afirma cu deplină satisfacție că plenara noastră se integrează momentelor fundamentale ale istoriei patriei în cronica devenirii noastre socialiste și comuniste, punînd cu putere în lumină legătura organică între forța partidului nostru, rolul său de centru vital al întregii societăți și capacitatea sa de a înfăptui mărețele programe de muncă și acțiune, pentru trecerea României într-un stadiu nou, superior de dezvoltare.Opțiunile și măsurile adoptate pentru alocarea unei însemnate părți ditl venitul național in scopul dezvoltării economice, creării de puternice platforme industriale pe tot cuprinsul patriei, a unor ramuri industriale de vîrf și asigurării, pe această cale, a noi locuri de muncă, menținerii stabilității prețurilor sînt cu atît mai evident puse în valoare în contextul actual, în condițiile în care istoria dă lecții aspre celor care n-au știut să păstreze o proporție echilibrată între acumulare si consum, neglijînd perspectivele viitorului.Stîrnește indignarea noastră etitudinea unora care, ocupîn- du-se cu asa-zise „drepturi ale omului", minimalizează mărețele noastre realizări, denaturează realitățile din România, încearcă tot felul de diversiuni politice, specifice cercurilor imperialiste celor mai reacționare, toate acestea fiind evidente încercări de amestec în treburile noastre interne.Despre ce „drepturi ale omului" pot vorbi acei care nu reușesc să soluționeze propriile probleme, care nu sînt în măsură să asigure dreptul fundamental la muncă, condiții minime de viată, o locuință și un nivel de trai corespunzător pentru toți cetățenii din țările lor ?Viața, rezultatele obținute în toate domeniile au creat condiții minunate pentru afirmarea personalității umane în tara noastră. confirmînd capacitatea gloriosului nostru partid, care are în fruntea sa pe cel mai devotat fiu al poporului, strălucit strateg revoluționar șl luptător neobosit pentru libertate, suveranitate națională, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.In perioada de uriașe si profunde transformări înnoitoare de după Congresul al IX-lea al partidului, la baza planurilor si programelor noastre, a dezvoltării de ansamblu a societății românești s-au pus cu fermitate cele mai noi cuceriri ale revoluției științifice si tehnice contemporane și aplicarea în producție a rezultatelor cercetării științifice, factor determinant al progresului economic si social.Vă rog să-mi permiteți ca șl de la această înaltă tribună să aduc un cald și respectuos omagiu mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu. președintele Consiliului Național al Științei și Invățămîntului, pentru contribuția remarcabilă la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului si a statului nostru, la dezvoltarea multilaterală a României, la înflorirea multilaterală a științei. Invățămîntului. artei si culturii in patria noastră.Raportăm plenarei că analiza pe bază de bilanț a activității economice din județul Caras- Severin în anul 1988 evidențiază faptul că la marea majoritate a.indicatorilor economico-finan- ciari rezultatele sînt superioare celor din anii anteriori, ritmurile de creștere înregistrate reflected preocupările colectivelor muncitorești în direcția utilizării cu randament sporit a condițiilor create pentru valorificarea eficientă a bazei teh- nico-materiale de care dispunem. Bugetele de venituri și 

rea lipsurilor și greșelilor care se manifestă în activitatea noastră, vom face totul pentru transpunerea în viață a mărețelor sarcini care ne revin, pentru a întîmpina Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român și cea de-a 45-a aniversare a eliberării țării cu rezultate la nivelul prevederilor de plan, pentru continua creștere a aportului agriculturii la progresul general al tării.

cheltuieli ale unităților industriale din județul nostru relevă faptul că în comparație cu anul 1987 veniturile totale realizate au fost mai mari cu 1.8 miliarde lei. în timp ce cheltuielile s-au redus cu peste 1,7 miliarde lei.In continuare, vorbitorul a evidențiat rezultatele obținute pe primul trimestru al anului 1989 la principalii indicatori : realizarea productiei-marfă industriale în proporție de 101,3 la sută, a productivității muncii de 101,4 la sută, creșterea cu 39 la sută a producției destinate exportului, comparativ cu anul trecut, reducerea stocurilor supranormative cu 1.1 miliarde lei. în principal pe seama valorificării produselor finite.Cu toate aceste rezultate trebuie să recunoaștem că în activitatea noastră sînt încă multe rămîneri în urmă, atît în realizarea producției de otel. în creșterea fiabilității unor produse, mai ales din construcțiile de mașini, cît și în privința sporirii eficientei economice în toate unitățile.Vă raportăm că. actionlnd cu hotărîre. campania agricolă de primăvară a fost încheiată, realizînd lucrări de bună calitate, iar culturile de toamnă se prezintă bine, oferind garanția obținerii unor producții mari în toate unitățile de stat si cooperatiste.Preocupările pentru consolidarea puterii economice a unităților agricole, a comunelor vor asigura dezvoltarea accelerată a tuturor localităților, folosind din plin potențialul existent. prin utilizarea tuturor resurselor materiale si umane disponibile pe plan local.Locuitorii județului, asemenea întregului nostru popor, dau o înaltă apreciere măsurilor pentru modernizarea si urbanizarea localităților, continuării în ritm susținut a preocupărilor începute acum 21 de ani. pentru dezvoltarea sl modernizarea așezărilor, care să asigure apropierea treptată a condițiilor da muncă si viată dintre sat si oraș.. Marile noastre Înfăptuiri, rezolvarea justă, pentru totdeauna. a problemei naționale In patria noastră, stîmesc invidia denigratorilor, a celor care nu privesc cu ochi buni uriașele succese ale politicii realiste, profund științifice a partidului și statului nostru, a celor care tolerează și încurajează tendințele de manifestări șovine, naționaliste, iredentiste, care servesc dușmanilor libertății, democrației. păcii sl socialismului.In ansamblul vastei opere teoretice și practice a secretarului nostru general, una din ideile fundamentale — teză de bază, formulată și în Expunerea din noiembrie 1988 — o reprezintă creșterea tot mal puternică a rolului conducător al partidului în societatea noastră socialistă. Este meritul dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. de a fi asigurat creșterea rolului conducător al partidului, perfecționarea structurii sale organizatorice, de a acționa pentru ca partidul să se manifeste prin angajarea directă, responsabilă a membrilor săi în înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială.
In continuare, vorbitorul a 

spus :Vă rog să-mi permiteți să exprim adeziunea deplină a comuniștilor, a tuturor locuitorilor Caraș-Severinului față de înțeleaptă clarviziune a politicii externe promovate de partidul si statul nostru, al cărei neobosit promotor sînteți dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, erou al păcii, luptător neobosit pentru afirmarea cu putere a dreptului fiecărui popor de a-și alege și a făuri liber calea dezvoltării sale, punînd neabătut la baza relațiilor României socialiste cu alte state principiile egalității în drepturi, respectului independenței și suveranității, neamestecului In treburile interne si avantajului reciproc.Asemenea întregului nostru partid și popor, noi, toți cei care trăim și muncim în județul Caraș-Severin, dăm o înaltă apreciere propunerilor privind nivelurile, orientările de dezvoltare economico-socială a României în anul 1990 șl in cincinalul viitor, elaborate pe baze realiste, profund științifice, sub îndrumarea nemijlocită a dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, propuneri care vor asigura trecerea patriei noastre într-un stadiu superior de dezvoltare economico-socială.Vă asigurăm, mult stimate și Iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. că toti comuniștii, toți locuitorii de pe meleagurile Caraș-Severinului sînt angajați cu toată fermitatea, cu întreaga capacitate de creație pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne-au fost încredințate, cu hotărîrea nestrămutată de a întîmpina cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al partidului cu realizări deosebite în toate domeniile de activitate, pentru înaintarea spre comunism a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

cuvIntul tovarășului
ion M.Mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți ca de la tribuna plenarei Comitetului Central al partidului nostru comunist să aduc, în numele tuturor lucrătorilor din domeniul chimiei și petrochimiei, un călduros si vibrant omagiu eroicei activități revoluționare. de peste 55 de ani. consacrată cu patriotică dăruire cauzei socialismului și comunismului, păcii și colaborării între popoare, conducătorului înțelept și vizionar al partidului și națiunii ’ — tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu. Dezvoltarea economică-socială a țării, măreția obiectivelor propuse și realizate, ritmurile de un deosebit dinamism înregistrate în ultimii 24 de ani nu-și găsesc egal în întreaga istorie a neamului românesc.Temei al dezvoltării societății noastre, abordarea și soluționarea științifică a tuturor activităților, organizarea modernă și eficientă a cercetării românești, fluxul permanent al ideilor și soluțiilor științifice, sint exigente strălucit asigurate de activitatea prodigioasă de coordonare și cercetare a ilustrului .savant, personalitate proeminentă a vieții noastre politice, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu.în epoca de aur inaugurată de istoricul Congres al IX-lea al partidului,„Epoca Nicolae Ceaușescu",industria țării s-a îmbogățit cu noi unități chimice și petrochimice, amplasate armonios în toate județele țării, ale căror pietre de temelie au fost pusa de strategul marilor noastre împliniri, ctitorul de geniu al României socialiste, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Industria chimică și petrochimică a crescut de peste 7 ori fată de anul 1965. Producția fizică din acea perioadă se realizează astăzi la multe produse In numai cîteva zile și chiar ore. Au fost asimilate numeroase sortimente cu însemnata economii de fonduri valutare. Exigența comunistă mă obligă să subliniez că în munca pe care au depus-o Întreprinderile, centralele și ministerul s-au manifestat neajunsuri, atrăgînd justificate critici cu ocazia analizei pe bază de bilanț a activității anului 1988. Nu s-a realizat sarcina de plan la pro- ducția-marfă, s-au depășit consumurile de energie, nu s-a realizat planul la export ca urmare a neîndepllnirii producției fizice.Pentru eliminarea lipsurilor manifestate, am adoptat un amplu program de măsuri, menit să asigure îndeplinirea în bune condiții a indicatorilor de plan în acest an. în trimestrul I s-a obținut o producție-marfă mai mare cu peste 3,7 miliarde lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, ritmul de creștere nu este la nivelul dotărilor și al condițiilor create Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice.Ca rezultat al valorificării cercetărilor proprii, a inteligentei românești au fost asimilate 96 noi produse, utilizate în sectoarele de vîrf ale economiei naționale.Rezultatele pozitive obținute, abordarea si organizarea științifică. în stil novator si eficient a cercetării sînt consecința directă a sprijinului de care a beneficiat industria chimică si petrochimică, prin îndrumări de înaltă valoare teoretică si aplicativă. acordate zi de zi de savantul întemeietor al școlii moderne de chimie din tara noastră, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu.Vorbitorul s-a referit în continuare la unele nerealizări de plan din trimestrul I al acestui an. atît în domeniul producției, cît și în cel al punerii în funcțiune a unor importante obiective de investiții, precum și în acțiunile de modernizare.Vă raportăm, mult iubita șl stimata tovarășe

cuvIntul tovarășului 
PETRE RĂDUCANUMult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Vă rog să-ml Îngăduiți să exprim, în numele comuniștilor, al celor peste 19 mii de oameni ai muncii de la întreprinderea „23 August" din Capitală, cele mai calde sentimente de stimă și aleasă prețuire pe care vi Ie purtăm dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, marele Erou între eroii neamului. ctitorul României socialiste moderne, personalitate de seamă a vieții politice internaționale, pentru grija statornică ce o purtati clasei muncitoare, întregului nostru popor, pentru creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a tuturor fiilor patriei.Așa cum ați făcut cunoscut în deschiderea lucrărilor plenarei Comitetului Central, achitarea integrală a datoriei externe, care reprezintă pentru noi prilejul unei profunde mîn- drii naționale, strălucită realizare a poporului român, sub conducerea partidului, a dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, creează perspective minunate înfăptuirii mărețelor obiective prefigurate în Programul partidului, ridicării patriei pe noi culmi de progres si civilizație, a nivelului de trai al celor ce muncesc, pentru care vă exprimăm întreaga gratitudine și recunoștință.

NICOLAENicolae Ceaușescu, că. In organizațiile de partid. în cadrul consiliului de conducere al ministerului, toate aceste neajunsuri au fost analizate în detaliu, în spirit critic si autocritic, si a rezultat hotărirea fermă de intensificare a muncii politica menite să. conducă la creșterea combativității revoluționare, a intransigentei, la îmbunătățirea radicală a activității noastre. In continuare, au fost prezentata măsurile întreprinse pentru asigurarea realizării producției fizice. îndeplinirea planului la export, desfășurarea în bune condiții a activității de investiții. Se urmărește ca în toata întreprinderile să se acorde o atentie deosebită calității produselor. să fie stimulate inițiativele de asimilare si realizare de noi produse în vederea diminuării importurilor, pentru rentabilizarea tuturor produselor. S-au luat măsuri energica în activitatea de aprovizionare tehnico-materială. pentru gospodărirea judicioasă a fondurilor alocate, cu un accent deosebit pe recuperarea, reconditio- narea si refolosirea materialelor. materiilor prime, pieselor de schimb si subansamblelor.Realizarea în cele mai buna condiții a sarcinilor ce ne revin este strins legată de ridicarea calității muncii noastre politico-organizatorice și educative, de pregătire, selecționare și promovare a cadrelor, de aplicare a principiului de rotire a acestora, direcții In care organizațiile de partid, organele de conducere colectivă vor acționa cu și mai multă răspundere, în spiritul Ideilor șl orientărilor din tezaurul gîndirii revoluționare a tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu. Ansamblul măsurilor luate asigură cadrul necesar pentru realizarea, In cele mai bune condiții, a sarcinilor Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice pe trimestrul II șl întregul an 1989.Programul de dezvoltare pentru anii 1991—1995 pune în fata chimlștilor și petrochlmlș- tilor imperativul ridicării activității de producție la înalte cote calitative, prin introducerea de noi tehnologii, cu consumuri reduse de materii prime, combustibil și energie, care să conducă la dublarea producției pe fondurile fixe existente, realizarea de noi produse la cel mal înalt nivel tehnic șl calitativ.Oamenii muncii din industria chimică și petrochimică slnt animați de alese sentimente de dragoste și recunoștință pentru grija pe care le-o poartă permanent partidul, conducătorul nostru iubit, prin crearea de noi locuri de muncă, asigurarea de locuințe confortabile, da creșe și spitale, pentru continua creștere a retribuției in condițiile stabilității prețurilor pe piața internă. Ei au In permanență în față tabloul sumbru al societății capitaliste, unde sînt frecvente și cronice diminuarea locurilor de muncă, creșterea șomajului, lipsa de locuințe și asistentă medicală, scăderea veniturilor reale, plaga inflației care conduce continuu la înrăutățirea condițiilor de trai ale celor ce muncesc.Sintem astăzi martorii unul eveniment ce ne umple inimile de aleasă admirație și profundă recunoștință — lichidarea datoriei externe a tării noastre —, strălucită încununare a eforturilor . fără preget depuse de iubitul nostru conducător, tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu.întregul nostru popor, șl In rîndurile sale și cei ce muncesc în industria chimică șl petrochimică, strîns uniți în jurul partidului, într-o deplină coeziune de gind și voință, iși exprimă prin fapte sentimentele de nemărginită bucurie, vibrantă mîndrie patriotică, a- tașamentul fierbinte fată de strălucitul conducător de tară, deschizător de drumuri, pentru realizarea idealurilor comuniste, a progresului șl libertății țării — simbol viu al integrității și demnității noastre revoluționare. secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Avem datoria să acționăm neabătut, strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, pentru a înfăptui exemplar grandioasele programe de dezvoltare econo- mico-intensivă a economiei patriei — chezășia sigură a progresului său neîntrerupt.Vă raportăm că observațiile, sarcinile și criticile pe care le-ati adresat colectivului nostru de oameni ai muncii cu prilejul vizitei de lucru efectuate în întreprindere la data de 23 ianuarie, precum și la analizele de la Comitetul Central al partidului, care au avut loc ulterior, au fost dezbătute cu responsabilitate în toate organizațiile de partid, la nivelul fatxricilor, secțiilor și atelierelor, în urma cărora am adoptat noi măsuri pentru eliminarea cît mai grabnică a neajunsurilor din activitatea tehnico- economică și politico-organiza- torică.Așa cum pe bună dreptate ați subliniat dumneavoastră, rezultatele obținute de colectivul nostru în anul 1988, comparativ cu anii de început ai acestui cincinal, au fost necorespunzătoare. demonstrînd că atît consiliul oamenilor muncii, cît și conducerile secțiilor si fabricilor nu și-au făcut pe deplin datoria pentru folosirea la întreaga capacitate a potențialului tehnic și uman de care dispunem, pentru finalizarea la termen a unor capacități de producție. în mod deosebit în fabrica de motoare, și pentru modernizarea produselor existente.
(Continuare în pag. a IV-a)
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PLENARA COM rum.n CENTRAL AL PAIÎTIDIIU COMUNIST ROMÂN
(Urmare din pag. a IlI-a)In continuare, vorbitorul a spus : Actionind cu exigentă sporită, în spiritul orientărilor și sarcinilor formulate de dumneavoastră, care constituie pentru organizația de partid, pentru întregul colectiv de oameni ai muncii un mobilizator program de muncă, am realizat în primul trimestru al acestui an o productie-marfă ridicată, un volum important de producție destinată exportului. Deși aceste realizări sînt superioare celor obținute în primele trimestre ale celorlalți ani ai actualului cincinal, trebuie să recunoaștem deschis că ele nu se situează la nivelul potențialului de care dispunem. Există unele locuri de muncă, mai ales în fabrica de motoare. în care încă nu se realizează producția în mod ritmic și la nivelurile prevăzute, la parametrii stabiliți, indicele de utilizare a mașinilor fiind necorespunzător, manifestîndu-se încă abateri de la disciplina tehnologică si de producție.Pentru eliminarea totală a a- cestor neajunsuri — a arătat vorbitorul — acționăm susținut în vederea finalizării măsurilor cuprinse în programul de perfecționare a organizării și modernizare a producției, program care prevede termene săptămî- nale si responsabilități precise.Așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, acționăm, cu exigență sporită, împreună cu institutul nostru de cercetări și institute de specialitate, pentru adoptarea de noi soluții tehnice in fabricația motoarelor, compresoarelor și locomotivelor, asigurînd în acest fel reducerea consumului de combustibil pe CP, a greutății specifice a fiecărui produs.In întreaga activitate am beneficiat' de sprijinul direct, de înaltă competență științifică din partea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de seamă al partidului și statului, savant de largă recunoaștere internațională, căreia îi exprimăm și în acest cadru respectuoasele noastre mulțumiri.Activitatea specialiștilor, a cadrelor tehnice din întreprindere și institut este polarizată spre înnoirea produselor, astfel încît în această lună vom finaliza două prototipuri de motoare, cu caracteristici mult îmbunătățite, urmînd ca alte 4 prototipuri de motoare să echipeze agregate de foraj și grupuri electrogene.Sîntem hotărîțl să sporim In acest fel competitivitatea produselor noastre pe plan internațional, avi-nd permanent in a- tenție reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie, a manoperei și, pe această bază, obti-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
IOAN JOSUMult iubite si stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Doresc să apreciez de la bun început că Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român are la ordinea de zi o problemă deosebită. izvorîtâ din necesitatea înfăptuirii neabătute a tezelor și orientărilor formulate de ilustrul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în magistrala Expunere din 28 noiembrie 1988, ca. de altfel. în întreaga sa operă social-politică. Fiind unul din comuniștii care am avut marea șansă de a fi fost delegat la Congresul al IX-lea al partidului, sint deosebit de onorat să subliniez că acești 24 de ani de cînd tara trăiește o epocă nouă, a împlinirilor, demnității și libertății, reprezintă cu adevărat ani de epopee și lumină, de prosperitate și belșug pe care îi numim cu mult respect și admirație „Epoca Nicolae Ceaușescu". In toți acești ani s-au dezvoltat armonios ramurile economiei naționale, au înflorit toate județele, localitățile tării, iar viața și munca oamenilor sînt mult mai rodnice și senine, fapt pentru care noi. timișenii. intr-un glas cu întregul popor șl națiunea, aducem cel mai cald cuvînt de prețuire și respect secretarului general al partidului, președintelui Republicii, conducătorul vastului program de dezvoltare economico-socia- lă a României.Vestea pe care _ne-a transmis-o ieri tovarășul Nicolae Ceaușescu, și anume că tara noastră a reușit la sfîrși- tul lunii martie să-și achite în întregime datoriile externe, este un eveniment fără precedent în Întreaga istorie a țării. Această excepțională realizare subliniază în mod deosebit profunzimea gîndirii politice și economice a secretarului general al partidului nostru, care ne-a arătat cu deosebită clarviziune că numai prin crearea unei puternice baze tehnico- materiale, prin dezvoltarea proprietății socialiste de stat și cooperatiste se pot obține atît mijloacele pentru achitarea angajamentelor tării, cît și pentru continuarea proceselor de dezvoltare economico-socială a României de care am beneficiat din plin și noi, locuitorii județului Timiș.Despre ce au însemnat acești 24 de ani de glorii, noi cei din Topolovătul Mare putem vorbi în modul cel mai elocvent. In anul 1965 obțineam producții medii la hectar de 1 500 kg grîu, de 2 000 kg porumb și 15 tone de sfeclă de zahăr și livram la fondul de stat cantități de cereale neînsemnate, 50—60 de tone de carne. Atunci ni se părea că am atins limita posibilităților și eram chiar mulțumiți. Cît de spectaculos este saltul parcurs în această perioadă o dovedește bilanțul ultimilor ani, cînd am obținut producții medii la hectar de peste 8 200 kg grîu, peste 9 000 kg orz, peste 3 000 kg soia, 

nerea unei eficiențe economi- co-financiare superioare.Conștienti de marile răspunderi ce ne revin în valorificarea potențialului puternic material și tehnic, încredințat de societate, vom folosi mai bine decit pină acum forța de muncă, cadrele de specialitate, avînd toate condițiile de afirmare deplină a creativității fiecărui om al muncii în cadrul sistemului larg democratic instituționalizat în tara noastră. Ne exercităm in acest fel unul din drepturile fundamentale ale omului asigurate în societatea noastră socialistă — dreptul la muncă.întărirea rolului conducător al partidului, promovarea reală a democrației muncitorești-re- volutionare sînt elemente hotă- rîtoare care stau la baza realizărilor obținute de oamenii muncii în tripla lor calitate de proprietari, producători și beneficiari ai avuției încredințate de societate. Pe temeiul acestei realități incontestabile am înțeles pe deplin că numai prin implicarea tuturor comuniștilor, în soluționarea directă a problemelor întregii activități economice, politice și sociale, asu- mîndu-ne răspunderi concrete, organizațiile noastre de partid își pot afirma, așa cum ați subliniat dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general. rolul de forță politică conducătoare în toate colectivele de muncă.Dăm o înaltă apreciere politicii externe românești, de pace și colaborare cu toate națiunile, al cărei strălucit strateg sînteți dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ilustră personalitate a lumii contemporane, promotor consecvent al celor mai nobile idealuri de pace, progres ale omenirii.Acum. în această perioadă de amplă mobilizare a întregului popor pentru întîmpinarea cu succese de prestigiu a mărețelor evenimente din viața partidului și statului nostru din acest an — a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- perialistă și Congresul al XIV-Iea al partidului — colectivul de oameni ai muncii sub conducerea organizației de partid, s-a angajat să devanseze cu o lună termenele de punere în funcțiune a capacităților Ia fabrica de piese turnate și forjate și a capacității de 6 000 de motoare.Considerăm că cel mai potrivit mod de a vă mulțumi dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. este legămîn- tul nostru muncitoresc de a realiza exemplar sarcinile ce ne revin pe acest an. de a acționa neabătut pentru transpunerea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului, pentru afirmarea tot mai puternică a României pe plan internațional.
peste 12 000 kg porumb boabe stas in cultură neirigată, peste 70 000 kg sfeclă de zahăr, peste 20 000 kg de legume, toate pe soluri de categoria a Il-a și a 111-a de fertilitate. In ultimul deceniu am livrat la fondul de stat, în mod constant, în fiecare an, importante cantități de grîu, porumb, soia, orz, legume și fructe, came și lapte, lînă, iar în ultimii ani produse agroalimentare industrializate.S-a dezvoltat și consolidat baza materială, unitatea deți- nînd în prezent un efectiv de 5 400 bovine, 4 000 ovine, 100 000 de păsări, o microhidrocentrală care va satisface în curînd necesarul de energie electrică al unității, precum și o linie de prelucrare industrială a legumelor și fructelor și alte obiec- tivq de mare importanță pentru buna desfășurare a activității de viitor.Intrucît pe ordinea de zi a plenarei se află și propunerea anulării și reeșalonării creditelor acordate unor cooperative agricole mai slabe, doresc ca, aprobînd această măsură deosebit de importantă a conducerii partidului și statului nostru, absolut necesară pentru echilibrarea și redresarea economică a unor unități, să aduc în numele tuturor cooperatorilor județului Timiș, care beneficiază de acest sprijin, cele mai vil mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, care a manifestat și manifestă o grijă deosebită față de dezvoltarea agriculturii noastre.In ceea ce ne privește, doresc să arăt că beneficiile Cooperativei Agricole de Producție din Topolovăț s-au situat constant în ultimii 10 ani la peste 14 milioane de lei, producția globală a crescut de 10 ori, ajungind acum la 212 milioane lei, fată de 20 de milioane în anul celui de-al IX-lea Congres, timp în care valoarea normelor de muncă a sporit de la 15—20 lei în 1965, la peste 100 lei in ultimii ani. Unitatea se autofinantează. Doresc să subliniez că obținerea acestor rezultate nu constituie nici un secret, întrucît noi nu am făcut nici o minune, ci am muncit cu exigentă șl pasiune. în ordine și disciplină, urmînd întru totul ideile și sarcinile conducerii partidului nostru de a lucra numai cu beneficii, cuvîn- tul drept și fapta bună ale secretarului general at partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, au fost de două ori oaspeții dragi și pre- țuiti ai țăranilor cooperatori de la Topolovătul Mare. Ne-ați felicitat, mult stimate tovarășe secretar general, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, pentru rezultatele obținute, ne-ati învățat cum să sporim producțiile, să facem din programul noii revoluții agrare un obiectiv fundamental atît în ceea ce privește lucrarea pămîntului, cît și creșterea conștiinței oamenilor, să-i facem să înțeleagă Importanța consolidării proprietății socialiste, a avutului obștesc, pentru că numai pe această cale tara își îndeplinește năzuințele de dezvoltare economico-socială, iar poporul se bucură de o viată 

tot mal îmbelșugată. In acest fel ne-am însușit noi, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, spiritul novator al strălucitei dumneavoastră Expuneri din 28 noiembrie anul trecut, care ne este călăuză în întreaga noastră activitate.In continuare, vorbitorul a spus : Am înțeles clar că și în etapa complexă pe care o parcurge societatea socialistă românească în prezent se impune o muncă susțipută, se cer eforturi și dăruire, competentă și răspundere, nu simple vorbe și angajamente, ci fapte, realizări, îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan. Pentru a- ceasta, toti lucrătorii ogoarelor timișene s-au străduit să vă poată raporta dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, actualei Plenare a Comitetului Central al partidului încheierea tuturor lucrărilor
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ION FRĂȚILĂMult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Așa cum în toate etapele revoluției și construcției socialismului, cu deosebire în ultimul sfert de veac, prin contribuția decisivă a dumneavoastră. mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. s-a elaborat strategia dezvoltării economico- sociale a patriei, și de data a- ceasta documentele înscrise la ordinea de zi a plenarei noastre poartă amprenta gîndirii dumneavoastră creatoare, clarvăzătoare. capacității de analiză riguroasă și profund științifică, pe baza aplicării adevărurilor generale ale socialismului științific la condițiile concrete ale tării noastre. Achitarea datoriei externe îndeamnă la o și mai puternică mobilizare a energiilor creatoare ale poporului nostru în vederea realizării hotărârilor Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Cu adine respect vă rog să-mi îngăduiți ca și cu acest prilej, în numele tuturor locuitorilor județului Prahova, să transmit, cu alese sentimente de înaltă prețuire și nețărmurită recunoștință, întreaga noastră gratitudine și profundă admirație, împreună cu un fierbinte omagiu. celui mai iubit și stimat fiu al națiunii, marelui erou între eroii neamului, conducătorul clarvăzător desemnat de Istorie să poarte destinele poporului' român spre culmile socialismului și comunismului, militant neînfricat pentru edificarea celei mai drepte și mai umane orînduiri pe pă- mîntul patriei, care într-o scurtă perioadă, cu poporul și pentru popoi*. a reușit să a- ducă strălucire și demnitate tării, măreție și glorie partidului. prosperitate și bunăstare poporului. personalitate de frunte a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.De asemenea, doresc să folosesc și acest minunat prilej pentru a exprima înalta prețuire și stimă pentru neobosita activitate revoluționară desfășurată de către tovarășa a- cademician doctor inginer Elena Ceaușescu. militant de frunte al partidului și statului nostru, personalitate proeminentă a vieții politice, savant de renume mondial, pentru contribuția de seamă pe care o aduce în elaborarea șt înfăptuirea tuturor planurilor și programelor de dezvoltare a patriei, la promovarea celor mai noi cuceriri ale cunoașterii umane în toate domeniile construcției noii societăți, pentru întărirea păcii și securității pe planeta noastră.în continuare, vorbitorul a arătat că în anii glorioși care . au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, perioadă intrată definitiv și cu legitimă mîndrie în conștiința națiunii drept ..Epoca Nicolae Ceaușescu". potențialul județului Prahova a crescut de peste 5 ori, în prezent rea- lizîndu-se o producție industrială de 121 miliarde lei. La acest moment de bilanț și de direcționare a noi si mărețe o- biective ce prefigurează un orizont tot mai luminos în dezvoltarea patriei, raportăm plenarei, dumneavoastră personal. mult stimate tovarășe secretar general al partidului, tovarășei Elena Ceaușescu că în 1988 și trimestrul I din acest an. prin creșterea mai puternică a rolului conducător al organelor si organizațiilor de partid, implicarea activă si responsabilă a fiecărui comunist în conducerea activității economice, gospodărind mai bine baza materială. s-a realizat o creștere a producției în medie de 8.5 la sută, sporurile fiind obținute îndeosebi pe seama creșterii productivității muncii.După ce s-a referit si la alte realizări din economia județului, vorbitorul a arătat : Analizînd însă activitatea din 1988. rezulf țațele obținute în primul trimestru din acest an. cu exigenta si răspunderea pe care ni. le cereți dumneavoastră permanent. tovarășe secretar general. trebuie să recunoaștem autocritic si cu deplină răspundere că realizările nu sînt pe măsura potențialului material si uman de care dispunem. Unele nerealizări la producția fizică, la export si investiții. îndeosebi privind punerea la timp în funcțiune a noilor capacități de producție, depășirea consumurilor si a costurilor, nerealiza- rea în totalitate a măsurilor privind organizarea si modernizarea producției, faptul că mal avem o serie de produse nerentabile atestă că organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii, comitetul si biroul județean nu au acționat cu toată fermitatea si cu o înaltă răspundere colectivă si personală pentru formarea unui spirit revoluționar în îndeplinirea sarcinilor. în combaterea tendinte- 

campaniei de primăvară din acest an.Ne angajăm în fata Plenarei Comitetului Central că toti comuniștii. specialiștii, muncitorii și cooperatorii din Topolovăț vor face totul pentru traducerea în viată a sarcinilor ce ne revin. Nu este un simplu angajament, ci respectarea unui adevăr avînd toate condițiile necesare pentru a obține cele mai bune rezultate din actualul cincinal și. de fapt, din istoria cooperativei. Acesta este îndemnul pe care l-am desprins noi din vibrantele chemări ale dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, atunci cînd ne-ați arătat că rezultatele activității sînt oglinda stilului de muncă, a spiritului .revoluționar patriotic, a competentei și răspunderii în îndeplinirea sarcinilor politico-economice.

lor de automultumire. de justificare a lipsurilor și pentru a imprima un stil de muncă dinamic si eficient. Acționăm pentru întărirea rolului conducător al organelor si organizațiilor de partid. în cadrul fiecărui colectiv de muncă, a capacității lor organizatorice. îmbunătățirea muncii politice educative si pe această bază a întregii activități, care să asigure recuperarea restantelor si realizarea sarcinilor de plan pe acest en. Astfel, am luat măsuri pentru finalizarea obiectivelor de investiții. îndeosebi a capacităților din chimie si petrochimie, pentru utilizarea eficientă. în deplină siguranță, a instalațiilor în funcțiune. Pe baza indicațiilor date de dumneavoastră, am analizat cu fiecare organizație de partid si consiliu al oamenilor muncii gradul de valorificare a materiilor prime, materialelor si combustibilului, costurile de producție si au fost luate măsuri de rentabilizare a fiecărui produs și a fiecărei unități economice, pentru a se asigura pe această bază îndeplinirea prevederilor bugetelor de venituri si cheltuieli.In agricultură, am încheiat în condiții de calitate semănatul culturilor prăsitoare, iar în prezent acționăm pentru diminuarea deficitului de apă din sol prin irigații și executarea lucrărilor de întreținere.Noile măsuri supuse dezbaterii Plenarei Comitetului Central pe baza propunerilor dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, privind anularea și reeșalonarea unor datorii ale unor cooperative agricole de producție, de care beneficiază și unele unități din județul nostru, vor constitui un puternic imbold pentru obținerea unor producții vegetale și animale sporite șl gospodărirea mai eficientă a fondului funciar și a bazei materiale de care dispunem.S-au scurs peste două decenii de cînd. pe baza hotă- rîrii Congresului al IX-lea. din inițiativa și cu contribuția determinantă a ilustrului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost elaborată și aplicată legea privind sistematizarea teritoriului. Anii care au trecut au confirmat din plin justețea și caracterul științific creator al măsurilor adoptate. contribuind la repartizarea judicioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, la dezvoltarea și înflorirea tuturor zonelor. Perfecționarea continuă a acestui cadru, specific construcției socialiste românești, profundul ei umanism, dezvoltarea și înflorirea armonioasă a tuturor localităților, apropierea și mai mult a condițiilor de viață și-au găsit o nouă expresie în măsurile luate de Comitetul Politic Executiv și supuse dezbaterii și aprobării plenarei, care vor conduce la modernizarea localităților, optimizarea transporturilor, căilor de comunicație, a rețelelor de energie electrică. Importantele realizări obținute în acest domeniu în județul nostru demonstrează cu puterea faptelor justețea măsurilor stabilite, așezările urbane și rurale cunoscind în acești ani o dezvoltare economică și socială fără precedent. Astăzi aproape 80 la sută din populație locuiește în apartamente și case noi, în toate comunele funcționează cel puțin o școală de 10 ani, dispensar, moară și brutărie, iar în perioada imediat următoare, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, tovarășe seore- tar general, vom construi și amenaja în centrele consiliilor unice agroindustriale un număr de 900 apartamente, licee, spitale. unități prestatoare de servicii. ceea ce va asigura locuitorilor condiții tot mai bune de muncă și viată, de instruire, asistență socială, cultură și educație.Vă raportăm, tovarășe secretar general, că în anul trecut cele 14 orașe și 96 de comune s-au autofinantat și au contribuit la fondul de dezvoltare a societății cu 508 milioane lei și ne angajăm ca în acest an contribuția noastră să fie de 650 milioane lei.In numele tuturor celor ce trăiesc și muncesc în județul Prahova, îmi exprim totala adeziune la măsurile supuse dezbaterii plenarei și sesiunii Marii Adunări Naționale și ne angajăm să le aplicăm exemplar în practică.In încheiere, vorbitorul a spus : Vă asigurăm că organizația județeană de partid, toți oamenii muncii vor acționa cu răspundere comunistă pentru aplicarea neabătută în practică a. hotărîrilor plenarei de azi. a orientărilor și indicațiilor date de dumneavoastră, pentru lichidarea grabnică a neajunsurilor ce s-au manifestat în stilul și metodele noastre de muncă. în conducerea activității economice. pentru ridicarea întregii munci politico-organizatorice la un nivel calitativ superior, care să asigure realizarea integrală a sarcinilor pe acest an. întîm- pinînd cele două mari evenimente din viața partidului și poporului cu realizări remarcabile. demne de tradițiile revoluționare ale organizației județene de partid.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
EMIL BOBUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Plenara Comitetului Central al partidului, care are la ordinea de zi pentru dezbatere și aprobare probleme de importanță excepțională în amplul proces de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a patriei noastre spre comunism. va rămîne în analele partidului, ale poporului nostru ca un eveniment istoric, remarcabil.O dată cu încrederea și optimismul ce însuflețesc puternic dezbaterile din cadrul plenarei, menite să prefigureze noi și luminoase dimensiuni ale României socialiste, trăim sentimente de nețărmurită bucurie, de vibrantă și legitimă mîndrie patriotică prilejuite de faptul că patria noastră socialistă înscrie în bilanțul marilor sale împliniri din anii ..Epocii Nicolae Ceaușescu" încă o excepțională realizare — lichidarea datoriei externe, grea povară si frînă în calea dezvoltării econo- mico-sociale. cu consecințe imprevizibile pentru multe state care n-au găsit pînă acum calea soluționării ei.Evocînd cu deosebită mîndrie realizarea și a acestui obiectiv de uriaș prestigiu, ne facem o datorie de conștiință de a sublinia cu profundă satisfacție că rolul decisiv, ca de altfel, pentru toate transformările fără egal pe care națiunea noastră le-a înfăptuit în anii de după istoricul Congres al IX-lea. îl are tovarășul Nicolae Ceaușescu. conducător de excepție, strălucită personalitate a lumii contemporane. eminent gînditor și promotor al aplicării creatoare la condițiile concrete ale țării noastre a legităților materialismului dialectic și istoric, a socialismului științific.Aprecierea uriașei însemnătăți a achitării datoriei noastre externe oglindește mai bine ca oricînd profunzimea și realismul orientărilor secretarului general al partidului, care a elaborat și fundamentat, pe baza principiilor socialiste, strategia dezvoltării economico-sociale a patriei, făuririi unei industrii moderne, a noii revoluții în agricultură și a revoluției tehnico-științifice, a creat sistemul democrației mun- citorești-revolutionare. unic în felul său, a descătușat energiile creatoare ale națiunii și a redat poporului nostru adevăratul sentiment al demnității naționale, al încrederii în forța și capacitatea sa. a dat viață conceptului de excepțională însemnătate al construirii socialismului cu poporul și pentru popor.Viața a demonstrat șl demonstrează justețea și valabilitatea concepției secretarului general al partidului privind consolidarea permanentă a proprietății socialiste, pe baza alocării în mod constant a unei părți importante din venitul national, care s-a dovedit cea mai corespunzătoare opțiune strategică în asigurarea progresului neîntrerupt al patriei noastre.în dezvoltarea noastră dinamică. ascendentă. îndeosebi in anii de după istoricul Congres al IX-lea, Partidul Comunist Român, mai puternic și mal unit ca oricînd. s-a afirmat cu și mai multă vigoare drept centrul vital al națiunii, forța și tăria sa fiind indisolubil legate de neobosita și strălucita activitate teoretică și practică desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, materializată în teze și concepte originale, menite să asigure creșterea continuă a rolului conducător al partidului — legitate a construcției socialismului și comunismului —. perfectionarea întregii munci organizatorice, politice și ideologice a partidului, pe care l-a înarmat cu un Program luminos de muncă și acțiune revoluționară, adevărată Cartă fundamentală a comuniștilor. Putem afirma cu îndreptățită satisfacție că avem un partid puternic din punct de vedere organizatoric si politico-ideologic. care, la 31 decembrie 1988. cuprindea în rînduri- le șale 3 781 170 membri, ponderea deținînd-o muncitorii și țăranii, iar compoziția sa națională reflectînd structura populației din tara noastră. Practic. în toate domeniile de activitate dispunem de puternice organizații de partid, capabile să mobilizeze masele la îndeplinirea grandioaselor planuri si programe de dezvoltare a României.Personalitate de excepție a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu are, totodată, o imensă contribuție la elaborarea și promovarea politicii pe plan extern a partidului șl statului nostru, la formularea propunerilor, conceptelor șl ideilor de largă rezonantă mondială, militînd neobosit pentru întronarea de relații noi între state, care să asigure dezvoltarea lor neîngrădită, afirmarea unei politici de independentă, cooperare, securitate, dezarmare și pace, făurirea unei noi ordini economice internaționale, la Întărirea unității partidelor comuniste si muncitorești, a tuturor forțelor democratice, progresiste, revoluționare în lupta pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră.Cu îndreptățită mîndrie patriotică putem spune că nu e- xlstă problemă majoră din viata Internațională la solutionarea căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu să nu-și fi adus o contribuție dintre cele mai importante, de natură să orienteze în munca si lupta lor forțele socialiste și progresiste pe calea amplului și complexului proces al revoluției si construcției socialiste.Aceasta a făcut ca prestigiul României să sporească necontenit pe meridianele lumii, iar conducătorul partidului și statului nostru să se afirme în conștiința opiniei publice mondiale, a întregii umanități ca unul dintre cei mai preeminent! și clarvăzători oameni politici 

ai zilelor noastre, ca un mare și strălucit Erou al Păcii.In aceste momente, de unanimă satisfacție, cu cea mai adîncă și fierbinte recunoștință, vă aducem din adîn- cul inimilor noastre, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, un vibrant omagiu, cinstind în proeminenta dumneavoastră personalitate pe genialul conducător care a înrîurit atît de profund și de hotărîtor destinele națiunii române, conferindu-i, în spiritul celor mai nobile tradiții de muncă și demnitate, de dreptate și libertate, o identitate nouă, socialistă.Aducem, totodată, în aceste clipe solemne, un călduros omagiu tovarășei Elena Ceaușescu pentru activitatea neobosită pe care o desfășoară, cu înaltă competentă și pasiune revoluționară, în conducerea partidului și statului, pentru remarcabila contribuție la înflorirea și afirmarea științei, învățămîn- tului și culturii, la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, consacrate progresului șl bunăstării poporului, cauzei păcii și colaborării în lume.Subliniem cu îndreptățită satisfacție — a spus în continuare vorbitorul — că lichidarea datoriei externe s-a realizat In condițiile în care întregul nostru popor, strîns unit în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a desfășurat o amplă activitate pentru realizarea neabătută a tuturor planurilor și programelor economico-sociale, a obiectivului strategic fundamental privind trecerea României, pînă în anul 1990, la un nou stadiu, superior, de țară socialistă mediu dezvoltată.Măsurile realiste, adoptate sistematic de partid pentru stingerea datoriei externe, s-au Înfăptuit în condițiile în care, în această perioadă au avut loc noi majorări ale retribuțiilor și pensiilor, creșterea alocațiilor pentru copii și sporirea cheltuielilor bugetare destinate științei, învățămîntului, ocrotirii sănătății, ceea ce atestă cu putere trăinicia și caracterul sănătos al economiei românești.Este, de asemenea, de subliniat faptul că România se numără printre puținele state în care prețurile — de producție, de livrare și cu amănuntul — s-au menținut la același nivel.Datorită acestei stabilități. In actuala conjunctură economică internațională, țara noastră a fost ferită de fenomenele de inflație care, după cum se cunoaște, se manifestă cu deosebită amploare în cele mai multe state.Eforturile impuse de soluționarea datoriei externe n-au Întrerupt vastul program al construcției de locuințe si obiective social-culturale. de modernizare a localităților si sistematizare a teritoriului, ci. dimpotrivă. el s-a materializat în ritmuri înalte, urmînd ca în viitorul cincinal prevederile sale să fie realizate în linii generale.Este demn de subliniat si faptul că România și-a achitat obligațiile fată de creditorii străini în condițiile persistentei și adîncirii crizei economice mondiale, ale înrăutățirii în mod deosebit a situației țărilor în curs de dezvoltare, ale agravării problemelor de ordin social în țările capitaliste, ale căror guverne nu prididesc să dea sfaturi altora despre drepturile omului, dar care nu sînt în stare să soluționeze propriile deficite bugetare, cererea tot mai mare de locuri de muncă, șomajul deosebit de ridicat, lipsa de locuințe, de scoli și spitale, amploarea alarmantă a consumului de droguri și multe asemenea probleme cu care se confruntă astăzi, atît de dramatic. orînduirea capitalistă.Sîntem pe deplin îndreptățiți să fim mîndri de victoriile strălucite obținute în edificarea noii orînduiri. dar. asa cum ne-a învătat secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. nu trebuie să înțelegem că. în continuare, nu mai sînt necesare eforturi susținute, că ne putem lăsa cuprinși de sentimente de automultumire.Conștienti că procesul revoluționar se desfășoară permanent. aceste mărețe înfăptuiri trebuie să determine o și mai puternică mobilizare a organelor si organizațiilor de partid, a tuturor forțelor și energiilor creatoare ale poporului nostru pentru continuarea dezvoltării în ritm intensiv, perfecționarea și modernizarea întregii activități economice, creșterea neîntreruptă a productivității muncii și eficientei în toate domeniile. realizarea de produse la cel mai înalt nivel tehnic și calitativ. competitive pe plan mondial, asigurînd. astfel, ridicarea ne noi trepte de progres si civilizație a tării, creșterea bunăstării materiale și spirituale a celor ce muncesc. întărirea prestigiului patriei noastre în lume.Aceasta este cu atît mai necesar cu cît — așa cum arăta pe bună dreptate tovarășul Nicolae Ceaușescu — dacă s-ar fi acționat cu mai multă răspundere în toate sectoarele, dacă fiecare organizație de partid și-ar fi îndeplinit la un înalt nivel rolul de conducător politic. rezultatele ar fi fost și mai bune în toate domeniile.Faptul că într-o serie de județe nu s-a realizat integral nivelul producției fizice planificate. al exportului, ca si al altor indicatori economici, precum și al obiectivelor și a programelor din agricultură arată că organele și organizațiile de partid nu s-au implicat cu toată răspunderea în soluționarea operativă a problemelor de producție, nu s-au ridicat la înălțimea sarcinilor încredințate — a relevat vorbitorul. Unele organe și organizații de partid județene. municipale, orășenești și comunale n-au acționat cu spirit revoluționar pentru înlăturarea hotărîtă a formalismului din activitatea lor. pentru perfectionarea sti

lului si metodelor de muncă, dezvoltarea tot mai puternică a democrației interne de partid, aplicarea și respectarea neabătută a legilor tării, pentru creșterea răspunderii și exigentei comuniste în conducerea activității economico-sociale.Activitatea organizatorică, po- litico-educativă nu este întotdeauna suficient de ofensivă in combaterea cu fermitate și intransigență a oricăror manifestări, concepții și tendințe de denigrare și interpretare denaturată a realităților vieții noastre social-politice, a manifestărilor anarhice, cosmopolite, șovine, iredentiste, de amestec în treburile interne, de negare a minunatelor noastre realizări înfăptuite cu abnegație și spirit patriotic, prin munca unită a întregului popor.Analizînd activitatea noastră In spiritul exigențelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să menționez că și Secția organizatorică, aparatul Comitetului Central, n-au sprijinit în suficientă măsură organele locale de partid pentru ca să acționeze cu mai multă consecvență și fermitate în vederea întăririi ordinii și disciplinei, întronării unui climat de
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

IRIMIE CATARGIUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Doresc să-mi exprim. încă de la început, convingerea că actuala plenară a Partidului Comunist Român, prin însemnătatea excepțională pe care o are problematica aflată pe ordinea de zi și. în mod deosebit, prin ho- tărîrile pe care le va adopta, va rămîne un moment istoric în viata partidului și a tării.Documentele supuse dezbaterii, prevederile pe care le cuprind materializează preocupările conducerii partidului, ale dumneavoastră personal, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. de a analiza, pornind de Ia cerințele obiective ale etapei ce o parcurgem și tinind seama de fenomenele Si tendințele ce se manifestă pe plan international, rezultatele obținute în dezvoltarea e- conomico-socială și politică a tării și a stabili măsuri pentru mobilizarea tuturor forțelor națiunii noastre Ia înfăptuirea neabătută a obiectivelor strategice înscrise în Programul partidului.Anunțarea cu ocazia deschiderii lucrărilor plenarei de către dumneavoastră, mult stimate si iubite tovarășe secretar general. a lichidării datoriei externe a tării noastre, a fost primită cu un deosebit entuziasm, alături de întreaga națiune, și de minerii tării. întrucît reprezintă un remarcabil succes, care probează forța de necontestat a e- conomiei noastre socialiste, care deschide noi perspective dezvoltării economico-sociale a tării noastre.Am plăcuta Însărcinare de a aduce plenarei mărturia profundei impresii, a nobilei emoții și puternicului entuziasm pe care minierii din Valea Jiului si. o dată cu ei. toti minerii tării, le-am resimțit în ziua de 22 martie, zi în care ne-ati făcut cinstea, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. de a efectua o vizită de lucru. împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu. în acest bazin minier cu vechi tradiții muncitorești.Vă asigurăm, mult iubite si stimate tovarășe secretar general. că această vizită constituie pentru noi un imbold in munci de zi cu zi. o sursă generatoare de inițiativă si de acțiuni practice pentru realizarea unui salt calitativ în întreaga noastră activitate.După ce s-a referit la activitatea din anul trecut, la cea din primul trimestru al acestui an, cu rezultatele obținute, cu neajunsurile care s-au manifestat, vorbitorul a arătat că planul pe trimestrul I nu a fost îndeplinit la producția fizică de huilă cocsificabilă. lignit și cupru în concentrate înregistrîn- du-se rămîneri în urmă la punerea în funcțiune a unor o- biective de investiții, eficienta economico-financiară fiind în continuare necorespunzătoare la unele unități. Această situație necorespunzătoare este rezultatul faptului că atît conducerile unor combinate si centrale miniere. cît și conducerea ministerului nu s-au implicat cu răspunderea cuvenită în rezolvarea problemelor cu care se confruntă unitățile.Principala preocupare în perioada care urmează o constituie creșterea producției de huilă cocsificabilă în unitățile din Valea Jiului. Pornind de la analiza făcută, sarcinile stabilite și indicațiile pe care le-am primit cu ocazia vizitei, am întocmit un program de măsuri cu acțiuni concrete pe fiecare unitate în parte, astfel încît să asigurăm în 1989 realizarea integrală a obiectivelor prevăzute pentru această perioadă, precum și îmbunătățirea activității în Valea Jiului șl în industria minieră în general.O atenție deosebită vom a- corda îmbunătățirii în continuare a indicilor de utilizare extensivă și intensivă a liniilor tehnologice, de excavare. transport. haldare din carierele de lignit, precum si creșterii livrărilor de cărbune la termocentrale. în vederea refacerii
CUVlNTUL
MARIAMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român se desfășoară în atmosfera de puternică emulație patriotică, generată de rezultatele remar- 

Înaltă exigență și combativitate revoluționară, care să asigure realizarea exemplară a obiectivelor actualei etape de dezvoltare economico-socială a patriei, intensificării activității de educare și înarmare politico-ideo- logică a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii.Exprimîndu-mi deplina adeziune și totala aprobare față de importantele documente supuse dezbaterii — a spus în încheiere vorbitorul — asigurăm Comitetul Central, pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, avînd permanent drept exemplu călăuzitor activitatea eroică pe care o desfășurati. cu înaltă dăruire și abnegație pentru continua înaintare a patriei pe calea socialismului și comunismului, vom acționa, cu mai multă exigență și înaltă răspundere, pentru întărirea permanentă a rolului conducător al partidului, pentru mobilizarea forțelor și energiilor creatoare ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii în îndeplinirea sarcinilor pe 1989, întimpinind cu noi și mărețe fapte de muncă cel de-al XIV-Iea Congres al gloriosului nostru partid comunist.

stocurilor pentru iarna 1989— 1990 la nivelul stabilit. De asemenea. vom crește volumul de excavatii in carierele de la Roșia Poieni și Moldova Nouă și vom acționa pentru creșterea randamentelor de extracție a metalelor din toate uzinele de preparare.Vom acționa mai ferm pentru concentrarea eforturilor u- nităților de constructii-montaj și ale beneficiarilor pentru crearea tuturor condițiilor de realizare a lucrărilor de investiții in conformitate cu programele elaborate în acest scop. De asemenea, acordăm toată importanta urmăririi Îndeaproape a aplicării măsurilor din programele de organizare și modernizare a proceselor de producție, ca una din căile principale care să ducă la creșterea nivelurilor de producție, a calității produselor obținute și de îmbunătățire a eficientei economice a unităților.Tocmai de aceea, în lumina indicațiilor dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, am îmbunătățit aceste programe pentru perioada 1989—1990 și cincinalul viitor, făcind să crească ponderea măsurilor privind asimilarea de echipamente moderne și introducerea în exploatare de tehnologii de mare randament și eficiență.Pentru sprijinul deosebit primit în acest domeniu, aducem omagiul nostru de caldă mulțumire și aleasă recunoștință tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.După ce a arătat că în perioada care a trecut de la strălucitele Teze din aprilie, și îndeosebi după plenara din noiembrie 1988, un loc special în activitatea organelor de conducere colectivă din minister, centrale, combinate și întreprinderi' a revenit îndeplinirii cu consecventă a politicii de cadre a partidului și perfecționării continue a acesteia, punindu-se accentul pe latura ei calitativă, vorbitorul a relevat că la unele cadre au mai existat manifestări de automultumire, tendințe de a-și justifica deficiențele din munca Ion lipsă de fermitate față de cel care nu-și îndeplinesc în mod corespunzător sarcinile.Aruncînd o privire retrospectivă asupra realizărilor economiei noastre naționale in domeniul minier, trebuie să spunem cu inima plină de bucuria împlinirii că. îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, ne putem mindri cu realizări strălucite. în această perioadă, pa care toti o numim cu emoție si vibrantă mîndrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu", producția de lignit si cărbune brun a crescut în 1988 fată de 1965 de 9 ori. cea de huilă cocsificabilă de peste 3,3 ori. cea de cupru în concentrate de peste 3,2 ori.împlinirile din industria minieră — a spus în incheiere vorbitorul — au contribuit, alături de dezvoltarea pe care au inregistrat-o celelalte ramuri ale economiei naționale, la schimbarea profundă pe care a cunoscut-o tara în toti acești ani. la dezvoltarea echilibrată și armonioasă a tuturor regiunilor tării, la schimbarea adesea radicală a modului de viată al populației din zonele în care s-a dezvoltat industria minieră, la apariția de așezări noi. la modernizarea unui mare număr de comune și orașe. Ritmurile înalte de creștere pe care le va cunoaște în viitor si industria minieră constituie o garanție că acest proces va continua.In încheiere, vă rog să-mi permiteți să exprim încă o dată hotărîrea tuturor celor ce muncim în industria extractivă minieră. de a nu precupeți nici un efort pentru a ne îndeplini în mod exemplar sarcinile ce ne revin. în vederea întîmpină- rii cu rezultate cît mai bune a celei <le-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială si națională. antifascistă și antiimperialistă si a celui de-al XIV-Iea Congres al partidului.Mă declar de acord cu problematica supusă dezbaterii plenarei si vom face totul pentru îndeplinirea hotărîrilor acesteia.
TOVARĂȘEI 
BRADEAcabile ale poporului nostru — obținute in construirea socialismului și comunismului în Republica Socialistă România. în acest moment de importanță covîrșitoare, cînd au fost lichidate datoriile externe, se demonstrează fără putință de tăgadă uriașa dumneavoastră ac-

(Continuare în pag. a V-a)
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PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Urmare din pag. a IV-a)tivitate, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, pentru continua dezvoltare economi- co-socială, care confirmă pe deplin că drumul ales a fost validat de viață, că economia țării este puternică și deschide perspective minunate înfăptuirii Programului partidului.Acționînd în spiritul Tezelor și exigențelor dumneavoastră, tovarășe secretar general, vă raportăm cu totală răspundere comunistă că județul Satu Mare a obținut rezultate pozitive în anul 1988 și în trimestrul I din acest an. In primele trei luni ale anului în curs, la producția marfă creșterea este de 4,5 la sută, la producția netă de 8,6 la sută, iar la export de 5 la sută față de perioada similară a anului trecut. Cu aceeași mîn- drie patriotică raportăm că întreprinderea de utilaj minier a realizat, pentru prima dată în țară, prototipul unei mașini de încărcat pentru exploatare in subteran cu acțiune electrică, două mașini proiectate, realizate și puse în funcțiune din familia de extracție cu tamburi de diametrul 3 000 și 3 500 milimetri, construcție normală și antigrizutoasă. Proiectanții si constructorii de la Centrul de proiectare a utilajului minier s-au angajat să realizeze mașina cu tamburul de 4 000 milimetri. care va acționa Ia o adîncime de 1 200 metri, utilaj care pînă în prezent era importat.S-au dat în funcțiune, cu două luni mai devreme, liniile care asigură realizarea a 20 000 tone bentonită coloidală pentru industria alimentară, fiind în curs de finalizare și a treia linie pentru atingerea capacității proiectate de 30 000 tone anual.Preocupări perseverente s-au manifestat și pentru asigurarea cu fermitate a producției de export, realizîndu-se planul pe trimestrul I în procent de 101,2 la sută și depășind cu 3 la sută prevederile pentru exportul vămuit pe luna martie. Volumul investițiilor a crescut cu 9,7 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut. Ponderea produselor noi și reproiec- tate este de 74,5 la sută, iar costurile materiale au scăzut cu 6 lei față de plan, în condițiile diminuării consumului de combustibil, metal și alte materii prime.Aceste realizări reprezintă a- plicarea în viață a Programului de modernizare a întregii e- conomil naționale, a creșterii contribuției cercetării științifice și tehnologice din județ, așa cum ni s-a cerut mereu de conducerea superioară de partid, de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceausescu, președintele Consiliului Național al Științei și Învățămîntu- lui. căreia îi aducem și cu acest prilej prinosul de recunoștință și mulțumiri pentru tot ceea ce face pentru țară, partid și popor. • j ...In domeniul agriculturii — a arătat vorbitoarea — Comitetul județean de partid. consiliile populare, unitățile de stat și cooperatiste acționează în lumina orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru ca anul 1989 să reprezinte pentru noi anul cu cele mai mari producții vegetale și animale, în deplină concordanță cu obiectivele noii revoluții agrare atît prin dezvoltarea bazei tehnico- materiale cit și a îmbunătățirii permanente a fertilității solului.în ultimii trei ani valoarea Investițiilor, de peste 3 miliarde lei. realizate în agricultura județului, se datoresc grijii permanente pe care dumneavoastră o manifestați față de acest sector de bază al economiei naționale, reali- zînd, de la vizita dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și a stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, lucrări de îmbunătățiri funciare la nivelul planului.Dind glas recunoștinței manifestate de lucrătorii din cooperativele agricole de producție, doresc să dau o înaltă a- preciere măsurilor inițiate de dumneavoastră, tovarășe secretar general al partidului, privind anularea și reeșalonarea unor datorii, act de mare importanță și sprijin deosebit pe

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION NEAMUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Lucrările plenarei se desfășoară in climatul de puternică efervescență politică, de înaltă responsabilitate partinică în care toți oamenii muncii, întregul nostru popor, au trecut la înfăptuirea tezelor, ideilor și orientărilor de înaltă valoare teoretică și practică cuprinse în magistrala Expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la marele forum democratic din noiembrie 1988. Spiritul nou, dinamic al acestui document-program, indicațiile și sarcinile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-au mobilizat puternic în muncă și 'pe noi, lucrătorii ogoarelor din județul Argeș.Vă rog, să-mi permiteți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca de la această tribună să dau glas sentimentelor de vie satisfacție și profundă recunoștință, pe care toți oamenii din județul Argeș le nutresc față de dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului, conducătorul încercat al partidului și statului nostru, personalitate proeminentă a lumii contemporane, pentru activitatea exemplară pe care o desfășurat! in vederea asigurării prosperității și fericirii poporului nostru, pentru creșterea prestigiului internațional al României socialiste. Doresc, de asemenea, să exprim sen

care îl acordați dezvoltării agriculturii, obținerii unor producții agricole, vegetale și animale tot mai mari, rentabilizării tuturor unităților agricole. Sin- tem însă conștienți că trebuie să acționăm cu toată priceperea și hotărîrea pentru a rentabiliza activitatea acestora, elimi- nînd cu desăvîrșire practica creditării fără acoperire.Mă declar întru totul de acord cu conținutul Raportului privind măsurile și acțiunile întreprinse în domeniul sistematizării teritoriului, organizării și modernizării localităților, optimizării transporturilor, căilor de comunicații și rețele electrice, care are la bază ideile, o- rientările și tezele aplicate după Conferința Națională a Partidului Comunist Român din 1967, evidențiind forța gîndirii tovarășului Nicolae Ceaușescu privind dezvoltarea multilaterală a patriei,' temelia înfăptuirilor fără de asemănare pe care le-a obținut România in construirea noii societăți.în urma studiilor, analizelor întreprinse pentru înfăptuirea planului de sistematizare și modernizare, a dezbaterilor ce au avut loc cu populația. — a spus vorbitoarea —. organizarea administrativ-teritorială a județului va cuprinde 1 municipiu, 3 orașe. 52 comune și 12 C.U.A.S.C.. creîndu-se astfel condiții pentru amplasarea judicioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul ’ județului, asigurarea premiselor pentru eliminarea treptată a deosebirilor dintre sate și orașe.Imaginea tării noastre, a tuturor orașelor și comunelor a cunoscut prefaceri înnoitoare, radicale în ultimii 24 de ani. prin marile construcții de locuințe. însemnate edificii so- cial-culturale, prin dezvoltarea edilitar-gospodărească. Numai în județul nostru s-au construit peste 35 000 apartamente din fondurile statului, zeci de mii de locuințe și case noi. S-au extins mult canalizarea, rețeaua de apă șl de drumuri. La acestea se adaugă construirea celor 470 săli de clasă, case de cultură, și spatii comerciale. iar impresionantul centru civic al municipiului și județului, măreață ctitorie a ..Epocii Nicolae Ceaușescu1'. poate fi asemuit cu marile construcții și realizări ale arhitecturii din toate timpurile.Pentru toate acestea, cu mîn-drie patriotică, cu recunoștință comunistă doresc să adresez sincere mulțumiri Comunist Român.cele mai Partiduluiconducătorului de excepție al națiunii, pentru tumultuoasa și nemaiîntîlnita înflorire a României socialiste, omului și comunistului ales prin vrerea poporului, care a știut să u- nească principiile socialismului cu eforturile întregului popor pentru- înălțarea patriei pe care o slujește cu devotament, cu pasiune revoluționară, pentru afirmarea cu putere in lume a socialismului și comunismului.Sîntem hotărîți — a spus în încheiere vorbitoarea — să ne desfășurăm munca cu exigentă pentru ca prin întărirea vieții de organizație, îmbunătățirea muncii politico- educative. să crească răspunderea fiecărui membru de partid pentru respectarea prevederilor Statutului Partidului Comunist Român, a Angajamentului Solemn și a jură- mîntului de credință față de Republica Socialistă România. Comitetul județean de partid. Consiliul popular județean se angajează pentru a organiza munca de partid și de stat la nivelul exigentelor actuale ale partidului, pentru ca în perioada următoare, în cinstea marilor evenimente ale anului, să ne prezentăm cu noi fapte de muncă, pe măsura condițiilor create, a hărniciei și devotamentului comuniștilor și tuturor locuitorilor județului nostru.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că actualele hotărâri pe care le va adopta Plenara Comitetului Central, indicațiile și orientările pe care le veți pune în fața poporului vor constitui pentru noi program de muncă revoluționară. făcînd astfel să crească contribuția județului la înflorirea scumpei noastre patrii — România Socialistă.

timentele noastre cele mai călduroase tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, strălucit om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția de mare însemnătate la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economică și socială a patriei, la continua înflorire a învățămîn- tului, științei și culturii românești.Documentele aflate pe ordinea de zi a plenarei aduc în dezbatere o problematică complexă, de largă cuprindere și de o excepțională însemnătate pentru Înfăptuirea politicii partidului, perfecționarea organizării și conducerii economiei naționale, accelerarea progresului în toate domeniile, inclusiv în agricultură, devenită, prin grija și atenția partidului, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, ramură de bază a economiei naționale.Raportăm că lucrătorii ogoarelor din județul Argeș sînt pe deplin angajați și acționează cu responsabilitate pentru a obține in acest an producții înalte, expresie a cerințelor noii revoluții agrare. S.M.A. Miroși, unde îmi desfășor activitatea, a încheiat anul trecut cu peste 1,6 milioane lei beneficii, în- scriindu-se și în primul trimestru din acest an, cu realizarea tuturor indicatorilor de plan. Pe fondul arăturilor adînci de toamnă efectuate anul trecut, am realizat în această primăvară semănături de calitate, încheiate mai devreme, așa cum ați indicat dumneavoastră, to

varășe Nicolae Ceaușescu, Ia Consfătuirea de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R. Prin întărirea ordinii și disciplinei, prin reducerea numărului de treceri pe aceeași solă și folosire^ agregatelor complexe, am diminuat consumul de motorină. Experiența a- nului trecut, cînd trei unități agricole cooperatiste din Consiliul Unic Agroindustrial Miroși au realizat peste 8 000 kg griu și orz la hectar, candidind la obținerea înaltului titlu de .,Erou al Noii Revoluții Agrare", a fost generalizată în consiliu și acționăm ca și în acest an producțiile să fie ridicate. Aș dori să mă fac mesagerul tuturor lucrătorilor ogoarelor din județul Argeș și să aduc cele mai vii mulțumiri, profunda noastră recunoștință secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru grija statornică pe care o poartă modernizării și dezvoltării intensive a agriculturii, perfecționării continue a organizării muncii în acest sector. Intr-adevăr, măsurile luate la inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, de perfecționare a retribuirii muncii în natură și a organizării activității în acord global, de a- nulare a tuturor creditelor cooperativelor agricole de producție contractate pînă în 1981, precum și reeșalonarea creditelor acordate pînă în 1985, ne stimulează în implicarea, cu toate forțele, în realizarea de producții corespunzătoare.Toate culturile au fost luate în acord global, iar în prezent am trecut la întreținerea acestora. Am încheiat reparația combinelor pe care le vom folosi în campania de recoltare. La reparații am folosit 70 la sută din necesar piese de schimb realizate prin recuperare și recondiționare.Spiritul exigent promovat în întreaga noastră activitate de tovarășul Nicolae Ceaușescu ne îndeamnă să subliniem, cri
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ION DINCĂMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Plenara Comitetului Central al partidului nostru dezbate documente de cea mai mare importanță pentru înfăptuirea neabătută a hotărârilor istorice stabilite de Congresul al XIII- lea și Conferința Națională, în lumina tezelor, ideilor și orientărilor cuprinse in magistrala Expunere la forumul democratic din luna noiembrie a anului trecut, contribuție de inestimabilă valoare la dezvoltarea teoriei și practicii construcției socialiste, la îmbogățirea tezaurului gîndirii naționale și universale pe care, o datorăm genialului nostru conducător, marelui erou intre eroii neamului, personalitate de frunte a lumii contemporane, secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.înaltul forum al partidului nostru își desfășoară lucrările în atmosfera de puternică mîn- drie patriotică, de aleasă cinstire și recunoștință prilejuită de a- propiata împlinire a 50 de ani de la marea demonstrație antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, în organizarea și desfășurarea căreia, dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. ați avut împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, o contribuție'determinantă. în acest an jubiliar în care [toporul român se pregătește să întîmpine prin noi fapte de muncă cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 și Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.Drumul de glorie și măreție pe care l-a parcurs poporul ro- . mân în epoca celor mai uriașe împliniri din existența sa multimilenară și-a găsit o strălucită Încununare în lichidarea datoriei externe a țării noastre, excepțională realizare adusă la cunoștința întregii națiuni de secretarul general al partidului în deschiderea lucrărilor plenarei și primită cu cea mai mare satisfacție și mîndrie patriotică, realitate ce demonstrează cu puterea de netăgăduit a faptelor justețea politicii partidului și statului. înaltul dinamism al economiei românești, forța și capacitatea acesteia de a se înscrie ne cotele cele mai înalte ale calității si eficientei, de a asigura creșterea continuă a nivelului de trai material si spiritual al tuturor oamenilor muncii.Cu sentimente de cea mai aleasă stimă și prețuire aducem și cu acest prilej, un vibrant și înălțător omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, eminent militant comunist și patriot înflăcărat, ctitorul strălucit al României moderne, luptător neobosit pentru cauza păcii, înțelegerii și colaborării pe planeta noastră, care își consacră de peste 55 de ani, cu pilduitoare dăruire și eroism exemplara sa viață și activitate revoluționară pentru propășirea și înflorirea continuă a patriei, spre binele și fericirea întregii națiuni, pentru edificarea pe pămîntul țării a celei mai dTepte și mai umane orânduiri pe care a cunoscut-o vreodată omenirea.Aducem, totodată, un respectuos si cald omagiu tovarășei Elena Ceaușescu. ilustru om politic si savant de renume mondial pentru activitatea îndelungată pusă în slujba partidului si a poporului, pentru contribuția de cea mai mare însemnătate pe care o aduce la elaborarea si înfăptuirea tuturor planurilor si programelor de dezvoltare economico-socială a patriei. la continua înflorire a științei. învățămîntului si culturii românești. Ia afirmarea tot mai puternică a României în viața internațională. 

tic și autocritic, că nu am reușit să instaurăm în toate unitățile un climat ferm de ordine și disciplină în utilizarea bazei materiale. în aplicarea diferențiată. de la solă la solă, a tehnologiilor de cultură si folosirea deplină, eficientă, a forței de muncă. Acestea sînt. de fapt, si cauzele pentru care în unele unități producțiile n-au fost corespunzătoare. In scopul realizării sarcinilor complexe ce ne revin în acest an. acordăm o atentie deosebită întăririi poli- tico-organizatorice a organizațiilor de partid, creșterii rolului lor conducător în fiecare fermă si unitate agricolă. Pe baza unor programe ferme, acționăm pentru perfecționarea pregătirii profesionale, educarea și formarea mecanizatorilor în spirit revoluționar, conștienti fiind că realizarea tuturor o- biectivelor de dezvoltare intensivă a agriculturii noastre socialiste este posibilă numai cu oameni cu o înaltă pregătire profesională și tehnică.In continuare, vorbitorul a pus accentul pe acțiunile ce se întreprind în județ pentru modernizarea localităților rurale, evidențiind realizările de pînă acum și programele în curs de execuție, care vor contribui la creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii, obiectiv de cea mai mare însemnătate al politicii partidului.Permiteți-mi. mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. să exprim încă o dată hotărîrea comuniștilor. a tuturor oamenilor muncii din județul Argeș, strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, de a-si mobiliza toate forțele și a munci cu elan revoluționar pentru realizarea indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, contribuind astfel la îndeplinirea planurilor de dezvoltare , economico-socială a tării. Ia obținerea celor mai mari producții agricole.

Analiza pe bază de bilanț a rezultatelor obținute pe ansamblul economiei naționale evidențiază cu pregnantă mersul ascendent al întregii noastre economii în dezvoltarea economico- socială a tării noastre. Asemenea tuturor celorlalte sectoare ale economiei naționale, și sectoarele mine, petrol, geologie. energie, construcții si sectorul aprovizionării tehnico-ma- teriale si gospodărirea fondurilor fixe si-au adus contribuția lor Ia îndeplinirea indicatorilor sintetici obținuți în anul 1988. Cu toate acestea, activitatea din aceste sectoare importante ale economiei. în anul care a trecut nu s-a situat, totuși, la nivelul exigentelor formulate de secretarul general al partidului nostru. tovarășul Nicolae Ceaușescu. rezultatele obținute fiind sub nivelul posibilităților noastre. Astfel, producția de lignit si huilă, deși a fost cea mai mare producție din istoria extracției de cărbune din România, s-a situat, totuși. în anul 1988 sub prevederile de plan. Au continuat anul trecut să se manifeste încă neajunsuri în asigurarea, pregătirea si stabilizarea forței de muncă, au continuat să aibă loc unele abateri de la ordinea și disciplina în producție. s-a înregistrat încă un număr de absente nemotivate. precum si un indice scăzut de folosire a timpului de lucru al utilajelor, iar punerea în fupctiune a noilor capacități s-a realizat cu mari întîrzieri.In ramura petrolieră s-a acționat. în unele schele si trusturi, în mod necorespunzător, nivelul producției situînduise sub posibilitățile tehnice reale, în special datorită neexecutării corespunzătoare a lucrărilor de intervenții si reparații la sonde, precum și nepunerii în funcțiune la termen a unui important număr de sonde noi. Neajunsuri au continuat să se manifeste si în sectorul energetic, domeniu, de asemenea, prioritar al economiei naționale. în toate centralele pe cărbune si nu s-a acționat cu tot simțul de răspundere pentru utilizarea completă a capacităților existente.Nivelul de producție realizat în centralele pe cărbune a fost afectat. în mod deosebit, de funcționarea necorespunzătoare a termocentralelor Rovinari și Turceni. care au continuat să lucreze cu mult sub capacitățile programate. De asemenea, cazurile de indisciplină au condus la o exploatare deficitară si la avarii, cu scoatere din producție pe perioade uneori îndelungate a unor mari grupuri energetice. Continuu s-au înregistrat întîrzieri mari în executarea la termen a lucrărilor de revizii, reparații, modernizări a utilajelor, iar calitatea lucrărilor în unele cazuri nu a fost la nivelul corespunzător. De asemenea. au rămas, la energie, o- biective energetice nepuse în funcțiune în 1988. la unele din acestea se lucrează de multi ani. așa cum sînt hidrocentralele de oe Șiret. Buzău sau Rîul Mare Retezat.In domeniul investițiilor, deși rezultatele au fost mai bune decît în 1987. nu am realizat planul pe 1988. Pe trimestrul întii din acest an. deși avem rezultate mai bune decît în aceeași perioadă a anului 1988, totuși, acestea nu sînt nici de această dată pe măsura posibilităților. La energie electrică pe bază de cărbune. în acest trimestru, s-a produs mai puțin din prevederile de plan, în schimb s-a depășit producția de energie electrică pe hidrocarburi ; o greșeală, pentru care eu personal și ministerul am fost criticați de secretarul general al partidului nostru.In continuare vorbitorul a spus : la cărbune total, ca și la huilă netă. înregistrăm nereali- zări în acest trimestru. Și la țiței ne prezentăm cu o nerea- lizare pe acest trimestru.La investiții, deși avem rezultate mai bune decît în tri

mestrul I 1988, există, totuși, o importantă nerealizare ; din 123 de obiective care trebuiau puse în funcțiune, au intrat în producție numai 84. Continuă, de asemenea, să avem utilaje în stoc. în domeniul reparațiilor capitale, planul pe trimestrul I 1989. a fost realizat numai 90,6 la sută.In domeniul aprovizionării tehnico-materiale avem. în general, o situație bună. Ar putea fi și mai bună dacă nu s-ar depăși normele de consum, îndeosebi la combustibil.La toate ministerele si la marea majoritate a județelor cu sarcini de plan privind colectarea la principalele materiale refolosibile nu se realizează cantitățile prevăzute la fier vechi, fontă. cupru, alamă, bronz, plumb, mase plastice și hîrtie.Stocurile supranortnative continuă să fie foarte mari și ritmul lichidării lor este cu totul necorespunzător. îndeosebi la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerul Industriei Electrotehnice care deține în momentul de
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VASILE CARPMult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Plenara Comitetului nostru Central dezbate probleme de excepțională însemnătate pentru prezentul și viitorul patriei noastre, cu sensuri majore, de dimensiuni programatice in. această etapă de importantă istorică.în aproape un sfert de veac ce a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, am beneficiat de idei, teze și orientări novatoare în toate sectoarele vieții materiale și spirituale. în dezvoltarea proprietății socialiste care s-a dovedit singura în măsură să asigure ascensiunea rapidă a forțelor de producție. perfecționarea relațiilor de producție, a organizării și conducerii politice și administrative, a făuririi sistemului democrației noastre muncitorești revoluționare, rea- lizîndu-se, după teza de un înalt umanism a construirii socialismului cu poporul și pentru popor.Făcîndu-mă proape cuitori vă rog să-mî _________ _______dresez vibrantul omagiu, oele mai calde și mai vii mulțumiri, profunda recunoștință, genialului conducător al poporului, strateg vizionar de înaltă gîn- dire și acțiune revoluționară, înflăcărat patriot, marele erou ctitorul contem- general președin- tovarăsul

• a- lo- Olt,600ai ecoul celor de mii de județului < permiteți să a-
între eroii patriei. României socialiste porane, secretarul al partidului, tele republicii, I Nicolae Ceaușescu.Cu cele mai alese sentimente de gratitudine, adresăm mulțumirile noastre pornite din adîncul inimilor tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, eminent om de știință recunoscut pe toate meridianele, care își aduce o contribuție deosebită la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului si statului nostru. acționînd cu înaltă competență și pasiune revoluționară pentru ca știința să devină tot mai mult o forță de producție, ca învățămîntul si cultura să fie atribute esențiale ale formării omului nou. constructor conștient al socialismului si comunismului.în continuare vorbitorul a spus : Mă declar întru totul de acord cu ideile, concluziile și obiectivele cuprinse în documentele supuse dezbaterii plenarei noastre șl doresc să reliefez, că acestea se înscriu în vastul Program al partidului cu profund caracter revoluționar. fundamentat după Congresul al IX-lea. din inițiativa și cu contribuția determinantă, hotărâtoare a tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu.Oamenii muncii din județul Olt au luat cunoștință cu deplină satisfacție, prin glasul cel mai autorizat al României socialiste. secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. de lichidarea datoriei externe a tării. Aceasta demonstrează încă odată justețea politicii științifice a partidului și statului, superioritatea orânduirii noastre socialiste, ce au la bază proprietatea socialistă, temelia sigură și trainică a progresului multilateral al patriei și creșterii bunăstării întregului popor.Referindu-mă la politica de dezvoltare armonioasă, echilibrată a tuturor zonelor și așezărilor urbane și rurale pe baza principiilor moderne și de largă perspectivă ale sistematizării teritoriului și localităților, menționez că și județul Olt a cunoscut în această perioadă cele mai mari și mai profunde transformări înnoitoare. Mai mult de 97 la sută din producția actuală a județului se realizează în capacități puse în funcțiune după Congresul al IX-lea al partidului, iar întreaga producție industrială a anului 1965 se obține în acest an în 11 zile ; producția agricolă a sporit de peste 3 ori, au fost construite din fondurile statului peste 60 mii de apartamente, iar la sate s-au ridicat circa 80 de mii de case noi.Exprim adeziunea deplină a locuitorilor județului, subliniind convingerea că îmbunătățirile propuse a fi aduse Legii privind organizarea administrativ-teritorială a țării, reflec- tind noile realități, vor contribui la dezvoltarea economico- socială a tuturor comunelor, orașelor și județelor — ca 

față 85 la sută din valoarea stocurilor supranormative pe economie.In încheiere vorbitorul a spus : Trăgînd învățămintele necesare din toate aceste ne- împliniri datorită felului defectuos în care ministerele de care mă ocup, precum și eu personal ne desfășurăm activitatea, doresc să vă asigur pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu că lucrătorii din ramurile mine, petrol, geologie, energie, din toate șantierele patriei noastre, precum și cei care lucrează în domeniul aprovizionării tehnico-materiale și gospodăririi fondurilor fixe își vor intensifica eforturile pentru ca în spiritul înaltelor exigente și răspunderi ce ne revin să ne aducem întreaga contribuție la înfăptuirea integrală a prevederilor de plan pe acest cincinal, și prin aceasta, la transpunerea în viață a Programului partidului de continuă înflorire multilaterală a României socialiste. întîmpinînd cu noi și noi succese Congresul al XIV-lea al partidului.

parte integrantă a programului general de dezvoltare a țării. Dezbaterea programelor cu masele largi de cetățeni și înfăptuirea lor, vor crea condiții tot mai bune de muncă și viață, de instruire, de asistență sanitară, de cultură și creație, apropiind satul de oraș, asigurînd astfel creșterea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor.Acționînd în spiritul orientărilor și sarcinilor cuprinse în Tezele din aprilie, în Expunerea din noiembrie anul trecut, comitetul, județean de partid — a spus în continuare vorbitorul — a acordat atenție deosebită perfecționării stilului și metodelor sale de lucru, ale organelor și organizațiilor de partid, in conducerea activității politico-organizatorice, întărirea numerică și calitativă a organizațiilor de partid, sporirea combativității cadrelor de partid și de stat, creșterea responsabilității organelor de conducere colectivă în înfăptuirea o- biectivelor și sarcinilor de plan.După ce s-a referit pe larg Ia rezultatele din anul precedent și ale primului trimestru din acest an, la stadiile unor lucrări de la întreprinderea de Osii și Boghiuri din Balș, întreprinderea de Produse Căr- bunoase și altele, vorbitorul a arătat că biroul comitetului județean de partid nu a reușit să cuprindă în sfera de sprijin și ajutor toate organizațiile de partid, n-a fost suficient de combativ față de unele tendințe de automulțumire și auto- liniștire, de încercările unor secretari de partid, directori de întreprinderi de a justifica unele nerealizări.Pornind de la exigențele formulate de dumneavoastră, acționăm cu fermitate partinică în organizarea și conducerea întregii activități, pentru a ne perfecționa permanent stilul și metodele de lucru, pentru a cunoaște mai bine și a înlătura cauzele care au determinat unele aspecte ale nerespectării disciplinei tehnologice și a muncii, a disciplinei de partid.Măsurile luate de conducerea de partid la propunerile dumneavoastră. mult iubite si stimate tovarășe secretar general, de creștere a procentului de retribuire în natură a lucrătorilor din agricultură, de anulare și reeșalonare a datoriilor cooperativelor agricole de producție — a relevat în continuare vorbitorul — au creat un climat de puternică si responsabilă angajare la muncă, oamenii muncii de la sate vă- zînd și simțind în aceste măsuri grija permanentă pe care partidul. dumneavoastră tovarășe Nicolae Ceaușescu le-o purtați, pentru ca belșugul și bunăstarea să pătrundă tot mai mult în fiecare comună și unitate agricolă. în fiecare casă.Asa cum ne-ati indicat dumneavoastră. am stabilit programe concrete pentru fiecare unitate si sector de activitate si acționăm cu fermitate pentru folosirea cu maximă eficientă a fiecărui metru pătrat de teren, creșterea fertilității solului prin aplicarea întregului complex de lucrări agrotehnice, care să ne dea garanția obținerii unor producții sigure si stabile, la nivelul cerințelor obiectivelor noii revoluții agrare.Vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general, că prin hotărârile luate. în acest an toate unitățile agricole din județul Olt vor încheia activitatea de producție fără pierderi și cu beneficii, programele elaborate reprezentînd elemente de bază la întocmirea planurilor de dezvoltare a localităților.Toți cei ce trăiesc și muncesc in străvechea vatră a Oltului, împreună cu întregul popor, dau o înaltă apreciere politicii externe a partidului si statului nostru, activității dumneavoastră de un înalt patriotism si profund umanism, de analist si vizionar de excepție al fenomenelor internaționale, aducîn- du-vă dumneavoastră, si cu a- cest prilej, mult iubite si stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. mulțumirile noastre fierbinți, știind că. atîta timp cît în fruntea partidului si a tării se află una dintre cele mai mari personalități ale lumii, avem garanția muncii pașnice si a împlinirilor socialiste si comuniste.însuflețiți de strălucitul și eroicul dumneavoastră exemplu de muncă pentru binele si prosperitatea poporului, vă încredințăm că vom acționa si în continuare cu pasiune revoluționară si responsabilitate comunistă. că nu vom precupeți nici un efort pentru a ne îndeplini exemplar obiectivele ce ne revin în acest an si pe întregul cincinal, contribuind astfel Ia ridicarea patriei pe treptele de 

lumină ale progresului sl civilizației socialiste si comuniste. In anul Congresului al XIV-lea — anul aniversării unor remarcabile evenimente istorice — cinci decenii de la marea de
CUVlNTUL TOVARĂȘEI 

MARIA FLUCSĂMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Plenara Comitetului Central are loc în atmosfera de puternică angajare patriotică și revoluționară a întregului nostru popor pentru obținerea unor succese tot mai mari în dezvoltarea economico-socială a tării care să cinstească marile evenimente politice ale anului : aniversarea a 45 de ani de la înfăptuirea actului istoric din August 1944 și Congresul al XIV-lea al partidului.Alături de aceste "evenimente politice de importantă istorică majoră se înscrie și apropiata sărbătoare a zilei de 1 Mai, cînd se împlinește o jumătate de veac de la marea demonstrație antifascistă și antirăzboinică din Româiîia. în organizarea căreia dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, ați avut un rol determinant. acțiune ce atestă profunda implicare a Partidului Comunist Român în viata politico-socială a tării și care a evidențiat — încă de atunci — una din trăsăturile esențiale ale gîndirii si activității revoluționare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale tovarășei Elena Ceaușescu Si anume convingerea că unitatea de acțiune întărește forța maselor populare, că numai unitatea constituie chezășia succesului în luptă.Luind cunoștință cu deosebită bucurie și mîndrie patriotică de realizarea de mare prestigiu internațional a economiei românești — eliberarea sa completă de povara datoriei externe — vă rog să-mi îngăduiți să dau expresie sentimentelor de profundă recunoștință, de aleasă stimă si prețuire ce-i animă pe toți cei ce muncesc în industria ușoară, față de activitatea revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu — strategul strălucit al obținerii acestei noi performante a României socialiste. și să ne reafirmăm și cu acest prilej unitatea de neclintit in jurul partidului, al secretarului său general care constituie garanția înfăptuirii neabătute a politicii de înflorire multilaterală a patriei, de ridi- ca^e c.°ntinuă a nivelului de civilizație materială și spirituala al întregului nostru popor.Referindu-mă la conținutul Raportului privind analiza pe bază de bilanț pe ansamblul e- conomiei naționale. raportez plenarei că în anul 1988, oamenii muncii din industria ușoară au obținut — în toate subramu- rile — sporuri de producție față de anul precedent, precum și creșterea eficienței întregii activități economice a unităților subordonate ministerului nostru. Costurile de producție au fost reduse pe ansamblul ministerului, toate întreprinderile subordonate încheind activitatea anului 1988 cu beneficii.Analizînd însă, cu obiectivitate, în spiritul înaltelor exigențe formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, modul în care funcționează mecanismul economico-financiar în industria ușoară, trebuie să arătăm deschis că atît organizațiile de partid, cît și organele de conducere colectivă din minister, centrale și întreprinderi n-au acționat' cu toată fermitatea pentru realizarea planului la toți indicatorii, pentru aplicarea integrală a măsurilor prevăzute în programele de organizare și modernizare.După ce s-a referit Ia unele neajunsuri manifestate în cursul anului trecut în unele unități în privința gospodăririi judicioase a materiilor prime și a materialelor de bază și utilizarea capacităților de producție, vorbitoarea a arătat' : Pornind de la rezultatele obținute în trimestrul I al acestui an. și mai ales de la neajunsurile manifestate, ce au fost e- vidențiat'e cu prilejul analizelor efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, am luat și vom lua în continuare toate măsurile ce se impun pentru o cît mai temeinică organizare a muncii și desfășurarea corespunzătoare a activității productive.Vă rog să-mi îngăduiți să a- dresez șl în cadrul plenarei cele mai calde mulțumiri secretarului general al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu,
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

EMERICMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimate tovarășe, stimați tovarăși,Mîndri de minunatele realizări care au avut loc in scumpa noastră patrie în anii construcției socialiste. mai ales după Congresul al IX-lea al partidului, care au schimbat din temelii înfățișarea țării, oamenii muncii din județul Harghita — inimă din inima pămîntului românesc — sînt angajați cu toate forțele, asemenea întregului popor, pentru a întîmpina cu rezultate deosebite marile evenimente ale acestui an : Congresul alXIV-lea al partidului, aniversarea a 45 de ani dela istoricul act de Ia 23 August 1944 și împlinirea a cinci decenii de la marea demonstrație antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939. în organizarea căreia un rol hotărâtor ați avut dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. împreună cu 

monstrație antifascistă de la 1 Mai 1939, în fruntea căreia v-ați t aflat dumneavoastră și tovarășa ' Elena Ceaușescu, împlinirea a 45 de ani de la eliberarea patriei.

pentru prețioasele indicații pe care ni le-a dat, pentru orientările de largă perspectivă privind dezvoltarea viitoare a industriei ușoare.Aflîndu-ne la început de nou trimestru, raportez plenarei că toți cei ce muncim în industria ușoară, toate eforturile noastre, ale colectivelor întreprinderilor producătoare pentru export ca și ale unităților specializate de comerț exterior sînt orientate spre creșterea ponderii produselor cu grad superior de prelucrare, care să valorifice mai eficient resursele materiale și umane ale industriei ușoare, a- ducindu-ne astfel contribuția la sporirea eficienței exportului, la sporirea excedentului balanței de plăți externe. în a- celași scop, la elaborarea colecțiilor de prospectare și contractare la export s-a avut în vedere proiectarea de noi produse, ușoare, în conformitate cu cerințele pieței externe, și extinderea noilor tehnologii ce vor asigura un grad de înnoire a producției în industria u- șoară de peste 85 la sută.In continuare, referindu-se la Raportul privind măsurile și acțiunile întreprinse în domeniul sistematizării teritoriului, al organizării și modernizării localităților, vorbitoarea a arătat : Si în industria ușoară s-a resimțit puternic cursul înnoitor imprimat vieții economice și sociale din țara noastră de Congresul al IX-lea al partidului, prin elaborarea și a- plicarea unei strategii unitare și de largă perspectivă pentru repartizarea rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării și asigurarea progresului multilateral al tuturor zonelor și localităților. Astfel, industria ușoară are astăzi unități în toate județele țării, asigurînd 580 mii locuri de muncă, din care 76 la sută pentru femei. Această politică profund umanistă a partidului nostru va fi consecvent continuată prin programele de dezvoltare ale industriei de tricotaje și confecții și celelalte sub- ramuri, prin noile unități de industrie ușoară ce vor apare pe harta țării în localități cum sînt : Cîmpulung Muscel, Hirlău, Ovidiu, Videle. Tîrgu Ocna. Făurei, Moinești. Balș. Ianca, Borșa, Vatra Dornei. Solea și altele.Cu privire la activitatea desfășurată în domeniul muncii de promovare a cadrelor, informez plenara că. în 1988. ministerul nostru s-a preocupat cu mai multă stăruință de cunoașterea, selecționarea, pregătirea și promovarea unui număr mai mare de femei în funcții de răspundere. corespunzător ponderii acestora în industria ușoară. In a- celași timp, în condițiile eforturilor sporite ce se cer în fiecare unitate, și implicit pe ansamblul industriei ușoare, pentru realizarea tuturor indicatorilor planului în acest ah. organizația de partid a ministerului trebuie să manifeste o preocupare deosebită pentru perfecționarea întregii activități de dezvoltare a conștiinței înaintate. revoluționare, a tuturor celor ce muncesc în minister, pentru a sprijini mai competent, a organiza mai bine și a controla mai exigent activitatea economică a întreprinderilor și centralelor industriale.în încheiere vorbitoarea a arătat : Puternic însuflețițide indicațiile și îndemnurile dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, de strălucitul dumneavoastră exemplu de slujire fără preget a intereselor clasei muncitoare, ale patriei și poporului, oamenii muncii din industria ușoară se angajează să acționeze, cu toate forțele, pentru a întîmpina aniversarea a 45 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 și Congresul al XIV-lea al partidului cu noi și importante succese și vă a- dresează din adîncul inimilor lor. cu sentimente de dragoste fierbinte, urări de viață îndelungată, multă sănătate și putere de muncă pentru ca împreună cu mult stimata și iubita tovarășă Elena Ceaușescu să ne conduceți pe mai departe cu. aceeași strălucire partidul și poporul, spre noi și tot mai însemnate victorii, spre înflorirea necontenită a patriei, spre binele și prosperitatea întregii națiuni.
MOLNARmult stimata tovarășă Elena Ceaușescu.Cu sentimente de mare recunoștință pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru binele tării și al întregului nostru popor, vă rog să-mi permiteți, tovarășe secretar general, să dau glas și cu acest prilej — în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Harghita, fără deosebire de naționalitate — sentimentelor noastre de profundă dragoste, admirație și respect pentru munca neobosită. înțeleaptă și plină de răspundere pe care o desfășurați în fruntea partidului și a țării. pusă în slujba îndeplinirii idealurilor noastre de libertate, dreptate socială și bunăstare. înfloririi României socialiste. întăririi păcii, prieteniei și colaborării între popoare.Vă rog să-mi permiteți, totodată. să dau glas sentimentelor noastre de aleasă stimă și mulțumire față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. pentru abnegația șl
(Continuare în pag. a Vl-a)
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PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Urmare din pag. a V-a)înalta răspundere cu care acționează pentru fundamentarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, pentru creșterea rolului științei în întreaga viată economică a tării, pentru ridicarea nivelului de cultură și civilizație al poporului român.Tovarășe secretar general, ne-a umplut inimile de bucurie și mîndrie patriotică vestea pe care ne-ați dat-o că România a lichidat integral datoriile externe. Este un eveniment de o importantă deosebită pentru întreaga viată economică și socială a patriei. El reprezintă dovada strălucită a hărniciei și eforturilor poporului nostru, a puterii economiei românești, condusă și orientată cu clarviziune de Partidul Comunist Român, de dumneavoastră. personal, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Acest nou succes va stimula, fără îndoială, sporirea eforturilor întregului nostru popor pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor economice, va întări și mai mult încrederea tuturor oamenilor muncii în politica partidului — garanția sigură a înaintării ferme a României pe calea progresului și civilizației, ridicării permanente a nivelului de trai al poporului.După ce s-a referit la marile realizări dobîndite de județul Harghita în dezvoltarea social- economică. precum și la rezultatele în îndeplinirea planului, vorbitorul a spus : în ce privește cooperativa agricolă Tuș- nad, vă raportez, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că pe baza indicațiilor prețioase pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitei de lucru la fata locului, acționăm pentru a obține rezultate mult mai bune decît în 1988, cînd prin îndeplinirea și chiar depășirea sarcinilor de plan Ia unele sectoare de activitate am realizat un beneficiu de 5 milioane lei. O asemenea activitate economică ne permite să alocăm, în continuare, fonduri importante pentru dezvoltarea unității, paralel cu acordarea tuturor drepturilor în natură și în bani pentru cooperatori.Practic, am încheiat in bune condiții lucrările actualei campanii de primăvară. aceasta fiind garanția obținerii unor productii-record în acest an. Rezultate bune obținem și la ferma de vaci. Vă asigurăm to
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IOAN POPAMult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Plenara Comitetului Central marchează prin importantele documente supuse dezbaterii un eveniment de seamă în viața partidului și poporului nostru, în procesul de edificare multilaterală a patriei, de ridicare a nivelului de trai material și spiritual al întregii națiuni.Vă rog să-mi permiteți, mult stimate tovarășeNicolae Ceaușescu, să exprim în numele comuniștilor, al oamenilor muncii hunedoreni sentimentele de profundă gratitudine față de activitatea dumneavoastră neobosită pusă în slujba fericirii și prosperității poporului român, însufle- țitor exemplu de spirit revoluționar, novator, de înaltă gin- dire politică și economică, ce călăuzește întreaga națiune la înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului.Prevederile Planului national unic pe anul 1990 și orientările generale pentru viitorul cincinal, măsurile de organizare și modernizare a localităților, c- laborate cu contribuția determinantă și participarea nemijlocită a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sînt în deplină concordanță cu necesitățile și posibilitățile reale ăle țării, cu baza tehnico-materială existentă, situind în centrul întregii activități creșterea intensivă a economiei naționale, dezvoltarea armonioasă, echilibrată a tuturor zonelor, așezărilor urbane și rurale, realizarea unei calități superioare a muncii și vieții.Mărețele succese ale poporului român obținute sub conducerea dumneavoastră clarvăzătoare sînt rodul politicii partidului și statului nostru, de întărire a proprietății socialiste, de asigurare a unei rate înalte de acumulare, temelie de neclintit a progresului multilateral al patriei, a înfăptuirii vastelor programe de dezvoltare în toate domeniile. Justețea acestei politici este și mai mult pusă în evidență de lealitatea de necontestat că în condițiile în care marea majoritate a țărilor lumii se confruntă cu greutăți generate de criza economică mondială, țara noastră pășește viguros înainte pe calea construcției socialiste, în ritmuri ridicate de dezvoltare și stabilitate, asigurînd sporirea continuă a avuției naționale.Caracterul sănătos al economiei noastre a permis realizarea înainte de termen a programului de majorare a retribuției personalului muncitor, menținerea și chiar scăderea unor prețuri, lichidarea într-o perioadă scurtă și în întregime a datoriei externe, în timp ce alte state sînt afectate de inflație, creșterea continuă a prețurilor. suportă povara unor mari datorii și dobînzi bancare.Pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre gloria și măreția scumpei noastre patrii, pentru grija statornică și sprijinul permanent acordat dezvoltării economice și sociale a județului nostru, comuniștii, toți oamenii muncii hunedoreni vă a- dresează, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, cele mai respectuoase mulțumiri, profunde sentimente de dragoste și prețuire, de aleasă considerație.în același timp, exprimăm nemărginita gratitudine fată de 

varășe secretar general că. încă de pe acum. C.Ă.P. Tușnad își depune candidatura la obținerea înaltului titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare" la producția de cartofi și lapte de vacă.în ce privește anularea și re- eșalonarea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție — măsură supusă aprobării plenarei noastre din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, pentru agricultura județului Harghita aceasta este un sprijin deosebit, oglindind grija și atenția partidului și statului nostru pentru dezvoltarea agriculturii, pentru sprijinirea eforturilor țăranilor cooperatori în vederea obținerii de producții vegetale și animale sporite. Practic, prin această măsură, cooperativelor agricole din județul nostru li se vor anula datorii în valoare de peste 1,4 miliarde lei. ceea ce va da posibilitatea de a gospodări mai bine mijloacele materiale si bănești, de a obține producții mai bune și, pe această bază, de a asigura rentabilizarea tuturor u- nitătilor. Noi știm bine, tovarășe secretar general, că acest sprijin acordat agriculturii cooperatiste, înseamnă un mare efort pentru economia națională. De aceea, sîntem hotărîți să cheltuim cu mai’multă grijă fondurile bănești, să stabilim măsuri și să muncim în așa fel încît să realizăm în condiții cît mal bune sarcinile de producție pe acest an si ne întregul cincinal, să sporim eficienta economică în fiecare cooperativă agricolă, să obținem beneficii cit mai mari.în încheiere, exprimînd acordul deplin cu documentele supuse dezbaterii plenarei, am mandat să dau glas voinței unanime a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din unitatea noastră și din întreg județul Harghita de a acționa cu toată răspunderea și dăruirea. ca adevărați revoluționari, pentru înfăptuirea indicațiilor si orientărilor dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, a ho- tărîrilor actualei Plenare a Comitetului Central, astfel încît să ne aducem o contribuție sporită la formarea fondului centralizat al statului de produse agricole, la înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. pentru contribuția adusă la elaborarea și înfăptuirea programelor de edificare multilaterală a patriei, înflorirea învătămîntului. științei și culturii românești, gl cu această ocazie — a spus in continuare vorbitorul — dorim să vă mulțumim din inimă, mult iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. pentru recenta vizită de lucru efectuată împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu în județul Hunedoara. pentru orientările si indicațiile pe care ni le-atl dat și vă încredințăm că ele constituie un prețios îndreptar în activitatea organizației județene de partid, a tuturor oamenilor muncii, în vederea îndeplinirii prevederilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal.Așa cum v-am raportat cu prilejul vizitei, organizațiile de partid. consiliile oamenilor muncii își concentrează preocupările asupra perfecționării activității economice și sociale, creșterii capacității de mobilizare a colectivelor la Îndeplinirea sarcinilor de plan, materializării programelor prioritare și speciale de modernizare a proceselor de producție. Ca urmare a măsurilor întreprinse. în primul trimestru al anului au fost realizate prevederile la un număr important de produse din minerit, siderurgie, industria ușoară, a materialelor de construcții, din alte domenii. Totodată. în luna martie a fost extrasă în Valea Jiului o cantitate de cărbune de 1,17 milioane tone — cea mai mare producție realizată în acest bazin.Prin mai buna organizare a muncii pe șantiere, utilizarea rațională a dotării tehnice și a timpului de lucru, s-a realizat planul la investiții, asigurîn- du-se astfel condiții pentru punerea în funcțiune a obiectivelor prevăzute. Acordînd atenție prioritară activității de export, s-au onorat integral contractele încheiate. Cu toate a- cestea. realizările județului nu se situează Ia toti indicatorii la nivelul prevederilor de plan, al puternicei baze materiale de care dispunem, al cerințelor actualei etape de dezvoltare intensivă a economiei naționale.în cadrul vizitei de lucru în județ, in dialogul cu energeti- cienii de la Mintia, în ședințele consiliilor oamenilor muncii de la Combinatul Siderurgic Hunedoara, întreprinderea Minieră Lupeni și Combinatul Minier Valea Jiului. în întilnirea cu membrii biroului comitetului județean de partid, am fost criticați pentru faptul că avem rămîneri în urmă în sectoarele minier și siderurgic, nu realizăm producțiile de cărbune și oțel la nivelul programelor de dezvoltare din aceste sectoare.Pe baza indicațiilor date de dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, biroul comitetului județean, organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii din unitățile vizitate și-au reanali- zat întreaga activitate, au dezbătut cu toți oamenii muncii în adunările generale deschise sarcinile trasate și au întocmit împreună cu organele centrale, cu ministerele de resort, programe concrete de acțiune, menite să determine sporirea ritmurilor de producție, mai buna folosire a capacităților productive, diminuarea costurilor și consumurilor materiale și energetice, rentabilizarea tuturor unităților și produselor.După ce s-a referit la un ansamblu de măsuri ce se în

treprind în scopul sporirii producției de cărbune, de oțel, de energie electrică, ca și la unele preocupări din domeniul a- griculturii, vorbitorul a spus : în înfăptuirea sarcinilor complexe ce ne revin în acest an, necesitatea accentuării laturilor calitative ale întregii noastre activități impune să acționăm mai susținut pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă, creșterea rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid, întărirea capacității lor de mobilizare a colectivelor la îndeplinirea prevederilor de plan.Avem o organizație de partid puternică, ce numără în rîndu- rile sale peste 112 mii comuniști, din care 38 mii sînt femei și 48 la sută tineri, în măsură să asigure cuprinderea și îndeplinirea importantelor sarcini ce revin județului. Vom manifesta mai multă preocupare pentru înfăptuirea politicii de cadre, selecționarea, pregătirea și promovarea în funcții de conducere a celor mai valoroși muncitori, specialiști, atragerea unui larg activ de partid la soluționarea problemelor econo- mico-sociale din unități, valorificarea ideilor și propunerilor oamenilor muncii.Doresc să folosesc acest prilej pentru a exprima adeziunea
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

TRAIAN G1RBAMult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român își desfășoară lucrările în climatul de puternică angajare patriotică, revoluționară în care toți oamenii muncii din tara noastră acționează cu energie și abnegație pentru transpunerea în viată, în mod exemplar, a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a tezelor și orientărilor cuprinse în Expunerea secretarului general al partidului la ședința comună a Plenarei CC. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești din noiembrie 1988, pentru întîmpinarea marilor e- venimente ale acestui an.Folosim și acest* prilej pentru a sublinia, încă o dată, înalta apreciere pe care țărănimea cooperatistă o dă contribuției determinante a mult' stimatului și iubitului conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la fundamentarea științifică, realistă și creatoare, la elaborarea întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, la soluționarea problemelor complexe ale dezvoltării societății românești, ale vieții internaționale contemporane. în anii de glorie ai epocii inaugurate de Congresul al IX-lea al partidului.O nouă și strălucită expresie a acestei politici o reprezintă plata completă a datoriilor externe, rezultat al muncii eroice a poporului nostru, sub conducerea înțeleaptă a partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. împreună cu întregul popor, țărănimea cooperatistă își exprimă cu profundă mîndrie patriotică deplina satisfacție pentru a- ceastă realizare deosebită, ca o dovadă de necontestat, a forței economiei noastre naționale.Doresc să exprim sentimentele de dragoste și prețuire pe care, asemenea întregului popor. cei ce făuresc pîinea tării vi le poartă pentru grija statornică ce o acordați dezvoltării și modernizării continue a agriculturii, concretizată prin sprijinul substanțial al partidului și statului nostru socialist pentru crearea unei puternice baze tehnico-materiale. pentru făurirea cadrului organizatoric menit să asigure conducerea unitară a tuturor sectoarelor producției agricole, participarea efectivă a țărănimii la viata social-politică a tării. în acest context, vă rog să-mi permiteți să exprim recunoștința țăranilor cooperatori față de propunerea secretarului general al. partidului de a anula toate creditele cooperativelor agricole de producție pînă in anul 1981, anularea creditelor pînă în anul 1985 în unitățile cu o situație financiară mai grea, precum și reeșalonarea tuturor creditelor pînă în anul 1985. Astfel, prin această măsură, cooperativelor agricole de producție și asociațiilor economice intercoopera- tiste li se creează condiții să-si îmbunătățească. în cel mai scurt timp, activitatea și să se echilibreze din punct de vedere financiar.Țărănimea cooperatistă, toți lucrătorii ogoarelor patriei aduc, totodată, cele mai vii mulțumiri mult stimatei tovarășe academician doctor inginer Elena Ceausescu pentru strălucita contribuție la dezvoltarea învătămîntului, științei șl culturii, a ingineriei tehnologice și cercetării agricole, domenii care au un rol de primă importanță în dezvoltarea și modernizarea tuturor sectoarelor agriculturii românești, la creșterea continuă a producției vegetale și animale, la înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.Putem afirma cu deplin te
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

CAROL DINAMult lub’te și stints te tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Prin vasta sferă de probleme pe care le abordează, Plenara Comitetului Central al partidului reprezintă un eveniment politic de maximă importanță în pregătirea celui de-al XIV- lea Congres al P.C.R.. prilejuind evidențierea marilor succese obținute de întregul nostru popor în înfăptuirea neabătută a Programului partidului, în vederea trecerii României în- tr-un nou stadiu, superior de dezvoltare. 

deplină a comuniștilor, a tuturor celor ce trăiesc și muncesc în județul Hunedoara față de politica externă, înțeleaptă și clarvăzătoare a partidului și statului nostru, strălucitele inițiative și acțiuni cu largă rezonanță internațională întreprinse de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, față de poziția constructivă adoptată de România în principalele probleme ale contemporaneității, pentru asigurarea în întreaga lume a unui climat de destindere și colaborare, de pace și progres social.Vă rog să-mi permiteți, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, să dau glas angajamentului ferm al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii hunedoreni de a acționa cu abnegație și dăruire patriotică pentru îndeplinirea exemplară a planului pe acest an și pe întregul cincinal, de a obține realizări de prestigiu în cinstea celei de-a 45-a aniversări a actului istoric de la 23 August 1944 și Congresului al XIV-lea al partidului, sporind contribuția județului la progresul multilateral și propășirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

mei că pe fundalul marilor avantaje pe care le creează organizarea socialistă a agriculturii — proces de la a cărui declanșare se împlinesc anul acesta patru decenii — s-a asigurat creșterea an de an a recoltelor și a livrărilor la fondul de stat, chiar in condiții climatice complexe. Faptul că în primii trei ani ai actualului cincinal s-au obținut, in mod constant, producții anuale totale de cereale de trei ori mai mari decît cele realizate cu 25 de ani în urmă, că tot mai multe unități agricole culeg astăzi 8—10 tone de grîu și orz, sau 20—25 tone de porumb știuleți la hectar pune, cum nu se poate mai elocvent, în lumină marile resurse pe care le are agricultura noastră socialistă, justețea politicii partidului nostru de a dezvolta și întări necontenit proprietatea cooperatistă și de stat din această ramură de bază a economiei naționale.Vorbitorul s-a referit In continuare la faptul că rezultatele obținute în anul 1988 nu sînt pe măsura condițiilor create. In multe cooperative și asociații s-au manifestat abateri de la tehnologiile stabilite, îndeosebi în ce privește respectarea perioadei optime de semănat, a densității și întreținerii culturilor, recoltarea la timp a cerealelor, legumelor și plantelor tehnice.Sîntem conștienți — a spus vorbitorul —- că, neajunsurile din agricultura cooperatistă reflectă și lispurile care continuă să se manifeste în stilul și metodele de muncă ale uniunilor națională și județene și ale consiliilor de conducere din unități, care nu au acționat cu suficientă fermitate pentru ca peste tot să se aplice neabătut hotărîrile de partid, legile țării, prevederile statutare, principiile democrației cooperatiste, în scopul întăririi ordinii și disciplinei, pentru concentrarea tuturor e- forturilor în direcția realizării planului.Vom acționa cu fermitate și răspundere pentru mobilizarea cooperatorilor la executarea lucrărilor de întreținere a culturilor, a lucrărilor în grădini de legume, vii și livezi, la efectuarea udărilor. îmbunătățirea situației în zootehnie vă sta în centrul preocupărilor uniunilor și conducerilor de cooperative, astfel ca în fiecare unitate să se realizeze ritmic sarcinile de producție și livrările de produse animaliere. Pe baza programelor de rentabilizare vom acționa hotărît pentru creșterea veniturilor pe calea valorificării superioare a producției obținute, dezvoltării micii industrii și a prestărilor de servicii. împreună cu organele agricole șl bancare vom întări controlul a- supra folosirii fondurilor proprii și a celor împrumutate, astfel ca orice cheltuială să contribuie la creșterea producțiilor și rentabilității Unităților, la întărirea și dezvoltarea proprietății obștești.Dînd expresie adeziunii depline și atașamentului profund al țărănimii la politica internă și externă a partidului și statului nostru, exprimîndu-mi a- cordul cu materialele prezentate Plenarei Comitetului Central al P.C.R., asigur pe secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că vom face totul pentru ca sarcinile ce revin agriculturii cooperatiste să fie integral îndeplinite, pentru ca în acest an, cînd vom sărbători 45 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistâ și va avea loc cel de-al XIV- lea Congres al partidului, țărănimea să-și sporească substanțial contribuția la creșterea avuției naționale și a nivelului de trai al poporului, la dezvoltarea multilaterală a scumpei noâstre patrii, Republica Socialistă România.
Inaugurînd perioada cea mai rodnică în împliniri din istoria României, Congresul al IX-lea al P.C.R. a promovat uri curs înnoitor în conducerea științifică a întregii societăți, sub impulsul permanent al tezelor și ideilor profund originale ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Elementul esențial, din această perspectivă, îl constituie adoptarea unei strategii revoluționare a dezvoltării economico-sociale, în centrul căreia se situează politica de industrializare socialistă, alocarea unei treimi din venitul național pentru fondul de dezvoltare și aplicarea consecventă, 

în toate sferele de activitate, a cuceririlor revoluției științifice și tehnice contemporane.Pe această politică principială de repartizare a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării se întemeiază și dezvoltarea impetuoasă a județului Galați. Față de anul 1965, producția industrială a județului a crescut de 16 ori, iar productivitatea muncii de 7,4 ori ; Galațiul ocupă locul al 3-lea în producția industrială a țării, furnizînd 68,4 la sută din producția de fontă, 50,2 la sută din cea de oțel și peste 90 la sută din table și benzi. Totodată, producția globală agricolă s-a dublat și s-a amenajat pentru irigații suprafața de 135 mii hectare. In acești ani s-a făurit la Galati un puternic detașament muncitoresc ; s-au construit 81 mii de apartamente din fondurile statului, 80 la sută din populația județului locuind, astăzi, în case noi. S-au dat în folosință numeroase edificii so- cial-culturale, au sporit considerabil, an de an, veniturile oamenilor muncii, volumul desfacerilor de mărfuri crescînd de 3.6 ori.Sint fapte pentru care oamenii muncii din județul Galați, alături de întreaga națiune, nutresc cele mai profunde sentimente de recunoștință și aduc un înalt omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, înflăcă- ratul revoluționar patriot, a cărui exemplară activitate multilaterală este pusă în slujba împlinirii marilor comandamente istorice ale făuririi, cu poporul și pentru popor, a socialismului și comunismului pe pămîntul străbun al patriei.Aducem, deopotrivă, un vibrant omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și de stat, personalitate științifică de largă recunoaștere națională și internațională, dedicată. cu abnegație revoluționară și înalt patriotism, înfăptuirii planurilor și programelor de dezvoltare economico- socială a țării, afirmării științei, învătămîntului și culturii ca factori determinanți ai progresului multilateral al României.Puternica noastră organizație județeană de partid, formată din 110 mii de comuniști, a■ manifestat o continuă preocupare față de creșterea capacității sale de acțiune pentru mobilizarea plenară a comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii, Ia înfăptuirea neabătută a indicațiilor și sarcinilor trasate de dumneavoastră cu prilejul vizitelor de lucru efectuate, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, în județul Galați. Am acționat metodic pentru creșterea răspunderii cadrelor, îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă, perfectionarea sistemelor de organizare și conducere, întărirea controlului de partid șl de stat în toate domeniile de activitate, pentru valorificarea deplină a potențialului tehnic și uman de care dispunem.După ce a pus în evidență unele realizări dobîndite în industrie și în agricultură anul trecut, ca și în primul trimestru al acestui an. referindu-se la unele preocupări curente, vorbitorul a arătat că siderur- giștii gălăteni sînt ferm hotă- rîți să sporească. în continuare, nivelurile zilnice de producție și să realizeze în luna aprilie 700 mii tone otel, cea mai mare producție lunară a combinatului de pînă acum.în agricultură. în condițiile lipsei prelungite de precipitații, se acționează pentru menținerea apei în sol, prin executarea lucrărilor mecanice în mod rațional, asigurînd aplicarea udărilor pe suprafețele -.amenajate la irigat, ziua și noaptea. folosirea rațională a energiei electrice și a motorinei.Lucrătorii ogoarelor gălătene mulțumesc din adîncul inimilor secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru preocuparea statornică fată de continua întărire economică a unităților agricole cooperatiste. exprimată și prin măsurile privind anularea și reeșalo- narea unor datorii contractate în anii anteriori. Întelegînd în toată profunzimea și complexitatea ei această hotărîre. am întocmit programe de acțiuni, urmărite sistematic de secretariatul comitetului județean
CUVlNTUL TOVARĂȘEI 

MARIA GHEORGHEMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Plenara Comitetului Central al partidului, prin problematica dezbaterilor, reflectă încă o dată preocuparea statornică a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru creșterea rolului de conducător politic al organelor și organizațiilor de partid, perfecționarea activității organizatorice, ideologice si politico- educative, pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII- lea și Conferinței Naționale ale partidului. pentru realizarea programelor de dezvoltare eco- nomico-socială a patriei în acest an și în întregul cincinal.Vă rog să-mi îngăduiți să exprim sentimentele de aleasă prețuire ale comuniștilor, ale oamenilor muncii din județul Neamț fată de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, conducătorul înțelept al partidului și statului nostru, ctitorul României socialiste moderne. care, de peste cinci decenii și jumătate, vă identificați cu idealurile partidului și poporului, consacrîndu-vă cu exemplară dăruire comunistă întreaga viată și activitate dezvoltării multilaterale a patriei, cauzei socialismului și comunismului, colaborării si păcii în lume.Cu profund respect și stimă deosebită aducem un înălțător omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere 

de partid. în vederea rambursării creditelor restante, la termenele stabilite.Raportîndu-ne. autocritic, activitatea politico-organizato- rîcă și rezultatele obținute, la exigențele formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. sîntem hotărîți să acționăm cu toată fermitatea pentru înlăturarea stărilor de lucruri negative din toate sectoarele de activitate. Am înregistrat. anul trecut și în primul trimestru din acest an, restanțe față de plan și s-au manifestat multe neajunsuri în agricultură. Aceste aspecte sînt generate de faptul că organele și organizațiile noastre de partid nu au efectuat, în toate cazurile, un control exigent asupra înfăptuirii programelor adoptate, nu au combătut cu fermitate formalismul din activitatea unor consilii ale oamenilor muncii în exercitarea autoconducerii muncitorești, revoluționare.Unele cadre au manifestat lipsă de răspundere. îngăduință. nu s-au angajat cu toată hotărîrea pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate, au cedat ușor în fata unor greutăți, căutînd justificări. în locul modalităților de rezolvare a problemelor.în continuare, vorbitorul a subliniat că documentele supuse spre dezbatere in cadrul plenarei evidențiază, cu strălucire. concepția clarvăzătoare a secretarului general al partidului nostru. tovarășul Nicolae Ceausescu, de aplicare creatoare a principiilor fundamentale ale socialismului științific la condițiile concret istorice ale tării noastre. modul prospectiv și cutezător de abordare a problemelor dezvoltării economice si sociale a patriei.în acest context, as dori să exprim sentimentele de satisfacție Si mindrie legitime cu care locuitorii județului Galati au apreciat caracterul riguros științific si grija permanentă a conducerii partidului. pentru aplicarea principiilor socialiste. de largă perspectivă, ale organizării si modernizării comunelor si a localităților, de perfecționare a organizării unităților din agricultură. în adunările cetățenești si sesiunile consiliilor populare, gălătenii au rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceausescu cele mai fierbinți mulțumiri pentru grija si preocuparea constantă a conducerii partidului fată de sporirea nivelului material si spiritual al oamenilor si creșterea gradului de civilizație al fiecărei comune. Totodată, locuitorii județului s-au angajat să contribuie la valorificarea superioară a potențialului economic al fiecărei unităti. la e- dificarea obiectivelor edilitar- gospodăresti si social-culturale prevăzute. Sînt în curs de aplicare programe de construire si modernizare a morilor si brutăriilor : am trecut la construirea celor 900 apartamente planificate în acest an în mediul rural. volum de locuințe care e- chivalează cu tot ceea ce s-a realizat în satele gălătene în ultimii 10 ani.Propunerile privind nivelurile orientative ale dezvoltării economico-sociale în 1990 si cincinalul 1991—1995 reflectă preocuparea secretarului general al partidului pentru creșterea tot mai puternică a forțelor de producție, pentru dezvoltarea armonioasă a economiei românești.Comuniștii, toti oamenii muncii din județul Galati, strins uniți în jurul partidului, al marelui nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. sînt ferm hotăriti să acționeze pentru îndeplinirea neabătută a planului pe acest an si pe întregul cincinal, a tuturor hotărîrilor adoptate.în preajma aniversării a 50 de ani de la marea demonstrație patriotică, antifascistă si antirăzboinică de la 1 Mai 1939, aducem cel mai fierbinte omagiu. de cuget si simțire, strălucitului revoluționar patriot, marelui Erou între eroii neamului românesc. tovarășului Nicolae Ceausescu, tovarășei Elena Ceausescu, pentru luminosul exemplu de luptă neobosită. de geniu creator, prin care s-a făurit o epocă de aur. fără egal. în Istoria patriei si s-au deschis cele mai luminoase perspective de progres si civilizație națiunii noastre socialiste.

internațională pentru contribuția deosebită la propășirea scumpei noastre patrii. la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la înflorirea continuă a învătămîntului. științei și culturii românești.Beneficiind de roadele politicii înțelepte a partidului si statului nostru în anii ce au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, județul Neamț a cunoscut, asemenea întregii țări, o dezvoltare fără precedent. Pe hartă economică a județului au apărut importante obiective industriale, au fost extinse si modernizate întreprinderile e- xistente. creîndu-se numeroase locuri de muncă. în același timp, o importantă dezvoltare a cunoscut agricultura, a cărei producție a crescut de aproape 4 ori. Au fost realizate peste 54 000 apartamente din fondurile statului, s-a dezvoltat continuu baza materială a învătămîntului, științei și culturii, a ocrotirii sănătății, a serviciilor, s-au modernizat localitățile urbane și rurale.în continuare, vorbitoarea s-a referit la activitatea politică si organizatorică desfășurată de comitetul județean, de organele și organizațiile de partid, pentru realizarea sarcinilor de plan. Ca urmare a analizelor efectuate în unitățile economice și a măsurilor stabilite împreună cu centralele si ministerele de resort, planul pe luna martie a fost îndeplinit la principalii indicatori, recuperîndu-se o parte din restantele înregistrate de la începutul anului. O atentie deosebită a fost acordată aplicării 

programelor de perfecționare a organizării si modernizării proceselor de producție, creșterii productivității muncii, valorificării superioare a resurselor materiale și energetice. mai bunei utilizări a capacităților de producție. In agricultură, sub conducerea organelor si organizațiilor de partid, s-a acționat pentru efectuarea tuturor lucrărilor de sezon de bună calitate, pentru sporirea efectivelor si a producțiilor animaliere. realizarea fondului de stat și a fondului de autoapro- vizionare. Apreciind importanta politică si socială a măsurilor privind anularea si reesalona- rea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție, luate din inițiativa dumneavoastră, tovarășe secretar general Nicolae Ceausescu. oamenii muncii din agricultura județului Neamț, care beneficiază si ei de acest sprijin deosebit, se angajează că vor acționa cu toată fermitatea si dăruirea pentru obținerea în acest an a unor producții-record.Unele rezultate bune obținute în trimestrul I ne îndreptățesc să vă asigurăm că am tras concluziile necesare din lipsurile manifestate in activitatea noastră in anul 1988. cînd nu am realizat principalii indicatori de plan. Nerealizările înregistrate în îndeplinirea sarcinilor ce ne-au revenit se da- toresc faptului că în activitatea biroului comitetului județean, a unor organe si organizații de partid, comuniști și cadre cu munci de răspundere au existat o serie de neajunsuri. Nu am reușit întotdeauna ca prin munca politico-organizatorică să formăm si să dezvoltăm la toti membrii de partid un spirit revoluționar, intransigent pentru înlăturarea îi totalitate a manifestărilor de formalism și rutină, a unor mentalități și practici dăunătoare din concepția unor cadre, care. In loc să găsească soluții eficiente, să lupte pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă unitățile, caută fel de fel de justificări pentru ne- îndeplinirea sarcinilor ce le revin, Această stare de lucruri se datorează și faptului că nu întotdeauna controlul de partid a fost eficient, iar analizele din organele de partid și adunările generale ale organizațiilor de bază nu s-au ridicat la nivelul cerințelor și exigențelor puse în etapa actuală.Toate aceste neajunsuri au făcut obiectul dezbaterilor din plenarele cu activul comitetelor județean, municipale, orășenești și comunale de partid, care s-au desfășurat într-un spirit critic și autocritic, de înaltă responsabilitate în lumina Tezelor, orientărilor șt indicațiilor cuprinse în magistrala Expunere
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

EUGENIU RĂDULESCUMult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, Stimafi tovarăși.Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român își desfășoară lucrările în atmosfera de vibrantă si înălțătoare angajare patriotică a comuniștilor. a tuturor oamenilor muncii, pentru transpunerea în viată a tezelor si orientărilor cuprinse în magistrala Expunere din noiembrie 1988 a tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, ale cărui gîndire teoretică, de o inestimabilă valoare, și activitate practică îndelungată sînt strînș legate de destinele poporului nostru, de soarta civilizației omenirii, de cauza generală a socialismului, devenind pretutindeni simbol al luptei pentru independentă, pace si progres.Am luat cunoștință cu profundă mîndrie patriotică, tovarășe secretar general, de evenimentul de mare cinstire pentru tară si popor — plata integrală a datoriei externe a României, confirmare a inegalabilei dumneavoastră forte de pătrundere a fenomenelor vieții economico-sociale. confirmarea clarviziunii cu care ați gîndit dezvoltarea tării si pentru a cărei înfăptuire ati fost și sînteți neobosita forță dinamizatoare.Sîntem mîndrl să vă avem în fruntea partidului si să vă urmăm neabătut, sîntem mîndri să fim contemporani ai celor mai mari prefaceri din viata economico-socială și politică a tării, pentru care, cu deosebit respect, vă mulțumim.In anii ce au trecut de la Istoricul Congres al IX-lea. perioadă pe care. în semn de aleasă cinstire, cu îndreptățită mîndrie patriotică. întregul nostru popor o numește „Epoca Nicolae Ceausescu". Industria construcțiilor de mașini a cunoscut prefaceri înnoitoare. Pro- ductia-marfă a crescut de peste 3 ori. sporuri însemnate s-au înregistrat în ceea ce privește productivitatea muncii si volumul investițiilor, s-au creat în această perioadă peste 60 unităti noi.Vă rog să-mi permiteți, mult Iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă aduc, Si cu acest prilej, un profund și respectuos omagiu, să exprim cele mai sincere mulțumiri si înalta gratitudine pentru grija permanentă ce o purtati acestei industrii. pentru activitatea neobosită pe care o desfăsurati spre binele si fericirea poporului român si. totodată, să vă asigur de hotărîrea noastră fermă de a acționa cu responsabilitate comunistă pentru transpunerea neabătută în practică a hotărîrilor Congresului al XIII-lea si Conferinței Naționale ale partidului.Referindu-se la analiza pe bază de bilanț a rezultatelor obținute ne ansamblul economiei naționale, formarea si utilizarea resurselor financiare pe anul 1988. vorbitorul a apreciat că aceasta scoate în evidentă realizările importante obținute în dezvoltarea economico-socială a tării. în sporirea producției industriale, a venitului național, a bogăției generale a patriei. 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu din noiembrie 1988, adoptin- du-se măsuri pentru înlăturarea lipsurilor existente, pentru promovarea in activitatea noastră a unul stil de muncă dinamic, angajant, responsabil, revoluționar.Am analizat in toate unitățile și am stabilit, împreună cu organele centrale, programe concrete care să asigure realizarea planului pe trimestrul II și pe întregul an la toți indicatorii. In acest scop, am discutat cu membrii de partid și ceilalți oameni ai muncii modul în care trebuie acționat pentru utilizarea eficientă a tuturor capacităților de producție, folosirea rațională a materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei, pentru intărirea ordinii și disciplinei la* fiecare loc de muncă. O contribuție importantă la realizarea sarcinilor de plan — a precizat vorbitoarea. — o au educația patriotică, revoluționară a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii. însușirea și aplicarea hotărîrilor de partid și a legilor tării, a normelor eticii și echității socialiste, formarea și dezvoltarea concepției materialjst-științifice despre lume și viață.Doresc să exprim în acest cadru totala adeziune a comuniștilor și celorlalți oameni ai muncii din județul Neamț față de vasta și prodigioasa dumneavoastră activitate pe plan extern, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, față de inițiativele și contribuția de inestimabilă valoare pe care le aduceți, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, la solutionarea marilor și complexelor probleme ale contemporaneității, la instaurarea unui climat de înțelegere, colaborare și prietenie, față de modul strălucit în care acționați pentru promovarea unei noi gîndiri și ordini în viata internațională, pentru întărirea unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești, pentru triumful păcii pe planeta noastră.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu. că vom acționa cu fermitate si răspundere revoluționară, cu dăruire și patriotism pentru aplicarea în viață a prețioaselor orientări și indicații date de dumneavoastră, a hotărîrilor ce vor fi adoptate de plenara Comitetului Central al partidului, pentru îndeplinirea exemplară a planului la toți indicatorii ne anul 1989 și pe întregul cincinal. înt.împinînd cu rezultate deosebite mărețele evenimente politice ale acestui an — sărbătorirea zilei de 1 Mai, jubileul glorioasei revoluții din August 1944 si Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.

rezultate la care au contribuit si constructorii de mașini.în anul 1988. comparativ cu rezultatele economico-financiare obținute în 1987, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini a înregistrat o creștere la productia-marfă de 2,4 la sută, la producția netă industrială 7 la sută, la productia-marfă _vîn- dută si încasată 5,6 la sută, la productivitatea muncii 2.1 la sută, la venitul net 13,3 la suta. De asemenea, cheltuielile la 1 000 lei productie-marfă în activitatea industriei s-au realizat cu o economie de 15.8 lei. din care 14,8 lei cheltuieli materiale.Analizîndu-ne activitatea în lumina'exigentelor formulate de dumneavoastră, tovarășe secretar general, trebuie să vă raportăm că rezultatele obținute nu s-au situat la nivelul potențialului tehnic, material Si uman al unităților constructoare de mașini. Bilanțul activității economico-financiare pe anul 1988 dezbătut în adunările generale ale oamenilor muncii ne călăuzește spre direcțiile unde mai avem de acționat pentru realizarea planului la producția fizică și asigurarea cu utilaje a programelor prioritare din economie. Producția- marfă planificată pe ansamblul ministerului s-a realizat în proporție de numai 95.9 la sută, iar planul la export nu a fost îndeplinit.Criticile. pe deplin justificate. adresate constructorilor de mașini de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, ne-au obligat să acționăm cu întreaga răspundere comunistă pentru îmbunătățirea stilului de muncă al conducerii ministerului, centralelor industriale și întreprinderilor. care să conducă la realizări mai bune în trimestrul I. la realizarea integrală a sarcinilor din trimestrul II și pe întregul an 1989.Raportăm plenarei că, urmare a măsurilor stabilite în a- dunările generale din perioada ianuarie-februarie. a hotărîrilor adoptate în biroul executiv al ministerului, productia-marfă în trimestrul I al acestui an s-a realizat cu o creștere de 7,8 la sută, sporuri importante în- registrindu-se și la export fată de aceeași perioadă a anului precedent. S-a îndeplinit integral productivitatea muncii planificată pe trimestru, iar cheltuielile de producție au scăzut cu 12.9 lei la 1 000 lei productie-marfă.Totuși. aceste creșteri nu ne-au fost suficiente pentru a realiza în totalitate planul la productia-marfă și la export, lucru care obligă consiliul de conducere al ministerului, biroul său executiv să-și intensifice acțiunile de îndrumare șl control al unităților, deplasînd centrul de greutate al întregii activități în întreprinderi. împreună cu organele de sinteză, am stabilit să realizăm contracte de lungă durată, să diversificăm formele de comercializare prin contractarea unor obiective complexe, linii de montaj, precum și alte forme de colaborare cu partenerii externi pentru a răspunde cit mai bine cerințelor impuse pe piață.Am mobilizat întregul potențial de cercetare științifică .șl
(Continuare în pag. a Vil-a)
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PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
(Urmare din pag. a Vl-a)proiectare din Institute pentru extinderea tehnologiilor de fabricație cu consumuri reduse de materiale si asimilarea produselor noi, care să valorifice cu randament sporit materiile prime existente. In sectoarele e- nergetic. petrolier. minier, in producția de tractoare, autoturisme si autocamioane, măsurile adoptate vor conduce la reducerea consumurilor de oteluri aliate, de materiale neferoase. de combustibili si carburanți-Avem certitudinea că vom spori calitatea si eficienta muncii noastre numai prin implicarea profundă a Specialiștilor din institutele de cercetare științifică și inginerie tehnologică în acțiunea de organizare si modernizare a proceselor de producție, prin creșterea rolului stilntei în perfectionarea si dezvoltarea industriei — activitate complexă in care beneficiem de sprijinul Consiliului National al Științei si Invătă- mintului. condus cu înaltă competentă de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. ilustru om politic, savant de largă recunoaștere internațională, căreia, și cu acest prilej, îl adresăm alesele noastre mulțumiri și întreaga recunoștință.Sarcinile ce revin unităților constructoare de mașini in perioada următoare sînt deosebit de complexe. Pentru luna aprilie am lansat în fabricație toate contractele aferente producției destinate exportului si pentru intern. Urmărim, pe bază de grafice zilnice, realizarea exportului, lichidarea stocului de produse nevămuite si a produselor pentru intern. îndeplinirea riguroasă a indicatorilor de eficientă cu încadrarea în normativele financiare.

Constructorilor de mașini în cincinalul 1991—1995 le revin sarcini deosebit de mobilizatoare. menite să asigure dotarea sectoarelor prioritare ale e- conomiei naționale cu instalații si utilaje de nivel tehnic și calitativ superior — a spus în continuare vorbitorul. Pentru această perioadă se prevăd ritmuri anuale ridicate de creștere a productiei-marfă. bazate în principal ne seama creșterii productivității muncii, a ponderii exportului în totalul productiei-marfă. a gradului de înnoire a producției, precum si pe Îmbunătățirea substanțială a eficientei fondurilor fixe.Asigurăm plenara că vom acționa cu fermitate revoluționară, adoptind un stil de muncă care să ne conducă la îmbunătățirea întregii activități, avind datoria de Comuniști să răspundem prin fapte de muncă sprijinului acordat permanent puternicului detașament de oameni ai muncii din construcția de mașini si că vom întîmpina cu bune rezultate aniversarea a 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială si națională. antifascistă si antiim- perialistă si cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.Exprimîndu-ml deplinul acord cu documentele supuse dezbaterii Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român. dind glas gîndurilor si simtămintelor constructorilor de mașini, aduc si cu acest prilej un fierbinte omagiu marelui Erou al națiunii, care slujește cu exemplară dăruire si patos revoluționar interesele supreme ale poporului român, cauza socialismului. păcii si progresului, secretarul general al partidului. președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceausescu.
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN OLTEANUMult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceausescu,Stimate tovarășe, stimati tovarăși.Prin importanta problemelor pe care le dezbate, actuala Plenară a Comitetului Central se înscrie ca un moment de o deosebită însemnătate în activitatea comuniștilor, a întregului nostru popor, pentru înfăptuirea neabătută a Programului partidului. a hotărîrilor Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale. a tezelor, ideilor si o- rientărilor de inestimabilă valoare teoretică si practică cuprinse în istorica Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, din noiembrie 1988 — program de muncă si acțiune pentru întregul popor, nouă si excepțională contribuție a genialului nostru conducător la dezvoltarea creatoare a socialismului științific.Marile izbinzi din glorioasa „Epocă Nicolae Ceausescu" in dezvoltarea si modernizarea industriei. agriculturii, a celorlalte sectoare ale activității umane. în ridicarea nivelului de trai material si spiritual al întregii națiuni se află la baza importantei realizări, anunțată în plenară — achitarea datoriilor externe, eveniment de epocală însemnătate politică si e- conomică. dat fiind faptul că sintem prima tară din lume care, in condițiile adîncirll crizei economice mondiale, a reușit să înlăture prin propriileforte economice povara datoriilor externe, ceea ce deschide noi perspective de progres întregii țări, de întărire si mai puternică a independentei României socialiste, creșterii prestigiului său în lume.Exprimînd cele mai alese sentimente de stimă si prețuire față de cel care ne călăuzește pe drumul de lumină, înnoitor, inaugurat de Congresul al IX-lea al partidului — 

eveniment ce va râmîne incrustat pentru totdeauna cu litere de aur în milenara noastră istorie —. vă rog să-mi permiteți să dau glas omagiului profund pe care totl cei ce îsi desfășoară activitatea în domeniul propagandei, al muncii po- litico-ideologice si cultural-educative îl aduc. împreună cu tara, marelui conducător al partidului Si poporului. Erou intre eroii neamului, simbolul României de astăzi si de mîine. al unității de granit a națiunii noastre, apărător si promotor ferm al intereselor supreme ale națiunii noastre. înflăcărat patriot si luptător revoluționar, strălucit ginditor. proeminentă personalitate a lumii contemporane. a mișcării comuniste si muncitorești internaționale, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Totodată, exprimăm un cald

șl respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu pentru îndelungata și eroica activitate revoluționară desfășurată în rîn- durile partidului nostru comunist. pentru prețioasa contribuție pe care a adus-o și o aduce, ca remarcabilă personalitate politică și de stat, ca strălucit om de știință de renume mondial, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la continua înflorire a științei, învă- tămîntulul și culturii românești, la afirmarea lor puternică în lume.întreaga activitate de educație politico-ideologică are la bază Programul partidului de făurire 'a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism, Programul ideologic, tezele, aprecierile șl orientările de ■ iineătixnabilă însemnătate teoretică și practică ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cuprinse în monumentala sa o- peră, care sintetizează îndelungata și eroica luptă a poporului român pentru unitate, independentă și suveranitate, pentru eliberare națională și socială, pentru socialism, aducind o strălucită contribuție la îmbogățirea gîndirii și practicii revoluționare, naționale și universale, la aplicarea consecventă. creatoare a legităților și a- de.vărurilor fundamentale ale socialismului științific la condițiile concrete din România.O minunată școală de educare revoluționară, de ridicare a nivelului muncii ideologice și politico-educative a constituit-o dezbaterea cu activul de partid, cu toți comuniștii, cu întregul popor a Tezelor din aprilie și a .magistralei Expuneri a tovarășului Nicolae Ceaușescu din noiembrie 1988, care a adus o prețioasă contribuție la mai buna înțelegere a principalelor fenomene ale lumii contemporane. la cunoașterea de către oamenii muncii a obiectivelor actualei etape a construcției socialismului, la participarea lor și mai activă. în cadrul largului sistem al democrației noastre muncitorești-revoluționare. la luarea deciziilor și transpunerea lor in viată.în continuare, referindu-se la preocupările privind ridicarea Ia un nivel calitativ superior a activității ideologice, politice și educative, legarea acesteia mai strînsă de sarcinile concrete de producție, de cerințele dezvoltării economico-sociale. vorbitorul a spus : însușindu-ne întru totul aprecierea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la răminerea în urmă a acestei activități fată de dezvoltarea generală a societății noastre, se Impune să acționăm cu toată răspunderea și energia pentru transpunerea neabătută. în viată a prevederilor Programului Ideologic, a sarcinilor și orientărilor secretarului general al

partidului privind ridicarea conținutului teoretic, de idei și a eficienței întregii munci ideologice și politico-educative. Datoria noastră cea mai înaltă, de onoare și răspundere comunistă, trebuie să o constituie, în permanență, aprofundarea și însușirea temeinică a bogăției de concepte, teze și aprecieri teoretice și politice elaborate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care stau la baza politicii științifice a partidului. Folosind larg și eficient toate formele și mijloacele de care dispune munca de. propagandă, vom adinei explicarea argumentată și convingătoare a conceptului profund original elaborat de secretarul general al partidului, de edificare a socialismului cu poporul, pentru popor, a continuității legice, obiective a procesului revoluționar, pentru a fi pe deplin înțelese și însușite de către întregul popor fundamentele științifice ale necesității creșterii rolului conducător al partidului — centru vital al națiunii noastre —, rolul clasei muncitoare în înfăptuirea revoluției și construcției socialiste, căile trecerii omenirii de la capitalism la socialism, rolul și funcțiile statului nostru socialist, însemnătatea și unicitatea în lume a sistemului larg al democrației noastre muncitorești-revolutionare, care asigură participarea nemijlocită, egală a tuturor oamenilor muncii la conducerea societății. O atenție deosebită vom acorda înțelegerii politicii partidului de acumulare socialistă, de repartizare echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, cerință fundamentală a complexului proces de edificare a socialismului și comunismului.Pe baza tezelor tovarășului Nicolae Ceaușescu, vom acționa pentru înțelegerea temeinică de către toți cetățenii a necesității dezvoltării și perfecționării continue a proprietății socialiste, de stat și cooperatiste, baza unică și sigură a propășirii societății noastre spre ’viitorul comunist, suportul creșterii necontenite a nivelului de trai al poporului, al asigurării deplinei egalități a oamenilor muncii în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari.Sintem hotăriți să facem totul pentru îmbunătățirea conținutului învățămîntului politico- ideologic, al propagandei prin conferințe, al predării științelor sociale, al mesajului educativ al cărții, al materialelor din presă, al emisiunilor de radio- televiziune și, mai ales, pentru finalizarea actului de educație în rezultatele obținute în muncă, în comportamentul oamenilor în producție, familie și societate. în afirmarea tot mal puternică a principiilor eticii și echității socialiste. Vom subordona întreaga activitate po- litico-educativă telului profund t -anist al formării omului nou, înaintat al societății. noastre, cu un larg orizont de cunoștințe și cu un profil moral avansat, animat de un puternic spirit revoluționar și de o înaltă răspundere pentru interesele fundamentale ale poporului, profund devotat cauzei partidului, socialismului și comunismului.Toate formele și mijloacele muncii politico-ideologice și cultural-educative. toți factorii educaționali își vor intensifica și perfecționa activitatea consacrată înarmării comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii cu concepția materialistă, înaintată, științifică despre lume și viată, ridicării nivelului general de cultură și afirmării ple

nare a personalității Și forței creatoare a maselor.Așa cum ne-ati cerut în repetate rînduri dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vom acorda o atenție deosebită cultivării și dezvoltării patriotismului revoluționar. a mîndriei fată de realizările mărețe ale socialismului. imprimînd întregii activități ideologice un caracter militant, sporind și mai mult spiritul ei combativ fată de lipsuri și neajunsuri, fată de orice Încălcare a hotărîrilor de partid și a legilor țării. Vom combate cu fermitate orice manifestări de nationalism, șovinism, rasism, concepțiile idealiste, mistice, obscurantiste, mentalitățile retrograde, ce sint în contradicție cu civilizația, cu însăși noțiunea de om; de umanism. Totodată, vom adopta o poziție mai combativă față de teoriile ce fac apologia capitalismului, care contestă rolul conducător al partidului comunist și al clasei muncitoare în societate, precum și față de revizionism, iredentism, de cei Care ne denaturează și ne denigrează istoria națională. minimalizează ori neagă realizările noastre socialiste, de fapt socialisrfiul ca orînduire.Punind accentul pe legătura indisolubilă dintre politica internă și cea externă a partidului Și statului nostru, munca de propagandă va evidenția cu și mai multă putere înaltul prestigiu și larga audiență de care se bucură în lume inițiativele de pace și colaborare ale României socialiste, ale președintelui său. tovarășul Nicolae Ceaușescu. recunoscut pretutindeni drept erou al păcii; colaborării și înțelegerii intre popoare.Trăgînd toate învățămintele din activitatea de pînă acum. Secția Propagandă și Presă a Comitetului Central al partidului își va perfecționa stilul și metodele de muncă. își va integra mal bine activitatea în efortul general al organelor și organizațiilor de partid, punînd un accent deosebit pe intensificarea acestei activități la fiecare loc de muncă — acolo unde se hotărăște. de fapt, soarta planurilor și programelor de producție și se formează omul nou — va acționa cu mai multă fermitate în scopul diversificării și sporirii eficientei muncii politico- ideologice și educative, prin a- dîncirea conținutului ei de idei, în strînsă legătură cu sarcinile și obiectivele ce stau în fața partidului și poporului în actuala etapă.Vă rugăm să ne permiteți să vă adresăm dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. dumneavoastră. mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,. cele mai. vii și respectuoase mulțumiri și nemărginita noastră recunoștință pentru prețioasele îndrumări și sprijinul zilnic pe care rii-1 acordați,. și să vă asigurăm, cu înaltă, responsabilitate cqțnțmiș- tă, că vom , face totul pentru perfecționarea ,activității politico-educative. întîmpinînd marile evenimente ale acestui an — cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- perialistă și Congresul al .XIV-lea al partidului — cu noi șl importante realizări în toate domeniile.. Ne angajăm solemn să ne a- ducem întreaga contribuție la înfăptuirea . fermă a hotărîrilor plenarei. , a mărețelor planuri de dezvoltare viitoare a României, la transpunerea exemplară în viață a magistralelor teze, sarcini si orientări ale mult stimatului și iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
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triei în perioada următoare și în perspectivă pînă în anul 2000, vorbitorul a arătat : Dăm o înaltă apreciere orientării formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia participarea la diviziunea mondială a muncii va rămîne o componentă esențială a edificării socialismului și comunismului în România, o preocupare fundamentală în activitatea internațională a partidului și statului nostru.Așa cum se cunoaște. în pas cu marile realizări ale economiei naționale. volumul comerțului nostru exterior a înregistrat creșteri semnificative atît în 1988. cit și în primul trimestru 1989. dar realizările, mai ales pe linia exportului, nu se înscriu încă în întregime în cerințele și exigentele actuale.Nouă, celor care lucrăm ne
mijlocit în comerțul exterior, ne este limpede că nerealizări- le din acest sector se datorează, în bună parte, lipsurilor manifestate în munca pe care am desfășurat-o, începind cu asigurarea ritmică si Ia nivelul planului a contractelor pentru capacitățile productive afectate exportului și mergînd pînă la valorificarea și încasarea contravalorii mărfurilor românești desfăcute pe piețele externe. Au apărut, de asemenea, deficiențe în ceea ce privește a- ducerea la timp a unor importuri necesare diverselor ramuri productive. Vorbitorul a arătat, totodată, că volumul exportului putea fi substanțial mărit dacă s-ar fi acționat cu toată hotărîrea pentru realizarea tuturor obiectivelor stabilite.Desprinzînd toate învățămintele din criticile ce ni le-ați adresat, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că eliminarea neajunsurilor stă permanent în atenția noastră și că, împreună cu producătorii pentru export, ne vom concentra toate eforturile în vederea îndeplinirii integrale a prevederilor de plan, a sarcinilor ce ne sînt trasate pe linia perfecționării continue a activității de comerț exterior.Acționăm susținut pentru contractarea mărfurilor destinate pieței externe, în structura prevăzută în plan și în condiții de maximă eficiență, punînd accentul pe produsele construcțiilor de mașini. Concomitent, împreună cu ministerele e- conomice și centralele industriale, urmărim riguros executarea cu prioritate și livrarea la termen și de calitate a produselor contractate cu beneficiarii străini, astfel ca să sporim substanțial volumul exportului și, implicit, al încasărilor valutare.Ne preocupăm îndeaproape de efectuarea la timp a importurilor aprobate, acționînd permanent pentru creșterea ponderii materiilor prime și materialelor necesare economiei naționale, obținute pe seama cooperării în prpducție sau prin compensare- cu exportul de produse românești, îndeosebi <5i.n ramurile constructoare de mașini.Sîntem conștient! că. In sfera producției, cit și în cea a comercializării, există largi posibilități pentru creșterea eficienței exportului, care, bine folosite, ne vor permite să do- bîndim rezultate mult superioara în acest domeniu. Ne revine îndatorirea — și sîntem hotăriți — ca, împreună cu ministerele economice și centralele industriale, să valorificăm la maxim acest potențial, prin modernizarea producției de export, printr-q mai bună prospectare a piețelor externe și folosirea celor mai favorabile momente conjuncturale. precum și prin perfecționarea formelor de comercializare pe care le practicăm.In concordantă cu programele de dezvoltare și modernizare a

economiei și ținînd seama de indicațiile secretarului general al partidului, ne vom organiza mai bine întreaga activitate consacrată îndeplinirii sarcinii de creștere accentuată, pe baza e- galității și avantajului reciproc, a cooperării și specializării in producție cu alte state, forme moderne ale relațiilor economice internaționale, care conferă stabilitate și perspectivă schimburilor dintre parteneri. Inlătu- rînd neajunsurile și lipsurile de pînă acum, ne vom spori eforturile pentru finalizarea obiectivelor în execuție, pentru aplicarea orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind intensificarea participării la construirea de obiective în străinătate în scopul promovării exportului românesc de mașini și utilaje, al asigurării unei părți cit mai mari din necesarul economiei naționale de materii prime și materiale de bază, al dezvoltării trainice a relațiilor generale ale României cu alte Etate.Avind în vedere puternica dezvoltare și modernizare a forțelor de producție, prefigurată in cincinalul viitor și pînă in anul 2000, și folosind din plin condițiile create de lichidarea datoriei externe, vom acționa energic, încă de pe acum, împreună cu ministerele economice, centralele industriale, institutele de cercetare și proiectare, in direcția înfăptuirii obiectivului de cea mai mare importanță stabilit de conducerea partidului și statului privind creșterea substanțială a ponderii exportului în volumul producției industriale, astfel ca să asigurăm folosirea completă și eficientă a capacităților de producție și a forței de muncă, creșterea nivelului de trai al poporului.Referindu-se la importanța sarcinilor pe care Ie au cel ce lucrează în acest sector, vorbitorul a arătat că aceasta face imperios necesare întărirea muncii organelor și organizațiilor de partid, creșterea răspunderii organelor de conducere din minister și întreprinderile de comerț exterior, impune o grijă sporită față de selecționarea cadrelor, față de pregătirea lor politico-ideologică și profesională, pentru cultivarea la toți lucrătorii din sistem a dragostei față de patrie și popor, a hotărîrii de a lunta ferm pentru aDărarea avuției si intereselor țării. Sîntem ferm hotăriți să facem o cotitură radicală în a- ceastă direcție.Noi. cei ce lucrăm în comerțul exterior, dispunem de condiții deosebit de favorabile dezvoltării schimburilor și cooperării economice, ca rod al intensei și neobositei activități internaționale desfășurate de secretarul general al partidului, împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, cu prilejul întîlniri- lor, înțelegerilor și acordurilor realizate cu numeroși conducători de state șl guverne de pe toate meridianele globului.Beneficiem, totodată, de grifa deosebită ne care tovarășul Nicolae Ceaușescu o conferă sectorului nostru de activitate, de orientările si indicațiile sale deosebit de prețioase, de sprijinul nemijlocit și permanent pe care ni-1 acordă în soluționarea problemelor cu care ne confruntăm.Considerăm o datorie de onoare. a arătat în continuare vorbitorul, să aducem prinosul recunoștinței noastre tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu și să răspundem însuflețitoareior îndemnuri ale secretarului general al partidului, încrederii pe care ne-o acordă cu angajamentul solemn de a munci fără preget, în spirit revoluționar, intr-un climat de deplină mobilizare, pentru a întîmpina cu realizări deosebite ziua de 23 August și cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Asemenea tuturor participan- ților la Plenara Comitetului Central, întregului nostru popor, trăiesc cu putere sentimentul unei nemărginite mîn- drii patriotice izvorite din istorica declarație prin care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a făcut cunoscut țării și lumii că România și-a lichidat datoria externă.Rod al unei strategii economice originale, elaborată și dezvoltată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. și al muncii eroice a harnicului nostru popor. această strălucită realizare se înscrie cu litere de aur în multimilenara și glorioasa cronică a patriei, avind, totodată, multiple semnificații internaționale. Succesul strategiei românești apare cu atît mai remarcabil cu cit. simultan cu plata datoriei externe, economia națională a continuat să

se dezvolte. înfăptuindu-se ample programe de investiții productive și social-edilitare, asigurîndu-se stabilitatea preturilor și echilibrul financiar- bugetar, menținîndu-se creșterea neîntreruptă a nivelului de trai material și. spiritual al tuturor cetățenilor țării.In acest fel. România oferă, din nou. lumii un exemplu de ceea ce poate înfăptui un popor liber, strîns unit în jurul partidului, al eminentului său conducător și hotărît să-și împlinească cele mai înalte aspirații de progres și prosperitate. mergînd ferm pe calea socialismului și comunismului.O deosebită contribuție la obținerea acestor rezultate șl-o aduce mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu. eminent om politic și de stat, savant de largă recunoaștere internațională. căreia îi aducem și cu acest prilej un călduros șl respectuos omagiu.Referindu-se la faptul că problematica supusă dezbaterii plenarei este complexă și de mare importantă pentru dezvoltarea economico-socială a pa

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
IOACHIM MOGAMult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Actuala Plenară a Comitetului Central constituie, prin problemele supuse dezbaterii, un eveniment de însemnătate majoră în viața partidului și a țârii, pentru înfăptuirea neabătută a Programului partidului, a obiectivelor stabilite de Congresul al XlII-lea și Conferința Națională, a tezelor, ideilor și orientărilor dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, cuprinse in magistrala Expunere la înaltul forum al democrației noastre muncitorești-revoluțio- nare, din noiembrie 1988. pentru transformarea revoluționară a societății românești, tre

cerea la un nou stadiu de dezvoltare economico-socială.Semnificațiile actualei plenare sînt mult amplificate, de una din strălucitele realizări ale poporului nostru — achitarea, prin propria sa muncă, a tuturor datoriilor externe — a- nunțată, ieri, la deschiderea lucrărilor. de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Această realizare istorică, ilustrează in modul cel mai convingător, justețea politicii partidului și statului nostru, vigoarea și dinamismul economiei naționale, realismul și profunzimea măsurilor întreprinse de dumneavoastră. mult stimate tovarășe secretar general, pentru perfecționarea continuă a conducerii, planificării și organizării întregii activități economice, dezvoltarea proprietății socialiste și consolidarea independenței și suveranității naționale.

Constituie pentru mine o înaltă cinste și onoare, să reafirm, și cu acest prilej, sentimentele, de profundă stimă și înaltă prețuire, pe care le nutresc comuniștii, toți oamenii muncii din județul Cluj, față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele Erou intre eroii neamului, strălucit conducător al partidului și statului, care de peste cinci decenii și jumătate vă dedicați cu neasemuită dăruire, înfăptuirii idealurilor supreme ale poporului român de unitate, independentă, libertate și progres, colaborării și păcii în lume.Exprim, totodată, sentimentele noastre de aleasă știmă și înaltă gratitudine, față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminentă personalitate a partidului și statului nostru, pentru contribuția deosebită adusă la fundamentarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a tării, afirmarea științei. învățămîntului și culturii, ca factori importanți ai progresului multilateral al României.Asemenea întregii țări. în anii glorioși, parcurși de la istoricul Congres al IX-Iea. și județul Cluj a cunoscut o dezvoltare economică și socială fără precedent. Producția industrială a crescut de peste 8 ori, cea agricolă de circa 4 ori. au fost construite peste 120 mii apartamente confortabile si s-a realizat o bază materială puternică pentru dezvoltarea învătămîntului, științei, artei șl culturii.Toate acestea datorîndu-se grijii și sprijinului dumneavoastră permanent șl substanțial pentru care vă rog să-mț permiteți mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu să vă transmit .mulțumirile și adînca recunoștință ale tuturor oamenilor muncii din județul Cluj.Vă raportez tovarășe secretar general că. în anul trecut, s-au obținut, pe ansamblul județului, rezultate pozitive în înfăptuirea programelor de dezvoltare In profil teritorial. Acordind atenție deosebită problemelor care vizează perfecționarea organizării și modernizarea producției, creșterea eficienței economice, au fost create condiții de realizare a întregului spor de producție pe seama sporirii productivității muncii. Prevederile planului de beneficii in industrie au fost îndeplinite în proporție de 114,3 la sută. Prin asimilarea în fabricație a noi produse și finalizarea a 538 obiective de cercetare științifică și Inginerie tehnologică, s-au asigurat creșterea gradului de înnoire a producției la peste 50 la sută, diminuarea consumurilor materiale și energetice, economi- sindu-se, 11 500 tone metal, 110 000 tone combustibil convențional și 73 000 MWh energie electrică.In primul trimestru al acestui an, am urmărit să se asigure încărcarea deplină a capacităților de producție, valorificarea complexă a resurselor, sporirea rentabilității și eficienței economice a întregii activități. Pe seama creșterii productivității s-a obținut un spor de producție marfă industrială de aproape 500 milioane lei, în condițiile diminuării costurilor la 1 000 lei producție marfă, iar livrările de mărfuri către beneficiarii externi pe relația devize convertibile, sînt superioare cu aproape 28 Ia sută față de aceeași perioadă din anul trecut.Cu toate acestea, bilanțul anului trecut și al primului trimestru al anului curent, nu reflectă pe deplin posibilitățile de care dispunem. Am înregistrat restanțe la unele produse fizice, nu s-au asigurat comenzi și contracte la nivelul sarcinilor planului de export, mai avem întreprinderi la care s-au depășit nivelurile consumurilor materiale și al costurilor de fabricație.Trăgind toate învățămintele din lipsurile manifestate care se datoresc și deficientelor existente in stilul și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, ale biroului comitetului județean de partid, am stabilit un ansamblu de măsuri a căror aplicare va conduce la recuperarea răpunerilor in urmă la producția fizică, la sporirea exportului, folosirea rațională a fondurilor materiale și financiare, la rentabilizarea tuturor produselor, creșterea eficientei întregii activități.Ințelegind pe deplin semnificația sprijinului deosebit acordat unităților agricole prin măsurile adoptate din inițiativa dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, de anulare, totală sau parțială, a creditelor cooperativelor agri

cole de producție și de reeșa- lonare a restituirii unora, de care vor beneficia și unități din județul nostru — pentru care vă adresăm, din toată inima, cele mai vii mulțumiri —, am stabilit programe de măsuri a căror înfăptuire va duce la folosirea cu maximă eficientă a fondului funciar, obținerea unor producții superioare în toate sectoarele, la nivelul obiectivelor noii revoluții agrare, sporirea veniturilor șl creșterea rentabilității.In continuare, referindu-se la raportul privind măsurile întreprinse în domeniul sistematizării teritoriului, organizării șl modernizării localităților, vorbitorul a arătat că aceste măsuri se înscriu în vastul program, cu caracter revoluționar, elaborat și fundamentat după Congresul al IX-lea al partidului, care asigură amplasarea rațională a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării. Acest amplu proces de modernizare a localităților urbane și rurale, început cu peste 21 de ani în urmă, demonstrează cu putere justețea măsurilor stabilite, care au condus Ia dezvoltarea economico-socială și înflorirea continuă a județelor și localităților, la creșterea bunăstării întregului popor și generează pentru noi toți sentimente de mindrie patriotică și deplină satisfacție ca, de altfel, pentru tot ceea ce s-a înfăptuit at.it de strălucit in țara noastră, îndeosebi după Congresul al IX- lea al partidului, în care rolul determinant l-a avut tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru.In scopul realizării importantelor sarcini de dezvoltare economico-socială a județului, vom acționa cu fermitate și răspundere pentru perfecționarea întregii activități a comitetelor județean, municipale, orășenești și comunale de partid, pentru creșterea rolului politic, conducător al organizațiilor de partid în toate sectoarele de activitate, antrenarea tot mai puternică a activului de partid, a tuturor comuniștilor și îmbunătățirea activității de selecționare, repartizare și promovare a cadrelor, creșterea răspunderii acestora, întărirea ordinii și disciplinei.Vom desfășura o mai largă șl eficientă activitate politico- ideologică, pentru educarea patriotică, revoluționară a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, așezind la baza întregului proces de educare și formare a omului nou, Programul partidului de făurire a socic 4- ții socialiste multilateral d- - voltate și înaintare a Român i spre comunism, Programul ideologic, tezele șl orientările cuprinse în Expunerea secretarului general al partidului la marele forum al democrației muncitorești-revoluționare din noiembrie anul trecut.Vom acționa pentru combaterea cu fermitate a concepțiilor și teoriilor retrograde, naționaliste, șoviniste, a teoriilor reacționare de denigrare a socialismului, a marilor înfăptuiri ale poporului, de amestec în treburile interne ale țării noastre.Exprim, și cu acest prilej, deplina adeziune și recunoștință ale comuniștilor, ale tuturor locuitorilor județului Cluj față de strălucita activitate desfășurată de dumneavoastră, mult stimate șl iubite tovarășa Nicolae Ceaușescu, pentru inițiativele de soluționare pașnica a problemelor internaționale, peptru instaurarea în lume a unui climat trainic de destindere, securitate și largă colaborare, în care toate popoarele să-și poată concentra eforturile creatoare în direcția dezvoltării libere, independente, pe calea progresului economic și social, care au făcut ca România, și președintele ei, să se bucure, în prezent, de un prestigiu fără precedent pe toate meridianele globului.în încheiere vorbitorul a spus: Odată cu exprimarea acordului deplin față de conținutul tuturor documentelor ce vor fi a- doptate de plenară, vă rog să-mi îngăduiți să dau glas hotărîrii de neclintit a celor peste 124 000 de comuniști, a tuturor oamenilor muncii din județul Cluj de a înfăptui exemplar hotăririle plenarei, și să vă asigur pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, pe mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, că organizația județeană de partid, toți oamenii muncii clujeni, strins uniți în jurul partidului, vor acționa cu înaltă dăruire patriotică pentru cinstirea celei de-a 45-a aniversări a marii sărbători naționale a poporului nostru de la 23 August, și Congresul al XIV-lea al partidului cu realizări deosebite, sporindu-ne aportul la înălțarea României pe noi trepte de progres și civilizație.
triei, laureate ale Festivalului na
țional „CIntarea României”

21,00 Imagini din R.P.D. Coreeană 
(color)

21,10 învâțămlnt, cercetare, producție 
(color)

21,30 Telejurnal

Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale a Danemarcei, joi a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, în cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public. (Agerpres)
vremea

tv
19,00 Telejurnal
20,00 Partidul. Ceaușescu, România. E- 

mislune llterar-muzlcal-coregraflcă 
(color)

20,25 România in lume (color). Docu
mentar

20,45 Copiii ctntâ patria și partidul (co
lor). Program literar-muzical-core- 
graflc !n interpretarea unor for
mații pionierești și ale șoimilor pa

Prognoza meteorologică pentru inter
valul cuprins între 14 aprilie (ora 20) — 
17 aprilie (ora 20). In țară : Vremea va 
fi în general caldă, Iar cerul variabil, 
mal mult noros. Vor cădea precipitații 
sub formă de ploaie, care pot avea și 
caracter de aversă, însoțite de descăr
cări electrice, pe arii relativ extinse din 
nordul și centrul țării. .In rest, aria 
ploilor va fi mai restrînsă. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu unele in
tensificări la începutul intervalului în 
estul țării, din sector predominant sud- 
estic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 2 și 12 grade, iar cele maxi
me, în general, între 12 și 22 de grade. 
La București : Vremea va fi în general 
caldă, iar cerul temporar noros. Va 
ploua slab în prima parte a intervalu
lui. Vîntul va sufla slab pînă lâ mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 6 și 9 grade, iar maximele 
între 17 și 22 de grade.

Constructori
(Urmare din pag. I)nosc sau cunosc lucrările noastre anterioare cind, după o iarnă atît de blinda, atît de favorabilă constructorilor, ne-am fi „cramponat" de termene, de grafice, de PIF-uri ?Reintîlnire cu inginerul Emil Hagi, șeful brigăzii nr. 1. Este cel ce a deschis, aici, cu oamenii săi, lucrările și căruia i-a revenit spre execuție corpul barajului. Un baraj care a atins de mult cota la care să-și primească apele.— E firesc. Ne-am angajat de la bun început să nu precupețim eforturile și să dăruim, prin aceasta, ceva din bucuria noastră de a construi celor pentru care construim — ne mărturisește ’inginerul Hagi. Una

pe Dîmbovițae să avem oglindă de apă, chiar și cu un sezon mai devreme, în Capitala care ne-a sărbătorit in felul ei, „luînd cu asalt" lacul Dîmboviței șl bucurîndu-se din plin de tot ce am construit noi acolo, și alta este să pierdem zile și nopți și luni prețioase, chiar dacă ne-ar îngădui-o termenele inițiale. Constructorii care se respectă nu fac asta. Și brigadierii-con- structori se respectă, să știți ! E drept că ne și putem permite ritmuri deosebite. Avem oameni su- percalificați, avem mecanizare de excepție...Cunoaștem brigadieri, precum dulgherul Simion Pavel, sau fierarii betoniștl Iosif Pop și Stoica Grecu, sau Constantin Iscu, (care și-a adus și fratele, proaspăt lăsat la vatră din rîn-

durlle oștirii, aici pe șantier) sau familia Crîșmaru — tatăl cu cei trei fii al săi, sau pe Vasile Pahome, secretarul de partid, venit aici ca mecanic de utilaje și care aici a „crescut" profesional, devenind maistru de utilaje.— Șantierul este al tineretului și noi construim oglinzi de ape, dar și oameni care să pășească In viață cu sufletul oglindă, ne spune inginerul Ion Eftene. Creștem meseriași, calificăm an de an tineri în meseriile de bază, formînd, astfel, schimbul de mime. O veste de ultimă oră : de la începutul lunii aprilie au sosit în șantier

brigadieri-elevl — 50 de la Bacău și 100 de la Caraș- Severin — și' noi vrem să fim pentru ei deopotrivă educatori, deci model de muncă și comportament, tovarăși. în sensul că. tot tineri fiind, ne-am gîndit la o serie de acțiuni in care să îmbinăm posibilitățile de deconectare cu munca de educație și, in primul rînd, ceea ce ne-am străduit să fim totdeauna : brigadieri adevărați, demni să semneze la temelia buchetului de noi frumuseți ce dau chip tînăr Capitalei dragi.
Anica FIORESCU 
Gheorqhe IONIȚA

Minerii iși onorează angajamentul
(Urmare din pag. I)parcursul itinerarului nostru. Veteranii carierelor rovinărene. brigadieriiexcavatortști ConstantinCăldărușe. Grigore Bobei. Ion Cucu. frații Vasile și

Constantin Vlădoianu continuă disputa pentru producții miniere record. Altfel nici nu ar fi posibil ca într-o singură zi de lucru să fie excavat și transportat, numai din bazinul Ro- vinarilor, un volum total de peste 300 000 metri cubi de masă minieră. In alte mine și cariere se depun eforturi responsabile pentru eliminarea neajunsurilor manifestate. Minerii din subteranul Văii Mo- trului. restanțieri în primul trimestru, obțin acum producții la nivelul sarcinilor de plan. Tonul bătăliei pentru cit mai mult cărbune l-a dat brigada de producție condusă de tînărul Nicolae Ciortan, de la Mina Horăști. care a declarat luna aprilie „Lună a producțiilor miniere record". Ca răspuns, minerii de la Lupoaia. Ro- șiuța, Albeni și Motru- Vest. folosind mai bine complexele mecanizate de tăiere, susținere și trans

port. raportează zilnic producții suplimentare de cărbune. Așa cum ne spunea inginerul Ion Popescu, directorul întreprinderii Miniere Peșteana. răspunderea muncitorească nu se poate împăca în nici un fel cu abdicarea in fața greutăților. Și aici, minerii s-au confruntat. în primele două luni ale anului, cu dificile probleme tehnice. Prin implicarea energică a întregului colectiv de muncitori și Ingineri, ele au fost soluționate prompt, astfel că. in luna martie, cariera Peșteana-Nord s-a înscris cu o producție suplimentară de peste 40 000 tone lignit. Fiecare zi din această perioadă, de puternică emulație. generată de intîmpinarea măreței sărbători de la 1 Mai. îmbogățește șl în acest colt de tară cronica vie a marilor împliniri socialiste.
Dumitru PRUNA
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Luări de poziție pentru

stăvilirea cursei înarmărilor

Majoritatea vest-germanilor se pronunță 
împotriva modernizării armamentului nuclearBONN. — Președintele Partidului Social-Democrat din R.F.G., Hans-Jochen Vogel, l-a criticat pe cancelarul Helmut Kohl în legătură cu poziția lui „oscilantă" în problema modernizării rachetelor cu rază scurtă de acțiune, informează agenția D.P.A. In context el a relevat că majoritatea populației vest-germane nu înțelege de ce după eliminarea rachetelor cu

rază medie și mai scurtă de acțiune trebuie să fie instalate noi sisteme de arme nucleare cu rază de pină la 500 kilometri. Liderul social-democrat a salutat faptul că și în cadrul partidului de guver- nămînt, U.C.D., se aud tot mai frecvent voci care se pronunță împotriva staționării de noi rachete nucleare pe teritoriul vest-german.

w’

I Participantii la marșurile de primăvară pentru pace din regiunea Ruhr
(R.F.G.) au cerut, prin lozincile înscrise pe pancartele lor, asigurarea |
drepturilor Ia viață, la muncă, la un viitor lipsit de amenințarea războiului 
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„Dezarmare securitate pentru
Reuniunea „Comisiei Palme”STOCKHOLM. — în capitala Suediei s-au deschis, joi, lucrările reuniunii Comisiei independente pentru problemele dezarmării și securității. cunoscută sub numele de „Comisia Palme". Această prestigioasă organizație neguvernamen- tală internațională a fost creată în • septembrie 1980. din inițiativa cu-

toti!“

reuniuni ur-noscutului om politic Palme.în cadrul actualeimează să fie elaborat documentul acărui idee fundamentală este cuprinsă în raportul comisiei cu tema ..Securitatea pentru toți — programul de dezarmare".
Nu, manevrelor militare!TOȚCIO. — Populația Insulei Okinawa a organizat o amplă demonstrație de protest împotriva manevrelor militare americane desfășurate în apropierea localității Yomi- tan. Locuitorii s-au pronunțat împotriva amplelor desfășurări de

forțe din cadrul manevrelor de desant efectuate de unități staționate Ia o bază din insulă. Ei și-au exprimat neliniștea față de aceste periculoase „jocuri de-a războiul" care le periclitează activitatea pașnică și sporesc pericolele unor accidente.
Marșul pentru pace de la Marathon la AtenaATENA. — Din inițiativa organizațiilor pentru pace din Grecia, în întreaga țară se desfășoară „decada păcii". în orașe și așezări rurale au loc în aceste zile mitinguri și adunări în cursul cărora participantii cer retragerea bazelor militare americane de pe teritoriul i Greciei, transformarea Balcanilor ’ în zonă liberă de arma nucleară,

iar a Mării Mediterane într-o „mare a păcii".In declarația Comitetului elen pentru destindere internațională și pace, dată publicității la Atena, se subliniază necesitatea activizării acțiunilor pentru pace. Cea mai amplă manifestare a „decadei păcii" va fi marșul păcii din localitatea Marathon la Atena, care se va desfășura săptămîna viitoare.

ConfruntăriRemanieri guvernamentale și demisii spectaculoase, dezvăluiri despre implicațiile unor obscure afaceri financiare, manifestații de stradă iată elemente caracteristice ale bloului oferit de viața politică Grecia în ultimele luni.Confruntarea capătă accente mai ascuțite pe măsura pierii datei alegerilor parlamentare, programate a se desfășura la începutul verii. Disputa se poartă pe marginea orientărilor generale ale guvernului format de Mișcarea Socialistă Panelenă (PASOK) și a rezultatelor politicii sale, si a programelor principalelor mațiuni ale opoziției — Noua mocrație (dreapta liberală) și lianța forțelor democratice și gresiste" din care fac parte din Grecia, Noul Partid al Stîngii Elene, alte partide de stînga și o serie de personalități independente.Este adevărat că. în ceea ce privește politica externă a guvernului elen, nici măcar adversarii cei mai înverșunați ai cabinetului condus de premierul Andreas Papandreu nu pot să nu recunoască propunerile și inițiativele constructive ale acestuia în sprijinul dezarmării, demersurile sale pentru transformarea Balcanilor în- tr-o zonă fără arme nucleare și chimice, a păcii și cooperării. Cum, de asemenea, sînt bine cunoscute acțiunile întreprinse pentru consolidarea independentei țării, activitatea politioo-diplomatică în vederea restrîngerii activității bazelor militare americane de pe teritoriul elen și întărirea controlului național a- supra acestora. în perspectiva lichidării lor. „Țara noastră — arăta jrecent premierul Papandreu — duce o politică independentă, iar deviza «Grecia aparține grecilor- a devenit o realitate". Dar tocmai această orientare a unor cercuri prin declarații vernului elen, felul au încercat și încearcă să determine adoptarea unei poziții mai „maleabile". îndeosebi în ceea ce privește statutul celor patru baze

ta- dintot apro-
precum for- De- ,.A- pro- P.C.

stîrnit nemulțumirea ale N.A.T.O. care, ostile la adresa gu- prin presiuni de tot

IN sprijinul extinderii colaborării economice 
Șl A SCHIMBURILOR COMERCIALE INTRE ȚĂRILE EUROPENE 

Intervenția reprezentantului român la sesiunea Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru EuropaGENEVA 13 (Agerpres), — La Geneva continuă lucrările sesiunii a 44-a a Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa (C.E.E./O.N.U.). la care participă delegații din toate țările europene, S.U.A. și Canada.în cadrul dezbaterilor, reprezentantul român a subliniat rolul care revine statelor regiunii în procesul dezvoltării cooperării în Europa, necesitatea ca acestea să-și folosească potențialul economic și tehnico-ști- ințific în scopul lărgirii colaborării economice și a schimburilor comerciale, al intensificării cooperării industriale și tehnico-științifice, ca fundament solid al progresului economic și social, al edificării securității pe continent, pronunțat, totodată, contribuției Europei problemelor majore omenirea, la reducerea care separă țările bogate de cele sărace, la eradicarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice internaționale. Reprezentantul țării noastre a insistat asupra necesității ca mecanismele C.E.E./O.N.U., experiența sa de mai bine de patru de-

V orbitorul s-a pentru sporirea la soluționarea care confruntă decalajelor

cenii de activitate în slujba apropierii și cooperării in regiune să fie folosite mai eficient în scopul concretizării și punerii în aplicare a prevederilor documentelor, adoptate în procesul C.S.C.E. referitoare la extinderea schimburilor și colaborării economice și tehnico-științifice general-europene.Evocînd importanța activității C.E.E./O.N.U., vorbitorul a cerut ca această organizație de conlucrare e- conomică regională să-și concentreze eforturile viitoare în direcția adoptării unor măsuri vizînd renunțarea la toate practicile protecționiste în raporturile economice și comerciale, la discriminări și restricții abuzive pe plan comercial și economic. El a propus organizarea, sub egida C.E.E./ O.N.U., a unei reuniuni care să e- xamineze și să adopte acțiuni și măsuri practice în vederea promovării ■ cooperării științifice și tehnice între țările membre.Totodată, reprezentantul român a prezentat aspecte privind evoluția situației economice a țării noastre și a raporturilor economice și comerciale cu statele regiunii.
Dobînzile crescînde încasate fără milă anulează 

creditele acordate de țările occidentale 
Critici exprimate de președintele Venezuelei 

la adresa condițiilor de rambursare a datoriilor externeWASHINGTON 13 (Agerpres). — într-o scrisoare adresată directorului general al Fondului Monetar Internațional, Michel Camdessus, de către președintele Venezuelei, Carlos Andres Perez, sînt evocate criticile exprimate de țările în curs de dezvoltare în ce privește condițiile inechitabile pe baza cărora se desfășoară relațiile economice în lume.Fondul Monetar Internațional este în vîrful acestui sistem — arată șeful statului venezuelean. subliniind că formulele F.M.I. nu iau deloc în considerare condițiile economice internaționale în cadrul cărora urmează să fie aplicate, realitățile economice ale țărilor în care ele trebuie să fie concretizate.Este de neimaginat ca. pentru a se reda sănătatea unor economii subminate de raporturile inechitabile de schimb din comerțul mondial și alți faotori. să se condiționeze acordarea creditelor, care abia dacă ajung pentru o refacere precară, inadecvată și superficială a rezervelor în devize, fără a se recunoaște că poverile din ce în ce mai mari ale datoriilor externe și dobînzii crescînde. adunate

fără milă, anulează creditele obținute — se spune în scrisoare.Nu se acordă nici un fel de atenție posibilităților de creștere economică sau stopării deteriorării serioase a situației sociale, provocată de măsurile de ajustare ; au de suferit în principal sectoarele cele mai sărace ale țărilor noastre, care explodează cuprinse de disperarea determinată de condițiile de inechitate.Este imposibil — subliniază președintele Venezuelei — să punem în aplicare măsurile necesare și urgente pentru ajustarea economiei noastre și să o adaptăm realității în condițiile în care trebuie să plătim peste 50 la sută din valoarea exporturilor noastre în contul serviciului datoriei. în condițiile în care sînt promulgate noi măsuri protecționiste. iar exporturile noastre sînt manipulate.în scrisoare se pune în evidență răspunderea majoră ce revine șefilor guvernelor care elaborează și impun condiții economiei internaționale și care refuză să modifice termenii de rambursare a datoriilor externe, sărăcind în acest fel statele în curs de dezvoltare și destabilizind eforturile vizînd garantarea libertății, democrației și progresului social.
Sesiunea Biroului Federației Sindicale MondialeHAVANA 13 Havana a luat roului Federației Sindicale Mondiale. Au participat reprezentanți din 36 de țări. între care si o . delegație a U.G.S.R.Declarația adoptată la încheierea lucrărilor evidențiază aportul cres- cînd al mișcării sindicale la soluționarea problemelor majore ce preocupă omenirea — pacea si dezarmarea. In document este reafirmat apelul Biroului F.S.M. privind punerea în practică a unei reduceri cu 10 la sută a cheltuielilor militare de către toate statele Si orientarea fondurilor devenite astfel disponibile

(Agerpres). — La sfîrșit sesiunea Bi- spre dezvoltarea economică si socială. ,Abordînd problema datoriilor externe. participantii au salutat inițiativa organizării în cursul acestui an a unei conferințe sindicale internaționale cu o asemenea temă. Totodată. a fost exprimat sprijinul fată de eforturile țărilor centroamericane consacrate soluționării pe cale politică a stării conflictuale din zonă.Biroul a analizat, de asemenea, probleme prioritare ce urmează să fie dezbătute în cadrul celui de-al XII-lea Congres al F.S.M.. programat să aibă loc în a doua jumătate a anului viitor.
Evoluția situației din AfganistanKABUL 13 (Agerpres). — Consiliul Central ai Frontului Național al Republicii Afganistan a dat publicității o declarație în care arată că soluționarea problemei afgane presupune încetarea imediată a oricărui amestec din afară și angajarea unui dialog constructiv și pașnic de reconciliere națională în vederea constitui-

rii unui guvern de amplă coaliție — relatează agenția T.A.S.S.Agenția citată adaugă că . forțele înarmate ale opoziției intransigente afgane au continuat atacurile și bombardamentele asupra orașului Jalalabad și a altor zone din provincia Nangarhar.

ORIENTUL MIJLOCIU
• întrevederi iordaniano-egiptene • Apel la 

libaneze rivaleadresat părțilorAMMAN 13 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a efectuat o scurtă vizită în Iordania, unde a avut convorbiri cu regele Hussein al Iordaniei. In cadrul întîlnirii au fost analizate ultimele evoluții ale situației din Orientul Mijlociu, unele probleme regionale și internaționale și activitatea în cadrul Consiliului Arab de Cooperare. Hosni Mubarak l-a informat pe regele Hussein despre rezultatele convorbirilor purtate în timpul recentei vizite întreprinse în S.U.A.KUWEIT 13 (Agerpres). — Membrii Comitetului „celor șase". al Ligii Arabe pentru sprijinirea eforturilor de soluționare a crizei din Liban au avut în Kuweit o nouă rundă, cea de-a cincea, de cu convorbiri reprezentanții libanezi.

conciliere

Președintele comitetului. șeicul Sabah Al Ahmed Al Jaber, vicepreședintele și ministrul de externe al Kuweitului, a relevat că în cadrul consultărilor angajate cu reprezentanții libanezi în baza mandatului Ligii Arabe s-a căutat calea corespunzătoare pentru asigurarea securității și păcii pentru toți libanezii. El a subliniat că acest organism iși desfășoară activitatea intr-o strictă neutralitate in vederea realizării păcii in Liban. Exprimîndu-se regretul că actualele consultări se desfășoară pe fondul unor noi ciocniri la Beirut, șeicul Sabah Al Ahmed Al Jaber a afirmat că este timpul, după 15 ani de conflict intern și de distrugere, să se ajungă la reconciliere națională. El a chemat părțile libaneze să treacă de la confruntare conciliere.
Implicații ale eventualei aderări 

a Austriei la C. E. E.
— concluziile unui studiu efectuat la Universitatea HarvardVIENA 13 (Agerpres). — Aderarea Austriei la C.E.E. s-ar solda cu „modificări ireversibile în statutul său internațional", se arată într-un studiu efectuat de experți ai universității americane Harvard la cererea organizației obștești austriece „Inițiativa : Austria studiului susțin și Europa1*. Autorii că intrarea Austriei

REMANIERE A GUVERNULUI 
VEST-GERMANBONN 13 (Agerpres). — Cancelarul vest-german Helmut Kohl a a- nunțat, la o conferință de presă, la Bonn, remanierea Guvernului R.F. Germania, informează agenția D.P.A. Teho Waigel, președintele Uniunii Creștln-Sociale, a fost numit ministru de finanțe, iar fostul ministru de finanțe, Gerhard Stoltenberg, a devenit ministru al apărării. Nu mai fac parte din guvern Rupert Scholz (ministru al apărării) și Oscar Schneider (ministru al construcțiilor).Noul cabinet va depune jurămîn- tul la 21 aprilie.

la

deîn C.E.E. ar pune capăt politicii neutralitate a acestei țării, ea fiind nevoită să revizuiască tratatele cu unele state, precum și unele obligații internaționale asumate. Politica Pieței comune se va repercuta in mod inevitabil și asupra politicii externe a Austriei, subliniază experții de la Harvard.
Profit cu orice preț..

Piese defecte pentru rachete 
și avioane militare ale S.U.A.WASHINGTON 13 (Agerpres). — Corporația „Northrop", unul dintre principalii furnizori ai armatei S.U.A., și cinci dintre foștii săi angajați au fost inculpați sub acuzația de a fi furnizat sisteme de stabilizare defectuoase pentru rachetele de croazieră și avioanele „Harrier" livrate S.U.A. Actul„Northrop" și salariați ai săi s-au făcut vinovațizultatele testărilor sau de a nu fi realizat unele testări-cheie la aceste mecanisme.

forțelor navale ale de acuzare arată căde a fi falsificat re-
15,6 milioane de șomeri în țările C. E. E.BRUXELLES 13 (Agerpres). — Potrivit datelor publicate la Bruxelles de Oficiul de statistică al C.E.E.. în luna februarie șomajul afecta 9.7 la

sută din totalul forței de. muncă. Aceasta înseamnă că. oficial. în cele 12 țări din Piața comună 15,6 milioane de oameni se află în căutarea unui Ioc de muncă.
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preelectorale in Greciamilitare americane din tară. Si. întrucît presiunile politice nu au dus la rezultatele scontate, s-a recurs la reprobabile încercări de discreditare a unor „Afacerea scandaloase numai unul care primul-minist.ru afirma cent că face parte „dintr-o conspirație a unor centre interne și externe ce incearcă să răstoarne guvernul socialist grec și să destabilizeze țara". Semnificative în acest sens sint dezvăluirile purtătorului de cuvînt al guvernului privind „legăturile" afaceristului Koskotas „cu cercuri americane sus-puse".Fapt este că amploarea și vehemența confruntărilor sînt apreciate. atît de guvern, cît și de opoziție, ca simptome ale unei „crize politice". în aceste împrejurări s-au întrunit liderii principalelor formațiuni, de stînga și de dreapta, și, trecînd peste deosebirile de fond din programele lor, au ajuns la formularea cererii comune de a se organiza alegeri anticipate. In ceea ce-1 privește, primul- ministru Papandreu a răspuns că a- legerile vor avea loc Ia data scadenței actualei legislaturi, adică la 18 iunie. Intre timp, el a efectuat o serie de schimbări în guvern, cu intenția de a-i asigura un dinamism sporit în perioada campaniei electorale. In același cadru de preocupări, a fost convocat pentru această lună congresul partidului de guvernământ și a fost adoptată, la insistența opoziției, o nouă lege electorală, apropiată de sistemul propor- ționalității simple, în baza căreia viitorul parlament ar putea reprezenta mai fidel diversele curente politice din țară.Referindu-se la perioada ce a trecut de la precedentul scrutin, premierul Papandreu a reliefat în repetate rinduri că PASOK a acționat consecvent pentru înfăptuirea popularului său program „Allaghi" (schimbare), care î-a adus de două ori pină acum majoritatea în parlament și că, în pofida unor greșeli și dificultăți, bilanțul general al a-

membri ai guvernului. Koskotas". implicind evaziuni fiscale, este dintre exemple, despre re-
cestei activități este pozitiv. Pe lingă o serie de reforme efectuate în precedenta legislatură, sînt evocate, îndeosebi, lărgirea investițiilor în diferite sectoare ale vieții economice și sociale, o oarecare reducere a inflației (deși nivelul ei încă ridicat se resimte în veniturile păturilor majoritare). Se subliniază, de asemenea, că în înfăptuirea programului PASOK o însemnătate deosebită are actualul cincinal, a- vind ca obiective dezvoltarea mai accentuată a forțelor de producție, însănătoșirea și modernizarea economiei.In formularea premierului Papandreu, strategia electorală a partidului său se bazează pe lupta împotriva forțelor de dreapta și pe dialog cu forțele de stînga, democratice. în timp ce partidele de dreapta contestă ansamblul politicii de înnoiri economico-sociale a guvernului, precum și unele opțiuni ale politicii sale externe, forțele de stingă susțin că au alcătuit amintita alianță electorală în intenția de a pre- întîmpina un avans conservator în cadrul alegerilor formarea acestei coaliții nou punct de reînnoirea mișcării Grecia"; Programul stîngii, prezentat recent se pronunță pentru unui „nou tip" de economică și soluționarea lor în interesul clasei Pe plan extern, alianța stînga militează pentru bazată pe „principiile pașnice și promovarea dezarmării", pronunțîndu-se pentru ieșirea țării din N.A.T.O. și retragerea bazelor americane și a armelor nucleare de pe teritoriul Greciei.Prin orientările și opțiunile divergente pe care le prilejuiește, actuala campanie electorală este apreciată ca un moment de însemnătate deosebită în viața politică a Greciei. De deznodămîntul acestor confruntări în cadrul alegerilor va depinde evoluția viitoare a țării.

AI. CAMPEANU

și apreciază ca „un plecare pentru socialiste în electoral al la Atena, instituirea dezvoltare probleme- muncitoare. forțelor de o politică coexistenței

'agențiile de presă'

TRANSMIT
I
IPRIMIRE LA TOKIO. împăratul Japoniei, Akihito, l-a primit pe premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Li Peng, aflat în vizită oficială la Tokio. După cum transmite agenția China Nouă, cu acest prilej de ambele părți s-a exprimat dorința extinderii în continuare a relațiilor prietenești dintre Japonia și R.P. Chineză.OFICIALITĂȚI DIN R.D.G. ȘI R.F.G. au semnat un protocol privind modificarea și completarea nrevederilor de delimitare a frontierei de stat comune. Documentul concretizează activitatea desfășurată de Comisia mixtă pentru probleme de frontieră în perioada 1985—1988 și se întemeiază pe „Tratatul asupra bazelor relațiilor dintre R.D. Germană și R.F. Germania" din 1972, precum și pe Comunicatul comun din 8 septembrie 1987, informează agenția A.D.N.SESIUNEA ADUNĂRII NAȚIONALE A IRAKULUI și-a început lucrările la Bagdad, in noua sa componență după alegerile legislative de la 1 aprilie. în funcția de președinte al Adunării Naționale a fost ales Saadi Mahdi Saleh, membru al Comandamentului regional al Partidului Baas Arab Socialist din Irak. în actuala sesiune, deputății vor dezbate proiectul noii Constituții a Irakului, referitoare la mico-socială a probleme dezvoltarea econo- țării.PLENARAComunist dinla Viena. a dezbătut probleme legate de lupta partidului în apărarea intereselor oamenilor muncii austrieci. Raportul pe această temă a fost prezentat P.C. din Austria.

C.C. al Partidului Austria, desfășurată
de președintele Franz Muhri.ÎNTÎLNIRE A ORGANIZAȚIILOR DE TINERET CIPRIOTE. La Nicosia a avut loc o întîlnire între reprezentanții organizațiilor de tineret și studențești ale comunităților greacă și turcă din Cipru, prima de acest gen după evenimentele din 1974, informează agenția cipriotă de presă C.N.A. Cu acest prilej au fost discutate aspecte ale problemei cipriote și contribuția organizațiilor respective, la soluționarea pașnică a situației din insulă, precizează sursa citată.
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AUSTRALIA SPRIJINĂ CONGRESUL NAȚIONAL AFRICAN, în cadrul convorbirilor cu Thomas Nkobi. reprezentant al Congresului Național African (A.N.C.), ministrul australian al afacerilor externe, Gareth Evans, a subliniat rolul important și constructiv jucat de A.N.C. în lupta pentru democrație și drepturile omului în R.S.A. Australia, a spus ministrul de externe, consideră A.N.C. drept conducătorul autentic al populației majoritare din R.S.A. Anterior, în cadrul unei conferințe de presă, NkObi a cerut guvernului australian să adopte sancțiuni economice mai drastice împotriva regimului rasist de la Pretoria.

I
I

a
>îIlM Dănemark

BR Deutschland 
■Griechenland
Ș®GroBbritannien

Portugal 
—1.3-1 nv.temburg 

€> Globu>

Graficul reprodus din revista sindicală „Jugenpost", din R.F.G., prezintă 
prognozele pe 1939 privind ritmul de creștere (stînga) și cota șomajului 
(dreapta) in cele 12 țări membre a'le Comunității economice vest-europene

Opozifia chiliana cere 
unor veritabile schimbări

înfăptuirea 
democratice

POPULAȚIA CHINEI a ajuns la 1,1 miliarde persoane, informează agenția China Nouă, citind datele Biroului de stat pentru statistică, în prezent, populația Chinei reprezintă 22.....................bului și la sută din populația glo-36 la sută din cea a Asiei.ADRESAT PREȘEDIN-S.U.A. 600 de cunoscute artistice au semnat un rernis președintelui se

I

APEL TELUI personalități ale vieții din diferite țări document.S.U.A., George Bush. în care cere Statelor Unite să pună capăt embargoului economic împotriva Republicii Nicaragua și să înceapă un dialog cu conducătorii acestei țări, se arată într-un comunicat difuzat la. Managua de Oficiul prezidențial de presă. Printre semnatari . se află scriitorii Gabriel Garcia Marquez și Graham Green, cunoscutul dirijor american Leonard Bernstein și regizorul italian de film Bernando Bertolucci.
Sub puternica presiune a opiniei publice și încercînd să asigure condiții mai favorabile sprijinitorilor săi la viitoarele alegeri, președintele chilian, generalul Augusto Pinochet, a acceptat în cele din urmă unele din cererile opoziției de a se proceda, încă înaintea scrutinului țial din 14 decembrie, la rea textului constituției, știrilor de presă, punctele se referă, între altele, la eliminarea interdicției privind activitatea „partidelor marxiste", limitarea puterii guvernului în situații excepționale și modificarea articolului care prevede posibilitatea dizolvării parlamentului. Ministrul de interne a anunțat ca atare că va purta discuții „cu toate partidele politice", iar apoi propunerile de reformă vor fi supuse în bloc unui referendum.în rîndurile opoziției reacțiile față de amintitele decizii sînt diferite. Astfel, Patricio Aylwin, președintele Partidului Democrat Creștin — partid considerat a avea cea mai largă aderență electorală în cadrul opoziției — a apreciat propunerile de reformă a constituției drept pozitive, declarîndu-se gata de a coopera în acest sens, dar a respins ideea ratificării măsurilor în bloc. în schimb, fruntașul socialist Luis Maira este de părere că schimbările avansate de puterea militară sînt minore și se îndoiește că ele vor fi puse în practică.De fapt, cererile opoziției mult mai cuprinzătoare și mai ... esență. Este vorba, în principal, de modificarea mecanismelor înseși de reformare a constituției, abolirea turor prescripțiilor ideologice asupra partidelor de stînga, alegerea directă a întregului Senat (actualmente o treime este desemnată de șeful statului), precum și schimbări în ce privește funcțiile și componența Consiliului Securității Naționale, care actualmente este configurat ca o putere militară situată deasupra puțerii civile.în principiu, autoritățile s-au decis, după o serie de tergiversări, în favoarea dialogului cu opoziția asupra modificărilor cerute. Primelel

preziden- modifica- Potrivit acceptate

sînt detu-

contacte în acest sens între1 oficialități guvernamentale și reprezentanți ai opoziției democratice grupate în Alianța Centrului Liberal- Național au debutat încă acum vreo două luni. Cadrul lor era însă grevat de puternice condiționări, în- trucît, după referendumul național din 5 octombrie anul trecut, în care chilienii au spus un „nu" categoric intențiilor de perpetuare a dictaturii generalului Augusto Pinochet, autoritățile nu s-au arătat deloc dispuse să dea curs propunerilor de a se începe negocieri privind restabilirea democrației în țară. O atitudine ceva mai elastică s-a observat doar atunci cînd devenise limpede că rigiditatea nu face decît să lărgească și mai mult aderența partidelor opoziției democratice în rîndurile poporului. Contactele între guvern și o parte a opoziției s-au dovedit însă formale, înregistrîndu-se doar cîtevâ întîlniri cu ministrul de interne, dedicate „informării reciproce asupra problemelor în suspensie", fără a se intra în negocieri propriu- zise.Trebuie avut în vedere că întreaga discuție se poartă în jurul constituției din 1980, elaborată de regimul militar și impusă în condițiile stării excepționale. Conform prevederilor acestei constituții, Pinochet ar continua să dețină funcția de președinte cel puțin pînă în martie 1990. Chiar după alegerile din decembrie a.c., el ar urma să rămînă comandant șef al forțelor armate în viitorii opt ani și senator pe viață. Unele formațiuni de stînga, începînd cu partidul comunist, consideră că această constituție trebuie abrogată și solicită în acest sens sprijinul partidelor din blocul opoziționist. Comuniștii chilieni consideră că schimbările trebuie operate de îndată, deoarece „poporul chilian și așa a așteptat mult" și suferă de pe urma regimului existent în mult mai mare măsură decît burghezia.Or, în această privință realitățile chiliene etalează o veritabilă dramă. Chiar și unii economiști apropiați regimului actual recunosc că din cei 12 milioane de chilieni, la cît se

ridică aproximativ populația actuală a tării, 5 milioane trăiesc în condiții de sărăcie. Procesul de pauperizare a avansat paralel cu privatizarea unei mari părți din avuția națională. înaintea loviturii de stat din 1973, circa 60 la sută din industria națională și din capitalul financiar aparțineau statului. Acum aproape totul se află în mîinile capitalului străin sau ale unor magnați chilieni, care, prin intermediul aparatului de stat, promovează o politică evident avantajoasă intereselor lor de profit, dar care are prea puțin de-a face cu interesele păturilor defavorizate. După datele Comisiei O.N.U. pentru America Latină, nivelul de viață în Chile a scăzut, în perioada 1980—1987, înmedie cu 2,5 la sută, iar valoarea salariului minim s-a redus, numai în 1987, cu 6 Ia sută, în comparație cu anul precedent, lunar nu depășește 100 de dolari.în momentul de opoziție desfășoară în vederea obținerii asupra unor acțiuni comune socotite indispensabile pentru desfășurarea luptei politice în condiții mai mult sau mai puțin normale. Pe aceeași linie se înscriu actualele eforturi în vederea refacerii unității socialiștilor chilieni, care conlucrează deja cu succes în blocul opoziționist.între obiectivele considerate urgente de opoziția democratică se numără desemnarea unui candidat unic pentru alegerile prezidențiale din decembrie. Atît în rîndurile formațiilor proguvernamentale, cît șl ale opoziției, există de acum un număr de „precandidați", dar definitivarea procesului de „fuziune" a candidaturilor opoziției trenează deocamdată în așteptarea promulgării de către autorități a legii electorale. Partidele opoziției democratice negociază, totodată, un viitor guvern „de largă unitate națională", care, împreună cu forțele parlamentare, să ducă la capăt prefacerile din perioada de tranziție spre democrație.

SITUAȚIA DIN HAITI. Circa 300 de soldați și 40 de ofițeri din trupele rebele de comando „Jean Jacques Dessalines" s-au predat forțelor armate haitiene — s-a a- nunțat oficial la Port-au-Prince, transmite agenția Efe. Prin acest act se consideră că încercarea de lovitură de stat militară de la începutul lunii, din Haiti, a fost definitiv dejucată.COOPERARE TUNISIANO—LIBIANA. La Tunis s-au desfășurat lucrările celei de-a doua reuniuni a Comitetului comun suprem tunisiano-libian. Participan- tii au aprobat acorduri privind cooperarea tunisiano-libiană în diferite domenii, intre care exploatarea resurselor piscicole în zona platformei continentale, combaterea lăcustelor, serviciul poștal.
Salariul mediu echivalentul afață, forțele de ample contacte consensului

Vasile OROS

ARESTARE SAMAVOLNICA. Autoritățile sud-coreene l-au arestat pe reverendul Moon Ik Hwan la sosirea pe aeroportul din Seul, după vizita efectuată în R.P.D. Coreeană. în convorbirile de la Phenian, Moon Ik Hwan s-a pronunțat pentru un dialog politic larg între Nord și Sud, care să contribuie la reunificarea pașnică a Coreei.
Pauză in activitatea 

complexului orbital „Mir"
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

Echipajul complexului orbital so
vietic „Mir" va reveni pe Pămint 
la 27 aprilie, iar deocamdată in 
locul său nu vor fi trimiși alți cos- 
monauți — a anunțat Viktor Blagov, 
adjunctul șefului misiunii spațiale 
respective. Suspendarea — pentru 
cîteva luni — a activității pilotate 
la bordul stației ..Mir" este le
gată de intirzierea in realizarea și 
trimiterea pe orbită a unor modu- 
luri cu aparate suplimentare, care 
să permită extinderea activității 
cosmonauților — a spus V. Blagov. 
In acest fel, exploatarea complexu
lui „Mir" in regim pilotat a devenit 
mai puțin productivă. Pauza va 
permite, a adăugat Blagov, o pre
gătire mai minuțioasă a noii etape, 
care va începe o dată cu lansarea 
in Cosmos a unor moduluri noi.
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