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PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general ai Partidului Comunist Român, au continuat, în cursul 
dimineții de vineri, lucrările Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Participanții au aprobat, în una
nimitate, documentele înscrise pe 
ordinea de zi, care au. fost dez

bătute în plen și în cadrul comi
siilor pe probleme ale Comitetu
lui Central al partidului : Raportul

privind analiza pe bază de 
bilanț a rezultatelor obținute pe 
ansamblul economiei naționale, 
formarea și utilizarea resurselor 
financiare :irV anut 1988 ; Raportul 
cu privire la fondul de participa
re a oamenilor muncii la reali
zarea producției, a beneficiilor și 
la impârțirea beneficiilor pe anul

1938 ; Raportul cu privire Ia evo
luția prețurilor si tarifelor in 
anul 1988 ; Propunerile priyind a- 
nularea și reeșalonorea unor da
torii ale cooperativelor agricole de 
producție ; Raportul privind mă
surile și acțiunile întreprinse in

(Continuare in pag. a V-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,Plenara Comitetului Central al partidului reprezintă un moment de importanță istorică în dezvoltarea patriei noastre, în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.în aceste zile au fost dezbătute 
o serie de probleme de importanță deosebită pentru dezvoltarea economico-socială a țării și înaintarea fermă a patriei noastre spre comunism.Zilele de 12—14 aprilie 1989 marchează — se poate spune — o deplină independență economică și-politică a României ! (Aplauze 
și urale puternice, prelungite).Pentru prima dată în istoria sa îndelungată, România nu mai are nici o datorie externă, nu mai plătește tribut nimănui, și este cu adevărat independentă — și economic, și politic ! Aplauze și urale 
puternice, prelungite: se scan
dează îndelung ..Ceaușescij — 
P.C.R.„Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu. Rdmânia — stimă 
noastră și mindria !“).La sfîrșitul lunii martie am lichidat datoria externă a tării, care în 1980 reprezenta peste 11 miliarde dolari. în total, din 1975 pînă în martie 1989. am plătit circa 21 miliarde dolari, din care dobînzile reprezintă peste 7 miliarde dolari. în acestea nu sînt cuprinse datoriile pe care le-am avut în ruble și care, de asemenea, au fost de mult achitate.în prezent, țâra noastră are de încasat din creditele pe care le-a acordat diferitelor state peste 2,5 miliarde dolari.Plata datoriei externe a cerut, fără nici o îndoială, eforturi mari. A trebuit să acționăm în așa fel îneît să asigurăm atît dezvoltarea generală a țării, cît și lichidarea treptată, în această perioadă, a întregii datorii, să luăm, totodată, măsurile necesare pentru întărirea continuă a ordinii și disciplinei, a bunei gospodăriri și conduceri a tuturor sectoarelor de activitate.După cum este cunoscut, din 1980 pînă în prezent, situația eco-> nomică mondială a fost foarte complexă și gravă. S-a înrăutățit continuu situația țărilor în curs de dezvoltare, ale căror datorii externe sînt astăzi de peste T 300 miliarde dolari.Adoptînd hotărîrea de a plăti în acest deceniu întreaga datorie externă, am pornit de la faptul că, numai prin lichidarea acesteia vom putea să asigurăm deplina independență economică și politică,' să. înfăptuim neabătut Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și să creăm condițiile ne-

cesare înaintării ferme a României spre comunism ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite; se 
scandează îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R.", „Ceaușescu și po
porul !". „Ceaușescu, România 
— stima noastră și mindria !").Totodată, am stabilit să acționăm în așa fel incit să asigurăm dezvoltarea economico-socială a patriei și ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului.In anii 1981—1989 am alocat pentru dezvoltare peste 2 000 miliarde lei. Cajculînd la cursul necomercial al dolarului,. aceasta înseamnă peste 200 miliarde dolari.Producția industrială este în acest an cu peste 50 la sută mai mare față de 1980. Producția agricolă va fi aproape de 1,5 ori mai mare. Volumul de mărfuri vîndu- te populației, in prețuri curente., este cu 40 la iută mai mare. Fondul total de retribuție a crescut, în această perioadă, cu circa 60 la sută, iar retribuția medie cu circa ' 50cut. în anii 1981—1989 au fost majorate de două ori retribuțiile și pensiile. în acest an. pînă la 1 august se va încheia cea de-a doua majorare a retribuției și a pensiilor.în același timp s-au majorat alocațiile pentru copii cu circa 70 la sută și au crescut cheltuielile sociale pe locuitor cu peste 44 la sută.în general, în această perioadă, s-au realizat vaste lucrări industriale, agricole și de interes național și s-au realizat peste 1 milion de apartamente. în acești ani s-au dat în folosință Canalul Dunăre — Marea Neagră și Canalul Poarta Albă — Midia-Năvodari, în lungime totală de circa 100 km, s-a realizat, metroul în București, care în acest an va avea o lungime de 60 km, s-a amenajat rîul Dîmbovița .și s-au înfăptuit marile lucrări de modernizare și sistematizare a Capitalei, printre care și noul centru politico-administrativ.în general, au cunoscut o puternică dezvoltare toate județele, orașele și comunele patriei noastre socialiste. Orice om de bună credință poate vedea marile transformări care au avut loc în România și care au ridicat nivelul general de civilizație și de trai al întregului nostru popor.M-am referit la toate acestea pentru a sublinia că numai pe baza dezvoltării generale a forțelor de producție, a științei și culturii am putut să plătim datoria externă și să asigurăm și dezvoltarea economico-socială a țării. Fără o puternică dezvoltare economică și socială — a industriei, agriculturii, a celorlalte sectoare

— țara noastră ar fi rămas la un nivel înapoiat, nu ne-am fi. putut prezenta acum. în pregătirea celui de-al XIV-lea Congres al partidului și la a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială; și națională, cu marile realizări care au transformat România dintr-o țară înapoiată într-o țară puternică, industrial-agrară,. cu un nivel ridicat de trai, de bunăstare a in- .tregii națiuni. (Aplauze și urale 
puternice : se scandează înde
lung „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu. România — stima 
noastră și mindria !“).Propun Comitetului Central partidului să luăm hotărîrea care să: fie adoptată ca lege Marea Adunare Națională —în viitor, nimeni să nu mai .poată să apeleze la credite străine, pentru ca intreaga dezvoltare a țării să o realizăm prin mijloace proprii— desigur, printr-o largă colaborare internațională, dar fără credite I (Aplauze puternice, pretan? fiite).Consider aplauzele ca aprobare a acestei propuneri. (Aplauze 
și urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu— P.C.R.!". „Ceaușescu 
și poporul „Ceaușescu, Româ
nia — stima noastră și mindria !“).

aldeca.
asigurării avînd în de peste nici o în

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,Hotărîrea Comitetului Central al partidului de anulare și reducere a datoriilor cooperativelor a- gricole de producție cu 80 miliar*- de lei și ale asociațiilor economice intercooperatiste cu circa 20 miliarde lei reprezintă un important act economic și politic; care demonstrează preocuparea partidului și statului nostru socialist pentru puternica dezvoltare a agriculturii socialiste, pentru crearea i unor condiții și mai bune în vederea înfăptuirii obiectivelor noii revoluții agrare. (Aplauze puternice, 
prelungite).Trebuie să subliniem că în decursul construcției socialismului, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, pentru dezvoltarea agriculturii s-au alocat, an de an, sume importante, care în perioada 1945—1989 reprezintă 666 miliarde lei, din care în perioada 1966—1989, 602 miliarde lei.Numai pe această bază am putut realiza marile lucrări de irigații, de îmbunătățiri funciare, de creștere a fertilității solului, de dotare și mecanizare a agriculturii — progresul general al agriculturii noastre socialiste. De altfel., viața — nu numai Ia noi. ci în întreaga lume — demonstrează că agricultura. ca oricare alt sector de activitate. nu se poate dezvolta fără un sprijin și un ajutor puternic al

statului. Agricultura, noastră socialistă a. putut să obțină rezultatele importante de pină acum și va putea să se dezvolte și in viitor .— în colaborare cu clasa muncitoare, cu celelalte categorii sociale — numai cu sprijinul permanent al statului. Aceasta deoarece agricultura este si va rămîne întotdeauna una din ramurile de bază, fundamentale ale economiei noastre ! 
(Aplauze puternice, prelungite).Fără îndoială că această anulare, de 100 de miliarde lei, a datoriilor cere eforturi mari, dar dispunem de posibilitatea mijloacelor financiare, vedere soldul existent, 200 miliarde lei. Fărădoială, ar fi fost mai bine dacă și 'cooperativele, și celelalte unități ar fi lucrat în așa fel îneît să nu fi fost necesară această anulare a datoriilor. Sper insă că toți cei care lucrează în agricultură — cooperativele. cooperatorii — vor trage toate concluziile necesare, in vederea orgalTj'ăiții maF bune a tn- țregîf activități. pentru o mâi bună gospodărire și folosire a mijloacelor de care dispun, în vederea creșterii mai puternice a producției vegetale și animale, a dezvol- ■ tării - diferitelor activități industriale, în așa fel îneît ridicarea nivelului . de dezvoltare al cooperativelor, al comunelor să fie rezultatul unei munci intense a întregii noastre țărănimi.Sînt; convins că toate cooperativele, toți oamenii muncii din agricultură vor răspunde acestor măsuri importante prin îndeplinirea în mai bune condiții a îndatoririlor lor în producție, dar și în ce privește livrarea la fondul de stat • prin contractarea unor cantități tot mai mari de produse agroali- mentare, pentru creșterea, în acest fel, a contribuției noastre socialiste la ' generală a țării, la năstării generale ; 
(Aplauze puternice, ;

agri culturii i dezvoltarea ridicarea bu- a poporului, 
prelungite).

Stimați tovarăși,Plenara a dezbătut bilanțul activității economico-financiare pe 1988. Deoarece rezultatele anului trecut au fost publicate în comunicatul privind realizarea planului. nu voi insista asupra acestor realizări. în general, avem o situație bună, însă nu putem fi pe deplin mulțumiți. Dacă se lucra mai bine, puteam să reducem ■ mult unele minusuri, să ne prezentăm cu Un bilanț mai bun. Subliniez aceasta, pentru a avea în vedere activitatea din acest an.în primul trimestru al, anului , 1989 s-au obținut, de asemenea, o
(Continuare in pag. a Il-a)

Stimați tovarăși și prieteni,Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste importante privind dezvoltarea e- conomico-socială a patriei noastre și a adoptat, in deplină unanimitate, hotărîrile corespunzătoare, ceea Ce’ înseamnă și angajamentul tuturor organizațiilor componente și al tuturor pârtieipanților la Frontul Democrației și Unității Socialiste de a acționa cu toate . forțele pentru realizarea lor în cele mai bune condiții. (Aplauze 
puternice, prelungite).Plenara noastră are loc într-un moment important, cînd întregul popor a luat cunoștință de faptul că. la sfîrșitul lunii martie a a- cestui an. România a plătit în întregime datoria externă, ceea ce reprezintă o mare victorie a muncii și activității creatoare a între- . gii noastre națiuni. Este pentru prima oară cînd se realizează a- ceșt lucru în istoria îndelungată a poporului nostru, care — după cum este știut — a trebuit să plătească timp îndelungat și tributuri, multe datorii, multe dobinzi. Acum nu mai mult, tribut, dar vem nici datorii, și ne-am hotărît să nu mai depindem de nimeni, nici economic, nici politic, să a- sigurăm cu adevărat independența poporului român, a națiunii noas
tre ! (Aplauze și urale puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 

„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu, 
România — stima noastră și min
dria !“).Azi dimineață, în cadrul Plena- . rei Comitetului Central al partidului. s-a adoptat hotărîrea — care urmează să fie supusă Marii Adunări Naționale pentru a deveni lege —. sub nici apela la întreaga cială a patriei noastre s-o realizăm prin forțele proprii. în colaborare, desigur, cu toate statele lumii, dar pe principiul egalității și avan ia

a dezbătut probleme

plătim de nu mai a-

ca. în viitor, nimeni, și o fbrmă, să nu mai poată nici un credit străin, ca dezvoltare economico-so-
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jului reciproc. (Aplauze puternice, prelungite). Cred că participanții la Plenara Frontului Democrației și Unității Socialiste vor fi de acord cu. această propunere, pe care să o prezentăm și in numele Frontului Democrației spre aprobare Marii Adunări Naționale. 
(Aplauze puternice, prelungite).”O altă problemă foarte importantă. care s-a aflat și la ordinea de zi a plenarei noastre, este aceea a anulării datoriilor de 100 de miliarde lei ale unor cooperative agricole de producție și asociații economice intercooperatiste. Aceasta reprezintă, de asemenea, un act de mare însemnătate economică și politică.Am adoptat această hotărîre în Plenara Comitetului Central, precum și în Plenara Frontului Democrației și Unității Socialiste și o vom' prezenta Marii Adunări Naționale. Ținînd seama că este o sumă destul de mare, trebuie să hotărască forumul suprem al statului. Această măsură demonstrează forța economiei noastre, dar și politica justă a partidului și statului nostru de a susține dezvoltarea puternică a agriculturii socialiste, ca o' ramură de bază, fundamentală a •economiei noastre naționale.De altfel, așa cum am menționat și în Plenara Comitetului Central al partidului, in. anii socialismului, și mai cu seamă după Congresul al IX-lea, am alocat pentru dezvoltarea agriculturii circa 660 de miliarde lei, din care 600 de miliarde după anul 1965. Pe această bază, agricultura noastră socialistă s-a putut dezvolta puternic, am putut obține creșterea producției agricole și înfăptuirea cu succes, în condiții tot mai bune, a obiectivelor noii revoluții agrare.Vom continua să acordăm întreaga atenție dezvoltării agriculturii, avînd însă convingerea că toți oamenii muncii din agricultură, toți cooperatorii, conducerea cooperativelor, conducerea agriculturii, toate organismele și organizațiile componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste vor înțelege că trebuie să facem totul ca agricultura noastră să obțină asemenea rezultate îneît să nu se mai apeleze la credite, să crească contribuția , ei la dezvoltarea generală a patriei: (Aplauze puterni
ce, prelungite).Doresc, de asemenea, să informez Plenara Frontului Democrației și Unității Socialiste că. în cadrul Plenarei Comitetului Cen- . trai al partidului, am hotărît convocarea Congresului partidului pentru luna noiembrie și am stabilit direcțiile și orientările de întocmire a documentelor, îndeosebi a Programului-Directivă pentru dezvoltarea economico-socială a patriei. Ele vor fi date la timp publicității și deci toate organizațiile care sînt membre ale Frontului Democrației și Unității Socialiste. întreaga noastră națiune

pină acum, faptul că. pe ansamblu, industria românească a cunoscut o creștere de 135 de ori, față de 1945, din care după Congresul al IX-Iea din 1965 de 1,20 de ori, că venitul național a crescut de 40 de ori în această perioadă. din care după Congresul al . .33 de ori, și, de aseme-nea, că avem realizări importante în dezvoltarea teritorială a forțelor de producție, a orașelor, a comunelor. a întregii noastre țări, considerăm că dispunem de tot ce este necesar pentru ca programul pe care îl vom elabora pentru deceniul următor să asigure noi progrese patriei noastre, înfăptuirea neabătută a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare fermă spre o societate mai bună și mai dreaptă, spre comunism. (Aplauze puternice, pre
lungite).Iată de ce putem afirma, cu deplin temei și îndreptățită mîndrie, că numai în anii socialismului patria noastră a putut lichida înapoierea din trecut. Cunoașteți cu toții că, in 1945, România era o țară slab dezvoltată. înseși datele de care am vorbit ne spun că. astăzi, țara noastră a devenit un• stat industrial-agrar puternic ; a- vem o industrie multilateral dezvoltată care, practic, cuprinde toate ramurile moderne existente în economia mondială.Putem să producem orice utilaje, mașini, să ne angajăm să fim competitivi în orice domenii cu cele mai bune produse realizate pe plan mondial. într-un singur domeniu nu dorim să facem aceasta — cel al armelor nucleare. Din punct de vedere tehnic, dispunem și de această capacitate, dar nu ne angajăm, pentru că sîntem ferm hotăriți să luptăm împotriva armelor nucleare, care, dacă ar fi folosite, ar distruge însăși viața pe planeta noastră. Ne pronunțăm ferm pentru eliminarea lor din toate statele, pentru o lume fără arme, fără războaie. (Aplauze pu
ternice. prelungite).Politica partidului nostru comunist — care este parte componentă a Frontului Democrației și Unității Socialiste și pe care toți l-am declarat forța noastră politică conducătoare — s-a demonstrat pe deplin justă, pentru că ea a porhit și pornește de la realitățile patriei noastre, de la interesele întregii națiuni, are drept scop ■ îndeplinirea visurilor tuturor acelora care, de-a lungul secolelor, au luptat pentru bunăstarea, fericirea și independența patriei. Cunoașteți bine că m'ulți poeți au scris despre viitorul de aur al României, dar pe care îl întreve- deau prin secole. I-a revenit parti- i misiuneadului nostril cinstea șiistorică de a realiza, în cîteva decenii, acestal poporului nostru■ deînseamnă forța socialismului.

vis al multora, viitorul României. Aceasta------------ ----- a vor avea posibilitatea să le dezba- unui popor-care a lichidat asuprită. să-și spună părerea și să adop- • rea și clasele exploatatoare.. tăm, în deplină unitate,, hotărîrile privind viitorul' patriei i pentru perioada 1991—2000 și, în _______ _____ _____ _______ .unele domenii, și. pentru perioa- bunăstare, "de'feri'cire f (Urale și 
aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul „Ceaușescu — eroism, 
România — comunism !“).Am dezvoltat, totodată, un larg cadru democratic, care asigură participarea tuturor' categoriilor

aur al
care a devenit stăpîn pe destinele sale noastre ' și îșî făurește în mod liber, inde- în pendent,, propriul său, viitor, deda următoare din mileniul ăl treilea. Vom face aceasta în concordanță cu dorința și năzuința întregii, noastre națiuni de a-și făuri o viață liberă, cît mai bună, ■ cît măi demnă, în deplină independență și suveranitate. (Aplau

ze puternice, prelungite).Avînd1 în vedere rezultatele de (Continuare in pag. a IlI-al



PAGINA 2 SClNTEIA — sîmbătă 15 aprilie 1989

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAECEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)serie de realizări importante. Ritmul general, pe Întregul trimestru, de creștere a producției industriale este de peste 7 la sută. Este adevărat că în această cifră generală sînt cuprinse și unele creșteri mai mici în unele sectoare, cum sînt chimia iși metalurgia. Ați ascultat însă Sici angajamentul asumat de tovarășii miniștri de la cele două ministere de a acționa în așa fel încît să realizeze in bune condiții planul pe acest an la toți indicatorii. De altfel, aceasta este valabil pentru toate sectoarele de activitate.Aș dori să subliniez în mod deosebit necesitatea luării unor măsuri hotărîte în vederea respectării ferme a normativelor economico- finandare și a Legii privind formarea prețurilor. în trimestrul II al acestui an, trebuie să fie lichidate în totalitate produsele cu pierderi și să nu mai existe întreprindere fără rentabilitate, astfel încît să se poată acționa în cele mai bune condiții, pe principiile autoconducerii și autogestiunii, în toate domeniile.Trebuie să realizăm rentabilizarea produselor și întreprinderilor nu pe calea creșterii prețurilor, ci prin reducerea cheltuielilor de producție și materiale. în acest cadru, doresc să menționez justețea politicii de prețuri de producție și de consum. După cum ați putut constata, și în 1988 prețurile au fost stabil^, iar, în unele sectoare, a avut loc o reducere a prețurilor de producție și chiar a prețurilor de desfacere.Stabilitatea și controlul ferm al prețurilor de producție și de desfacere. inclusiv al prețurilor cu a- mănuntul, constituie o necesitate obiectivă pentru înfăptuirea cu succes a planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială și trebuie să acționăm cu toată fermitatea și în viitor în direcția aceasta.în anul trecut, oamenii muncii au primit din fondul de participare la beneficii și veniturile de participare la fondul de dezvoltare peste 9 miliarde lei. Aceasta reprezintă, de asemenea, un factor important al înfăptuirii autoconducerii, autogestiunii, al creșterii răspunderii proprietarilor și producătorilor pentru buna administrare și gospodărire a mijloacelor încredințate fiecărui colectiv de oameni ai muncii.Trebuie să fie pe deplin înțeles de toate cadrele din economie, dar și de cadrele de partid, de consiliile de conducere, de toți oamenii muncii, că sporirea mai puternică a rentabilității, a beneficiilor va așigura repartizarea de fonduri mai mari pentru fondul de beneficii, așa cum participarea la fondul de dezvoltare de către oamenii muncii le creează condiții pentru a primi anual o sumă tot mai mare — ceea ce, adăugîndu-se la retribuție, duce la creșterea generală a veniturilor și a mijloacelor financiare ale oamenilor muncii.Din toate aceste probleme, din bilanțul pe care l-am dezbătut și din celelalte documente legate de aceasta se poate constata, cu satisfacție, că economia noastră are, pe ansamblu, o situație bună, că mergem pe un drum bun. Măsurile de autoconducere și auto- gestiune, de creștere a răspunderii colectivelor de oameni ai muncii și a cadrelor din toate sectoarele pentru buna desfășurare a activității dau rezultate tot mai bune.Trebuie însă să perfecționăm continuu și să ridicăm la un nivel tot mai înalt conducerea unitară a întregii economii ca singura bază pentru făurirea cu succes a socialismului, pentru ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Stimați tovarăși,Raportul privind problemele organizării teritorial-administrative și sistematizării demonstrează cu puterea faptelor justețea măsurilor adoptate în acest domeniu, în 1968. Noua organizare teritorial- administrativă, prin care au fost desființate regiunile și raioanele și s-au format județele, a deschis calea unei puternice dezvoltări a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. S-au dezvoltat vechile centre industriale și s-au creat 180 de noi platforme industriale. în 1968, în 18 județe se realiza o producție industrială pe locuitor mai mică de 10 000 lei. iar în 4 din acestea producția era mai mică de 4 000 lei. în 1990 nu vom avea nici un județ cu o producție mai mică de 50 000 lei pe locuitor. Toate acestea demonstrează justețea politicii de amplasare teritorială a forțelor de producție, a industriei, a altor activități, de dezvoltare a agriculturii ca singura cale de ridicare a civilizației și a nivelului general de viață, ca manifestare a adevăratei egalități in drepturi, pentru toți fiii patriei noastre. (Aplauze puternice, pre
lungite).Nu doresc să mă refer la alte date, ele sînt cunoscute și vor fi publicate. Schimbările care s-au petrecut în dezvoltarea generală a județelor, orașelor și comunelor, creșterea populației orășenești, a numărului județelor, al orașelor impun unele îmbunătățiri ale Legii din 1968 și ale altor legi ulterioare, în concordanță cu noile realități.în mod deosebit trebuie să se acorde mai multă atenție problemelor dezvoltării economico-socia- le a orașelor și comunelor, în spiritul autoconducerii și autogestiunii. în toate orașele și comunele trebuie să se dezvolte în mod corespunzător activitatea industrială, inclusiv mica industrie, activitatea agricolă și serviciile. Mă re

fer în mod deosebit la comune, unde trebuie să dezvoltăm mai puternic agricultura,..încît să se realizeze o producție de cel puțin 35 000—40 000 lei la hectarul agricol și de 50 000—55 000 lei la hectarul arabil. în fiecare comună să se dezvolte puternic activitatea micii industrii pentru a ajunge pînă în anul 2000 la cel puțin 10 000 lei pe locuitor, în comune, fără producția marii industrii. Să se dezvolte de asemenea, în mod corespunzător, serviciile. Pînă în anul 1990 să nu mai avem comună fără mori și brutării. în mod corespunzător, să se asigure un nivel ridicat al învățămîntului de 10 ani în fiecare comună și liceul treapta a II-a, de 12 ani, în toate comunele centre agroindustriale. Să asigurăm în bune condiții a- sistența medicală, dispensare cu 5—10 paturi și case de nașteri în toate comunele, iar în comunele centre agroindustriale, spitale cu 50—100 paturi. Să se perfecționeze activitatea centrelor de creație, educație și cultură în toate comunele. Să se dezvolte activitatea sportivă în cadrul „Daciadei".Așa cum se arată în raportul prezentat plenarei, va trebui să se dezvolte toate activitățile necesare pentru un nivel de viață civilizat ! Locuitorii comunelor trebuie să poată avea în comune tot ce se asigură oamenilor muncii de la orașe, mai puțin zgomotul și poluarea. (Aplauze puter
nice, îndelungate).în același timp, va trebui să asigurăm locuințe corespunzătoare pentru toate cadrele și specialiștii din comune, astfel ca, pînă în 1990, toți să locuiască în comunele unde își desfășoară activitatea.Este necesar să se respecte cu toată fermitatea prevederile Legii privind sistematizarea localităților și să nu se mai admită, sub nici un motiv, construcții industriale, agricole și locuințe în afara perimetrului construibil sau prin scoaterea de terenuri din suprafața arabilă.Consiliile populare, împreună cu locuitorii fiecărei localități, trebuie să acționeze astfel încît fiecare oraș și comună să devină un puternic centru economico-social, demn de societatea socialistă și comunistă. Numai așa vom crea condițiile necesare pentru dispariția treptată a deosebirilor dintre oraș și sat, apropierea condițiilor de muncă și- de viață, ridicarea generală a nivelului de trai material și spiritual. Aceasta reprezintă una din cerințele esențiale pentru făurirea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru realizarea comunismului în patria noastră. Și trebuie să facem totul pentru a realiza această cerință vitală ! (Aplauze și urale puter
nice, prelungite ; se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R. !“. 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“).

Stimați tovarăși,Plenara Comitetului Central a hotărît convocarea Congresului al XIV-lea al partidului în a doua jumătate a lunii noiembrie din acest an și a stabilit orientările privind dezvoltarea economico-socială a României în cel de-al 9-lea cincinal. 1991—1995. și perspectivele pentru anul 2000, iar, în unele domenii, pentru începutul celui de-al treilea mileniu. Dacă avem însă în vedere data creării primului stat centralizat al dacilor. România, poporul nostru se găsesc de mult în al treilea mileniu de existență.La baza elaborării tezelor șl Programului-directivă pentruCongresul al XIV-lea al partidului trebuie să stea documentele și hotărîrile forumului democratic din noiembrie 1988. Avînd în vedere remarcabilele realizări obținute de poporul român în construcția socialismului, îndeosebi după Congresul al IX-lea, precum și orientările de dezvoltare generală a patriei noastre în viitor, Congresul al XIV-lea al partidului poate fi — pe drept cuvînt — caracterizat de pe acum drept Congresul victoriei socialiste, al independenței depline, economice și politice, a României. (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu, România — 
stima noastră și mîndria!“).în anii construcției socialiste, țara noastră a străbătut mai multe etape de dezvoltare. Obținînd realizări de importanță istorică, România s-a transformat, într-o perioadă de 40 de ani, dintr-o țară slab dezvoltată, predominant agricolă, într-o țară industrial-agrară, asigurîndu-se astfel ridicarea nivelului general ' de civilizație și bunăstare al întregii națiuni. Producția industrială va fi, în acest an, de circa 135 de ori mai mare față de 1945, iar din aceasta, creșterea realizată după Congresul al IX-lea. din 1965. este de 120 de ori. Avem o industrie modernă, multilateral dezvoltată, care cuprinde toate sectoarele importante ale economiei și care poate realiza produse de mare complexitate, de înaltă calitate și nivel tehnic. Producția agricolă a crescut, în aceeași perioadă, de circa 10 ori, din care de peste 6 ori începînd din 1965. Venitul național va fi în acest an de 40 de ori mai mare decît în 1945, din care o creștere de 33 ori se realizează de la Congresul al IX-lea.Pe această bază trainică s-au asigurat dezvoltarea generală a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, ridicarea continuă a gradului de civilizație, a nivelului de trai material și spiritual al întregii națiuni.Toate acestea demonstrează cu puterea faptelor de netăgăduit 

justețea politicii partidului nostru comunist de aplicare creatoare a legilor economice generale, a principiilor socialismului științific la realitățile din România, faptul că de la Congresul al IX-lea am rupt cu șablonismul, cu „modelele", am adoptat o politică corespunzătoare intereselor patriei, noastre, dar, în același timp, am aplicat ferm principiile socialiste, pornind de la faptul că numai și numai pe baza socialismului științific se poate asigura cu adevărat victoria socialismului și comunismului, se poate realiza o societate fără exploatatori, a dreptății și echității sociale ! (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu
— P.C.R.!“, „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu, eroism — 
România, comunism !“).Iată de ce putem afirma cu deplin temei și cu îndreptățită mîn- drie că numai în condițiile socialismului, o dată cu lichidarea claselor exploatatoare, a asupririi și inegalităților, a fost posibil ca — devenind stăpîn pe destinele sale, sub conducerea gloriosului nostru partid comunist — poporul român să obțină asemenea realizări cum nu a fost posibil șute șj sute de ani în trecut, (Aplauze puternice, 
prelungite).Pornind de la această puternică bază materială, de la forța economico-socială a patriei noastre, putem să ne propunem cu deplină încredere noi obiective pentru perioada următoare, avînd convingerea fermă că stă în puterea clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a întregului nostru popor ca, acționînd în strînsă unitate, sub conducerea politică a Partidului Comunist Român, să obțină noi și mărețe realizări în făurirea visului de aur — a comunismului. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.!“, „Ceaușescu — Româ
nia !“).

Stimați tovarăși,O dată cu cel de-al 9-lea cincinal, România intră într-o etapă nouă, superioară, a dezvoltării sale economico-sociale, de făurire a fazei superioare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de creare a condițiilor necesare trecerii la afirmarea în viață a principiilor comuniste de muncă și viață. Orientările stabilite de plenara Comitetului Central, pe baza cărora urmează să fie întocmit Programul-Directivă ce va fi supus dezbaterii întregului partid și popor și prezentat Congresului al XIV-lea, au în vedere continuarea dezvoltării puternice și armonioase a forțelor de producție, a’ tuturor ramurilor de activitate.în centrul activității celui de-al IX-lea cincinal va sta continuarea dezvoltării intensive a industriei, agriculturii și a celorlalte sectoare de activitate. Producția industrială urmează să crească, pe ansamblu, cu circa 30—40 la sută, iar producția agricolă cu circa 30—35 la sută. Se poate afirma că nivelurile producției industriale și agricole vor asigura satisfacerea pe deplin a necesităților poporului nostru și posibilitatea creșterii mai puternice a exportului, participarea activă a României la diviziunea internațională a muncii.La baza dezvoltării tuturor ramurilor economico-sociale trebuie să se afle cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, cerințele noii revoluții agrare. Numai pe această bază vom putea asigura înfăptuirea cu succes a noii etape de dezvoltare generală a patriei noastre. Aceasta presupune să se acorde o atenție și mai mare decît pînă acum concentrării forțelor de cercetare în domeniile fundamentale ale dezvoltării patriei noastre, pentru a asigura realizarea obiectivului ca în deceniul următor România să devină o puternică forță a științei și culturii, ceea ce va asigura un rol tot mai demn și independent României în lume, prin dezvoltarea sa generală, prin întărirea independenței și suveranității țării. (Aplauze puternice, prelun
gite).în toate ramurile de activitate trebuie să se acorde o atenție deosebită înfăptuirii neabătute a programelor de organizare și modernizare a producției, a întregii activități, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Este bine să subliniem că, atunci cînd vorbim de modernizare, trebuie să înțelegem realizarea de noi tehnologii, cu consumuri mai reduse și care să asigure produse de o calitate superioară, de noi utilaje cu performanțe mai bune, care să conducă la concentrarea unor operații și procese tehnologice și reducerea, pe această cale, a consumurilor și creșterea productivității muncii, la realizarea de noi mașini complexe, agregate, care să execute concomitent mai multe operații, în toate domeniile de activitate, de noi motoare, cu reducerea substanțială a consumurilor, și. în general, de noi produse, de noi tehnologii, de noi mașini care să situeze economia românească — industria, agricultura. toate sectoarele — la nivelul cel mai înalt de dezvoltare.Pentru România, pentru viitorul patriei noastre, realizarea modernizării în sensul în care am vorbit, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, constituie factorul hotăr'tor. Orice fel de altă a- bordare, orice încercare ca, la adăpostul modernizării, să nu facem aproape nimic sau — așa cum spunea Caragiale — „să modificăm, dar să nu se schimbe nimic", nu va face decît să condamne sectoarele respective și deci țara noastră la stagnare, la înapoiere. Progresul, bunăstarea sînt 

legate de modernizare, de știință, de un nivel înalt al tehnicii. A- ceasta este problema esențială a socialismului și comunismului ! 
(Aplauze puternice, prelungite).în noul cincinal trebuie să punem un accent și mai puternic pe ridicarea nivelului tehnic și a calității tuturor produselor care să fie realizate la un nivel înalt, competitiv cu cele mai bune produse similare realizate pe plan mondial, și să facem astfel încît în unele domenii produsele românești să se afle pe primul loc.O atenție deosebită trebuie să acordăm creșterii eficienței și rentabilității economice, pornind de la faptul că toate unitățile trebuie să-și desfășoare activitatea pe principiile autoconducerii, autogestiunii, asigurînd buna gospodărire a mijloacelor de producție încredințate fiecărui colectiv de oameni ai muncii în calitate de proprietari și producători, sporirea puternică a beneficiilor — singura cale pentru crearea condițiilor dezvoltării generale a patriei și ridicării nivelului de trai al întregii națiuni.Este necesar să se acorde o atenție deosebită creșterii mult mai puternice a productivității muncii în toate domeniile, pe baza organizării științifice, a dotării cu noi utilaje și mașini complexe și modernizate, a automatizării și mecanizării diferitelor lucrări în toate sectoarele de activitate.în următorul cincinal trebuie să se acorde o atenție mai mare dezvoltării bazei proprii de materii prime și de resurse energetice, înfăptuirii neabătute a programelor de cercetări geologice și de punere în valoare, cu maximum de eficiență, a noilor surse de materiale și energetice.în cincinalul al IX-lea se va rezolva pe deplin problema energiei corespunzător cu cerințele optime ale dezvoltării economico-sociale și ale întregii populații.O atenție deosebită va trebui să acordăm perfecționării și modernizării activității din metalurgie, chimie, industria minieră, petrolieră și altor ramuri producătoare de materii prime și materiale.în domeniul agriculturii se vor încheia, în linii generale, lucrările de irigații și combatere a eroziunii solului, de creștere mai puternică a fertilității solului, principalul mijloc de producție.Va trebui să asigurăm folosirea la maximum a mijloacelor de care dispune agricultura noastră socialistă pentru creșterea puternică a producției vegetale și animale, astfel încît să avem garanția unor producții sigure, în orice condiții, să asigurăm o bună aprovizionare a populației cu produse agroalimentare, cît și satisfacerea a o serie de cerințe ale industriei, inclusiv exportul.în toată industria prelucrătoare, începînd cu construcția de mașini, trebuie să punem în centrul activității realizarea unor produse complexe, de înalt nivel tehnic, care să asigure atît o creștere puternică a productivității muncii, cît și un nivel calitativ și tehnic tot mai ridicat al producției.în domeniul investițiilor, al transporturilor și altor sectoare de activitate va trebui să asigurăm rezolvarea pe deplin a necesităților dezvoltării continue a forțelor de producție, redudnd la maximum cheltuielile.

Stimați tovarăși,în al 9-lea cincinal se va acorda o atenție deosebită activității de comerț exterior, extinderii schimburilor economice și cooperării în producție, participării mai active a României la schimbul de valori materiale și spirituale internaționale.Apreciind în mod deosebit rolul important al C.A.E.R. în dezvoltarea economico-socială a țărilor socialiste, sîntem hotărîți să participăm activ la perfecționarea activității acestui organism de colaborare, în vederea realizării programelor adoptate de comun acord pînă în anul 2000, care să asigure dezvoltarea echilibrată a tuturor țărilor membre, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Apare necesitatea ca în C.A.E.R. să se întocmească programe speciale pentru dezvoltarea tuturor țărilor membre, punînd la bază principiile economice noi, socialiste.După părerea noastră. C.A.E.R. nu și-a epuizat posibilitățile sale și, acționînd pentru perfecționarea activității, el va putea să aibă în continuare un rol tot mai activ în dezvoltarea socialismului, a fiecărei țări, în afirmarea forței socialismului ca cea mai dreaptă orînduire din lume !Vom acorda o atenție deosebită colaborării cu țările în curs de dezvoltare și doresc să reafirm și la plenară că România va rămîne întotdeauna împreună și în strînsă conlucrare cu țările în curs de dezvoltare. Considerăm că există largi posibilități pentru o extindere a colaborării, cooperării și realizării în comun a diferite obiective, care să asigure progresul economic și social al țărilor în curs de dezvoltare, care conlucrează împreună.De asemenea, vom acționa și în viitor pentru extinderea relațiilor economice, tehnico-științifice cu țările capitaliste dezvoltate, în spiritul principiilor coexistenței pașnice. La baza tuturor relațiilor noastre economice vom așeza ferm principiile deplinei egalități, a- vantajului reciproc, necesitatea unei colaborări la un nivel tehnic și calitativ înalt, precum și realizarea unei eficiențe maxime.Pe baza dezvoltării generale e- conomico-sociale și a activității de 

colaborare economică internațională, va trebui să asigurăm o creștere tot mai puternică a bogăției naționale a întregului popor, a venitului național.Orientările stabilite de Comitetul Central al partidului prevăd o 
creștere a venitului național cu 40—50 la sută. Pe această bază, vom dispune de mijloacele necesare atît dezvoltării generale a patriei, cît și ridicării nivelului de trai material și spiritual al poporului.Și în cincinalul viitor vom aloca din venitul național circa 70 la sută pentru fondul de consum și 30 la sută pentru fondul de dezvoltare. în stabilirea acestor raporturi de repartiție a venitului național am pornit de la experiența din ultimii 24 de ani, care a asigurat dezvoltarea puternică a forțelor de producție, ridicarea nivelului general de civilizație a țării și creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului — țelul suprem al politicii partidului nostru, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în România 1 (Aplauze pu
ternice, prelungite).Și în cincinalul viitor vom pune în centrul activității dezvoltarea și perfecționarea proprietății socialiste a întregului popor și cooperatiste asupra mijloacelor de producție. Toate fondurile de dezvoltare vor fi orientate spre modernizarea și dezvoltarea tot mai puternică a proprietății socialiste, garanția supremă a făuririi cu succes a socialismului și comunismului, a independentei și suveranității României ! (Aplauze Pu
ternice, prelungite).In întreaga activitate de dezvoltare economico-socială a forțelor de producție, a științei. învățămîntului și culturii trebuie să pornim de la necesitatea asigurării celor mai bune condiții de muncă pentru toți cetățenii patriei. Va trebui să avem în vedere o asemenea dezvoltare generală pe întregul teritoriu al țării, a tuturor sectoarelor de activitate —• industriale, agricole și sociale — care să creeze condiții corespunzătoare de muncă pentru toți cetățenii și, în primul rînd, pentru tineret.Trebuie să considerăm că una din îndatoririle fundamentale ale societății noastre socialiste este a- sigurarea locurilor de muncă corespunzătoare pentru toți fiii patriei. (Aplauze puternice, prelun
gite).în același timp, va trebui să perfecționăm sistemul de retribuție pe baza principiilor socialiste, asigurînd la muncă egală retribuție egală, pornind de la principiul „nici muncă fără pîine, nici pline fără muncă". în societatea noastră. socialistă . nimeni nu .trebuie să aibă posibilitatea să trăiască fără muncă sau prin exploatarea muncii altora ! Am lichidat pentru totdeauna asuprirea omului de către om și avem îndatorirea să facem totul pentru a nu mai exista posibilitatea asupririi și exploatării, sub nici o formă, a muncii omului ! Aceasta este una din legitățile generale, obligatorii, pentru socialism, pentru comunism ! 
(Aplauze puternice, îndelungate).Să aplicăm ferm principiile a- cordului global, posibilitatea asigurării și creșterii veniturilor ca urmare a muncii și a activității creatoare în slujba dezvoltării țării, pentru asigurarea veniturilor fiecărui om al muncii. Trebuie să nu uităm nici un moment că bunăstarea personală nu se poate realiza decît o dată cu bunăstarea și dezvoltarea generală a patriei, a întregii națiuni.Âșa cum am subliniat la marele forum al democrației muncito- rești-revoluționare de la sfîrșitul lunii noiembrie. 1988, va trebui să perfecționăm continuu conducerea societății în spiritul celor mai largi principii democratice, mun- citorești-revoluționare.Să pornim întotdeauna de la teza științifică revoluționară a construirii socialismului cu poporul și pentru popor, pentru a asigura bunăstarea națiunii, libertatea și independența patriei! 

(Aplauze puternice, îndelungate).Este necesar să întărim continuu formele democratice, să perfecționăm cadrul minunat pe care îl avem, legăturile cu masele de oameni ai muncii, asigurînd participarea activă a tuturor la întreaga activitate de dezvoltare e- conomico-socială, la înfăptuirea politicii interne șl externe a patriei noastre.în acest sens, aș dori să subliniez importanța scrisorilor și primirii în audiență a oamenilor muncii de către organele de partid, de cadrele de partid și de stat. După cum ați putut reține, în anul precedent, circa 700 de mii de oameni ai muncii au adresat scrisori și peste 800 de mii au fost primiți în audiență. Este bine de subliniat că multe din aceste scrisori și mulți cetățeni, în audiențe, au ridicat în primul rînd probleme ale dezvoltării economico-sociale, ale felului în care se îndeplinesc hotărîrile de partid și de stat, au semnalat unele lipsuri, inclusiv lipsurile unor cadre de partid și de stat din diferite sectoare de activitate. Aceasta demonstrează că masele populare, oamenii muncii folosesc larg toate posibilitățile pentru a-și aduce o contribuție cît mai puternică la perfecționarea întregii noastre activități. Totodată, demonstrează încrederea largă a maselor populare, a întregii națiuni în partid, în politica sa internă și externă, care corespunde pe deplin intereselor vitale ale întregii țări. (A- 
plauze și urale puternice, prelun
gite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“).înfăptuind principiul autoconducerii și autogestiunii, trebuie 

să îmbinăm în mod armonios a- ceasta cu planul național unic de dezvoltare economico-socială a patriei, să perfecționăm continuu cadrul larg democratic pe care l-am creat, să asigurăm buna funcționare atît a organelor de stat, cît și a organismelor democratice, revoluționare, o conlucrare tot mai strînsă între ele, care reprezintă, de altfel, calea participării tot mai largi a poporului la. conducerea tuturor sectoarelor de activitate, a diminuării treptate a rolului statului și creșterii mai puternice a rolului organismelor muncitorești-revoluționare, a poporului, în făurirea conștientă a propriului său viitor și destin liber și independent — a comunismului 1 (Aplauze puternice. înde
lungate).Va trebui să avem în vedere că, în orice condiții, conducerea unitară, pe baza planului național unic de dezvoltare, reprezintă cerința obiectivă, obligatorie pentru făurirea cu succes a socialismului și comunismului. Orice abatere de la acest principiu, orice altă cale nu vor face decît să slăbească forța socialismului, să deschidă calea anarhiei, să ducă la stagnare și la dare înapoi.în cadrul perfecționării tuturor sectoarelor de activitate, va trebui să acordăm o atenție corespunzătoare dezvoltării forțelor noastre armate, a celorlalte organe de stat, perfecționării activității, organelor de justiție, asigurării respectării neabătute a legilor, a normelor de etică și echitate socialistă, în toate domeniile de activitate.în acest cadru, aș dori să atrag atenția asupra necesității de a acționa cu toată hotărîrea pentru îmbunătățirea mediului înconjurător, aplicînd ferm măsurile și programele pe care le avem în această privință, deoarece dezvoltarea economico-socială, ridicarea nivelului general al patriei sînt strîns legate de asigurarea unor condiții ecologice cît mai bune. Numai așa vom asigura un nivel tot mai înalt de viață națiunii noastre ! (Aplauze 
puternice, îndelungate).Cu cit vom perfecționa și dezvolta mai larg formele democratice de participare a maselor, a poporului la făurirea conștientă a propriului său viitor, cu atît va trebui să fim mai fermi împotriva oricăror abateri, de încălcare a legilor și normelor de conviețuire, împotriva tuturor acelora care pun în pericol construcția socialismului, independența națională și suveranitatea țării. Democrația muncito- îească-revoluționară presupune răspunderea în fața poporului, răspundere pentru viitorul patriei, pentru independența sa ! (Aplauze 
puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu, România — 
stima noastră și mîndria !“).

Stimați tovarăși,Plenara Comitetului Central a dezbătut raportul cu privire la activitatea partidului în diferite domenii și a adoptat hotărîri corespunzătoare. Trebuie să subliniem că avem un partid puternic, care numără peste 3 700 000 membri de partid, în care muncitorii și țăranii reprezintă peste 70 la sută, un partid tînăr, în care membrii de partid în vîrstă de pînă la 40 de ani reprezintă circa 50 la sută, din care pînă la 30 de ani 20 la sută. A crescut ponderea femeilor în partid, la peste 35 la sută. Avem o compoziție națională bună, care reflectă ponderea cetățenilor de diferite naționalități.în conducerea comitetelor și organizațiilor de partid lucrează sute de mii de activiști, care reprezintă o uriașă forță în buna desfășurare a activității organelor și organizațiilor de partid, în creșterea rolului partidului în toate domeniile de activitate.Este necesar să acționăm cu toată hotărîrea și în viitor pentru creșterea rîndurilor partidului cu cei mai buni și înaintați muncitori, țărani, intelectuali din toate sectoarele de activitate. Trebuie să punem un accent mai mare pe calitatea de membru de partid. Primirea în partid nu trebuie să fie o formalitate, ci un act de mare importanță politică pentru cei care doresc să intre în partidul nostru.Trebuie să acordăm și în continuare atenția corespunzătoare primirii în partid a muncitorilor. Am fost, sîntem și trebuie să rămî- nem partidul clasei muncitoare, clasa cea mai înaintată a societății noastre, clasa care are menirea istorică de a asigura făurirea socialismului și comunismului în patria noastră, în întreaga lume ! 
(Aplauze puternice, prelungite).De altfel, clasa muncitoare reprezintă, și va reprezenta și în viitor, principala forță socială. Dezvoltarea științei și tehnicii presupune, este adevărat, ridicarea nivelului de cunoștințe, dar nu diminuează rolul clasei muncitoare în dezvoltarea societății, ci, dimpotrivă, duce la creșterea rolului acesteia. Creșterea intelectualității tehnice, a intelectualității în general, trebuie să fie înțeleasă în strînsă legătură cu creșterea clasei muncitoare, a ridicării nivelului general, tehnic și științific, al clasei muncitoare. Nu va dispărea rolul clasei muncitoare, pentru că sîntem, și trebuie să fim, o societate a muncii egale, în care munca constituie factorul hotărî- tor al întregii dezvoltări economico-sociale. Desigur, munca pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în toate domeniile! 
(Aplauze puternice, prelungite).Cît timp vom rămîne, și trebuie să rămînem, partid al clasei muncitoare — înțelegînd prin aceasta partid al întregului popor, al, întregii națiuni — vom fi de neîn

vins, ne vom îndeplini întotdeauna — și am această convingere — misiunea istorică pe care ne-am asumat-o de a conduce națiunea noastră spre înaltele culmi de progres și civilizație. Și am convingerea că clasa muncitoare de pretutindeni va realiza aceasta, mai devreme sau mai tîrziu, pentru că din punct de vedere istoric nu există altă cale decît aceea a socialismului și comunismului I (A- 
plauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.'.", „Ceaușescu 
și poporul!“).Este necesar să dinamizăm și să perfecționăm continuu activitatea organelor și organizațiilor de partid. Principiile și prevederile statutului, ale democrației de partid corespund pe deplin cerințelor actuale ale activității de partid, ale democrației muncitorești-revo- luționare în general. Pentru a răspunde întotdeauna exigențelor crescînde, trebuie să ridicăm necontenit nivelul muncii organizatorice. controlul de partid, răspunderea revoluționară a comuniștilor. care, așa cum am subliniat în mai multe rînduri — nu au niște drepturi deosebite în societate față de alți oameni. Ei au răspunderi deosebite — și anume, răspunderea pe care și-au asumat-o in- trînd în rîndurile Partidului Comunist Român, de a acționa în orice împrejurări ca revoluționari, pentru bunăstarea și un nivel de viață mai ridicat al poporului, pentru victoria socialismului și comunismului ! Dar membrii partidului nostru trebuie să acționeze în așa fel încît să meargă împreună cu întregul popor, pentru că numai împreună cu poporul vom obține victoriile în toate domeniile. (Aplauze puternice, pre
lungite).Așa cum s-a subliniat în raport, avem rezultate bune în politica de cadre, în creșterea nivelului activului de partid și de stat, în aplicarea fermă a principiului de promovare a cadrelor pe bază de concurs, a. principiilor de rotație. Avem. în general, prevederi bune și rezultate bune. Dar trebuie, și în acest domeniu, să acționăm cu mai multă hotărîre ca, în toate domeniile, să se aplice principiile de bază ale concursului, ceea ce înseamnă, în fond, examen de cunoștințe. Nimeni să nu poată fi promovat sau trecut, conform legilor, dintr-o categorie în alta fără examen de cunoștințe.Ridicarea nivelului cunoștințelor generale — ale cadrelor de partid și de stat, ale tuturor oamenilor muncii — constituie una din cerințele fundamentale ale bunei activități în toate domeniile de activități Xli;ed, ?ă, nu este nevoie sâ mâi .sjiblihiez’ că, în fond, oamenii sînt cei care hotărăsc cum se realizează :cdeâ-ce avem în vedere în orice domeniu ! Totul depinde de nivelul de pregătire al oamenilor, de sus pînă jos și — subliniez — de sus pînă jos, pentru că și cadrele de conducere din toate domeniile trebuie să-și ridice continuu nivelul de cunoștințe. Nimeni nu trebuie să creadă că dacă a ajuns într-o muncă sau alta nu mai trebuie să mai citească, să mai învețe. Dimpotrivă, cu cît deții o muncă mai importantă, cu atît trebuie să studiezi, să înveți mai mult ! Cine nu face acest lucru va rămîne în urmă și, vrînd-nevrînd, trebuie să facă loc altora.Aceasta este viața și nu putem ține în Ioc progresul, activitatea, dacă unii consideră că nu mai trebuie să învețe. A nu mai învăța înseamnă a rămîne un pm înapoiat. A crede că știi totul, deja înseamnă că ești un om care mergi înapoi, și nu înainte. Subliniez a- ceasta cu toată seriozitatea, pentru că problemele complexe care stau în fața partidului, a poporului nostru sînt strîns legate de ridicarea • nivelului general de cunoștințe în toate domeniile — și profesionale, și tehnice, și de conducere, sub toate aspectele —, de înțelegerea complexității problemelor- dezvoltării economico-sociale, a problemelor internaționale, pentru a putea să stabilim căile înaintării ferme a patriei noastre spre noi culmi de progres și civilizație.Iată problemele care se pun în domeniul cadrelor, al pregătirii lor, al unei juste politici de cadre ! 
(Aplauze puternice, prelungite).în ce privește munca politico- ideologică, deși avem o serie de rezultate pozitive și se desfășoară activități multiple în toate domeniile, totuși trebuie să avem în vedere că există o anumită rămîne- re în urmă a dezvoltării conștiinței revoluționare, a nivelului ideologic, politic, față de dezvoltarea forțelor de producție, a societății în general. Sigur, s-ar putea spune că am mers prea iute în dezvoltarea forțelor de producție, dar cred că ar fi greșit să judecăm sau să gîndim în acest fel. Este mai just dacă vom spune că nu am acordat atenția necesară ridicării nivelului conștiinței și al pregătirii generale. în raport cu dezvoltarea de ansamblu a societății și trebuie să acționăm cu mai multă hotărîre pentru a lichida această stare de lucruri.Trebuie să ne propunem ca, în- tr-un timp scurt, să obținem astfel de rezultate încît conștiința, nivelul politico-ideologic să devină o puternică forță a dinamizării și dezvoltării generale a societății noastre. De aceea, este necesar să intensificăm activitatea politico- ideologică, să dezbatem larg problemele actuale ale dezvoltării e- conomice și sociale, ale progresului științei și cunoașterii umane, ale dezvoltării generale a omenirii pe baza concepției revoluționare despre lume și viață, a materialismului dialectic și istoric, pe baza principiilor socialismului
(Continuare in pag. a IlI-a)
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CU VlNTA REA IO VA RASUL UI NICOLA £ CEA UȘESCU
(Urmare din paj. a H-a)științific. Aceasta presupune ca, atît. în învățămîntul de partid, cit și în învățămîntul de stat, inclusiv în învățămîntul științelor sociale — în întregul învățămînt de stat — să acordăm ,o atenție mai mare problemelor activității poli- tico-ideologice, ridicării generale 
a conștiinței revoluționare.Consider necesar să menționez și în acest cadru necesitatea de a acorda mai multă atenție studierii principiilor de bază ale socialismului științific, a unor domenii importante ale științelor naturii, ale științelor sociale, de a înarma partidul, întregul popor cu o înaltă concepție revoluționară despre viață, despre lume, pentru a învăța tineretul, generațiile tinere cum trebuie să acționeze nu numai pentru cunoașterea, ci și pentru transformarea naturii și a lumii, pentru făurirea unei societăți cu o înaltă conștiință științifică, revoluționară.Subliniez aceasta pentru că între cunoașterea științifică și concepția revoluționară există o strînsă unitate dialectică. Nu poți fi un bun om de știință fără a fi, în același timp, un bun revoluționar, așa cum nu poți fi un bun revoluționar fără a înțelege bine și a cunoaște legile dezvoltării societății omenești, legile naturii, cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. în același timp, trebuie să subliniem cu toată tăria faptul că legile generale, principiile socialismului se perfecționează și se dezvoltă continuu, corespunzător cu noile cuceriri, cu noua cunoaștere umană, că formele de construire a societății socialiste nu sînt date o dată pentru totdeauna, că nu există un șablon, că nu există modele, că fiecare popor, fiecare partid trebuie să-și stabilească formele realizării socialismului, corespunzător condițiilor e- conomico-sociale concrete, corespunzător noii etape de dezvoltare a societății omenești.Ceea ce a fost bun șî a corespuns la un moment dat devine învechit, constituie chiar o piedică pentru mersul înainte.A fi revoluționar înseamnă a înțelege întotdeauna noul, a lupta cu hotărire împotriva a tot ce este vechi și perimat, a perfecționa întreaga activitate corespunzător noilor cerințe, pornind însă întotdeauna de la necesitatea făuririi socialismului și comunismului, a unei lumi fără exploatatori, fără asupritori.Nu se poate vorbi de o perfecționare a socialismului, a principiilor de dezvoltare economică socialistă, prin întoarcerea la forme capitaliste, mai dezvoltate sau mai puțin dezvoltate !Menționez toate acestea pentru că este necesar să dezbatem larg în partidul nostru problemele de bază ale dezvoltării socialiste, în acest sens consider că este foarte important să reeditam unele din operele de bază ale făuritorilor socialismului științific, îndeosebi ale lui . Marx și Engels, care, ca orientare generală, de perspectivă, își păstrează pe deplin actualitatea și, mai cu seamă, înarmează partidul, poporul, tineretul cu metoda analizei știin

țifice a dezvoltării sociale, a dezvoltării omenirii în general.Nu putem avea pretenția ca Marx și Engels, Lenin sau alții să fi elaborat soluții și rețete de rezolvare a problemelor în condițiile actuale. însă felul de gîndire și de abordare, spiritul revoluționar de clasă trebuie să constituie pentru toți comuniștii, pentru întregul tineret un model de analiză științifică.Nu se poate, în nici un fel, concepe dezvoltarea socialistă vorbind de renunțarea, într-un fel sau altul, sau de diminuarea luptei de clasă. Lupta de clasă a constituit, dintotdeauna, baza progresului omenirii, a dezvoltării sociale. Lupta între asupritori și asupriți, între vechi și nou a fost întotdeauna fundamentul dezvoltării societății omenești. A spune astăzi că lupta de clasă trebuie să fie înlocuită cu alte concepții înseamnă a cdndamna la stagnare socialismul, înseamnă a veni, într-o formă sau alta; în sprijinul capitalismului și imperialismului. Și nu este posibil acest lucru ! (Aplauze puternice).' De aceea — repet — trebuie să înarmăm partidul, poporul cu cele mai înalte concepții revoluționare, cu principiile socialismului științific și să avem permanent în vedere că numai rămînînd revoluționari vom rămîne adevărați comuniști, vom asigura victoria comunismului în România 1 (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — eroism. România — comunism !“).Trebuie să punem ferm la baza activității ideologice, politico-educative Programul partidului și Programul ideologic, documentele congreselor și plenarelor Comitetului Central, care reprezintă expresia socialismului științific în condițiile țării noastre, generalizarea practică și teoretică a experienței construcției socialiste.întreaga noastră activitate politică, organizatorică, ideologică, de cadre trebuie să ducă la întărirea continuă a partidului, a unității și forței sale de acțiune în toate domeniile !Tot ce am realizat pînă acum este strîns legat de conducerea politică de către partid a tuturor sectoarelor de activitate. Perfecționarea conducerii socialismului, democratizarea activității economi- co-sociale presupun nu slăbirea, ci întărirea rolului politic conducător al partidului, o strînsă unitate între partid și popor — aceasta reprezentând o necesitate obiectivă, garanția supremă a mersului ferm înainte spre socialism și comunism al României. (Aplauze puternice, îndelungate).
Stimați tovarăși,Aprecierile asupra situației internaționale, făcute la marele forum democratic de la sfîrșitul lunii noiembrie, își păstrează pe deplin actualitatea.Viața internațională continuă să fie complexă, contradictorie și gravă. Realizarea unor înțelegeri în ce privește reducerea armamentelor nucleare dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americă, începerea negocierilor de la Viena privind reducerea armamentelor convenționale în Europa, încetarea unor conflicte și reali

zarea unor înțelegeri privind soluționarea pe calea tratativelor a unor conflicte dau omenirii multe speranțe cu privire la posibilitatea realizării a noi acorduri, noi înțelegeri, care să deschidă calea eliminării războiului din viața omenirii și asigurării unei păci trainice. Dar nu se poate uita că țările nucleare, și in primul rînd Statele Unite ale Americii și Uniunea Sovietică, dețin uriașe stocuri de arme nucleare de diferite tipuri, în stare să distrugă de mai multe ori întreaga omenire, însăși viața pe planeta ndastră. N.A.T.O. continuă să discute trecerea la modernizarea unei serii întregi de rachete cu rază scurtă de acțiune. Continuă experiențele nucleare și cercetările pentru militarizarea Cosmosului.Cît țimp se vor menține armele nucleare, se va menține și pericolul unui război nuclear, care va duce — repet — la distrugerea omenirii. la dispariția însăși a vieții pe planeta noastră.Iată de ce problema fundamentală a epocii noastre este aceea a opririi cursei înarmărilor nucleare și trecerii la lichidarea lor totală, în mai multe etape. Este necesar să se renunțe la experiențele nucleare, lă programul de militarizare a Cosmosului, să se renunțe la modernizarea rachetelor cu rază mai scurtă de acțiune — și de către N.A.T.O., și de către țările Tratatului de la Varșovia — sub un control internațional corespunzător, să se renunțe la concepția politică a „asigurării păcii" prin descurajarea nucleară, care înseamnă, de fapt, concepția războiului de dominație 1Pericolul pe care îl reprezintă navele si submarinele purtătoare de armament nuclear, recentul accident grav al unui submarin sovietic, care s-a scufundat cu armament nuclear pe el. dar și accidentele unor nave americane, scufundate anterior, demonstrează cît de justă este cererea popoarelor de a se înceta prezența navelor cu arme nucleare în apele internaționale. Cu atît mai grav este zborul avioanelor purtătoare de arme nucleare, care trebuie, de asemenea. să înceteze.Este necesar să acționăm cu toată hotărîrea pentru a se pune capăt oricăror acțiuni care pun în pericol viața și civilizația pe planeta noastră !în același timp, ne pronunțăm ferm pentru eliminarea — concomitent cu armele nucleare — a armelor chimice, pentru reducerea radicală, substanțială, a armelor convenționale. sub un control strict internațional, și reducerea cheltuielilor militare cu cel puțin 50 la sută, pînă în anii 2000. ur- mînd că mijloacele ce devin disponibile să fie folosite atît în. țările respective, pentru soluționarea unor probleme grave sociale, cît și pentru ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare.Salutăm cursul spre soluționarea prin tratative a unor conflicte, încetarea războiului dintre Iran și Irak și ne exprimăm speranța că se va ajunge Ia un acord corespunzător pentru instaurarea unei păci trainice și juste.Salutăm hotărîrea Vietnamului de a-și retrage trupele din Kampu- chia și ne exprimăm speranța că se va ajunge la o reconciliere 

națională, la un guvern de unitate națională, care să asigure dezvoltarea democratică, independentă și nealiniată a Kampuchiei.Ne exprimăm speranța că se va realiza hotărîrea Organizației Națiunilor Unite privind asigurarea, în acest an, a independenței Namibiei. Dar aceasta nu trebuie să se facă în detrimentul forțelor progresiste. care se pronunță pentru adevărata independență a Namibiei 1Considerăm că este timpul să se ajungă la o conferință internațională pentru problemele din Orientul Mijlociu, cu participarea atît a noului stat palestinian, cît și a Israelului, care să ducă la realizarea unei păci trainice și juste în această zonă a lumii.în general, ne-am pronunțat întotdeauna și ne pronunțăm pentru renunțarea la forță și la amenințarea cu forța, pentru soluționarea problemelor litigioase dintre state numai și numai prin tratative.Considerăm că este necesar să se înceteze orice sprijin pentru forțele antiguvernamentale din Afganistan, să se sprijine realizarea unei reconcilieri naționale, a unui guvern care să asigure dezvoltarea democratică, independentă și nealiniată a Afganistanului.De asemenea, sprijinim pe deplin hotărîrile țărilor din America Centrală privind încetarea oricărui amestec din afară în treburile din Nicaragua, ca și ale altor state. Ne pronunțăm pentru soluționarea politică, pentru asigurarea independenței ,și dezvoltarea . democratică a Republicii Nicaragua și a altor state.Calea spre destindere, spre pace și colaborare este calea renunțării la forță, la amestec în treburile altor state, a respectării neabătute a dreptului fiecărui popor de a-și alege calea dezvoltării în mod liber, fără nici un amestec din afară.România s-a pronunțat și se pronunță ferm pentru realizarea unei Europe unite, în diversitatea orîn- duirilor sociale, care să asigure dezvoltarea economică și socială a fiecărei națiuni, fără amestec din afară. Cînd ne pronunțăm pentru o Europă unită înțelegem nu o Europă a blocurilor militare sau a blocurilor economice, deoarece a- ceasta nu este în interesul nici unui popor, ci o Europă a colaborării națiunilor libere, independente. Aceasta va asigura cu adevărat forța unei Europe a progresului și civilizației ! (Aplauze puternice, îndelungate).în dezvoltarea colaborării și cooperării în Europa, hotărîrile a- dopțate lp. reuniunea de la Viena, în acest an. nu trebuie. în nici un fel, să fie folosite de unele cercuri sad'țări pentru amestec în treburile altor state. în fiecare din țările europene, ca de altfel din întreaga lume, sînt multe probleme economice, sociale, inclusiv umanitare, de soluționat. Nimeni nu poate pretinde că are dreptul să impună modul său de gîndire și de soluționare a problemelor. O asemenea cale este sortită eșecului și nu poate duce decît la încordare în relațiile dintre state. Numai calea colaborării pe principiile deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne, întrajutorării și colaboră

rii economice reciproc avantajoase corespunde intereselor tuturor popoarelor — și numai aceasta asigură progresul fiecărei națiuni ! (Aplauze puternice, îndelungate).Ne pronunțăm ferm pentru realizarea unei largi colaborări între țările balcanice și pentru transformarea acestei regiuni într-o zonă fără arme nucleare și chimice, fără baze militare străine. Sprijinim realizarea unor asemenea zone în nordul și în centrul Europei, precum și pe alte continente.
Stimați tovarâți,Ca țară socialistă în curs de dezvoltare, România acționează în strînsă unitate cu țările în curs de dezvoltare, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru noua ordine economică mondială. Doresc să menționez din nou că, indiferent de nivelul de dezvoltare al României viitoare, ea va rămîne întotdeauna împreună și va conlucra strîns cu țările în curs de dezvoltare în realizarea obiectivelor de lichidare a subdezvoltării, de progres economic și social al fiecărei națiuni, de realizare a unor relații noi de colaborare economică pe principiile echității și egalității, a unei noi ordini economice mondiale. Aceasta corespunde intereselor tuturor țărilor lumii, atît ale țărilor în curs de dezvoltare, cît și ale celor dezvoltate. Menținerea împărțirii lumii în țări bogate și sărace nu va face decît să ducă la încordarea relațiilor internaționale, va aduce daune grave tuturor statelor lumii.Acordăm, de asemenea, o mare însemnătate mișcării țărilor nealiniate și ne exprimăm speranța că reuniunea ce urmează să aibă loc în acest an va marca un nou moment în creșterea unității și forței mișcării țărilor nealiniate pentru noua politică democratică, de dezarmare, de pace, de colaborare între toate națiunile lumii.Ne pronunțăm ferm pentru întărirea colaborării tuturor țărilor mici și mijlocii, pentru participarea lor activă la soluționarea tuturor problemelor internaționale.Așa cum am subliniat întotdeauna, ne pronunțăm pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor U- nite, al altor organisme internaționale în soluționarea democratică — în interesul independenței popoarelor — a tuturor problemelor care preocupă astăzi omenirea.Deși situația mondială se menține gravă, avem convingerea că, acționind unite, forțele progresiste. antiimperialiste, popoarele de pretutindeni pot determina schimbarea cursului evenimentelor, pot impune o politică de dezarmare, de pace, o politică nouă, de deplină egalitate între toate națiunile lumii. (Aplauze puternice, prelungite).Acordăm o mare însemnătate colaborării cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste, social-democrate, cu alte forțe democratice și considerăm că solidaritatea și colaborarea acestora au o mare însemnătate în actualele condiții internaționale.Sîntem pentru o creștere mai puternică a rolului și activității partidelor comuniste, pentru întărirea solidarității și colaborării 

lor, pentru a-și îndeplini rrtjsiunea de forțe active în lupta pentru soluționarea — împreună cri alte forțe și partide — a problemelor complexe și grave ale lumii contemporane.Privim cu optimism viitonil omenirii, avînd încredere în forțat clasei muncitoare, a țărănimii, intelectualității. în forțele progresiste, în lupta popoarelor de pretutindeni pentru o viață mai bună și mai dreaptă, pentru o lume fără arme, fără războaie. (Aplauze puternice, îndelungate).
Stimați tovarăși,Plenara Comitetului Central a adoptat în unanimitate hotărîri de însemnătate deosebită pentru dezvoltarea economico-socială și ridicarea nivelului de civilizație și de bunăstare a poporului.Stabilirea orientărilor de per-r spectivă pînă in anul 2000 și, în unele domenii, pentru prima parte a celui de-al treilea mileniu deschide mari și minunate perspective poporului român, făuririi cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și creării condițiilor necesare afirmării în viață a principiilor comuniste.Avem tot ce este necesar pentru aceasta ! Dispunem de o puternică bază tehnico-materială și, mai presus de toate, de un minunat popor,, care a demonstrat prin munca și activitatea sa hotărîrea de a-și construi viitorul de aur spre care au visat întotdeauna cei mai înaintați fii ai națiunii, de a-și făuri în mod conștient o viață demnă, liberă și independentă. (Aplauze puternice, prelungite).Pregătirea documentelor pentru Congresul al XlV-lea al partidului și a congresului însuși trebuie să se desfășoare o dată cu intensificarea și perfecționarea activității în toate domeniile, în vederea înfăptuirii neabătute a planului pe acest an și a întregului cincinal 1986—1990, punînd prin aceasta o bază trainică pentru cel de-al 9-lea plan cincinal, pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare în viitor a patriei noastre.Este necesar ca toate organele și organizațiile de partid, consiliile de conducere, toate organismele democrației muncitorești-revo- luționare, organele de stat, toți oamenii muncii să acționeze într-o deplină unitate pentru înfăptuirea neabătută, zi de zi, a planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială. la toți indicatorii.în mod deosebit, trebuie să se acorde atenția corespunzătoare realizării în cele mai bune condiții a producției de export și a exportului.Este necesar, de asemenea, să fie luate toate .măsurile in vederea realizării în cele mai bune condiții a investițiilor, a realizării tuturor obiectivelor industriale, agrare, sociale, inclusiv a locuințelor.O atenție deosebită trebuie să se acorde îndeplinirii planului privind producția agricolă. Să se încheie în cel mai scurt timp toate lucrările de.însămînțări. să fie luate măsurile pentru buna întreținere a culturilor. în vederea obținerii unor recolte bune în acest an.Să facem astfel îneît și în industrie, și în agricultură, și în celelalte sectoare de activitate să ob

ținem în acest an cele mai bune rezultate și cele mai bune producții ! (Aplauze puternice, prelungite).Subliniez, din nou. necesitatea înfăptuirii neabătute a programelor de organizare, modernizare, da normare economico-financiară. de creștere a rentabilității și eficien-. tei economice. în toate domeniile de activitate !Toate acestea impun perfecționarea în continuare a stilului șî netedelor de muncă, lupta hotărîtă împotriva inerției, a birocratismul”-înteeaga activitate a organelor de partid) și de stat, a tuturor colectivelor oameni ai muncii trebuie să se desfășoare în spiritul înaltei răspunderi revoluționare față de interesele patriei, de cauza socialismului. a . ridicării generale a nivelului material și spiritual al poporului, de .întărirea necontenită a independentei și suveranității României. (Aplauze puternice, prelungite).Să acționăm fdrm pentru întărirea ordinii și disciplinei în toate sectoarele, pentru respectarea legilor țării în toate domeniile de activitate !în acest an avem multe aniversări jubiliare — și 1 Mâl, și 23 August și altele. Trebuie să desfășurăm în așa fel activitatea îneît. întâmpinarea tuturor acestoțr evenimente — și, mai cu seamă, .necesitatea progresului continuu al patriei noastre — să asigure îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului șî programelor de dezvoltare economico-socială. Așa vom întâmpina și vom sărbători cum se cuvine toate aceste evenimente 1 (Aplauze puternice, prelungite). > îmi exprim convingerea că toți participanții la Plenara Comitetului . Central, întregul activ de partid și de stat, întregul partid, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întregul nostru popor vor face totul pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului și programelor de dezvoltare, pentru ridicarea patriei noastre Pe noi culmi de progres și civilizație.Pornim la un drum, în perspectivă nou. o dată cu noul plan cincinal. Avem un minunat program de viitor. Să facem astfel incit, prin realizările de astăzi, să creăm ■ condițiile pentru înfăptuirile de ■; viitor! (Aplauze și urale pu- tcrnice, prelungite : se scandează îndelung ..Ceaușescu — P.C.R. Ceaușescu și poporul „Ceaușescu. România — stima noastră și mindria !“). '•«Cu această convingere urez tuturor. nțșțnbpilprj Comitetului Central,- întregului partid și întregi: noastre națiuni' ■> succese tot mai mari, depline în toate domeniile! Multă sănătate și fericire ! (A-plauze puternice, prelungite: se scandează îndelung „Ceaușescu —■ P.C.R. „Ceaușescu și poporul „Ceaușescu să trăiască. România să-nflorească !“. Toți cei prezențî în sală se ridică în picioare și ovaționează îndelung, într-o strinsă unitate, pentru Partidul Comunist Român — forța conducătoare a întregii națiuni — pentru secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU).
i

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației si Unității Socialiste

(Urmare din pag. I) isociale, începînd cu clașa muncitoare — clasa conducătoare a societății noastre — la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, însuși Frontul Democrației și Unității Socialiste, organismele sale, Consiliul Național al. Frontului reprezintă expresia înaltului democratism, a participării largi a tuturor categoriilor sociale lâ conducerea întregii activități, l’a elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe.Cunoașteți cu toții ce reprezintă Frontul Democrației și Unității Socialiste. Practic, în el se: găsesc toate forțele națiunii noastre, ale întregului popor. Nu există organizație, organism, inclusiv cultele religioase, care să nu participe nemijlocit, în organismele Frontului Democrației și Unității Socialiste, la întreaga activitate.Ne făurim viața așa cum considerăm că este mai bine. Am optat pentru socialism și viața a demonstrat cu putere că numai și numai socialismul a asigurat poporului nostru marile sale realizări, că numai socialismul și comunismul vor asigura înaintarea fermă a națiunii noastre spre noi culmi de progres și civilizație. De aceea, construirea socialismului și comunismului reprezintă programul general al Frontului Democrației și Unității Socialiste, năzuința unanimă a întregii națiuni ! (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Vom munci și vom lupta, țara o vom Înălța !“).Fără nici o îndoială, dezbătând problemele actuale și de perspectivă ale dezvoltării patriei noastre, trebuie să ne gîndim cum să lucrăm mai bine, să înlăturăm unele lipsuri care, din păcate, se mai manifestă în diferite domenii de activitate. Dar să pornim întotdeauna de la faptul că fiecare, la locul său de muncă, trebuie; să 

facă totul pentru a contribui la realizarea programelor de dezvoltare economico-socială, pentru victoria socialismului și comunismului în România ! (Aplauze puternice, prelungite).Avem o experiență îndelungată, uri trecut îndelungat de luptă și muncă. Istoria ne învață că numai atunci cînd poporul nostru a acționat în deplină unitate, ci nd, indiferent de poziția socială sau de altă natură, indiferent de convingeri, toți au pus mîna, iar, cînd a fost necesar, chiar și pe arme, pentru libertatea și independența țării. Sperăm, desigur, să nu mai fie nevoie să apelăm Ia arme, deoarece ne pronunțăm pentru dezarmare și pentru pace. Dar toți trebuie să punem umărul— ca să spun așa, în limbaj popular — la munca întregului popor, pentru a asigura dezvoltarea patriei, ridicarea nivelului de civilizație și a bunăstării generale a națiunii noastre ! (Aplauze prelungite, puternice).Să acționăm cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea politicii externe de dezarmare și, în primul rînd. de lichidare a armelor nucleare. de reducere radicală a armelor convenționale, a cheltuielilor militare, pentru o politică de pace și colaborare între toate națiunile lumii. Să sprijinim activ — și doresc și în acest cadru să afirm ceea ce am spus astăzi dimineață în cadrul Plenarei Comitetului Central al partidului — că. indiferent de stadiul de dezvoltare a României, țara noastră va rămîne și va acționa întotdeauna in strînsă colaborare și solidaritate cu țările în curs de dezvoltare, pentru progresul economic și social al fiecărei națiuni, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru o nouă ordine economică mondială. Și ca popor, și ca țară socialistă vom fi alături de cei care luptă pentru independență, pentru 

bunăstare și fericire ! (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu. România — pacea și prietenia !“).în încheiere, aș dori să exprim convingerea că toate organizațiile componente, toți participanții la Frontul Democrației și Unității Socialiste vor acționa cu și mai multă hotărîre pentru unirea eforturilor membrilor organizațiilor, ale întregului nostru popor într-o direcție unică — aceea a înfăptuirii programelor de dezvoltare economico-socială în acest an și în actualul cincinal, pentru pregătirea •temeinică în vederea dezvoltării la un nivel tot mai înalt în deceniul următor.Avem perspective minunate ! în 1995 vom obține o asemenea dezvoltare care ne va permite să privim cu încredere la anul 2000, la înfăptuirea Programului partidului. Atunci România se va prezenta ca o țară puternică, multilateral dezvoltată, independentă — și economic, și politic —, cu un înalt nivel științific și cultural, deoarece avem în vedere ca, la baza întregii noastre activități, să punem; cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, în toate domeniile. Nu putem să construim o societate dezvoltată din toate punctele de vedere fără a ne însuși cele mai înalte'cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii universale!în acest spirit dorim ca poporul nostru să devină, in deceniul viitor. un popor puternic, cu o înaltă cultură și știință, o mare forță a științei și culturii. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Doresc să arăt, încă o dată, că sîntem pentru o largă colaborare economică, tehnico-științifică cu toate statele lumii și. desigur, în primul rînd cu țările socialiste. Dar doresc să afirm cu toată claritatea că viitorul patriei, al poporului nostru în următorii 10 ani

și în mileniul al treilea depinde, în primul rînd. de munca noastră, a fiecăruia. Așa cum vom ști să muncim, să acționăm pentru a servi poporul, socialismul, independența și suveranitatea patriei, așa vom asigura viitorul liber, de bunăstare al națiunii noastre ! Să facem fiecare totul* pentru bună

starea, fericirea și independența României ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung „Vom munci și vom lupta, țara o vom înălța !“).Cu aceasta, urez tuturor organizațiilor componente și tuturor membrilor Frontului Democrației și Unității Socialiste, tuturor parti- 

cipanțiior la plenară, întregii noastre națiuni succese șl rezultate tot mai bune în toate domeniile, multă sănătate și fericire 1 (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.! “, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu, România — stima noastră și mindria !“. 

Intr-o atmosferă de puternic entuziasm și strinsă unitate, toți cel prezenți în sală ovaționează Îndelung pentru Partidul Comunist Român și Republica Socialistă România, pentru secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU).

*
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SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
PLENARA CONSUOI NATIONAL AL FRONTULUI DEMUCRATIEI $1 UNITATII SOCIALISTE

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, vineri, 14 aprilie, a avut loc Plenara Consiliului 
Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste.Pe ordinea de zi a plenarei au fost Înscrise :1. Raport privind, realizarea planului pe primul trimestru si măsuri pentru îndeplinirea planului pe trimestrul II si întregul cincinal.2. Raport cu privire la fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor 

si la împărțirea beneficiilor pe anul 1988.3. Propuneri privind anularea si reesalonarea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție.4. Raport privind măsurile Si acțiunile întreprinse în domeniul organizării si modernizării localităților. sistematizării teritoriului, opti

mizării transporturilor, căilor de comunicații si a rețelelor de energie electrică.5. Raport privind organizarea și desfășurarea controlului oamenilor muncii și sarcinile ce revin consiliilor F.D.U.S. în vederea îmbunătățirii si creșterii eficientei activității în acest domeniu.In cadrul dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi au luat cuvîntui tovarășii: Alexandrina Găinușe, prlm-secretar al Comitetului Județean Ialomița al P.C.R., Cornel Rusu, maistru miner la întreprinderea „Vulcan", județul Hunedoara, mem

bru al C.C. al O.D.U.S.. Ion Mușat, președintele C.A.P. Pecineaga. județul Constanta. Constantin Smeu, președintele Consiliului Municipal București al F.D.U.S.,Viorica Olariu, maistru la întreprinderea Textilă „Moldova", județul Botoșani. Cornel Rizescu. director general al Institutului Central de Cercetări Metalurgice, Nestor Vornicescu, mitropolitul Olteniei, Marina Pandrea, președintele Comitetului Județean Argeș al O.D.U.S., Hajdu Gyozd, președintele Consiliului Județean Mureș al Oamenilor Muncii Români de Naționalitate Maghiară, Aneta Ciocan, secretar al Consiliului National al Fe

meilor, loan Robu, episcop-condu- cător al Arhiepiscopiei Romano-Cato- lice București, Vasile Popa, președintele Comisiei de Coordonare a Activității Controlului Oamenilor Muncii din Județul Sibiu, Ion Hoba- na, secretar al Uniunii Scriitorilor, Dinu Drăgan, secretar al C.C. al U.T.C.In spiritul orientărilor cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara Comitetului Central al partidului, participant^ la dezbateri au analizat problemele înscrise pe ordinea de zi și măsurile ce urmează a fi întreprinse, în continuare, pentru 

realizarea exemplară a programelor de dezvoltare economico-socialâ a țării în actualul cincinal, a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului.După încheierea dezbaterilor, parti- cipanții au aprobat, ta unanimitate, documentele aflate pe ordinea de zi.Plenara Consiliului Național al F.D.U.S. și-a însușit propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu de a se lua hotărîrea ca, în viitor, să nu se mai apeleze la credite străine, astfel incit întreaga dezvoltare a României să se realizeze prin mijloace proprii, în condițiile unei largi cola

borări internaționale, și a recomandat Marii Adunări Naționale să a- dopte o lege in acest sens.
Inlimpinat cu deosebită însufleți

re, a luat cuvîntui tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, președintele Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.Cuvintarea a fost urmărită cu viu interes și deplină aprobare, fiind subliniată, ta repetate rînduri, cu puternice aplauze și ovații.Lucrările plenarei au luat sfîrșlt prin intonarea imnului Frontului Democrației și Unității Socialiste — „E scris pe Tricolor Unire !“.

Din cuvîntui participanților la dezbateri
CUVINTUL TOVARĂȘEI

ALEXANDRINA GĂINUȘEMă aflu sub puternica impresie a strălucitei dumneavoastră expuneri, mult stimate tovarășe secretar general, prezentată la Plenara Comitetului Central al partidului, care constituie un program revoluționar de muncă și acțiune Dentru întregul nostru partid si popor si în care regăsim, si de această dată, forța dinamizatoare a gta- dirii dumneavoastră profund științifice, novatoare.Folosesc acest prilej pentru ca. in numele tuturor oamenilor muncii, al organizațiilor componente ale F.D.U.S. din județul Ialomița, să exprim deplina aprobare fată de documentele șupuse dezbaterii Plenarei Consiliului Național, unanima noastră adeziune la intreaga politică internă si externă a partidului si statului nostru, al cărei ilustru creator si promotor stated dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. erou între eroii neamului, ctitorul de geniu al destinelor noastre socialiste, revoluționar Si patriot înflăcărat.Exprim, totodată. înalta stimă Si aleasa prețuire fată de activitatea neobosită pe care o desfășoară tovarășa Elena Ceausescu, militant de frunte al partidului si statului, eminent om de știință. pentru contribuția deosebită pe care o aduce la înflorirea continuă a patriei noastre socialiste, la dezvoltarea puternică a științei, invătămin- tului și culturii românești.Referindu-se in continuare la marile realizări obținute de poporul român în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului — in condițiile ta care, pe plan mondial, se manifestă fenomene de criză si dezechilibru — vorbitoarea a subliniat că aceste realizări demonstrează superioritatea orîn- duirii noastre socialiste. Este meritul incontestabil al partidului. personal al tovarășului Nicolae Ceausescu, de a fi militat cu consecventă pentru lichidarea totală a datoriei externe a României. Așa cum a subliniat tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu. la Plenara Comitetului Central al partidului, este pentru prima dată în istorie cînd România nu mai plătește tribut nimănui. Atingerea acestui obiectiv strategic stabilit de Congresul al XIII-lea relevă cu putere trăinicia si vigoarea economiei naționale. deschizind perspective luminoase pe drumul înfăptuirii neabătute a programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvolta
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

CORNEL RUSUîn numele organizației Frontului Democrației și Unității Socialiste din județul Hunedoara, doresc să dau glas, și cu acest prilej, sentimentelor de dragoste nețărmurită, stimă și tecunoștință față de dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. adresin- du-vă din adincul inimilor cele mai calde urări de sănătate, fericire și putere de muncă, pentru a conduce cu aceeași înțelepciune și cutezanță poporul român pe drumul luminos al socialismului și comunismului.In calitate de om al muncii și de cetățean al unei țări care și-a făurit din libertate, progres și demnitate supremele sale idealuri, îngăduiți-mi să mărturisesc cit de impresionat am fost aflînd că România a lichidat datoriile sale financiare față de străinătate. Știm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ați militat fără preget pentru împlinirea acestui deziderat, realizarea lui constituind o dovadă convingătoare a unității întregului popor in jurul partidului, al secretarului său general, o expresie a trăiniciei orînduirii noastre socialiste și a forței e- conomiei naționale.Am avut deosebita bucurie și onoarea de a vă primi ca oaspeți dragi pe dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu în bazinul carbonifer al Văii Jiului. Vă raportăm că am luat toate măsurile pentru a
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

ION MUȘATAsemenea Întregului nostru popor, membrii cooperatori, ceilalți oameni ai muncii din județul Constanta își exprimă deplinul acord față de magistrala cuvîntare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, document de o deosebită valoare teoretică și practică, ce jalonează intreaga noastră activitate de înfăptuire neabătută a Programului partidului, a hotăririlor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale, a obiectivelor actualei 

te si înaintare a României spre comunism.în continuare, vorbitoarea a relevat că în tabloul acestor realizări se regăsesc si eforturile comuniștilor. ale tuturor oamenilor muncii din județul Ialomița, care ta prezent acționează cu răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor de plan si a angajamentelor asumate ta întrecerea socialistă, pentru a cinsti cu realizări deosebite măreața sărbătoare a zilei muncii Si apropiata aniversare a cinci decenii de la marea demonstrație patriotică, antifascistă si antirăzboinică de la 1 Mai 1939.In industrie. în primele trei luni din acest an. numeroase unități economice au realizat si depășit planul, livrînd suplimentar economiei naționale importante cantități de produse. Planul la export a fost depășit. In agricultură a fost Încheiat semănatul la toate culturile de primăvară si pe toate suprafețele planificate. în' condiții de calitate superioară.In numele tuturor oamenilor muncii din agricultura județului Ialomița, a spus apoi vorbitoarea. vă rog să-mi permiteți să exprim întreaga noastră recunoștință pentru anularea si reeșalonarea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție. ceea ce constituie o nouă si elocventă expresie a grijii partidului, a dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe secretar general, pentru dezvoltarea agriculturii si creșterea nivelului de trai al întregii țărănimi.Exprimăm, totodată, deplinul acord al locuitorilor județului Ialomița față de politica științifică a partidului și statului nostru de sistematizare a teritoriului, de modernizare si dezvoltare a localităților patriei. Un argument convingător al amplului proces înnoitor pe care intreaga națiune l-a parcurs în acești ani de mărețe împliniri socialiste îl reprezintă însuși județul Ialomița, care, după cel de-al IX- Iea Congres al partidului, a cunoscut transformări profunde în toate domeniile activității economice si sociale.Conștienti de marile răspunderi ce ne revin din documentele Plenarei Comitetului Central al partidului, ne angajăm solemn să muncim cu dăruire și răspundere comunistă pentru a înfăptui exemplar obiectivele si sarcinile din planul pe acest an. cinstind astfel cu însemnate fapte de muncă glorioasa a- niversare de la 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului.
înfăptui neabătut indicațiile și orientările date de dumneavoastră cu acest prilej, fiind hotăriți să răspundem cu noi și remarcabile fapte de muncă gri-, jii permanente pe care ne-o purtați.Ca urmare a politicii științifice, profund umaniste promovate consecvent de partidul nostru comunist privind repartizarea armonioasă și echilibrată a forțelor de producție pe teritoriul țării, in Valea Jiului se înfăptuiește cu succes programul de modernizare a localităților. In anii pe care cu mindrie ii numim „Epoca Nicolae Ceaușescu" s-au construit peste 30 000 de apartamente, numeroase obiective so- cial-culturale și edilitare, ce au schimbat complet înfățișarea localităților din Valea Jiului, care au devenit an de an tot mai înfloritoare.Ne angajăm să acționăm cu Înaltă răspundere muncitorească, comunistă, sub conducerea organizațiilor de partid, pentru a îndeplini exemplar sarcinile de plan ce ne revin si angajamentele asumate in cinstea zilei de 1 Mai, a aniversării a 50 de ani de la marea demonstrație patriotică, antifascistă șl antirăzboinică de la 1 Mai 1939, a glorioasei noastre sărbători naționale de la 23 August și a Congresului al XIV-lea al partidului, avînd convingerea fermă că in acest fel contribuim la ridicarea pe noi trepte de progres și civilizație a scumpei noastre patrii.

etape de dezvoltare economlco- socială a patriei.în acest luminos timp al patriei și istoriei noastre, ale cărui dimensiuni de progres șl prosperitate au fost prefigurate și au prins viață prin contribuția inestimabilă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, trăim și marea bucurie de a sti că țara noastră a lichidat datoria externă.In numele cooperatorilor din Pecineaga, al tuturor locuitorilor din comuna noastră, vă exprimăm, mult stimate și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 

cele mai alese mulțumiri pentru măsurile ce s-au luat din inițiativa dumneavoastră pentru anularea și reeșalonarea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție. Și cooperativa noastră beneficiază de această importantă hotărîre și ne angajăm să răsplătim sprijinul acordat prin obținerea, în acest an, a unor producții agricole, vegetale și animaliere, tot mai mari, la nivelul obiectivelor noii revoluții agrare.Conștienți de răspunderile mari ce ne revin ta realizarea obiectivelor noii revoluții agrare, a sarcinilor de plan pe acest an. trăgînd învățămintele cuvenite din experiența anului trecut am acționat din timp pentru a elimina din activitatea consiliului de conducere al cooperativei, a specialiștilor neajunsurile cu care ne-am confruntat în folosirea pămintului, în exploatarea tractoarelor și mașinilor agricole, a sistemului de irigații.
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

CONSTANTIN SMEUStrategia edificării societății socialiste multilateral dezvoltate. întemeiată pe monumentala operă social-politică și eroica activitate revoluționară ale secretarului general al partidului, a dobindit noi si ample dimensiuni istorice prin magistrala cuvintare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu ta cadrul Plenarei Comitetului Central al partidului, document ce definește cu strălucire obiectivele și direcțiile de acțiune pentru înfăptuirea Programului partidului, pentru progresul continuu al patriei si ridicarea nivelului de trai material si spiritual al celor ce muncesc.în continuare, vorbitorul s-a referit pe larg la activitatea desfășurată de Consiliul Municipal al Frontului Democrației și Unității Socialiste, de organizațiile sale componente, sub conducerea organelor si organizațiilor de partid, pe linia întăririi răspunderii tuturor oamenilor muncii în calitatea lor de producători, proprietari și beneficiari. pentru dezvoltarea și apărarea proprietății socialiste, folosirea la un nivel superior a tuturor resurselor existente, pentru aplicarea neabătută a programelor de modernizare, a principiilor autogestiunii si autoconduceril în toate domeniile. O atenție deosebită vom acorda — a arătat vorbitorul — înfăptuirii prevederilor programelor de modernizare, promovării pe scară largă a progresului tehnic — direcție in care beneficiem de aportul substanțial al cercetării științifice și învățămîntului —. domenii coordonate cu înaltă competentă de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și strălucit savant, care aduce o remarcabilă contribuție la afirmarea științei, învățâmîntului și culturii ca factori puternici ai dezvoltării patriei noastre.în intreaga activitate desfășurată de organizațiile si orga-
CUV1NTUL

VIORICAVă rog să-mi îngăduiți ca. în numele membrilor organizațiilor componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste din județul Botoșani, al tuturor oamenilor muncii de pe aceste străvechi plaiuri românești, să dau glas sentimentelor noastre de profund respect și recunoștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general ai partidului, președintele țării, inflăcărat revoluționar și patriot, care și-a dedicat întreaga viață și activitate slujirii cu nețărmurit devotament a intereselor clasei muncitoare, ale întregului popor.Exprimăm. totodată. Înalta noastră gratitudine și prețuire mult stimatei și iubitei tovarășe Elena Ceaușescu pentru remarcabila contribuție pe care o aduce la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului, la creșterea rolului științei în procesul de dezvoltare a învățămîntului și culturii românești.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, în primul trimestru din acest an. pe ansamblul județului Botoșani s-a realizat o însemnată produc- ție-marfă suplimentară.Și întreprinderea Textilă „Moldova". din al cărei colectiv fac parte, a încheiat primul trimestru al anului cu realizări importante. prevederile de plan fiind depășite atît la producția de țe-
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

CORNEL RIZESCUVă rog să-mi permiteți ca de la tribuna acestui larg forum democratic să aduc, in numele cercetătorilor, inginerilor și tehnicienilor din Institutul Central de Cercetări Metalurgice, un înalt omagiu și cele mai alese ginduri de stimă și prețuire, de 

pentru antrenarea la muncă a tuturor locuitorilor comunei, pentru mai buna gospodărire a avutului obștesc.în continuare, vorbitorul a arătat că prin înfăptuirea programelor privind sistematizarea teritoriului, organizarea și modernizarea localităților, și comuna Pecineaga va deveni un puternic centru economic și social, oferind locuitorilor ei condiții de muncă și de viață tot mai bune.Declarindu-mă de acord cu documentele supuse dezbaterii, asigur plenara că toți cooperatorii din comuna Pecineaga. in frunte cu comuniștii, vor acționa cu hotărire și răspundere revoluționară pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin, pentru creșterea substanțială a producțiilor agricole, întîmpinînd cu noi succese marile evenimente din acest an : a 45-a aniversare a istoricului act de la 23 August 1944 și Congresul al XIV-lea al partidului.

nele Frontului Democrației și Unității Socialiste vom pune un accent deosebit pe îmbunătățirea muncii politico-organiza- torice și cultural-educative, pe dezvoltarea spiritului revoluționar. a conștiinței socialiste, pe întărirea ordinii si disciplinei în toate domeniile economice si sociale.Exprimînd unanima adeziune Ia programul de sistematizare a teritoriului, de organizare si modernizare a localităților, oamenii muncii din Capitală sint mîndri că sub conducerea dumneavoastră nemijlocită, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. municipiul București cunoaște o dezvoltare și o înflorire fără precedent, fiind ferm hotărî ti să mi precupețească nici un efort pentru realizarea neabătută a mărețelor obiective aflate în construcție. care. in scurt timp, vor conferi orașului nostru, localităților din sectorul agricol Ilfov, o înfățișare nouă, modernă. demnă de epoca glorioasă ta care trăim.Asemenea întregului popor, oamenii muncii din Capitală au luat cunoștință cu satisfacție că tara noastră și-a lichidat complet datoria externă, văzînd în aceasta, deopotrivă, o dovadă a justeței politicii științifice promovate cu consecventă de partidul nostru, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. un îndemn la intensificarea eforturilor menite să contribuie în continuare la sporirea avuției naționale și întărirea potențialului economiei noastre socialiste.Dînd expresie acordului deplin fată de documentele supuse dezbaterii plenarei, ta numele oamenilor muncii din municipiul București ne angajăm să acționăm cu toate forțele pentru a asigura îndeplinirea integrală a prevederilor planului pe primul semestru al anului, pe întregul an și pe întregul cincinal.
TOVARĂȘEI 
OLARIUsături finite și productivitatea muncii, cît și La exportDatorită politicii profund umaniste a partidului și statului nostru de amplasare echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, toate orașele și comunele județului Botoșani cunosc o înflorire fără precedent. Localități cîndva înapoiate, de unde au pornit. în 1907. țăranii răsculați. între care și comuna Flămînzi, au devenit așezări moderne, prospere, fiind ferm înscrise pe coordonatele progresului și civilizației socialiste.Am luat cunoștință cu deosebită satisfacție că țara noastră și-a achitat. în întregime, datoria externă. Este o dovadă grăitoare a politicii științifice promovate de partidul și statul nostru, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind făurirea unei economii moderne, viguroase și de înaltă eficientă.Vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general, că ta lumina indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, acționtad sub conducerea organizației de partid, consiliul oamenilor muncii. organizațiile F.D.U.S. din întreprindere stat hotărîte să nu precupețească nici un efort pentru înfăptuirea programului de modernizare, pentru mobilizarea întregului colectiv la realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal.

profundă recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucit conducător de partid și de țară, personalitate proeminentă a vieții internaționale. De activitatea neobosită a marelui nostru conducător este legată nemijlocit și lichidarea datoriei 

externe a României, moment cu largi și multiple implicații ta dezvoltarea noastră viitoare, care deschide orizonturi noi înfăptuirii neabătute a Programului partidului. Reflecttad pe deplin trăinicia, vigoarea economiei naționale, atingerea acestui obiectiv strategic înscris în ho- tăririle Congresului al XIII-lea evidențiază munca plină de hărnicie și dăruire a Întregului popor, strins unit în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Așa cum ați subliniat în magistrala cuvîntare la Plenara Comitetului Central al partidului, mult stimate tovarășe secretar general, economia românească a cunoscut realizări de prestigiu, mai ales după cel de-al IX-lea Congres, realizări la care o contribuție de seamă au adus-o cercetarea științifică și ingineria tehnologică românească.Permiteți-mi ca, ta acest cadru. să aduc un înalt omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant, ale cărei idei și orientări au rodit în rezultatele de prestigiu ale științei și tehnicii românești, ale învățămîntului și culturii naționale.In continuare, vorbitorul s-a referit pe larg la activitatea din ultima perioadă a specialiștilor din Institutul de Cercetări Metalurgice, axată pe realizarea
CUVINTUL MITROPOLITULUI 

NESTOR VORNICESCUPrin misiunea noastră, prin comandamentele de conștiință patriotică românească, ne exprimăm și astăzi, in cadrul Plenarei Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, adeziunea noastră totală și participarea activă la realizarea grandioaselor programe care se dezbat în înaltul forum al democrației noastre, programe de dezvoltare economico-socială multilaterală a scumpei noastre patrii. România socialistă. 1La unison Cu toți cei care sint reprezentați aici, vă rog să-mi permiteți ca. în numele Bisericii Ortodoxe Române, al tuturor cultelor din tara noastră. care, ca o expresie a înaltului democratism al societății noastre, sint membri ai Consiliului Național ai F.D.U.S.. să dau glas celor mai alese sentimente de profund respect și înaltă prețuire pe care le nutrim față de dumneavoastră, eminent conducător al națiunii noastre și ctitor al României moderne, promotor neobosit al păcii în lume, al înțelegerii și colaborării între oameni și popoare.Aducîndu-vă cel mai vibrant omagiu acum, cind națiunea românească aniversează alegerea dumneavoastră ca întiiul președinte al României, vă rugăm să primiți, și cu acest prilej sărbătoresc, profundele noastre mulțumiri pentru grija permanentă pe care personal o acordați dezvoltării econo- mico-sociale multilaterale a țării, creșterii continue, pe această bază, a nivelului de viață materială și spirituală a poporului, concretizată. între altele. în modernizarea tuturor localităților țării. în majorarea retribuțiilor și pensiilor de care au beneficiat și vor beneficia milioane de oameni ai muncii, precum și în amplele programe de construcții de locuințe și edificii social-culturale care pun în lumină. în mod elocvent, umanismul ce caracterizează societatea contemporană românească.Vă asigurăm, mult stimate domnule președinte, că. ta ciuda clevetirilor ce se fac auzite în anumite cercuri răuvoitoare din străinătate. dintot- deauna ostile poporului român, noi sprijinim cu toate forțele noastre actuala modernizate a comunelor și satelor de pe plaiurile românești, modernizare care contribuie. evident, la ridicarea nivelului de trai al țărănimii muncitoare. spre un grad de civilizație care să reducă tot mai mult deosebirea dintre oraș și sat. Procesul de modernizare a localităților rurale din țara noastră, aprobat
CUVINTUL TOVARĂȘEI 

MARINA PANDREA

care cu deose-

în numele tuturor locuitorilor județului Argeș, vă adresez dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. cele mai vii mulțumiri și nemărginita noastră recunoștință pentru modul strălucit ta care conduceți destinele țării, pentru munca eroică, neobosită, desfășurată cu exemplar devotament și dăruire patriotică, pentru mărețele înfăptuiri obținute în anii de glorie pe bită mindrie îi numim „Epoca Nicolae Ceaușescu". Cu deosebită satisfacție dorim să subliniem, și în acest cadru, că, beneficiind de politica atit de clarvăzătoare promovată de partid, județul Argeș s-a dezvoltat vertiginos în ultimii ani. S-au făurit. astfel, o industrie puternică, ce realizează, anual, o producție de 17,5 ori mai mare decît în 1965. o agricultură ta plină dezvoltare ; au fost construite peste 80 000 apartamente, s-au dezvol

obiectivelor de dezvoltare ale industriei metalurgice ta acest cincinal și în perspectivă, arătând că se acționează cu eficiență pentru reducerea ta mai mare măsură a consumurilor materiale și energetice, ta primul rînd prin extinderea aplicării tehnologiilor celor mal moderne, valorificarea superioară a realizărilor obținute în domeniul fizicii, care să asigure creșterea fiabilității produselor românești.In încheiere, vorbitorul a spus s Cadrele tehnice, cercetătorii și specialiștii sint ferm hotăriți să acționeze cu toate forțele in spiritul orientărilor cuprinse ta strălucita dumneavoastră cuvintare, mult stimate tovarășe secretar general, la Plenara Comitetului Central al partidului, pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce le avem pe acest an și pe întregul cincinal, pentru creșterea contribuției cercetării științifice și ingineriei tehnologice la dezvoltarea în ritm înalt a economiei naționale, la intensificarea cooperării economice și tehnico-științifice a României cu alte state. A- cesta este omagiul nostru fierbinte adus tovarășului Nicolae Ceaușescu, în anul celei de-a 45-a aniversări a marelui act istoric de la 23 August 1944 și al celui de-al XIV-lea Congres al partidului.

de forurile democratice ale poporului, este determinat de necesitatea creării unor condiții adecvate pentru o viată înfloritoare. pentru învățămînt. cultură, asistență medicală și confortul locuitorilor satelor. Susținem prin cuvînt și prin faptă acest proces, știind că el asigură, pe lingă modernizarea vieții, sub toate aspectele ei. păstrarea a tot ce trecutul nostru glorios a creat mai valoros în artă și în arhitectură, inclusiv cea bisericească, în tot ceea ce constituie patrimoniul nostru cultural național,Am luat cunoștință cu deosebită bucurie și cu un profund sentiment de mindrie patriotică de faptul că, inceptad de la sfîrșitul lunii martie, țara noastră nu mai are de plătit datorii externe. Este acesta un fapt de uriașă importanță, cu larg ecou intern și internațional, pe care noi toți îl vedem, mult stimate domnule președinte, ca pe tacă un strălucit succes al politicii dumneavoastră înțelepte pentru afirmarea și apărarea independenței și suveranității depline a României.intreaga conduită și bunul simț exemplar al poporului nostru, principiile sale morale stau mărturie că dorința și efortul nostru de unitate în spirit și in lucrare nu pot nicidecum reprezenta o simplă declarație.Noi, cei de astăzi, știind de unde venim și încotro ne îndreptăm, conștienți de valorile trecutului și avind o perspectivă limpede a viitorului, cum se dovedește și prin programele prezentate șt discutate astăzi, prin fapta fiecărei zile ne afirmăm și reafirmăm adeziunea totală, in calitate de slujitori și credincioși ai cultelor, in nobila calitate de cetățeni loiali ai României socialiste, la țelurile patriotice ale întregului nostru popor.Dorim să folosim și acest prilej pentru a vă încredința, mult stimate domnule președinte Nicolae Ceaușescu, că ierarhii, clerul și credincioșii Bisericii Ortodoxe Române, animați de sentimente de profundă mindrie patriotică pentru marile realizări ale poporului, pentru viitorul luminos deschis progresului societății noastre și puternic mobilizați de chemările și exemplul de viață și muncă al Domniei voastre, aprobînd unanim toate documentele supuse plenarei noastre, vor acționa cu devotament și abnegație, împreună cu întregul popor, adu- cîndu-și contribuția la înălțarea continuă a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România, la afirmarea ei tot mai puternică ta ansamblul națiunilor lumii.

tat puternic știința. învățămin- tul, cultura. Pentru toate acestea vă mulțumim cu deosebit respect.Același cald omagiu îl adresăm tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, strălucit om de știință, pentru remarcabila contribuție la puternica dezvoltare și înflorire a patriei.în continuare, vorbitoarea s-a referit la activitatea Organizației Democrației și Unității Socialiste din județul Argeș, arătind că aceasta s-a implicat mai mult și mai temeinic in cunoașterea și finalizarea programelor prioritare din industrie și agricultură sub semnul unei noi calități și al unei înalte eficiențe.Vorbitoarea a subliniat. In continuare, activitatea organizațiilor O.D.U.S. in domeniul vieții sociale, în cadrul „Tribunelor Democrației". Au fost dezbătute probleme ce privesc siste

matizarea teritoriului, organizarea și modernizarea localităților, edificarea unor comune puternice, dezvoltate din punct de vedere economic, cu dotări edilitare ce asigură un confort ridicat, condiții superioare de muncă și viață tuturor locuitorilor.Asemenea Întregului popor, am luat cunoștință, cu profundă mindrie patriotică, de lichidarea completă a datoriei externe a țării. Această izbindă reflectă politica științifică promovată de partidul nostru, de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, precum și uriașul potențial de care dispune economia noastră socialistă, forța și vitalitatea ei.
CUVINTUL TOVARĂȘULUI

HAJDU GYOZ6Constituindu-se într-o adevărată platformă a muncii întregului nostru popor, impresionanta dumneavoastră cuvîntare la Plenara Comitetului Central al partidului, care și-a încheiat lucrările în cursul zilei de azi. mult stimate si iubite tovarășe secretar general, ilustrează din nou. cu forța elocventă a faptelor, că politica internă si externă a partidului si statului nostru, activitatea dumneavoastră revoluționară, teoretică și practică, stat pătrunse in profunzime de concepția creatoare, originală, a aplicării principiilor socialismului științific la condițiile concrete, specifice ale tării noastre.Sîntem mtadri că in fruntea partidului si statului nostru se află un mare conducător revoluționar de numele căruia se leagă cea mai rodnică perioadă de dezvoltare din istoria multimilenară a poporului român.Vă rog să-mi permiteți, mult stimate si iubite tovarășe secretar general, să vă mulțumim cu fierbinte recunoștință, izvorită din adincul inimilor, ta numele tuturor oamenilor muncii din județul Mures, pentru tot ceea ce ați făcut si faceți, zi de zi, pentru popor si tară, pentru fericirea fiecărui fiu al patriei! noastre.Dorim, de asemenea, să ne exprimăm profunda noastră stimă fată de tovarășa Elena Ceausescu, personalitate politică proeminentă a partidului si statului nostru, om de știință de largă recunoaștere internațională. care, prin strălucită competență, grijă susținută și îndrumare consecventă, asigură continua dezvoltare a științei, învățămîntului si culturii dta patria noastră.Grandioasele înfăptuiri revoluționare, reînnoirea fundamentală a întregii noastre vieți eco- nomico-sociale, politice și spirituale, înflorirea fără precedent ■a literaturii și artei în acești douăzeci și patru de ani care au trecut de la istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român ilustrează cu forța convingătoare, elocventă a faptelor că epoca actuală se înscrie cu litere de aur în istoria intregu- lui nostru popor. Nicicînd arta literară dta România r.u s-a caracterizat printr-o atit de largă diversitate ideatică și o atît de variată și liberă creație de forme ca ta perioada pe care o numim cu legitimă mindrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu".
CUVINTUL
ANETAVă rog să-mi permiteți să dau glas sentimentelor de aleasă prețuire, de stimă și profund respect, de nețărmurită gratitudine pe care, asemenea întregii națiuni, femeile din patria noastră le nutresc față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, genial strateg și ctitor de țară nouă, înflăcărat patriot și militant revoluționar, erou între eroii neamului, care vă consacrați cu neasemuită dăruire eroica activitate infăptuirii nobilelor idealuri de progres și civilizație ale poporului, afirmării independenței și suveranității României socialiste, colaborării și păcii în lume.îndeplinesc, totodată, cu vibrantă emoție, mandatul încredințat de Consiliul Național al Femeilor de a exprima cele mai calde și mai respectuoase sentimente de dragoste fierbinte, stimă profundă și adîncă recunoștință față de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, savant de largă recunoaștere internațională, exemplu eroic de viață și activitate revoluționară puse in slujba binelui și fericirii poporului. In continuare, vorbitoarea s-a referit pe larg la realizările înregistrate de Consiliul Național, de comitetele și comisiile femeilor, care s-au afirmat ca un factor dinamizator în întreaga viață economico-socială și politico-educativă, în munca concretă desfășurată

CUVINTUL EPISCOPULUI
IOANEste pentru mine o deosebită onoare ca ta acest forum, ta care sînt reuniți toți reprezentanții societății noastre, să vă

In încheiere, vorbitoarea * spus : Mărețele obiective ce se înfăptuiesc in patria noastră, minunatele orizonturi prefigurate în Programul partidului constituie tot atitea motive de mindrie pentru fiecare cetățean, dar și de profundă angajare pentru realizarea lor neabătută. Cu aceste convingeri și sentimente, asigur plenara, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că organizația noastră județeană nu va precupeți nici un efort ta vederea înfăptuirii sarcinilor ce ne revin pentru a cinsti cu succese de seamă marile evenimente politice ale acestui an.

Laolaltă cu întreaga obște scriitoricească, și noi, scriitorii din județul Mureș. sinterrt profund implicați în viata spirituală reînnoită și efervescenta a întregului popor.Ne revine înalta datorie patriotică de a oglindi uriașul e- fort creator al poporului, prin realizarea de noi romane, piese de teatru, noi poezii și cin- tece revoluționare ai căror eroi să fie muncitorii, țăranii, intelectualii, cu gindurile și preocupările lor, cu hotărirea lor neclintită de a făuri societatea nouă, socialistă, in România, Prin mijloacele specifice literaturii și artei, vom reflecta și exprima mai deplin, la un nivel artistic superior, patriotismul inflăcărat al poporului, unitatea lui de monolit in jurul partidului, centrul vital al națiunii. voința nestrămutată de a a- păra cu orice preț cuceririle revoluționare, independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale patriei, respingind cu hotărire toate acțiunile diversioniste, șoviniste și iredentiste venite din afară, care — constituind un amestec flagrant ta treburile interne ale țării — încearcă să răstălmăcească realitățile din România, încearcă să deformeze istoria eroică, multimilenară a poporului român, atentînd în acest fel la echilibrul și frumusețea întregii noastre vieți.Am luat cunoștință cu cea mai mare satisfacție că țara noastră a rambursat în întregime datoria externă. Această mare realizare a poporului român constituie o dovadă convingătoare că ne bizuim pe o economie puternică, capabilă să înfrunte dificultățile pe care le cunoaște lumea contemporană.Iubim scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România, o slujim cu credința, pentru că viața și fericirea ei reprezintă viața și fericirea noastră, a tuturor. De aceea repetăm și aici, ca jurămint, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cuvintele dumneavoastră de neuitat :„Din nou, tovarăși, să facem legămînt.Uniți în veci să fim in crez și gînd, Să apărăm uniți ce-avem mai sfînt : Poporul, comunismul, pacea pe Pămtat."
TOVARĂȘEI 
CIOCANta rîndul femeilor de la orașe și sate in vederea îndeplinirii exemplare a prevederilor de plan, a tuturor obiectivelor actualei etape de dezvoltare a patriei.Lichidarea de către țara noastră a datoriilor externe — a subliniat vorbitoarea — constituie o dovadă vie, concludentă, a forței și dinamismului economiei naționale, a superiorității orînduirii socialiste, a justeței politicii promovate de partid, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. România va reprezenta, desigur, un exemplu, demonstrînd că singura cale care poate duce' la a- tingerea nobilului țel al dezvoltării libere o constituie făurirea unei economii puternice, sănătoase, bizuirea pe propriile forțe în amplul efort de ascensiune spre un nivel de cultură și civilizație mereu mai ridicat.Exprim de la această tribună adeziunea deplină la ideile, tezele și conceptele cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara Comitetului Central al partidului, care va da un nou și puternic impuls muncii avintate a națiunii noastre, întregii opere de construcție socialistă și comunistă. Sintem ferm hotărîte ca, prin activitatea pe care o vom desfășura, să ne sporim contribuția în toate sectoarele, pentru a întimpina cu realizări remarcabile marile aniversări și evenimente politice ale anului.
ROBUaduc, mult stimate domnule președinte Nicolae Ceaușescu.(Continuare în pag. a V-a)
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PLENARA COMITETULUII CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

(Urmare din pag. I)domeniul organizării și modernizâ- lii localităților, sistematizării teritoriului, optimizării transporturilor, căilor de comunicații și a rețelelor de energie electrică ; Raportul cu privire la activitatea desfășurată, în anul 1988, de organele și organizațiile de partid în domeniul muncii organizatorice, ideologice și politico-educative, de selecționare, repartizore și promovare a cadrelor, de rezolvare a scrisorilor și sesizărilor oamenilor muncii, precum și activitatea internațională a partidului pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al Xlll-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R. ; Măsurile în vederea pregătirii Con

gresului al XlV-lea al Partidului Comunist Român.In legătură cu problemele dezbătute, plenara a adoptat, in unanimitate, o hotărîre, care se va da publicității.Plenara a adoptat, în unanimitate, propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, de a se lua hotărîrea ca, în viitor, să nu se mai apeleze la credite străine, astfel încît întreaga dezvoltare a României să se realizeze prin mijloace proprii, printr-o largă colaborare internațională, și a hotărît ca aceasta să fie adoptată ca lege de către Marea Adunare Națională.în ce privește problemele organizatorice, plenara a aprobat, in

unanimitate, eliberarea tovarășului Gheorghe Tănase din funcția de secretar al Comitetului Central al partidului, în legătură cu trecerea sa în altă funcție ; alegerea tovarășului Constantin Radu în funcția de secretar al Comitetului Central al partidului.
In încheierea lucrărilor plenarei 

o luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român.Cuvintarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu deosebită atenție, cu mult interes, cu deplină satisfacție și unanimă aprobare, fiind subliniată, în repetate rinduri, cu vii și îndelungi aplauze.

IN JUDETElt TELEORMAN Șl BOTOȘANI S-A ÎNCHEIAT 
SEMĂNATUL CULTURILOR DL PRIMĂVARĂIn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comitetele județene de partid Teleorman și Botoșani raportează încheierea însămînțărilor culturilor de primăvară pe toate suprafețele planificate.Lucrătorii ogoarelor dau glas și cu acest prilej celei mai fierbinți recunoștințe față de conducătorul partidului și statului nostru pentru grija pe care o poartă dezvoltării agriculturii, grijă exprimată și in măsurile pe care le-a inițiat privind anularea și reeșalonarea unor datorii ale

cooperativelor agricole de producție, majorarea retribuției în agricultură și în întreaga economie.In telegrame este exprimată hotă- rirea oamenilor muncii din agricultura acestor județe de a întimpina a 45-a aniversare a actului istoric de la 23 August 1944 și Congresul al XlV-lea al partidului cu noi și importante succese in îndeplinirea sarcinilor ce le revin, de a nu precupeți nici un efort pentru realizarea celor mai mari producții în aoest an, de a-și aduce astfel contribuția la înfăptuirea noii revoluții agrare.(Agerpres)
Cronica zileiCu prilejul Zilei Naționale a Republicii Arabe Siriene, vineri a avut ioc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea și Asociația de Prietenie Româno-Siriană, în cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară și un film documentar sirian.Au participat membri ai condu

cerii I.R.R.C.S. și Asociației de Prietenie Româno-Siriană, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ligii Române de Prietenie cu Popoarele din Asia și Africa, un numeros public.Au fost prezenți Bahjat Dough- man, însărcinat cu afaceri ad-inte- rim al R. A. Siriene la București, membri ai ambasadei. (Agerpres)

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu deosebită plăcere amabilul mesaj pe care ați binevoit să mi-1 transmiteți cu ocazia realegerii mele in funcția de președinte al Republicii Democratice Madagascar.Doresc să vă adresez sincere mulțumiri, exprimînd, totodată, dorința ca relațiile noastre bilaterale să se dezvolte tot mai mult.Cu deosebită considerație,

DIDIER RATSIRAKA
Președintele

Republicii Democratice Madagascar

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă mulțumesc foarte mult pentru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare și pentru bunele urări transmise.Sînt convins că cele două țări ale noastre vor continua să colaborez*, in interesul păcii in lume și al relațiilor prietenești dintre ele.

VINCENT TABONE
Președintele Republicii Malta

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaRăspunzind mesajului dumneavoastră de felicitare cu prilejul alegerii mele in funcția de președinte al Republicii Tunisiene, imi este deosebit d* plăcut să vă adresez mulțumirile mele cele mai vii.Exprimind speranța că legăturile de prietenie și cooperare între țării* noastre se vor întări, folosesc această ocazie pentru a vă ura dumneavoastră personal, precum și poporului român prieten fericire și prosperitate.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI
Președintele Republicii Tunisiene

Plenara Comitetului Central al Organizației 
Democrației și Unității Socialiste

Telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu

In Capitală a avut loc vineri plenara Comitetului Central al Organizației Democrației și Unității Socialiste.Plenara a dezbătut sarcinile c* revin organizațiilor democrației și unității socialiste în realizarea prevederilor de plan pe trimestrul II, pe 1989 șl a obiectivelor actualului cincinal, pentru ridicarea întregii activități la un nivel superior de calitate și eficiență. Pe ordinea de zi a plenarei au fost înscrise, de asemenea, probleme privind fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor pe anul 1988, propunerile privind anularea și reeșalonarea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție, precum și măsurile și acțiunile întreprinse In domeniul sistematizării teritoriului, organizării și modernizării localităților.în cadrul dezbaterilor, conduse de dr. Constantin Arseni, președintele Biroului C.C. al O.D.U.S., au luat cuvintul tovarășii Ion Trandafir, Traian Micheș, Didina Hulpac, Elisabe- ta Burete, Lidia Roșoga, Lfviu Pop, Fănica Constantinescu, Vasile Co- man, Petru Birleanu, Maria Muscă, Ecaterina Ghiță, Gheorghe Fodor, loan Teodorescu, Dumitrache Doca.In spiritul orientărilor și indicațiilor președintelui Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dezbaterile au prilejuit analiza activității desfășurate de O.D.U.S. pentru îndeplinirea obiectivelor economice și sociale ce stau în fața acestei organizații. Au fost făcute numeroase propuneri menite să asigure sporirea contribuției O.D.U.S., alături de celelalte organizații de masă și obștești, sub conducerea organizațiilor Parti

dului Comunist Român, la realizarea sarcinilor de plan pe 1989 în industrie, agricultură, investiții, in toate domeniile de activitate. De asemenea, au fost înfățișate preocupările existente pe linia întăririi activității organizatorice și educative a O.D.U.S., perfecționării în continuare a controlului oamenilor muncii, ca formă largă de participare a cetățenilor la dezvoltarea și apărarea avuției naționale, respectarea legalității, a disciplinei în muncă, bunei gospodăriri a mijloacelor materiale și financiare, transpunerii în viață a legilor țării.Participanții la dezbateri au dat expresie hotărîrii tuturor membrilor O.D.U.S. de a acționa pentru realizarea exemplară a sarcinilor stabilite, de a întimpina cu noi și importante fapte de muncă marile aniversări și evenimente politice care vor avea loc țn acest an în viata tării noastre.Au fost aprobate documentele înscrise pe ordinea de zi.Plenara a adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste.în telegramă se arată :Am luat cunoștință cu sentimente de bucurie și deplină mindrie patriotică de faptul că, la sfîrșitul lunii martie, România și-a achitat integral datoria externă, fapt ce1 reprezintă un strălucit rezultat al politicii Partidului Comunist Român, al realismului și justeței sale, al modului în care dumneavoastră personal acționați fără răgaz, cu patos revoluționar, cu înțelepciune pentru dezvoltarea economico-socială a țâ

rii. pentru sporirea continuă a avuției noastre naționale.Plenara a aprobat in unanimitate documentele supuse dezbaterii și s-a angajat ca Organizația Democrației și Unității Socialiste, membrii săi să muncească cu toată priceperea și dăruirea pentru realizarea ritmică, integrală, a sarcinilor de plan, în mod deosebit a producției fizice destinate exportului, pentru aplicarea întocmai a măsurilor privind perfecționarea organizării și modernizarea producției, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor și creșterea mai accentuată a productivității muncii, a rentabilității și eficienței întregii activități economice.Comitetul Central a adresat tuturor membrilor organizației chemarea de a susține integral procesul de transpunere în viață a mărețului program de înflorire economică, edilitară si social-culturală a localităților, de dezvoltare armonioasă, e- chilibrată a tuturor județelor țării, de îmbunătățire permanentă a condițiilor de muncă și viață pentru toți cetățenii.Plenara a pus în lumină angajamentul ca Organizația Democrației și Unității Socialiste să vă urmeze cu dragoste și credință, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in tot ce întreprindeți pentru binele patriei, să facă totul pentru a întîm- pina cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă și Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român cu noi succese în dezvoltarea economico- socială a țării, în înflorirea științei, învățămîntului și culturii, in ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului.

Lucrările Camerei Legislative 
a Consiliilor PopulareVineri s-a întrunit, în Capitală. Camera Legislativă a Consiliilor Populare.Potrivit practicii statornicite în cadrul sistemului democrației noastre muncitorești-revoluționare, acest larg forum reprezentativ al organelor locale ale puterii și administrației de stat a fost chemat să dezbată o serie de probleme de deosebită importanță privind dezvoltarea economico- socială a județelor și localităților patriei, a întregii țări, creșterea susținută a nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc.După alegerea Biroului Camerei Legislative, participanții au adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi :1. Raportul guvernului privind realizarea planului pe primul trimestru și măsurile pentru înfăptuirea integrală a planului pe trimestrul II și întregul an 1989.2. Raportul privind analiza pe bază de bilanț a rezultatelor obținute pe ansamblul economiei naționale, formarea și utilizarea resurselor financiare în anul 1988.3. Proieotul Legii privind anularea și eșalonarea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție.4. Proiectul Legii privind îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România.Lucrările Camerei Legislative au fost deschise de tovarășul Manea Mânescu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat.In continuare, tovarășii Vasile Bulucea. ministru secretar' de stat la Comitetul de Stat al Planificării, Ferdinand Nagy, ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii, și Romeo Dragomirescu, vicepreședinte al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, au prezentat proiectele actelor normative aflate pe ordinea de zi a Camerei.Pe marginea problemelor pe ordinea de zi au luat tovarășii Andrei Sorcoiu. Bihor, Nicolae Gheorghe, Tulcea, Niculina Moraru. Vrancea, Ion Deaconu, județul Teleorman, Eugenia Gidea, județul Dîmbovița, Gheorghe Ciurez, ju

înscrise cuvintul județul județul județul

dețul Gorj, Elena Sbîrcea, județul Prahova, loan Hadnagy, județul Maramureș, Ion Cioară, județul Neamț, loan Popa, județul Sălaj, Ioana Albert, județul Constanța, Ioan Ichim, județul Bacău, Domnica Maier, județul Alba. Costică Sirbu, județul Brăila, Marian Puf an, județul Mehedinți, Ilie Gabra, județul Covas- na, ‘Ștefan Negreț, județul Cluj. Dorina Timiș, județul Arad, Constantin Alexe, județul Călărași, Alexandrina Alexa, județul Botoșani, Dumitru Ștefănescu, județul Olt, Vasile Popescu, județul Vîlcea, Georgeta Oprea, județul Giurgiu, Vasile Carolică, județul Satu Mare, Mircea Duțulescu, județul Dolj.Dezbaterile s-au desfășurat In atmosfera de puternică angajare patriotică, revoluționară generată de lucrările plenarei Comitetului Central al partidului, de cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la încheierea dezbaterilor, cuprinzător program de acțiune pentru consiliile populare, pentru întregul nostru partid și popor.Camera Legislativă a dat expresie sentimentelor de profundă satisfacție și mindrie patriotică față de strălucita realizare a țării noastre — achitarea datoriei externe, dovadă elocventă a forței economiei socialiste românești, a succeselor obținute de întregul nostru popor in construcția noii societăți.In spiritul orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, vorbitorii au examinat activitatea desfășurată de consiliile populare pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin și au evidențiat modul în care organele locale ale puterii și administrației de stat vor acționa în vederea înfăptuirii sarcinilor încredințate, lichidării neîntîrziate a lipsurilor existente, pentru îmbunătățirea radicală a întregii lor activități. în acest sens, o atenție deosebită a fost acordată sporirii contribuției consiliilor populare la realizarea ritmică. integrală a planului la toți indicatorii. onorarea, la termen și în condiții de înaltă calitate, a sarcinilor Ia export, valorificarea superioară a resurselor materiale și energetice. încadrarea strictă în normele de consum stabilite, creșterea productivită

ții muncii. S-a relevat preocuparea pentru aplicarea cu fermitate a prevederilor legale privind autocondu- cerea. autogestiunea economico-fi- nanciară și autofinanțarea tuturor localităților și unităților economice și sociale, lichidarea activităților nerentabile. a oricăror forme de risipă și proastă gospodărire a fondurilor materiale și bănești, sporirea eficientei in toate domeniile de activitate.Referindu-se la proiectul de Lege privind anularea și eșalonarea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție, participanții la dezbateri au subliniat că aceste măsuri, avind la bază propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu. oglindesc atenția și preocuparea partidului și statului nostru pentru dezvoltarea agriculturii. pentru sprijinirea eforturilor țărănimii cooperatiste in vederea obținerii unor producții vegetale și animaliere tot mai mari, potrivit cerințelor noii revoluții agrare.Luind în dezbatere proiectul Legii privind îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului, partici- panții au subliniat că acest act. normativ — care are la bază hotărlrile adoptate în cadrul larg democratic al adunărilor cetățenești și sesiunilor consiliilor populare desfășurate în luna ianuarie — se înscrie în ansamblul măsurilor menite să asigure cadrul juridic și organizatoric optim pentru realizarea progresului economic și social al tuturor comunelor, orașelor și județelor. în conformitate cu prevederile planului și programelor în profil teritorial, în scopul adincirii procesului de apropiere a condițiilor de muncă, de viață și cultură de la sate de cele de la orașe, al ridicării nivelului de trai material și spiritual al Întregului popor.Membrii Camerei Legislative s-au angajat să acționeze cu toată răspunderea. cu abnegație și devotament pentru perfecționarea întregii activități a consiliilor populare. în conformitate cu cerințele și exigențele actualei etape de dezvoltare a patriei, pentru realizarea exemplară a planului pe acest an și pe întregul cincinal.în încheierea lucrărilor, Camera Legislativă a adoptat, in unanimitate, hotărîri prin care au fost aprobate proiectele de legi înscrise pe ordinea de zi.

CONCURSUL PROFESIONAL 
ȘTIINȚIFIC STUDENȚESCVineri, 14 aprilie a.c., au început probele din cadrul etapei naționale a Concursului profesional științific studențesc — manifestare devenită tradițională în viața noastră universitară — dedicat Congresului al XlV-lea al partidului, precum și celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944.Desfășurat sub egida Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România și Ministerului Educației și învățămîntului. în centrele universitare București, lași, Cluj-Napoca, Timișoara. Brașov, Craiova, Galați, Petroșani, concursul este organizat pentru toate profilurile de învățămînt superior, pe discipline fundamentale și de specialitate, ca parte integrantă a întrecerii „Fiecare asociație a studenților comuniști — colectiv de educare prin muncă și pentru muncă * studenților".Concursul profesional științific — care reunește peste 2 000 de studențl cu cea mai bună pregătire la disciplinele de concurs — urmărește cultivarea în rindul studenților a pasiunii pentru studiu, promovarea unei calități superioare in insu- șirea disciplinelor de cea mai mare importanță pentru formarea lor in specialitatea aleasă: el este conceput să asigure un cadru stimulativ, de atestare a nivelului de pregătire atins, a capacității de aplicare creatoare a cunoștințelor acumulate in procesul de invățămint, ca premisă pentru participarea activă a unui număr tot mai mare de studenți la cercetarea științifică, organic integrată cu producția, practica economico-socială.în programul acțiunilor din cadrul etapei naționale a concursului sint inscrise. pe lingă probele pro- priu-zise. expuneri și dezbateri pe problemele principale ale fiecărei discipline, care prin tematica abordată, cu participarea unor prestigioase cadre didactice universitare, a unor specialiști din producție și cercetare, iși propun să contribuie la lărgirea orizontului de cunoaștere și aprofundarea înțelegerii de către studenții participant! a exigențelor și perspectivelor lor de afirmare în specialitatea pentru care se pregătesc.

PLENARA CONSUMI NATIONAL AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI $1 ONUĂTII SOCIALISTE
(Urmare din pag. a IV-a)în numele oierului și credincioșilor catolici din România, omagiul fierbinte pentru tot ceea ce faceți pentru binele și prosperitatea patriei, ale întregului popor.Sintem cu toții fii ai acestei țări, indiferent de naționalitate, de concepțiile noastre filozofice sau religioase și avem cu toții aceleași drepturi și aceleași îndatoriri. Patria noastră ne crește și ne hrănește pe toți după contribuția pe care o aducem la dezvoltarea și propășirea ei. Biserica noastră catolică iși aduce in acest sens contribuția specifică pentru binele poporului român. Cu cit țara este mai puternică. mai înfloritoare, cu atît viața noastră a tuturor laolaltă și a fiecăruia în parte este mai bună. De aceea, mult stimate domnule președinte al Republicii. noi toți susținem programele de dezvoltare multilaterală economică și socială a țării, supuse dezbaterii și aprobării Plenarei Consiliului Național al F.D.U.S. Dar. așa cum pe bună dreptate s-a spus și'aici. aceste programe, oricit de bune ar fi, nu reprezintă nimic dacă nu sint și înfăptuite. De aceea și noi, slujitorii bisericii. împreună cu credincioșii noștri, ne integrăm muncii întregului popor pentru ca toate acestea să devină realitate.în continuare vorbitorul a spus : Prin grija statului nostru, a preocupării domniei voastre neobosite, permanente, mult stimate domnule președinte al Republicii. în România toți cetățenii au de muncă, toți iși pot pune în valoare capacitățile lor creatoare. Ca unul care, prin natura funcției pe care o dețin, am umblat, și umblu mult prin lume, am văzut chiar și in cele mai dezvoltate țări oameni cău- tind de lucru, zile și ani, flă- mînzi și goi, dormind sub cerul liber. Sintem deci în

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
VASILE POPAFolosesc acest prilei pentru a da glas celor mai inălțătoare sentimente de stimă, dragoste si recunoștință pe care le nutrim toti cei care trăim si mun

dreptățiți să respingem pe cei care — rău informați, răuvoitori sau de-a dreptul dușmănoși — ne calomniază sau Încearcă să ne dea statuii asupra modului cum să ne orinduim treburile in grădina noastră, dar nu se uită in grădina lor.Iată dar că, în ciuda tuturor acestor clevetiri, țara noastră a reușit o performantă la care cu siguranță jinduiesc multi : România nu mai are datorii externe. Mă alătur și eu. împreună cu slujitorii și credincioșii bisericii noastre catolice, tuturor fiilor țării care vă adresează pentru aceasta si pentru tot ceea ce faceți pentru progresul și prosperitatea țării, pentru bunăstarea întregului popor cele mai alese mulțumiri.In calitate de cetățeni loiali ai țării, reafirmăm din nou, în acest cadru, sprijinul nostru la toate programele supuse dezbaterii consiliului. Aș dori să subliniez ceea ce este evident pentru noi toți cei care trăim in România, că planul de modernizare a localităților și sistematizare a teritoriului, asa cum- îl știm că se înfăptuiește de mai multi ani. urmărește să creeze condiții mai bune de muncă și viață pentru toți locuitorii lor. demne de epoca de civilizație in care trăim.Susținem, de asemenea, fără rezerve politica externă de dezarmare și pace, de largă colaborare cu toate popoarele lumii, cu toți cei ce iubesc viața. cei care doresc ca minunata creație care este omul să supraviețuiască, să aibă viitorul asigurat in liniște si bună înțelegere cu semenii lui.Ploua cind am venit la această intilnire și vreau, cu permisiunea dumneavoastră, să împărtășesc gindul pe care l-am avut privind ploaia, gind pe care îl transform in urarea : „Să plouă mereu cu har și fericire asupra țării și poporului nostru !“.

cim în județul Sibiu, asemenea intreeului nostru partid și popor, tată de dumneavoastră. mult stimate si iubite tovarășe secretar general 

Nicolae Ceaușescu. față de mult stimata tovarășă academician doctor inginer Elena Ceaușescu. pentru activitatea creatoare deosebită ce o desfă- surati cu inaltă pasiune revoluționară în fruntea partidului și a țării, pentru tot ceea ce ați Întreprins si întreprindeți in realizarea grandioasei onere de edificare a României socialiste în cea mai rodnică perioadă, pe care întreaga noastră națiune o numește, cu deosebit respect si admirație, cu inaltă mindrie patriotică, „Epoca Nicolae Ceausescu".în numele locuitorilor din județul Sibiu, vă rog să-mi permiteți să exprim satisfacția și mindria patriotică față de succesul istoric cu privire la lichidarea la sfirsitul lunii martie 1989 a datoriei externe, ceea ce asigură dezvoltarea multilaterală a tării noastre în perioada prefigurată de Programul partidului.în continuare, vorbitorul a arătat că. în marele efort constructiv al poporului nostru din această etapă de mari prefaceri calitative, oamenii muncii din județul Sibiu se înscriu cu înfăptuiri importante. Pe primul trimestru al acestui an a fost îndeplinit si depășit planul la producția-marfă industrială. întregul spor de producție a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii. De asemenea. au fost onorate toate contractele cu partenerii externi. Succese importante au fost obținute si in agricultură, transporturi. circulația mărfurilor, in sectorul serviciilor, in invăță- mint si stiintă. în domeniul ocrotirii sănătății. în artă și cultură.în perspectiva deosebit de mobilizatoare pe care ne-o deschide în acest an hotăritor al cincinalului „Chemarea la întrecere" lansată de organizația
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

ION HOBANAUn adevăr validat de o îndelungată experiență demonstrează că numai epocile des

județeană de partid Sibiu, cu autoexigență atît de necesară evaluării riguroase, realiste a înfăptuirilor, pornind de la experiența bună cîștigată pînă acum, sintem ferm hotăriți să ne perfecționăm activitatea, să eliminăm neajunsurile care se mai manifestă, asigurînd punerea mai bună în valoare a resurselor materiale și umane de care dispune județul, a cadrului organizatoric optim pe care îl oferă democrația noastră socialistă revoluționară. sistemul autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico- financiare.în Încheiere, vorbitorul , a spus : Pe deplin conștient! de înaltele exigente care ne obligă la o continuă autoperfecționare a stilului și metodelor de muncă ale organismelor si organizațiilor componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, de cerința creșterii rolului și atribuțiilor la aplicarea în viață a tezei științifice de înaltă valoare principială si practică elaborate de dumneavoastră privind construirea socialismului cu poporul și pentru popor, vă asigurăm eu toată răspunderea, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că toți oamenii muncii din județul Sibiu, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, vor munci cu dăruire și înaltă răspundere patriotică pentru a face din acest an o etapă a re- zultatelor-record în toate domeniile de activitate, omagiind astfel marile evenimente politice ale anului 1989 — aniversarea a 50 de ani de la 1 Mai 1939, glorioasă pagină de luptă antifascistă și antirăzboinică a clasei noastre muncitoare, cea de-a 45-a aniversare a zilei de 23 August și Congresul al XIV- lea al P.C.R. —. sporindu-ne contribuția la înflorirea multilaterală a României socialiste.

chise înnoirilor și sintezelor originale, căutărilor îndrăznețe, efervescentei creatoare in toate 

domeniile pot dobîndi un profil unic, inconfundabil. Așa va rămine in istorie „Epoca Nicolae Ceaușescu", caracterizată și prin accesul larg al maselor la cultură, democratizarea literaturii și artei. înscrierea spiritualității românești, prin tot ce are ea mai autentic și mai reprezentativ, pe orbita civilizației europene si mondiale.Sînț ginduri pe care slujitorii scrisului le-au exprimat din nou, cu prilejul dezbaterii. în- suflețitoarei expuneri de la 28 noiembrie 1988, în care secretarul general al partidului a subliniat îndatoririle creatorilor de frumos in promovarea concepției revoluționare a partidului nostru, a principiilor socialiste, in ridicarea nivelului general de cultură al națiunii.Și in această privință, expunerea reprezintă o remarcabilă dezvoltare creatoare a tezelor cuprinse in Programul Partidului, in Programul ideologic, reluînd, totodată, cu nobilă stăruință. o idee formulată pregnant in raportul la Congresul al IX-lea : „Esențial este — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu — ca fiecare artist, în stilul său propriu, păstrîndu-și individualitatea, să manifeste o inaltă responsabilitate pentru conținutul operei sale, urmărind ca ea să-și găsească drum larg spre mintea și inima poporului". O privire limpede asupra celor săvirșite de atunci arată că literatura a adus o contribuție notabilă la realizarea acestor imperative ale timpului nostru. Scriitorii și-au dovedit patriotismul fierbinte reliefînd marile cuceriri ale revoluției și construcției socialiste, mobilizînd conștiințele pentru înfăptuirea generoaselor idealuri ale partidului și poporului român.Desigur, atașamentul față de prefacerile înnoitoare care au
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

DINU DRĂGANTinăra generație a patriei — puternică forță socială, viitorul însuși al națiunii — este chemată să ducă mai departe prin propriul aport de muncă și gin- dire mărețele realizări obținu

schimbat profund și definitiv înfățișarea acestui pămint. implicarea in problemele complexe ale devenirii socialiste și comuniste a societății românești trebuie să se vădească. în primul rînd, în roadele trudei noastre de zi și de noapte asupra foii de hirtie. Dincolo de condiția indispensabilă a talentului, chezășia succesului o constituie legătura permanentă CU făuritorii de bunuri materiale și spirituale, cu cei care reprezintă însăși rațiunea existenței profesiunii noastre. Numai astfel pot fi desprinse din magma fierbinte a realității chipuri și evenimente semnificative.întreaga noastră activitate demonstrează că nu sintem numai observatori ai realității, ci participant! entuziasmați la transformarea ei, potrivit liniilor de forță ale evoluției societății socialiste. Preocupați în chip firesc de activitatea lor pe tărîmul creației literare, scriitorii constituie, totodată, o prezență viguroasă în viața de fiecare zi a Cetății.Folosim și acest prilej pentru a ne exprima deplina adeziune la programul partidului, care vizează progresul multilateral, continuu al țării. înflorirea orașelor și satelor, potrivit unei judicioase viziuni științifice unitare, precum și mindria patriotică fată de rezolvarea integrală a problemei datoriei externe, prin munca plină de abnegație a întregului popor.Toate acestea reprezintă și o chezășie a creșterii pe mai departe a culturii românești, un înflăcărat îndemn pentru noi. scriitorii, la intensificarea eforturilor de a pătrunde in miezul de foc al realității, de a zugrăvi in pagini durabile chipul eroic al omului făuritor de istorie nouă, socialistă.
te in anii de intense transformări revoluționare ai „Epocii Nicolae Ceaușescu". Este un ales privilegiu pentru întregul tineret de a fi contemporan cu această epocă de inegalabile 

împliniri socialiste, care vor intra in istorie, asociindu-se organic cu aportul hotăritor al celui mai iubit și respectat fiu al națiunii — tovarășul Nicolae Ceaușescu. Iată contextul, profund generos și mobilizator, în care, asemenea tuturor oamenilor muncii, tineretul României socialiste a luat cunoștință, cu legitimă mindrie patriotică, de faptul că țara noastră, prin munca neobosită și devotată a poporului, strîns unit in jurul partidului, al secretarului său general, a plătit integral datoria externă. A- ceastă însemnată realizare deschide, și pentru tinăra generație a patriei, noi perspective de acțiune pentru înfăptuirea exemplară a Programului partidului.Arătind în continuare că tineretul se afirmă ca o prezență activă și responsabilă în viața economico-socială a țării, vorbitorul a informat plenara că in primul trimestru al acestui an, în spiritul indicațiilor și îndemnurilor date de secretarul general al partidului, s-a acționat cu eforturi sporite pentru antrenarea tineretului la ample activități în sprijinul producției — in industrie, agricultură, sfera construcțiilor, in cadrul șantierelor naționale, județene și locale ale tineretului, al mișcării de masă „Știință, tehnică, producție".în continuare, vorbitorul a spus : Vom acționa cu responsabilitate sporită, așa cum ne-ați cerut, in repetate rinduri, mult stimate tovarășe secretar general, pentru organizarea temeinică a întrecerii uteciste in rindul tineretului din industrie, pentru realizarea ritmică a producției fizice, cu prioritate a celei destinate exportului. în condiții de inaltă calitate, pentru utilizarea deplină a capacităților de producție, reducerea costurilor, pentru sporirea productivității muncii si dezvoltarea intensivă a tuturor sectoarelor economice.Beneficiem astăzi — ca nici- cind în istorie — de largi și reale drepturi la învățătură, la 

muncă. Ia asistentă socială, I* decizie — și aceasta in condițiile in care in multe țări drepturile respective sint simple deziderate abstracte, neîmplinite. Sintem. de aceea, hotăriti de a răspunde asa cum se cuvine. prin propriul nostru aport de muncă si pregătire, grijii si preocupării statornice a partidului si statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu. a tovarășei Elena Ceaușescu, fată de tinăra generație.în cadrul Frontului Democrației si Unității Socialiste, in organismele de conducere colectivă de la toate nivelurile, tineretul. organizația comunistă revoluționară dispun de ampla posibilități de participare la actul deciziei. revenindu-ne, in continuare. îndatorirea de a ne pregăti temeinic pentru ca a- ceastă participare să fie cit mai concretă și eficientă.In încheiere, vorbitorul a arătat : Acum, la apropierea sărbătorii muncii, cind. printr-o fericită coincidentă, se vor im- plini cinci decenii de la marile demonstrații antirăzboinice si antifasciste de la 1 Mai 1939, in ale căror prime rinduri s-au aflat tovarășul Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena Ceausescu, ne facem o înaltă datorie de inimă Si conștiință din a ne angaja in fata partidului să slujim, cu întreaga ființă, cu puterea noastră de a gîndi si munci, partidul, poporul, cauza socialismului.Prezenta activă si entuziastă a tineretului în toate sectoarele vieții economico-sociale va constitui, în acest an jubiliar — anul cind aniversăm 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială si națională. antifascistă si antiimperialistă și cind va avea loc al XlV-lea Congres al partidului — măsura supremă a dăruirii noastre revoluționare, onorind astfel. prin fapte. încrederea, grija Si preocuparea pe care dumneavoastră, mult iubite sl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, le manifestați statornic fată de prezentul si viitorul tinerei generații a României socialiste.
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PHENIANCu prilejul aniversării zSeî dumneavoastră de naștere, doresc să vă adresez, dragă prietene, ta numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, sincere felicitări și cele mai bune urări.Partidul și poporul nostru se bucură de succesele remarcabile pe care poporul coreean, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea. în frunte cu dumneavoastră, le obține ta opera de edificare a socialismului, de consolidare a cuceririlor revoluționare, a independenței și suveranității naționale, de făurire a unei Coree libere, unite și prospere, potrivit aspirațiilor întregului popor coreean.Partidul Comunist Român, România socialistă și-au exprimat și iși exprimă sprijinul consecvent și solidaritatea activă față de lupta dreaptă dusă de poporul coreean pentru restabilirea unității naționale, față de propunerile constructive ale Republicii Populare Democrate Coreene, ale dumneavoastră personal, privind diminuarea încordării în Peninsula Coreeană și crearea condițiilor pentru reunificarea pașnică și independentă a patriei, fără nici un amestec din afară.Reafirm convingerea că relațiile tradiționale de prietenie, colaborare și solidaritate militantă dintre partidele și popoarele noastre se vor dezvolta continuu. în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor pe care le-am avut împreună, la București și Phenian, în edificării ortaduirii socialiste ta țările noastre, al cauzei generale lismului, independenței naționale, progresului și păcii.Folosesc această ocazie pentru a vă transmite sincere urări de șl fericire, de noi succese în activitatea dumneavoastră consacrată prosperității poporului coreean prieten, înfăptuirii aspirației sale naționale supreme de reunificare pașnică și independentă a patriei.
NICOLAE CEAUSESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

interesul a socia-sănătate

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

»»
Ședința Consiliului 

de Stat

Intervenția reprezentantului român la Conferința pentru dezarmare 
de la Geneva

al R. P. Polone

★Cu prilejul celei de-a 77-a aniversări a zilei de naștere a tovarășului Kim Ir Sen. secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrata Coreene. însărcinatul cu afaceri ad- interim al R.P.D Coreene la București, Zu Iăn Cian, a organizat, vineri, la sediul ambasadei, o gală de film, urmată de un cocteil.în acest cadru a fost prezentat volumul tovarășului Kim Ir Sen „Să ducem la bun sfirșit opera socialistă și comunistă, ținind tot mai sus drapelul revoluționar al ideilor

*Cruce", apărut recent ta limba română la Editura Politică.Au participat Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-minis- tru al guvernului, Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., miniștri, adjunct! de șefi de secție la C.C. al P.C.R., reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, activiști de partid și de stat, generali și ofițeri. oameni de cultură și artă, ziariști. (Agerpres)

GENEVA 14 (Agerpres). — La Geneva continuă lucrările sesiunii din acest ari a Conferinței pentru dezarmare.Luînd cuvîntul tai cadrul dezbaterilor plenare consacrate elaborării programului global de dezarmare, reprezentantul român, a evidențiat necesitatea abordării unitare a problemelor dezarmării, astfel incit acordurile și măsurile din. acest domeniu să se constituie ca părți ale unui ansamblu de acțiuni, menite să contribuie la stabilitatea: în lume, avin- du-se in vedere ca: principiul securității egale a statelor să nu fie afectat, să se asigure un raport de forțe cit mai. stabil în lume, la niveluri tot mai scăzute. A fost prezentat conceptul românesc privind înfăptuirea unui program complex de dezarmare, iin centrul căruia să se afle dezarmarea nucleară și care să cuprindă măsuri de eliminare a armelor chimice, a altor arme de distrugere în masă, precum și măsuri de reducere substanțială a armamentelor convenționale, â efectivelor și bugetelor militare. S-a1’ evidențiat că pacea și securitatea internațională nu pot fi asigurate' acționindu-se în mod izolat, prin interzicerea și eliminarea doar a un,eiâ. sau alteia dintre categoriile de arme sau prin menținerea așa-numitei „descurajări nucleare" ori a altor concepții de natură să promoveze nursă înarmărilor. Dimpotrivă — a subliniat vorbito-

rul —, securitatea se poate realiza numai prin dezarmare în toate domeniile, prin interzicerea și eliminarea intr-un proces cuprinzător și coerent a armelor nucleare, a armelor chimice și altor arme de distrugere in masă. Nu se pune problema de a ține în loc vreun domeniu al negocierilor, ci de a avansa în toate domeniile.A fost subliniată importanta pe care România continuă să o acorde elaborării și finalizării de către conferință a programului global de dezarmare, acțiune inițiată încă din 1978. Un asemenea document este chemat să ofere o viziune de ansamblu asupra componentelor dezarmării și obiectivelor sale, precum și asupra programării in timp a eforturilor comunității internaționale, măsurilor și acțiunilor din acest domeniu.Programul global de dezarmare, a arătat vorbitorul, oferă cadrul ideal pentru asigurarea legăturii și coerenței între eforturile și măsurile adoptate pe. plan bilateral, regional și mondial, el reprezentind, în același timp, o modalitate și o garanție a participării și implicării tuturor statelor lumii în procesul de dezarmare.Reprezentantul țării noastre a formulat considerente și propuneri concrete vizind accelerarea și finalizarea negocierilor în Cadrul Comitetului special și al grupelor sale de lucru însărcinate cu elaborarea proiectului de program.

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — întrunit în ședință la Varșovia. Consiliul de Stat al R.P. Polone a stabilit ca alegerile parlamentare din țară să se desfășoare la 4 iunie 1989. în cazul in care candidații pentru funcția de deputat in forul legislativ suprem nu vor obține numărul necesar de voturi va fi organizat un nou tur de scrutin la 18 iunie 1989 — informează agenția P.A.P.
Convorbiri la nivel înalt 

cehoslovaco-iugoslavePRAGAPraga dintre le R.S.revici,R.S.F. Iugoslavia, aflatoficială in R.S. Cehoslovacă. Au fost examinate relațiile dintre cele două țări, dere tipie rele

14 (Agerpres). s-au Încheiat Gustav Husak, Cehoslovace, și președintele
La convorbirile președinte- Raif Dizda- Prezidiului într-o vizitămodalitățile și căile de extin- a colaborării bilaterale pe mul- planuri, cu precădere in sfe- economică si tehnico-ștlințifică — informează agenția C.T.K. Cu prilejul convorbirilor cehoslovaco- iugoslave la nivel înalt, la Praga au fost semnate o serie de acorduri de colaborare in diverse domenii — menționează C.T.K.

ale Tratatului de la VarșoviaNAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a declarat că sprijină eforturile statelor participante la Tratatul de la Varșovia menite să promoveze pacea și înțelegerea între popoare. El și-a exprimat convingerea că din partea acestor state vor porni noi impulsuri care să sprijine Națiunile Unite în. urmărirea cu consecventă a orientărilor și principiilor organizației mondiale.

După cum informează agenția A.D.N.. secretarul general al O.N.U. a făcut aceste remarci în cadrul unei întrevederi avute la sediul Națiunilor Unite cu reprezentantul permanent al lingă organizația informat despre de la Berlin a trilor de externepante la . Tratatul de la Varșovia.
R. D. Genmane pe mondială, care l-a recenta reuniune Comitetului, mtate- aî statelor partici-

in lor interne

cartea
activitățiiImpresia dominantă pe care ți-o sugerează .realitățile din R.P.D. Coreeană este aceea a încrederii în forțele proprii ale poporului, optimismul viguros. Sint trăsături ce s-au format de-a lungul vremii în -lupta pentru libertate și s-au călit apoi, zi de zi’, in anii înnoirii din temelii a tării, ai construcției socialiste....Șiruri nesfirșite de oameni vizitează expoziția de la Phenian consacrată realizărilor economiei naționale. Atrag atenția in mod deosebit exponatele ce reliefează capacitatea de azi a construcției de mașini. Peste o sută de tipuri de agregate dotate cu comenzi numerice, sisteme de producție flexibile, încorporînd tehnici de virf, mai multe categorii de roboti ilustrează eforturile muncitorilor. tehnicienilor, cercetătorilor in opera de dezvoltare pe multiple planuri a țării. Iar această operă a început pe un teren gol, între ruinele lăsate de război. în vremea aceea cu greu se puteau găsi o cărămidă, un sac de ciment, o bucată de fier. Și totuși, in aceste condiții,. animați de un .adinp, patriotism, oamenii muncii au trecut ia refacerea și dezvoltarea țării. într-un timp scurt s-a ajuns la nivelul producției dinainte de război, apoi, ta mai puțin de un deceniu și jumătate, a fost înfăptuită industrializarea, țara do- btadind capacitatea de a-și asigura aproape ta întregime mașinile și < utilajele din producție proprie. Și, de îndată ce acest obiectiv a fost înfăptuit, paralel cu cooperativizarea și așezarea pe baza științifice a agriculturii, Partidul Muncii din Coreea, ta frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al partidului, președintele R.P.D. Coreene — însuflețitorul și organizatorul întregii opere de făurire a noii orta- duiri pe pămintul coreean — a deschis o nouă perspectivă țării, tra- sind ca țeluri amenajarea teritoriului pentru mai buna folosire a potențialului său, extinderea uzinelor, combinatelor, fabricilor, modernizarea întregii economii, potrivit cerințelor progresului tehnico-științific.Nu mai puțin de 18 proiecte da construcție se realizează simultan ta vederea extinderii combinatului siderurgic Kim Tehaik, după ce alta 16 asemenea proiecte au fost înfăptuite în anii precedenți. S-a extins suprafața productivă la uzina da mașini-unelte Hytcheun și la alte întreprinderi importante, noile capacități remarcîndu-se prin nivel ridicat de automatizare. In atenția întregii țări se află construcția combinatului de îngrășăminte potasice, alumină și ciment de la Sariwon. Acest complex industrial, de mare însemnătate pentru întreaga economie națională, pentru întreaga populație, se realizează după proiecte coreene, cu echipamente tehnice coreene, prin eforturile constructorilor coreeni. Noul combinat va folosi ca materie primă roci cu conținut bogat de sare, care se găsesc din belșug pe plan local, ca și în întreaga țară. Transformarea acestor roci în produse de înaltă eficiență adaugă o nouă mărturie preocupării constante a partidului și guvernului, a oamenilor de știință pentru valorificarea complexă a resurselor țării în folosul creșterii potențialului productiv. Se vor realiza aici 610 000 tone de îngrășăminte, 420 000 tone de alumină și 10 milioane tone de ciment. Fiind unul din cele zece obiective industriale pe termen lung stabilite de partid, combinatul se edifică prin contribuția a zeci de alte întreprinderi specializate. Cei ce au venit aici de la diferite unități de construcții miniere accelerează asamblarea e- chipamentului pentru prelucrarea materiei prime ; colectivul de la uzina constructoare de mașini grele din Daian a trimis la timp un furnal rotitor și complexe echipamente e- nergetice: alte colective au construit minele pentru extracția materiei prime ; înaintează zi de zi construcția căilor ferate din împrejurimi, tngră- șămintele produse în acest combinat sînt menite să contribuie la ridicarea eficientei agriculturii, metalele neferoase — la satisfacerea ta mai mare măsură a cerințelor economiei naționale, iar cimentul — la o nouă accelerare a construcțiilor, inclusiv de locuințe, in întreaga țară.Obiectivele stabilite de partid au

constructive

Însemnări 
din R.P.D. Coreeană

prins și prind viață pe tot cuprinsul R.P.D. Coreene. într-un timp record au fost construite marele baraj și ecluzele de la Nampo, care, ridicind o stavilă de netrecut in fața stihiei apelor mării, între .multe alte efecte pozitive a întregit suprafețele agricole cu 300 000 de hectare de pămint fertil. Printr-un nou procedeu de valorificare a resurselor hidraulice se construiesc două centrale electrice Ia Taicheun. Apele dintr-o întreagă regiune au fost colectate intr-un uriaș rezervor de unde, după ce străbat un tunel de 40 kilometri lungime, săpat în munți, stat transformate într-o gigantică cascadă ce acționează generatoarele celor două centrale. întreprinderi energetice mai mici sau mai mari se construiesc peste tot. unde natura oferă posibilități în acest sens. Numai cele-aflate in prezent in construcție vor adăuga potențialului energetic al țării tocă patru milioane kW.. O Însemnătate deosebită pentru dezvoltarea forțelor de producție și creșterea avuției naționale are înfăptuirea politicii partidului în do- niefiiul științei și culturii. Dafiă iriâ- inte de eliberare țara nu dispunea de nici un institut de învățămtat superior, printre primele obiective din anii puterii populare a fost crearea Universității din Phenian. An de an au crescut posibilitățile de instruire a populației, s-a lărgit mereu baza pentru formarea de specialiști. în țară există acum 1,3 milioane de intelectuali, iar la capătul actualului plan șeptenaT numărul lor va ajunge la două milioane.Toate acestea sînt rodul valorificării potențialului creator al poporului, al optimismului său revoluționar, care a însuflețit oamenii muncii in eforturile pentru depășirea dificultăților ivite, pentru asigurarea progresului continuu al țării.Cu aceleași sentimente de Încredere vorbesc coreenii și despre • perspectiva reunificării țării, artificial divizată de peste patru decenii. în pofida obstacolelor ce se ridică în fața înfăptuirii acestui deziderat suprem al națiunii, ei au convingerea că, mai devreme ori mai tîrziu. Nordul și Sudul se vor reuni într-o patrie comună. Spre acest țel sint îndreptate numeroasele propuneri și inițiative avansate de-a lungul anilor de președintele Kim Ir Sen, vizind crearea Republicii Confederate Democratice Koryo, stat unitar, în cadrul căruia să se mențină deosebirile de orînduire și de ideologie din Nord și din Sud. Convorbirile pe probleme economice, stabilirea de legături între serviciile de Cruce Roșie, pregătirile în vederea organizării unei reuniuni parlamentare comune a Nordului și Sudului sînt considerate ca tot atîția pași constructivi pe această cale. Pentru a se deschide cu adevărat o nouă fază în dialogul privind reunificarea, este însă- nevoie ca autoritățile de la Seul să abordeze în mod constructiv problema națională, iar poporul coreean să fie lăsat să-și soluționeze problemele potrivit voinței proprii, fără a- mestec din afară.Prin încredere în forțele sale, prin optimismul ce-1 caracterizează, poporul R.P.D. Coreene și-a făurit o țară nouă, în plin progres. Cu aceleași sentimente, el privește viitorul într-o patrie unită, liberă și independentă.înfăptuirile de seamă ale poporului coreean prieten, stăruitoarele eforturi pe care le depune pentru transpunerea în viață a politicii Partidului Muncii. în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen. pentru dezvoltarea economică și socială a R.P.D. Coreene sînt bine cunoscute în țara noastră și se bucură de înaltă apreciere din partea poporului român. Totodată. în spiritul prieteniei și solidarității tradiționale româno-co- reene. care își găsește expresie în dezvoltarea continuă a relațiilor de colaborare pe multiple planuri dintre cele două partide și țări, poporul român sprijină ferm politica R.P.D. Coreene, propunerile și inițiativele sale îndreptate spre reunificarea pașnică și democratică a tării și își exprimă încrederea în triumful acestui mare deziderat al națiunii coreene.

Guvernul belgian chemat să propună reducerea 
cu 5 Ia sută a bugetelor militare ale membrilor N.A.T.O.BRUXELLES 14 (Agerpres). — în cadrul unei sesiuni plenare. Camera Reprezentanților a Parlamentului belgian' a aprobat cu majoritate de voturi rezoluția care sprijină poziția guvernului țării ta problema modernizării armamentelor nucleare tactice ale N.A.T.O. — relatează agenția T.A.S.S.După cum s-a anunțat, primul- ministru al Belgiei. Wilfried Martens, a subliniat recent că guvernul său se pronunță pentru desfășurarea de tratative în problema armamentelor nu-

cleare tactice și consideră prematură hotărîrea N.A.T.O. privind modernizarea acestei categorii de armamente.în cadrul dezbaterilor ce au precedat votul din parlament, guvernul a fost chemat să avanseze încă o inițiativă pozitivă, și anume să propună partenerilor săi din cadrul Alianței nord-atlantice reducerea cu 5 la sută a bugetelor militare, mijloacele financiare astfel eliberate urmînd să fie îndreptate spre ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare.
Apel la realizarea unui acord care să pună armele 

nucleare „în afara legii"LONDRA 14 (Agerpres). — Intr-o scrisoare adresată ziarului „Times", omul de știință britanic Josef Roth- blat, militant pe tărim obștesc, a subliniat necesitatea realizării unui acord care să pună armamentele nucleare „în afara legii". El a relevat, totodată, că proliferarea armamentelor nucleare creează o situație cit
de periculoasă, amplifică izbucnirii unui război ni- Omenirea nu poate sta in la marginea abisului nu-tocmai de aceea se impune

se poate pericolul mici tor. cumpănă clear,găsirea unei soluții, a subliniat omul de știință în scrisoarea citată de a- gentia T.A.S.S.
Pacea și dezarmarea - singurele mijloace de asigurare 

a securității popoarelorATENA 14 (Agerpres). — Primarii mai multor orașe grecești din districtul. Epir au cerut. retragerea bazelor militare americane de pe teritoriul Greciei. într-o declarație comună dată publicității de primarii orașelor din zonă se subliniază că
pacea și dezarmarea constituie în e- poca noastră singurele mijloace de asigurare a vieții și securității tuturor popoarelor. După cum s-a ă- nuntat. în cursul zilei de duminică, în aceste localități urmează să aibă loc ample demonstrații pentru pace.

La 20 aprilie va începe la Geneva

(Ager- York al0 nouă rundă de negocieri între Iran și IrakNAȚIUNILE UNITE 14 preș). — La sediul din New O.N.U. s-a anunțat că noua rundă denegocieri între Iran și Irak la nivelul miniștrilor de externe va începe la Geneva, la 20 aprilie a.c., avîndu-1 ca mediator pe secretarul general al NațiuSiWr Unite, Javier Perez de Cuellar. Acordul în acest sens a fost obținut în cadrul consultărilorcare Jan Eliasson, reprezentant special al secretarului general al O.N.U.pe

pentru negocierile Iran—Irak, le-a avut recent la New York cu delegații oficiale ale celor două țări.Legat de aceasta, Perez de Cuellar și-a exprimat speranța că apropiatele convorbiri vor reprezenta o ocazie favorabilă pentru a se înregistra progrese pe calea unei aplicări depline și grabnice a Rezoluției 598 a Consiliului de Securitate privind reglementarei conflictului și pentru stabilirea de relații de bună vecinătate și pace trainică între cele două țări.
în plasa unui pescador danez

Precizări ale unul purtător de cuvînt al M.A.E. al U.R.S.SMOSCOVA 14 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al. Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S. a relevat agenției T.A.S.S. că, ta timpul unor aplicații în Marea Baltică, un submarin sovietic a intrat, în zona insulei Bamholm, ta plasa unui, pes-

Submarin sovietic

cador danez. Pentru degajarea submarinului a fost necesară tăierea plasei. Purtătorul de cuvînt, expri- mind regretul față de incident, a arătat că aplicațiile s-au desfășurat în strictă conformitate cu uzanțele internaționale.
AGENȚIILE DE PRESA

e scurt

—
Al. CAMPEANU

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri in problema 
convocării unei conferințe 
Internationale de pace in re- 
qiune • Secretarul qeneral al 
O.N.U. deplînqe ultimele in
cidente din Cisiordania • Vi
zita la Damasc a președinte
lui Adunării Naționale a 

LibanuluiBAGDAD 14 (Agerpres). ■ vorbirile dintre președintele lui. Saddam Hussein, și Arafat, președintele Statului Palestina. purtate la Bagdad, au abordat probleme privind convocarea unei conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu și. pregătirile în vederea tinerii unei reuniuni arabe la nivel înalt, informează agenția Taniug.

Con- Iraku- Yasser

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a deplins ultimele incidente din Cisiordania — teritoriu ocupat de Israel — in special „pierderile de vieți omenești datorate împușcăturilor".Purtătorul său de cuvînt a reamintit că recent secretarul general al p.N.U. a cerut primului-mmistru al Israelului, Yitzhak Shamir, „să manifeste maximă moderație" în teritoriile ocupate, avertizmd, totodată, asupra pericolelor inerente lipsei de progres spre un acord pentru soluționarea prin mijloace pașnice a conflictului din Orientul Mijlociu.NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). — Observatorul Organizației pentru Eliberarea Palestinei la Națiunile Unite, Zehdi Terzi, a adresat secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, o scrisoare prin care solicită o acțiune din partea Consiliului de Securitate pentru protejarea palestinienilor din teritoriile ocupate de Israel.Scrisoarea informează că trupele israeliene de ocupație au efectuat joi dimineața un raid împotriva localității Nahalin, în cursul căruia au ucis șapte; palestinieni și au rănit peste 50 — relatează agenția A.D.N. De a- semenea, lingă Hebron, ca și la Ierusalim au avut loc incidente în cursul cărora membri ai forțelor armate israeliene au deschis focul, ucigind sau rănind persoane civile.DAMASC 14 (Agerpres). — Vicepreședintele Siriei, Abdel Halim Khaddam, l-a primit pe președintele Adunării Naționale a Libanului, Hussein Husseini, care a făcut o vizită la Damasc. Au fost examinate probleme privind ultimele evoluții și căile de soluționare a situației din Liban, a anunțat postul de radio Damasc, citat de agenția M.E.N.A.'
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PROBLEMELE CU CARACTER 
POLITIC privind ‘ reluarea relați- ilbr diplomatice dintre China și Indonezia au fost soluționate, a declarat purtătorul de cuvînt al M.'Â.E. chinez, Jin Guihua. EI a precizat că reprezentanții celor două țări la O.N.U. au început consultări referitoare la aspectele tehnice ale reluării relațiilor diplomatice.

AUTORITĂȚILE INDIENE Însărcinate cu paza, de coastă au alertat navele de patrulare din subordine în legătură cu prezența in Oceanul Indian, în apropierea apelor teritoriale naționale, a unui vas american, la bordul căruia s-ar afla deșeuri radioactive. După cum a declarat la Madras un purtător 'de cuvînt al pazei de coastă, navele de patrulare au ordinul să urmărească cu atenție acțiunea, vasului american, în scopul apărării intereselor maritime ale Indiei în zona sa economică.
PATRU PARTIDE DE OPOZI

ȚIE din Japonia au convenit organizarea, în cursul acestei luni, a unui forum național în vederea creării unui guvern de coaliție al opoziției. La o conferință de presă, liderii celor patru partide au lansat un apel reprezentanților sindicatelor, cercurilor de afaceri, oamenilor de știință și cultură și altor grupuri sociale să participe la forum.

DECLARAȚIE. Noul primar al Berlinului occidental, social-de- mocratul Walter Momper. a prezentat in Camera Deputaților declarația guvernamentală a coaliției pe care o conduce în acest oraș. In document se relevă necesitatea de a se întreține bune relații cu R. D. Germană.
ACT TERORIST. Explozia unei bombe plasate intr-un automobil situat în imediata apropiere a unui bazar, în orașul srilankez Trinco- malee. a provocat, joi. moartea a 41 de persoane și rănirea multor altora. Actul terorist, de o deosebită gravitate, a creat în zona orașului o stare de încordare fără precedent. Autoritățile au luat o serie de măsuri menite să ducă la eliminarea conflictelor de ordin etnic dintre sinhalezi și tamili, forțele de securitate instâlîndu-se în punctele principale ale orașului.
ACHIZIȚII. La Tokio s-a anunțat că societatea „Sony" a achiziționat în S.U.A. întreprinderea de aparate de înregistrări sonore „Transcom Sistems". Anterior, tot „Sony" a achiziționat firma americană producătoare de discuri „CBS Records". Firma „Sony" își manifestă deschis intenția de a pătrunde șț în lumea filmului american, investind în filme artistice.
CONGRES. La San Jose s-au încheiat lucrările Congresului re-

gional asupra progresului științei și tehnologiei pentru dezvoltarea Americii Latine și zonei Caraibilor — transmite agenția Prensa Latina. Reprezentanți din aproape toate țările rggiunii au procedat la evaluarea rezultatelor obținute în acest domeniu în ultimii zece ani, subliniind necesitatea impulsionării pe plan național a activității de cercetare și a recurgerii la noi forme de cooperare internațională.
COLOCVIU INTERNAȚIONAL. La Weimar se desfășoară în aceste zile un colocviu internațional despre lumea operei lui William Shakespeare (1564—1616), văzută din perspectivă contemporană. La a- ceastă’ reuniune și-au dat întîlnire peste 1 600 specialiști în opera „marelui Will", precum și companii teatrale din cîteva țări ale lumii. La Weimar — oraș în care au trăit doi dintre cei mai cunos- cuți scriitori germani, Goethe și Schiller — funcționează o „Societate Shakespeare" de 125 de ani.
PLOILE TORENȚIALE care s-au abătut în ultimele zile asupra zonelor de coastă din nord-vestul Somaliei au provocat numeroase pierderi de vieți omenești și pagube materiale. Două orașe somaleze de pe țărmul Mării Roșii au fost complet izolate. La sfîrșitul martie ’ - ---moartea a 34 persoane. lunii inundațiile au provocat
POLIȚIA ITALIANA, in colaborare cu agențl ai F.B.I., a arestat un grup de falsificatori de note, confiscind o cantitate impresionantă de bancnote false de 100 de dolari. Expertiza de laborator a arătat că banda a utilizat metode noi care fac ca falsul să fie extrem de greu de depistat.

banc-
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MANAGUA 14 (Agerpres). — Reunite în ședință comună, Direcțiunea Națională a Frontului Sandinist de Eliberare Națională (F.S.L.N.) —— partid de guvernăimînt — și Adunarea Sandinista, organul consultativ al F.S.L.N.. au adoptat o rezoluție în care condamnă amestecul străin in treburile interne ale Nicaraguei și, în acest context, hotărîrea Administrației și a Congresului S.U.A. de a acorda un nou .sprijin financiar forțelor „contras" antisandiniste — relatează agenția Prensa Latina. Documentul, prezentat de președintele țării, Daniel Ortega Saavedra, in calitate de coordonator al Comisiei Executive a F.S.L.N., subliniază necesitatea creșterii vigilenței întregu-

Iuî popor față de actele de agresiune externă șl sabotaj ale forțelor „contras" și ale sprijinitorilor lor, cerînd măsuri ferme ta direcția apărării cuceririlor revoluționare democratice.CIUDAD DE PANAMA 14 (Agerpres). — Președintele executiv al Republicii Panama. Manuel Solis Palmă, a arătat. într-o declarație făcută la Ciudad de Panama, că relațiile dintre guvernul panamez și cel nord-ame- rican „s-au agravat intr-o oarecare măsură" — relatează agenția Efe. El a condamnat amestecul:. străin îfa treburile interne panameze, mențlo- nind că unele acțiuni ale Ambasadei S.U.A. la Ciudad de Panama «înt „abuzive și arogante".
Demersuri pentru instaurarea unei noi ordini 

în domeniulNAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).— La sediul O.N.U. din New York au început lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a Comitetului O.N.U. pentru informații. Participantii dezbat proble-
informațiilormele instaurării unei noi ordini ta acest domeniu. în centrul atenției se .află, de asemenea, aspecte ale perfecționării sistemului de difuzare a informațiilor în cadrul sistemului O.N.U.

ungaria » Procese defavorabile
in domeniul economic și financiarBUDAPESTA 14 (Agerpres). — Guvernul ungar a adoptat o hotărîre potrivit căreia, în cepînd cu data de 14 aprilie 1989, Banca Națională a Ungariei va scădea în medie cu 6 la sută cursul forintului față de valutele convertibile.Datele privind procesele economice și financiare care au avut loc în primul trimestru al acestui ari— arată agenția M.T.I. — demonstrează că evoluția situației în aceste importante sfere se deosebește de prevederile planului pe anul 1989. creînd o serioasă amenințare la adresa echilibrului extern și intern.Procese defavorabile se înregistrează în primul rînd in domeniul balan- •

tei de plăți în valută convertibilă ti ta deficitul bugetar.Indicatorii în domeniul industriei, în primul trimestru al acestui an. mi au înregistrat o îmbunătățire, producția reducindu-se cu 1,5—2 la siltăi.Datele privind evoluția nivelului de viată al populației demonstrează o tendință de lărgire a păturilor sociale care trăiesc în condiții dificile.Această situație — subliniază agenția citată — evidențiază pericolul ca politica economică vizind stabilizarea și eforturile depuse în acest sens să nu dea rezultate. Aceasta ar amenința direct solvabilitatea tării, subminînd legăturile internaționale in domeniul creditelor.

Larg curent de opinie împotriva activizării
elementelor neofascisteîn plin centrul Berlinului occidental, pe zidul unei clădiri de pe „Kurfiirsten Damm", cunoscută arteră unde își au sediile mari bănci și rețele de magazine, stă scris la loc vizibil : „Să nu uităm învăță

mintele istoriei ; afară cu neona
ziștii !“. Lozinci asemănătoare se văd din loc în loc și pe alte străzi cu nume sonore. Este una din formele semnificative de manifestare a opiniei publice, care, împreună cu declarațiile unor personalități politice și cu acțiunile de stradă organizate de cercurile democratice și progresiste, de asociații sindicale și profesionale, exprimă imensei majorități a vest-berlineze împotriva neofasciștilor.Au trecut aproape trei alegerile pentru desemnarea membrilor Camerei Deputaților din Berlinul oocidental, cînd formația politică de extremă dreaptă, asa-numitul partid republican, a izbutit să-și trimită reprezentanți în acest organism și observatorii continuă să se întrebe cum a fost posibilă această „pătrundere" neonazistă tocmai acolo unde, la 30 ianuarie 1933. au mărșăluit batalioane de asalt sărbătorind desemnarea lui Hitler în funcția de cancelar al Germaniei 1 Ce a urmat după aceea se știe.Tocmai avînd în vedere lecțiile tragice ale istoriei, nu puține au fost și mai sînt scrisorile publicate în presă ale unor cetățeni care nu-și ascund nemulțumirea vădită pentru faptul că autoritățile militare ale celor trei puteri occidentale (Statele Unite, Anglia și Franța) au fost de acord cu participarea la alegeri a acestui grup extremist, condus de fostul ofițer SS, Franz Schoenhuber. Multe din aceste scrisori se fac ecoul părerii că această „străpungere" efectuată în Berlinul occidental de o grupare de extremă dreaptă nu ar fi întimplă- toare. ea reprezentind „consecința firească" a unor dificultăți economice și sociale, greu de trecut cu vederea....în fosta clădire a Reichstagului se află acum un muzeu istoric. Ghidul se referă, într-una din săli, destinată perioadei dintre cele două războaie mondiale. Ia frămîntările din Germania din anii marii crize economice, cînd numărul șomerilor crescuse enorm, cînd milioane de oameni trăiau în mizerie, fără nici o certitudine asupra zilei de miine. vedea imagini meni așteptind la birourile de mind sub cerul liber sau milă și ajutor. „în acest context — ține să afirme ghidul — s-a ridicat Hitler. în 1928, partidul său obținuse doar trei la sută din voturi. Dar. întrucît nu s-a făcut nimic, în 1933 a ajuns la putere. Acum, partidul neonaziștilor a în-

protestul populației activizăriiluni de la

Pe panouri se pot concludente : oa- în șiruri nesfîrșite plasare, alții dor- cerînd

trunit, în alegerile din Berlinul occidental, 7,5 la sută voturi...".Cel care trece astăzi printr-un cartier vest-berlinez,: cum este Kreuzberg, pare vădit surprins vă- . zînd imagini .asemănătoare cu cele din deceniul al treilea. Deși în Berlinul occidental s-a construit mult și s-au înălțat numeroase construcții moderne, elegante, există un mare număr de persoane — circa 10 000 — care nu dispun de adăpost, pentru că. pur și simplu, nu au cu ce plăti chiriile. Pe strada Nostitz se văd multe case dărăpănate ; la fel pe strada Skalitzer și pe Feuerwehr. Cit privește Adalbert Strasse, aceasta aduce cu una din străzile „dowrttown“-ului (ghetoului) newyorkez. în aceste locuri din Berlinul occidental locuiesc, claie peste grămadă, un mare număr de muncitori imigranți. în total. în întregul oraș, a cărui populație se ridică la 2 milioane locuitori, există 250 000 de străini, în condițiile în care, potrivit datelor oficiale, totalul șomerilor a atins cel mai înalt nivel din ultimii 30 de ani. Ziarul „Warheit" evidenția nu de mult și „creșterea dramatică, a sărăciei" în Neukolln. district și- tuat alături de Kreuzberg, unde . peste 11 000 persoane, neavînd asigurate mijloacele de trai, stat nevoite să recurgă la ajutor social. ,' Cit de deosebite sint aceste realități de cele din cartierul Dahleim, presărat cu vile cochete, cu grădini și parcuri îngrijite, unde un singur metru pătrat de teren cos-- tă... 1 000 de mărci !Ce spunea Hitler poporului 1 Exponatele din muzeul de la Reichstag sint deosebit de elocvente : a promis locuri de muncă (și i-a forțat pe muncitori să lucreze în fabricile de armament) ; a promis asigurarea de locuințe (și i-a trimis pe oameni să moară în război sau în lagăre de concentrare) ; a promis îndepărtarea străinilor (pe care a realizat-o prin camerele de gazare). Programul „republicanilor" de astăzi nu se deosebește prea mult de cel al lui Hitler...în cadrul muzeului de la Reichstag este expus și un desen semnificativ, intitulat „Rădăcinile trebuie retezate cu dpsăvîrșire". su- gerînd că prin înfrîngerea hitleris- mului „arborele fascist" a fost distrus, dar că rădăcinile sale nu au fost complet smulse. Așa se explică cele ce s-au petrecut în Berlinul occidental, germenii fascismului răbufnind din aceste „rădăcini".„Chiar dacă generațiile călăilor și ale victimelor au dispărut, nu trebuie admisă uitarea" — scria ziarul „WESTFĂLISCHE NACHRI- CHTEN".Acestea sînt și cererile partici- pantilor la demonstrațiile antina- ziste tot mai frecvente din Berlinul occidental.
Nicolae PLOPEANUBerlinul occidental
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