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In prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste România, 

ieri au început

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, luni 17 aprilie âu început lucrările sesiunii a noua a celei de-a IX- a legislaturi a Marii Adunări Naționale.La sosirea în rotonda Palatului Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați cu puternice și îndelungi aplauze.împreună cu conducătorul partidului și statului nostru, in lojile oficiale au luat loc membrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și membrii Consiliului de Stat.Alături de deputății prezenți la lucrările sesiunii, se aflau în sală, în calitate de invitați, membri ai conducerii unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții din Capitală, reprezentanți ai vieții noastre științifice și culturale.Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, precum și corespondenți ai presei străine.Lucrările sesiunii au fost deschise de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.La propunerea Biroului Marii Adunări Naționale a fost adoptată, 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 in anul 1988.3. Proiectul Legii privind anularea și reeșalonarea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție și asociațiilor economice intercooperatiste.4. Proiectul Legii privind îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România.5. Proiectul Legii privind interzicerea creditelor din străinătate.6. Proiectele de lege privind aprobarea decretelor cuprinzind norme cu putere de lege emise de Consiliul de Stat.A luat cuvintul tovarășul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, care a spus : „Poporul român a primit, cu vie satisfacție, lichidarea, în totalitate, a datoriei externe, act de demnitate națională, care a fost adus la cunoștința întregii țări, la Plenara Comitetului Central al partidului și la Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste de ilustrul creator al strategiei revoluționare a înfăptuirii României socialiste moderne, proeminentă personalitate a vieții internaționale, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In temeiul acestei .strălucite înfăptuiri, comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale, întrunite în ședință, în ziua de 16 aprilie, au propus, în unanimitate, adoptarea, de către forul suprem legislativ al țării, a unei hotărîri care să consfințească acest istoric eveniment de o deosebită însemnătate pentru dezvoltarea independentă, politică și economică a patriei noastre, prin mijloace proprii și o largă cooperare internațională. pentru înfăptuirea Programului partidului de făurire a
(Continuare în pag. a V-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,Doresc să exprim cele mai vii mulțumiri Marii Adunări Naționale pentru această manifestare călduroasă, pe care o consider adresată partidului și poporului nostru — făuritorul propriului său viitor socialist și comunist. 
(Aplauze puternice, ovații prelun
gite. Se scandează îndelung : 
„Ceaușescu și poporul !“, Ceaușescu 
— P.C.R. !“).Am luat însă cuvintul pentru a propune o completare la proiectul de hotărîre care s-a prezentat aici.Desigur, plata datoriei externe constituie o mare victorie a poporului român. Intr-adevăr, — repet ce am spus la Plenara Comitetului Central al partidului — nu mai plătim tribut de mult timp, dar am plătit sute de ani. Datorie, însă, și dobînzi am plătit pînă la sfîrșitul lunii martie anul acesta !Acum, din punct de vedere economic deci și politic — pentru că nu se poate vorbi de independență politică fără independență economică — sîntem cu adevărat independenți ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite. Se scandea
ză : „Ceaușescu și poporul!”, 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“ ; „Ceaușescu 
să trăiască, România să-nflo- 
rească !“).Proiectul de hotărîre se referă la rolul secretarului general al partidului și al președintelui țării, în price împrejurări, orice secretar general și orice președinte trebuie să servească partidul, poporul. Numai așa poate fi un adevărat secretar general al partidului,

poate fi un președinte al țării, al României ! (Urale și ovații 
prelungite, puternice. Se scandează 
îndelung : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu să trăiască — România 
să-nflorească !“).Realizările noastre —: atît în ce privește plata datoriei, cît și în dezvoltarea socialistă — sînt însă strîns legate de politica partidului nostru comunist, de aplicarea fermă de către partid a principiilor socialismului științific la realitățile și condițiile României.Iată de ce, în conformitate și cu prevederile Constituției, consider că în proiectul de hotărîre trebuie să înscriem că partidul nostru comunist și-a îndeplinit și își îndeplinește cu cinste misiunea istorică asumată în fața poporului, să omagiem forța și activitatea partidului nostru comunist ! (Aplauze 
și urale puternice, prelungite. 
Deputății, in picioare, scandează 
îndelung : „Ceaușescu — P.C.R. !“).In al doilea rînd, tot ceea ce am realizat este rezultatul unității depline în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea partidului nostru comunist, a tuturor forțelor societății noastre. Iată de ce consider că este bine să omagiem activitatea tuturor organizațiilor, a Frontului Democrației și Unității Socialiste, care exprimă unitatea și voința întregii noastre națiuni ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite. Se scandează : „Ceaușescu 
și poporul!“, „Stima noastră și 
mîndria — Ceaușescu, România!”).în fine, consider că, într-o asemenea hotărîre, trebuie neapărat

să fie subliniat rolul clasei noastre muncitoare, al țărănimii, al intelectualității și, în acest cadru, rolul întregului nostru popor — forța hotărîtoare, căruia îi datorăm tot ceea ce am realizat în patria noastră și care constituie viitorul de aur al națiunii române. Să omagiem poporul nostru, constructor victorios al socialismului, care va realiza, fără nici o îndoială, comunismul, va trăi în adevărata libertate și independență, în colaborare cu toate națiunile lumii. 
(Aplauze șî urale puternice, pre
lungite. Se scandează : „Ceaușescu 
— eroism, România — comu
nism !“).Dar nu am fi compleți dacă nu am sublinia și importanța colaborării și participării active a României lă schimburile economice internaționale, la cooperarea în producție și hotărîrea României, a poporului român, de a întări colaborarea în toate domeniile — cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu țările capitaliste dezvoltate, pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, a respectării independenței și suveranității, a avantajului reciproc, pentru o politică de pace, pentru o lume fără arme și fără războaie ! (într-o 
deplină unanimitate, toți deputății 
Marii Adunări Naționale, in 
picioare, aplaudă și ovaționează cu 
putere pentru Partidul Comunist 
Român și secretarul său general, 
președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul Româ
niei moderne. Se scandează în
delung : „Ceaușescu — P.C.R.!”; 
„Ceaușescu și poporul!“).

HOTARÎREA
Marii Adunări Naționale 

cu privire la plata datoriei externe, la politica economică, 
de construcție socialistă si de colaborare economică 

internațională a Republicii Socialiste România 
cu toate statele lumiiMarea Adunare Națională, întrunită în sesiune in zilele de 17-18 aprilie 1989, apreciază, într-o atmosferă de deplină aprobare și vibrant patriotism, că încheierea, la sfîrșitul lunii martie 1989, a rambursării complete a datoriei externe a țării — adusă la cunoștința întregii națiuni de către secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu', în cadrul Plenarei Comitetului Central al partidului și în Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste - reprezintă o mare victorie a poporului român, o realizare de însemnătate excepțională, care asigură deplina independență economică și politică a națiunii noastre, ferm angajată pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și asigurării condițiilor trecerii, în perspectivă, la făurirea comunismului pe pămîntul României.

IN ACEST MOMENT ISTORIC, MAREA ADUNARE 
NAȚIONALA, IN DEPLINA UNANIMITATE Șl IN 
CONSENS CU VOINȚA ÎNTREGII NAȚIUNI, EXPRI
MA CEL MAI FIERBINTE Șl ÎNĂLȚĂTOR OMAGIU 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, EMINENTUL 
CONDUCĂTOR AL PARTIDULUI Șl STATULUI, 
CARE, SLUJIND NEABĂTUT INTERESELE SUPREME 
ALE ÎNTREGII NAȚIUNI, A INIȚIAT, CU GENIALA 
CLARVIZIUNE, MARILE PROGRAME DE DEZVOL- 
TARE ECONOMICO-SOC1ALĂ A ȚARII Șl CONDU
CE CU STRĂLUCIRE POPORUL NOSTRU SPRE ÎN
FĂPTUIREA IDEALURILOR SALE DE BUNĂSTARE Șl 
FERICIRE, DE ÎNTĂRIRE CONTINUA A INDEPEN
DENȚEI ȘI SUVERANITĂȚII PATRIEI.Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România aduce și cu acest prilej un înalt omagiu Partidului Comunist Român, care prin întreaga sa politică asigură aplicarea fermă a principiilor socialismului științific la condițiile și realitățile României, în- deplinindu-și cu cinste misiunea istorică asumată în fața poporului, de a conduce cu fermitate revoluționară întreaga operă de construcție socialistă din patria noastră. Această strălucită realizare constituie o nouă și concludentă mărturie a forței și vitalității economiei noastre socialiste, a justeței politicii Partidului Comunist Român, inițiată de Congresul al IX-lea, care a deschis o epocă de ample ‘transformări novatoare în toate domeniile, a redat partidului și poporului încrederea în propriile capacități și energii creatoare, a întărit sentimentul de unitate patriotică și revoluționară al întregii națiuni, hotărîrea sa nestrămutată de a ridica România pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație.Marea Adunare Națională consideră că lichidarea datoriei externe — realizare fără precedent în întreaga istorie națională — ca, de altfel, tot ceea ce am înfăptuit în anii socialismului, este rezultatul unității depline a tuturor forțelor societății noastre, sub conducerea partidului comunist, dă o înaltă apreciere activității tuturor organizațiilor componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste și subliniază rolul deosebit de important ce revine acestuia — ca organismul cel mai larg al democrației noastre mun- citorești-revoluționare — în întărirea unității întregului popor, în dezvoltarea societății noastre socialiste.Marea Adunare Națională - forul legislativ suprem al țării — aduce un înalt omagiu și adresează cele mai calde felicitări minunatei noastre clase muncitoare, țărănimii, intelectualității, întregului popor, con

structor victorios al socialismului, căruia ii datorăm toate mărețele înfăptuiri ale patriei noastre pe drumul realizării visului de aur - comunismul -, al libertății, independenței și colaborării cu toate națiunile lumii.Marea Adunare Națională dă o înaltă apreciere faptului că datoria externă a fost rambursată concomitent cu înfăptuirea neabătută a planurilor de dezvoltare economico-socială a țării, întărirea continuă a proprietății socialiste, de stat și cooperatiste, realizarea, pe întregul teritoriu al României, a unui vast program de investiții productive, locuințe, obiective so- cial-culturale și edilitare, amplificarea puternică a creației științifice naționale, creșterea, an de an, a numărului locurilor de muncă, sporirea retribuțiilor, pensiilor, alocațiilor pentru copii, a tuturor cheltuielilor sociale ale statului, asigurarea stabilității prețurilor și circulației monetare, ridicarea generală a nivelului de trai, material și spiritual, al poporului român.Marea Adunare Națională își exprimă deplina aprobare față de propunerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, adoptată de Plenara din 12—14 aprilie a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și de Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, ca în viitor să nu se mai apeleze la credite străine, astfel încît întreaga dezvoltare a României să se realizeze prin mijloace proprii și printr-o largă cooperare internațională.Marea Adunare Națională aprobă, în unanimitate, hotărîrea exprimată de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, în cuvîntarea la Plenara Comitetului Central al partidului, ca România să participe în continuare, in mod activ, ia dezvoltarea schimburilor economice internaționale, la extinderea cooperării în producție, știință și tehnologie, cu țările membre ale C.A.E.R. și celelalte țări socialiste, cu statele în curs de dezvoltare, cu țările capitaliste dezvoltate, pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Exprimindu-și înalta apreciere cu privire la încheierea rambursării datoriei externe, act de importanță istorică, cu profunde semnificații pe plan intern și internațional, pentru dezvoltarea generală a țării în viitor, Marea Adunare Națională își reafirmă, și cu acest prilej, hotărîrea de a acționa cu toată fermitatea pentru înfăptuirea, în cele mai bune condiții, a actualului plan cincinal, a Programului Partidului Comunist Român. Marea Adunare Națională dă o înaltă apreciere orientărilor și obiectivelor pentru cel de-al 9-lea cincinal și dezvoltarea, în perspectivă, a României pînă în anii 2000 — elaborate sub îndrumarea și cu contribuția decisivă a secretarului gdneral al partidului, președintele Republicii, t o va r ă ș u I 
NICOLAE CEAUȘESCU, și aprobate de Plenara C.C. al P.C.R. — care trebuie să stea la baza activității viitoare a întregului nostru popor.Intr-o deplină unitate și unanimitate în jurul partidului, al marelui său conducător, poporul nostru îri- tîmpină cea de-a 45-a aniversare a eliberării patriei și cel de-al XlV-lea Congres al partidului cu noi și remarcabile succese în toate domeniile de activitate, spre gloria României socialiste și creșterea continuă a contribuției patriei noastre la cauza generală a socialismului și progresului, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, fără arme și fără războaie, a afirmării libere, independente a tuturor națiunilor în condiții de pace, securitate și largă colaborare internațională.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Raportul guvernului privind realizarea planului pe primul trimestru și măsurile 
pentru înfăptuirea integrală a planului pe trimestrul II și întregul an 1989,

ducție, sporirea beneficiilor, îndeplinirea strictă a hotăririlor de partid și respectarea riguroasă a legilor țării.Vă asigur, mult stimate tovarășe președinte al Republicii, că, aplicînd întocmai indicațiile și orientările dumneavoastră, 
guvernul va acționa cu toată fermitatea pentru desfășurarea întregii activități economice la nivelul cerințelor și exigențelor actualei etape de dezvoltare intensivă a patriei.Vom face totul pentru a în- timpina cu nOi și însemnate 

succese marile evenimente politice din acest an — aniversarea a 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă șl antiim- perialistă și Congresul al XlV-lea al partidului.Vom acționa cu dăruire co
munistă pentru realizarea unei noi calități în întreaga noastră activitate, urmînd exemplul luminos al iubitului nostru conducător, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

precum și analiza pe bază de bilanț a rezultatelor obținute pe ansamblul 
economiei naționale, formarea si utilizarea resurselor financiare în anul 1988 

prezentat de tovarășul CONSTANTIN DĂSCĂLESCU, 
prim-ministru al guvernuluiMult stimgte șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Secretar general al Partidului Comunist Român,Președinte al Republicii Socialiste România,Stimate tovarășe deputate și Stimați tovarăși deputați,în numele guvernului, vă rog Să-mi permiteți să prezint Marii Adunări Naționale Raportul privind realizarea planului pe primul trimestru și măsurile pentru înfăptuirea integrală a planului pe trimestrul II șl întregul an 1989, analiza pe bază de bilanț a rezultatelor obținute pe ansamblul economiei naționale, formarea și utilizarea resurselor financiare în anul 1988. Ne aflăm încă sub puternica Impresie a magistralei cuvintări a mult iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Ia recenta Plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, remarcabil document programatic, de inestimabilă valoare pentru îmbogățirea teoriei și practicii revoluționare Contemporane, care deschide noi și luminoase orizonturi pentru continuarea pe o treaptă superioară a procesului de edificare a socialismului și comunismului în patria noastră.Strălucitele idei, teze și concepte cuprinse în această excepțională expunere reliefează, cu pregnanță, gîndirea cutezătoare a secretarului general al partidului, președintele Republicii, capacitatea sa deosebită de a sintetiza intr-o viziune unitară, științifică problemele complexe care condiționează progresul economic și social al țării, trecerea la o nouă calitate a muncii și vieții Întregului popor.Sintem mindri de a fi contemporani cu marele Erou între eroii neamului, patriotul înflăcărat, făuritor de istorie, care — promovînd cu consecvență construcția socialismului cu poporul și pentru popor — a făcut din înălțarea României și creșterea bunăstării poporului țelul suprem al vieții și activității sale neobosite, comunistul de adincă omenie, strălucitul Ctitor de țară nouă, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ,în mod cu totul deosebit, doresc să remarc meritul Incontestabil al președintelui Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru preocuparea statornică privind creșterea substanțială a exportului românesc și a eficienței acestuia, realizarea, an de an, a unei balanțe valutare excedentare. ceea ce a făcut ca, la sfirșitul lunii martie. România să plătească complet datoria externă.Aceasta reprezintă — așa cum arăta secretarul general al partidului — un rezultat strălucit al muncii poporului nostru, demonstrează forța economiei socialiste românești șl deschide perspective minunate pentru înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a patriei spre comunism.Demn de subliniat este faptul că măsurile întreprinse pentru lichidarea datoriei externe s-au înfăptuit pe fondul dezvoltării impetuoase a industriei, agriculturii. a tuturor ramurilor economiei naționale, în condițiile adîncirii crizei economice mondiale și agravării problemelor de ordin social în statele capitaliste.In același timp, în țara noastră s-a aplicat, cu consecvență, Întregul ansamblu de măsuri stabilit pentru ridicarea bunăstării poporului, majorarea generală a retribuțiilor personalului muncitor, a pensiilor și alocațiilor de stat pentru copii, anularea și reducerea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție și ale asociațiilor economice intercooperatiste.Toate aceste acțiuni, de mare importanță politică și economică, cu un caracter profund umanist, inițiate și conduse nemijlocit de tovarășul Nicolae Ceaușescu, exprimă încă o dată, fără putință de tăgadă, justețea politicii partidului și statului nostru, fermitatea cu care se aplică principiile de tază ale socialismului, al căror țel suprem il constituie ridicarea continuă a nivelului de trai, material și spiritual, al tuturor categoriilor de oameni ai muncii.Pentru marile izbînzi care au transformat din temelii înfățișarea patriei, doresc să aduc, și aici, în Marele Sfat al țării, cel mai înalt omagiu pentru îndelungata sa activitate revoluționară, dedicată, cu nețărmurit devotament, luptei pentru libertatea, demnitatea șl fericirea poporului român, genialului strateg și marelui cîrmaci al României socialiste și comuniste, promotorul dinamic al idealurilor de înțelegere, colaborare și pace, care a conferit țârii noastre cel mai înalt prestigiu internațional, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Stimați tovarăși,în perioada care a trecut de la începutul anului, întregul nostru popor, strîns unit în jurul partidului, al secretarului său general, a desfășurat o activitate intensă pentru transpunerea în viață a hotăririlor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a orientărilor și sarcinilor stabilite pentru dezvoltarea accen

tuată a producției materiale și sporirea eficienței în toate domeniile vieții economice și sociale.îmi fac o datorie de onoare in a sublinia atenția permanentă pe care o acordă secretarul general al partidului a- nalizei sistematice a modului de îndeplinire a sarcinilor de plan, energia și liotărîrea revoluționară cu care acționează pentru asigurarea unei creșteri economice intensive, în deplin consens cu cerințele afirmării cu putere a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.Rezultatele bune obținute în dezvoltarea economico-socială a țării au la bază aplicarea cu fermitate a programelor de cercetare și introducerea tehnicii noi, coordonate direct de tovarășa Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național al Științei și învăță- mintului.Stimați tovarăși,în primul trimestru s-au realizat sporuri însemnate față de perioada corespunzătoare din anul 1988 la toți indicatorii de plan, Producția-marfă industrială a fost mai mare cu 7,6 la sută, concretizată în creșteri importante la o serie de produse din industria extractivă, construcția de mașini, electrotehnică, prelucrarea lemnului, industria ușoară și alimentară.Prin aplicarea fermă a măsurilor din programele de perfecționare a organizării și de modernizare a proceselor de producție s-au obținut realizări importante în promovarea tehnologiilor moderne și asimilarea de noi produse, de înaltă calitate și randament, lărgirea bazei proprii de materii prime și energetice, valorificarea superioară a resurselor și creșterea eficienței în toate ramurile și domeniile de activitate.Volumul investițiilor a sporit cu peste 14 la sută, fiind puse in funcțiune 95 capacități importante de producție.Au intrat in exploatare noi grupuri energetice la Suceava, Oradea, Craiova, precum și importante capacități în metalurgie, pentru tablă și benzi din oțel laminate la rece, țevi trase, profile mijlocii și ușoare la Galați, TîrgOviște și Slatina.Pentru creșterea producției de utilaj petrolier și energetic, motoare, rulmenți, mașini electrice și altele s-au creat o serie de capacități în industria construcțiilor de mașini și electrotehnică. iar pentru adîncirea proceselor de prelucrare și creșterea valorificării materiilor prime s-au realizat noi instalații în industria chimică Șl cea ușoară.Creșteri însemnate, comparativ cu anul trecut, s-au înregistrat în domeniul comerțului exterior șl al cooperării economice internaționale, care au asigurat constituirea unor importante excedente la balanța comercială a țării.Analiza pe bază de bilanț a activității desfășurate în anul 1988 pune pregnant în evidență rezultatele bune obținute de poporul nostru în dezvoltarea puternică a economiei, creșterea, în continuare, a avuției naționale — care a ajuns la aproape 5 200 miliarde lei —, asigurarea resurselor financiare pentru înfăptuirea reproducției socialiste de tip puternic intensiv, îmbunătățirea nivelului de trai al populației.în acest an, producția industrială va fi de circa 135 de ori mai mare față de 1945, iar din aceasta, creșterea realizată după 1965 este de 120 de ori. Valoarea fondurilor fixe a sporit de la 460 miliarde lei, cit erau in anul Congresului al IX-lea, la peste 3 300 miliarde lei.Creșterile importante ale produsului social șt venitului național au asigurat resursele necesare pentru efectuarea unui volum însemnat de investiții șl aplicarea fermă a măsurilor de ridicare a bunăstării generale a poporului.Rezultatele economico-finan- ciare obținute în anul precedent au la bază stabilitatea strictă a preturilor, realizarea unei circulații bănești sănătoase, asigurarea unui echilibru deplin intre veniturile și cheltuielile prevăzute in bugetul de stat.Stimați tovarăși deputați,Analizînd activitatea desfășurată in primul trimestru al a- cestui an, în spiritul înaltelor exigențe puse în fața noastră de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii, trebuie arătat că rezultatele nu ne pot satisface pe deplin. Dacă unele întreprinderi și centrale ar fi aplicat mai bine și în întregime măsurile stabilite pentru respectarea disciplinei de plan și financiare, utilizarea completă a capacităților de producție și creșterea gradului de valorificare a materialelor, ne-am fi putut prezenta cu rezultate și mai bune.Pornind de la realizările obținute, guvernul va acționa neintîrziat, cu hotărîre, pentru organizarea temeinică și desfășurarea corespunzătoare a proceselor de producție, întărirea ordinii în toate unitățile din e- conomie, mobilizarea largă a colectivelor de oameni ai muncii în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiții a planului pe trimestrul II și întreg anul 1989 — an hotărîtor pen

tru înfăptuirea sarcinilor actualului cincinal.Vom acționa energic pentru realizarea ritmică a producției fizice, și in primul rind a celei destinate exportului, reducerea în continuare a consumurilor de materii prime și materiale, cu deosebire în metalurgie, chimie și materiale de construcții, încărcarea deplină a mașinilor și instalațiilor, folosirea judicioasă a forței de muncă, sporirea măi accentuată a eficienței economice.O atenție deosebită vom a- corda creșterii producției de cărbune, în special a huilei coc- sificabile. Consiliul de coordonare a activității pe ramură, Ministerul Minelor vor acționa cu mai multă hotărîre pentru funcționarea continuă a utilajelor, realizarea numărului stabilit de posturi de lucru, intrarea în exploatare a noilor capacități de producție la termenele prevăzute.în domeniul extracției de țiței, Ministerul Petrolului va acționa cu mai multă fermitate pentru menținerea permanentă în exploatare a întregului fond de sonde existent șl creșterea substanțială a vitezelor de foraj. în același timp, măsuri deosebite se vor lua pentru urgentarea lucrărilor de intrare în producție a noilor platforme marine și in-*  tensificarea activității la cele existente.în industria energetică vom pune accentul pe exploatarea corespunzătoare a instalațiilor, respectarea riguroasă a programelor de reparații și de modernizare a agregatelor energetice, concentrarea forței de muncă pe șantierele cu puneri în funcțiune in acest an. Vom acționa pentru extinderea largă a utilizării surselor necon- venționale și a resurselor re- folosibile de energie.în industria metalurgică, consiliul de coordonare a activității pe ramură, ministerul șl combinatele siderurgice vor a- sigura încărcarea deplină și funcționarea corespunzătoare a furnalelor, cocseriilor, cuptoarelor și laminoarelor, creșterea randamentelor de utilizare a o- țelului și semifabricatelor, astfel incît să Se realizeze producția zilnică planificată, în condițiile sporirii fabricației sortimentelor cu grad avansat de prelucrare metalurgică și a- coperirii integrale a necesităților programului nuclear, industriei energetice, extractive Și e- lectrotehnice.Acțiuni cu totul deosebite vom întreprinde în industria constructoare de mașini pentru urgentarea asimilării de noi produse și tehnologii, îmbunătățirea substanțială a calității, realizarea utilajelor, mașinilor, instalațiilor și echipamentelor la un nivel înalt de tehnicitate, fiabilitate și randament, comparabile cu cele mai bune rezultate obținute pe plan mondial.în industria chimică si petrochimică, consiliul de coordonare a ramurii și ministerul vor lua măsuri hotărîte pentru folosirea cu eficiență maximă și în deplină siguranță a capacităților, creșterea gradului de valorificare a resurselor de materii prime. O atenție specială vorn acorda urgentării punerii în funcțiune a capacităților prevăzute în plan, introducerii în fabricație de noi produse de sinteză fină și mic tonaj, care să conducă la reducerea importurilor șl asigurarea în condiții cit mai bune a necesarului e- conomiei.în industria de prelucrare a lemnului vom acționa pentru îmbunătățirea structurii producției, creșterea cu prioritate a fabricației sortimentelor cu consumuri reduse, care valorifică superior masa lemnoasă și celelalte materiale.Măsuri hotărîte vom lua în industria ușoară in direcția îmbunătățirii calității și diversificării fabricației, creșterii exportului și ridicării substanțiale a eficienței acestuia. Vom pune un accent deosebit pe utilizarea largă a noilor generații de fire, modernizarea finisării țesăturilor, realizarea de produse superioare cu greutăți specifice reduse și valorificarea în măsură sporită a materiilor prime indigene șl a materialelor refolosibile.în agricultură, pornind de la sarcinile mari șl complexe prevăzute în planul pe 1989, vom acționa cu toată fermitatea pentru a se obține în acest an cea mai bună producție agricolă de pînă acum.în acest scop. Ministerul Agriculturii, comitetele executive ale consiliilor populare, consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste, toate unitățile din agricultură vor aplica cu întreaga răspundere măsurile stabilite pentru desfășurarea și încheierea în cele mai bune condiții a campaniei agricole de primăvară, efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și de recoltare a produselor agricole,în zootehnie vom urmări cu toată atenția realizarea efectivelor de animale prevăzute în plan, crearea condițiilor necesare pentru atingerea indicilor de natalitate și a sporurilor in greutate planificate, aducerea la îndeplinire întocmai a sarcinilor stabilite pentru dezvoltarea acestui sector.Măsurile aprobate recent de Plenara Comitetului Central al partidului, elaborate din inițiativa directă a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, privind îmbunătățirea situației cooperativelor agricole de producție trebuie să constituie un puternic imbold de mobilizare a întregii țărănimi în realizarea exemplară a sarcinilor de pian, asigurarea unor recolte cit mai mari, satisfacerea necesităților economiei naționale cu produse agro- alimentare, creșterea puternică a contribuției agriculturii noastre socialiste la dezvoltarea generală a țării.în domeniul investițiilor, cea mai mare atenție vom acorda punerii în funcțiune la termen a noilor capacități de producție programate, efectuării la timp și in condiții de calitate a reparațiilor capitale și reviziilor planificate.Ministerele, centralele, trusturile de construcții și consiliile populare vor acționa pentru mobilizarea și concentrarea tuturor mijloacelor în vederea intensificării ritmului de lucru la obiectivele industriale și la locuințe. Vom lua măsuri cu totul deosebite pentru livrarea utilajelor, echipamentelor șl instalațiilor, în concordanță cu graficele de execuție aprobate, pentru grăbirea montajului și finalizarea lucrărilor.Stimați tovarăși deputați.Problema fundamentală a planului de dezvoltare economică și socială a țării o constituie, în continuare, realizarea exemplară a prevederilor de export.Față de această cerință, consiliul de coordonare a activității de comerț exterior, ministerele și centralele vor asigura condițiile necesare pentru realizarea din timp a fondului de marfă la nivelul tehnic și calitativ prevăzut in contracte, pentru valorificarea superioară a produselor românești pe piețele externe.O atenție deosebită vom acorda extinderii acțiunilor de cooperare economică internațională prin realizarea de obiective industriale in străinătate, fabricarea în comun de utilaje și instalații, acordarea de asistență tehnică, pregătirea de oadre de specialitate și altele, în ceea ce privește contractarea producției de export, vom acționa pe un front mai larg, mobilizînd în măsură sporită ministerele, centralele și întreprinderile de comerț exterior pentru ca, încă în cursul «cestui trimestru, să asigurăm comenzi ferme pentru întregul fond de marfă prevăzut în planul pe acest an.în același timp, vom intensifica acțiunile, pentru vămuirea imediată a produselor și încasarea contravalorii acestora. Vom asigura o prezență permanentă și activă în întreprinderi pentru soluționarea operativă a tuturor problemelor care condiționează livrarea produselor existente în stoc, cu deosebire la unitățile din industria metalurgică, construcții de mașini, electrotehnică și industria ușoară.Pentru ridicarea pe o treaptă superioară a eficienței economice și îmbunătățirea de fond a activității financiare în toate sectoarele de activitate, vom situa în centrul preocupărilor realizarea întocmai a măsurilor prevăzute în programele privind perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție, acțiuni nd e- nergic pentru aplicarea fermă a principiilor autbconducetii. au- togestiunii și autofinanțării, a prevederilor mecanismului ecO- nomico-financiar.Vom lua cele mai hotărîte măsuri pentru ca — așa cum a indicat secretarul general al partidului — în trimestrul II să fie lichidate in totalitate produsele cu pierderi și să nu mai existe întreprinderi fără rentabilitate.V6m asigura introducerea în circuitul economic a tuturor stocurilor supranormative și întărirea controlului, în scopul lichidării oricăror forme de risipă și gospodărire necorespunzătoare a fondurilor materiale și bănești.Vom lua măsuri energice pentru îmbunătățirea randamentelor de utilizare a materiilor prime șl materialelor, adîncirea proceselor de prelucrare, extinderea recuperării și valorificării materialelor refolosibile, a pieselor și subansamblelor recondiționate, accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante, perfecționarea continuă a pregătirii întregului personal muncitor.Stimați tovarăși deputați.Pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare îndeplinirii indicatorilor economici și financiari, prevăzuți în planul pe trimestrul II și întregul an 1989, un accent deosebit vom pune pe creșterea rolului și întărirea răspunderii consiliilor de coordonare a ramurilor, ministerelor, centralelor și organelor de sinteză în rezolvarea, cu cea mai mare operativitate, a tuturor problemelor care se ridică în legătură cu realizarea producției fizice și a exportului, punerea în funcțiune și atingerea parametrilor proiectați la noile capacități.Vom acționa cu fermitate pentru introducerea largă a progresului tehnic în toate domeniile și sectoarele economiei, creșterea mai accentuată a productivității muncii, reducerea substanțială a costurilor de pro-

Expunere asupra proiectului legii privind anularea și reeșalonarea unor datorii
ale cooperativelor agricole de producție și asociațiilor economice intercooperatiste 

prezentată de tovarășul CORNEL PACOSTE, 
viceprim-ministru al guvernuluiMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Secretar general al Partidului Comunist Român,Președinte al Republicii Socialiste România,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați,Din împuternicirea guvernului, vă rog să-mi permiteți să supun Marii Adunări Naționale, spre dezbatere și aprobare, proiectul Legii privind anularea și reeșalonarea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție și asociațiilor economice intercooperatiste,împreună cu întregul popor ne aflăm încă sub puternica impresie a magistralei expuneri a tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, document de o deosebită însemnătate care definește într-o concepție originală direcțiile de acțiune prezente și de perspectivă în vederea continuării neabătute a procesului revoluționar de edificare a socialismului șl comunismului în scumpa noastră patrie.Dinamismul fără precedent pe care l-a cunoscut societatea românească, cu deosebire după Congresul al IX-lea, este legat nemijlocit de vasta și valoroasa Operă social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de contribuția sa hotărltoare la elaborarea și înfăptuirea strategiei și tacticii revoluționare ale partidului nostru, pentru dezvoltarea echilibrată și armonioasă a economiei, în deplin consens cu aspirațiile de progres și civilizație ale poporului român.Marile succese obținute după Congresul al IX-lea al partidului, perioadă cu cele mai mari împliniri din istoria multimilenară a poporului român, pe care cu legitimă mîndrie patriotică întreaga națiune o definește „Epoca Nicolae Ceaușescu", se află ,1a bază realizării excepționale. realizării istorice .anunțate la recenta Plenară a C-C. al P.C.R. de către secretarul general al partidului — achitarea datoriilor externe, eveniment de o covirșitoare însemnătate economică și politică, România fiind prima țară din lume care, în condițiile adîncirii crizei mondiale, a reușit să înlăture prin propriile forțe datoriile externe, ceea ce demonstrează uriașele succese ale economiei noastre socialiste, perspectivele minunate de progres ale țării, realizarea deplină a independenței economice și politice, creșterea prestigiului în lume a scumpei noastre patrii.Este o deosebită cinste șl onoare, un prilej de cea mai profundă emoție de a omagia, cu cel mai înalt patriotism, personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu. eminent revoluționar. Erou între eroii neamului, ctitor de geniu al României moderne, de ale cărui nume și activitate sînt legate toate Succesele istorice pe drumul construcției celei mai drepte societăți in patria noastră. societatea socialistă, și realizarea deplină a independentei economice și politice a țării.Elăborînd politica agrară a partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a definit e- tapele revoluției agrare ca proces revoluționar continuu, ca parte integrantă a făuririi și dezvoltării societății socialiste.

Raportul comisiilor permanente asupra proiectului Legii privind anularea 
și reeșalonarea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție 
și asociațiilor economice intercooperatiste 
prezentat de tovarășa ELENA PUGNA, 
vicepreședinte al Comisiei pentru industrie 
și activitatea economico-financiarăMult stimate tovarișe Nicolae Ceaușescu,Președinte al Republicii Socialiste România,Mult stimată și Iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați,Comisiile permanente de specialitate ale Marii Adunări Naționale, analizînd și dezbătînd proiectul de Lege privind anularea și reeșalonarea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție și asociațiilor economice intercooperatiste, constată că acesta reflectă preocuparea constantă a conducerii de partid și de stat, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, pentru aplicarea cu fermitate și cu maximum de eficiență a mecanismului eco- nomico-financiar, a întregului sistem de autoconducere muncitorească, autofinanțare șl 

Realizările dobindite în cei patruzeci de ani de la Începutul procesului de cooperativizare, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, în dezvoltarea și modernizarea agriculturii reprezintă o strălucită confirmare a legitimității și viabilității socialismului ca mod de organizare a acestei ramuri de bază a economiei naționale : ele evidențiază, totodată, caracterul științific, creator și original al politicii agrare a partidului de dezvoltare intensivă și multilaterală a agriculturii, întemeiată pe dezvoltarea și consolidarea proprietății socialiste — a întregului popor și a celei cooperatiste —, singura cale pentru transpunerea în practică a principiilor de echitate și dreptate socială, de înflorire puternică a forțelor de producție, de asigurare a bunăstării întregului popor.Realitățile demonstrează, așa cum a subliniat în repetate rinduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, că numai pe baza marii proprietăți socialiste, de stat și cooperatiste, se poate asigura aplicarea progresului tehnico-științific contemporan, poate fi realizată o a- gricultură modernă, avansată, o agricultură care să satisfacă din plin necesitățile poporului, ridicarea bunăstării maselor.Noua etapă de dezvoltare a societății socialiste pune probleme calitativ noi in fața agriculturii, care au fost strălucit sintetizate în orientările fundamentale ale înfăptuirii noii revoluții agrare.Pornind de Ia faptul că, în etapa actuală, știința reprezintă factorul hotărîtor al progresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu situează in procesul de înfăptuire a noii revoluții agrare dezvoltarea cercetării științifice și accelerarea promovării progresului tehnic contemporan pe principalele sale direcții : ridicarea potențialului productiv al pămîn- tului, extinderea mecanizării, aplicarea rezultatelor științelor biologice, îndeosebi' ale bioingineriei și biotehnolpgiilor.Adresăm,, și cu această ocazie, tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, strălucit om de știință de largă recunoaștere internațională, președinte al Consiliului Național al Științei și învățămîntului, cele mai alese și calde mulțumiri pentru sprijinul nemijlocit. permanent acordat dezvoltării cercetării științifice și introducerii progresului tehnic in agricultură noastră socialistă.Așâ cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a Comitetului Central, partidul nostru, mai ales după Congresul al IX-lea, a alocat pentru dezvoltarea agriculturii sume importante, care, in perioada 1945—1989, reprezintă 666 miliarde lei, din care 602 miliarde lei in perioada 1966—1989. Acest sprijin acordat a permis Să se realizeze mari lucrări de irigații, care in anul acesta depășesc 4 milioane ha — 40 la sută din suprafața arabilă a tării —, de dotare și mecanizare, o sporire continuă a producției, agricultura adueîndu-și o contribuție tot mai mare la progresul economiei naționale.Proiectul Legii privind anularea și reeșalonarea unor datorii ăle cooperativelor agricole de producție și asociațiilor economice intercooperatiste. dezbătut și aprobat la Plenara Comitetului Central al Partidului

autogestiune în toate sectoarele de activitate conform cerințelor dezvoltării economice intensive stabilite de cel de-al XIII-lea Congres și de Conferința Națională ale partidului.Elaborat din inițiativa și pe baza indicațiilor și orientărilor secretarului general al partidului, președintele Republicii, proiectul de lege supus spre dezbatere și adoptare Marii Adunări Naționale reprezintă o expresie elocventă a grijii permanente a partidului și statului nostru pentru dezvoltarea și întărirea continuă, economico- organizatorică, a tuturor unităților agricole, calea sigură pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, creșterea intensivă a producției vegetale și animale și asigurarea, pe această bază, a unei bune aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și satisfacerea cerințelor întregii economii naționale.Comisiile apreciază că măsurile prevăzute în proiectul de

Comunist Român, care are la bază propunerile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. reprezintă ■un nou și important act economic și politic, un sprijin deosebit acordat unităților agricole cooperatiste, oglindește preocuparea statornică a partidului și statului nostru, personal a secretarului general al partidului, pentru dezvoltarea agriculturii, pentru sprijinirea eforturilor țărănimii cooperatiste in vederea obținerii unor producții agricole tot mai mari, in scopul, asigurării populației cu produse agroalimentare și altor nevoi ale economiei naționale.Dimensiunea deosebită a acestui sprijin este reflectată de conținutul proiectului Legii supuse dezbaterii. în care se prevăd anularea și reducerea datoriilor. din credite șl din do- binzi, în sumă de 100 miliarde lei ; anularea integrală a creditelor contractate pină la 31 decembrie 1981. de 47,2 miliarde lei. și anularea diferențiată, integral sau parțial, a creditelor contractate in perioada 1 ianuarie 1982 — 31 decembrie 1985, în sumă de 50,9 miliarde lei, în funcție de situația econo*  mico-financiară a fiecărei unități agricole cooperatiste.Creditele contractate în perioada 1 ianuarie 1982 — 31 decembrie 1985, altele decit cele arătate mai sus. în sumă de 17 miliarde lei, se reeșalonează la plată in funcție de situația e- conomico-financiară a fiecărei unități, pină în anul 1995.De asemenea, dobînzile neachitate de unitățile agricole cooperatiste, aferente creditelor ce se anulează, în sumă de 1.9 miliarde lei. nu se mai urmăresc la plată, iar acoperirea datoriilor ce se anulează sau se reduc se face din excedentele bugetare din anii anteriori Aîn proiect se prevede că volumul creditelor care se anulează sau se reeșalonează la plată se aprobă prin decret al Consiliului de Stat, la propunerea comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, propuneri care se fac pe baza unei .. analize temeinice a situației e- conomico-financiare a fiecărei unități, efectuată de către uniunile județene ale cooperativelor agricole de producție, direcțiile generale pentru agricultură și sucursalele Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară.Stimate deputate. Stimați deputați,Aplicarea acestor prevederi, de o deosebită importantă, trebuie să constituie pentru toate cooperativele agricole de producție și asociațiile economice intercooperatiste. pentru întreaga țărănime, pentru toți lucrătorii din agricultură un puternic imbold de a acționa cu si mai multă energie și fermitate pentru întărirea economico-or- ganizatorică a tuturor unităților agricole socialiste.înțelegind pe deplin semnificația sprijinului deosebit acordat agriculturii prin măsurile adoptate din inițiativa dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. de anulare și reeșalonare a unor datorii ale unităților agricole cooperatiste, toți oamenii muncii de la sate, întreaga țărănime vă aduc din toată inima cele mai respectuoase mulțumiri și întreaga lor recunoștință și vor răspunde acestor măsuri prin Îndeplinirea in cele mai bune 

lege privind anularea și reeșalonarea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție și asociațiilor economice intercooperatiste, provenite din credite bancare, constituie un puternic sprijin material și organizatoric acordat de stat acestor unități și sînt de natură să contribuie la folosirea mai eficientă a pămîntului și a celorlalte mijloace de producție, la creșterea productivității și rentabilității din agricultura cooperatistă și la sporirea substanțială a veniturilor cooperatorilor și a celorlalți oameni ai muncii din agricultură.Dezbaterile din comisii au relevat ca deosebit de pregnant faptul că anularea și reducerea unui important volum de credite și dobînzi la unitățile agricole cooperatiste au loc în condițiile în care, spre bucuria și satisfacția întregii noastre națiuni. au fost lichidate în totalitate datoriile externe, ceea ce demonstrează vigoarea și caracterul sănătos al economiei 

condiții a îndatoririlor lor de producție, a livrărilor la fondul de stat, prin obținerea in âcest an a celor mai mari producții de pină acum.Trăgind toate învățămintele. Consiliul Național al Agriculturii, Ministerul Agriculturii și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, organele agricole județene vor sprijini unitățile agricole cooperatiste în elaborarea unor programe concrete, a căror aplicare fermă să asigure îmbunătățirea întregii lor activități, să garanteze buna folosire a fondului funciar, a bazei tehnico-mate- riale de care dispun, întărirea ordinii și disciplinei, în vederea realizării producției vegetale și animale planificate, creșterii veniturilor și reducerii cheltuielilor materiale și bănești, astfel incit în toate unitățile să se desfășoare o activitate rentabilă. să se asigure înfăptuirea în cele mai bune condiții a obiectivelor noii revoluțiiagrare..Așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, vom lua toate măsurile pentru gospodărirea cu grijă maximă a fondurilor ce sînt alocate pentru investiții șl producție, vom sista dotările inutile sau paralele. pentru care avem mașinile și utilajele în stațiunile de mecanizare a agriculturii. Organele agricole județene, specialiștii din unități vor acționa permanent pentru aplicarea integrală a tehnologiilor stabilite de institutele și stațiunile de cercetare științifică.Banca pentru Agricultură șl Industrie Alimentară va asigura. numai pe baza respectării stricte a normativelor financiare, în conformitate cu bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților agricole. avansurile necesare realizării producțiilor și va urmări permanent garantarea rambursării acestora. Vom acbrda o atenție deosebită. în concordanță cu prevederile Legii privind îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste . Itqțnftnia, activității consiliilor Unice agroindustriale de stat și cooperatiste, în vederea creșterii potențialului economic al fiecăruia, astfel incit acestea să devină centre agroindustriale puternice, să crească rolul lor de autoconducere a întregii activități economieo-sociale in teritoriu. în consiliile unice agroindustriale. în toate cooperativele agricole de producție, vom organiza dezvoltarea unor unități de producție din sfera industriei mici și prestărilor de servicii, a activităților meșteșugărești, pentru buna valorificare a materialelor, a celorlalte resurse locale și a forței de muncă, creind condiții pentru atragerea la sate îndeosebi a tineretului.Se va acționa astfel Incit, încă din âcest an, să nu mai existe nici O unitate agricolă cu pierderi, să avem numai cooperative agricole de producție și asociații economice intercooperatiste care să-și asigure fondurile necesare autogestiunii economico-financiare și autofinanțării.Propunem înaltului for legislativ al țării să confere, prin votul său. putere de lege acestui document, avind convingerea că înfăptuirea prevederilor sale va contribui atît la dezvoltarea și modernizarea agriculturii cooperatiste, cit și la progresul economic și social al scumpei noastre patrii. Republica Soeialistă România.

noastre naționale, menținerea. In continuare, a unui ritm ridicat de dezvoltare economico- socială a patriei noastre.Comisiile își exprimă convingerea că oamenii muncii din unitățile agricole cooperatiste, puternic mobilizați de măsurile preconizate in proiectul de lege supus dezbaterii și adoptării Marii Adunări Naționale, vor acționa cu și mai multă fermitate și convingere în vederea dezvoltării și consolidării proprietății socialiste în agricultura cooperatistă, pentru creșterea eficienței și rentabilității în acest sector de activitate.Apreciind că prevederile cuprinse in proiectul de lege supus dezbaterii corespund pe deplin cerințelor și posibilităților de dezvoltare a agriculturii socialiste și a întregii economii naționale în etapa actuală, comisiile il avizează favorabil, în unanimitate, și propun adoptarea lui în forma prezentată.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Mult iubite ți stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputati.Vă. rog să-mi permiteți să prezint proiectul de Lege privind îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România, care se înscrie în ansamblul de măsuri adoptate de partidul si statul nostru privind perfectionarea, în continuare, a tuturor sectoarelor vieții economice si sociale ale tării si ridicarea gradului de civilizație materială și spirituală a întregii națiuni.Lucrările actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale se desfășoară în climatul de puternică efervescentă politică si mobilizare patriotică generat de tezele, ideile și orientările de inestimabilă valoare teoretică și practică cuprinse In strălucita expunere a tovarășului Nicoiae Ceaușescu. secretarul general al partidului, președintele Republicii, rostită la încheierea lucrărilor recentei plenare a C.C. al P.C.R., care va rămine pentru totdeauna în istoria patriei ca un moment de importantă deosebită prin orizonturile noi pe care Ie deschide în ascensiunea permanentă a României socialiste spre culmile luminoase ale comunismului.Reprezintă un mare adevăr, prețuit de întreaga noastră națiune și larg recunoscut în lume, că datorăm tovarășului Nicoiae Ceaușescu. secretarul general al partidului, președintele Republicii, cele mai de seamă înfăptuiri pe care le-a obtinut poporul român în milenara și glorioasa sa existentă.Cu deosebit respect și profundă prețuire. Marea Adunare Națională dă și cu acest prilej expresie aprecierii că. la un loc de frunte între deschiderile novatoare, cu adevărat' revoluționare ale istoricului Congres al IX-lea al partidului, din inițiativa și sub directa conducere a tovarășului Nicoiae Ceaușescu, s-a Înscris și trecerea, cu 21 de ani în urmă, la ridicarea economică ți socială a tuturor zonelor și localităților patriei, prin adoptarea. în anul 1968. a Legii nr. 2 privind organizarea administrativ-teritorlală a Republicii Socialiste România.In geniala concepție profund patriotică a președintelui tării noastre privind ridicarea României la nivelul statelor celor mai dezvoltate ale lumii, perfectionarea structurii adminis- trativ-teritoriale a tării se împletește strîns cu puternica dezvoltare a forțelor de producție și amplasarea lor Judicioasă în toate zonele șl localitățile. concretizată prin edificarea a 180 noi platforme industriale. aproape 2 000 de întreprinderi ți circa 8 000 alte capacități de producție din industrie și agricultură, ceea ce a făcut ca, în prezent, fiecare județ să dispună de cel puțin
Raportul comisiilor permanente asupra proiectului legii privind îmbunătățirea 

organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România 
prezentat de tovarășul IOACHIM MOGA, 

președintele Comisiei pentru consiliile populare și administrația de statMult stimate și Iubite tovarășe Nicoiae Ceaușescu,Președinte al Republicii Socialiste România,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe șl stimați tovarăși deputați,Analizind proiectul de Lege privind îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România, comisiile permanente de specialitate ale Marii Adunări Naționale constată că acesta se înscrie în amplele măsuri luate după Congresul al IX-lea al partidului, din inițiativa și cu contribuția hotărîtoare ale secretarului general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, vizînd dezvoltarea continuă economico- socială șl înflorirea tuturor județelor și localităților patriei, creșterea bunăstării și calității vieții întregului popor, și are menirea să determine perfecționarea în continuare a cadrului
Din cuvintul participanților la dezbateri

CUVINTUL DEPUTATULUI 
ILIE MATEIMult stimate șl iubite tovarășe Nicoiae Ceaușescu.Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați.Actuala sesiune a Marii Adunări Naționale marchează momentul epocal pe care întregul popor îl trăiește, cu profundă satisfacție si mîndrie patriotică. prilejuit de achitarea completă de către tara noastră a datoriei externe, realizare strălucită a activității eroice, desfășurate de oamenii muncii, sub înțeleaptă și clarvăzătoarea conducere a partidului nostru comunist, precum și legiferarea propunerii mult iubitului si stimatului conducător al partidului și statului nostru, tovarășul

a teritoriului Republicii Socialiste România 
prezentată de tovarășul GHEORGHE PANĂ, 

președintele Comitetului pentru problemele consiliilor4—5 centre industriale puternice. fondurile fixe productive totalizînd circa 2 700 miliarde lei. iar volumul total al activității economice să crească de circa 4 ori față de anul 1968.In acești ani. volumul producției industriale pe locuitor a crescut de peste 7 ori. un număr de 36 județe au atins un nivel de 50 mii lei pe locuitor, sarcină stabilită de Congresul al XIII-lea al partidului, iar pînă la sfîrșitul actualului cincinal toate județele vor depăși acest nivel.Succese deosebite s-au obținut și în înfăptuirea noii revoluții agrare. prin realizarea sistemelon de irigații pe aproape 4 milioane de hectare, a unor importante lucrări de îmbunătățiri funciare, de creștere a potențialului productiv al pă- mîntului, pe baza cărora, în ultimii ani, s-au obținut — în mod constant — producții de peste 30 milioane tone cereale.La făurirea acestor istorice cuceriri, care înscriu pe drept cuvînt cu litere de aur „Epoca Nicoiae Ceaușescu“ în istoria patriei, un rol hotărîtor l-a a- vut puternica înflorire pe care au cunoscut-o învățămîntul, știința și cultura, sub directa conducere și cu aportul decisiv al tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, care își consacră, cu exemplară abnegație revoluționară și desăvîrșită competență, capacitatea și energia afirmării tot mai puternice in lume a valorilor creatoare ale poporului român.Cu vie emoție și deosebită satisfacție, intregul nostru popor apreciază că rambursarea în întregime a datoriei externe a României — fapt unic în lumea de azi — constituie rezultatul strălucitei politici economica desfășurate de partidul și statul nostru de alocare a unei părți însemnate a venitului național pentru fondul de dezvoltare economico-socială, genialei strategii și dinamismului imprimate de tovarășul Nicoiae Ceaușescu edificării noii societăți pa pămîntul României.Constituie o realizare de cea mai mare însemnătate faptul că rambursarea datoriei externe s-a făcut în condițiile desfășurării neîntrerupte a procesului de creștere a tuturor sectoarelor vieții economico-so- ciale, de ridicare a condițiilor de viață și de muncă ale întregului popor.Pe baza programului da organizare și modernizare a rețelei de localități, în perioada de la Congresul al IX-lea s-au construit peste 3,3 milioane locuințe noi, numeroase unități de învățămînt, cultură, sănătate, turism și agrement.S-au dezvoltat puternic toate unitățile administrativ-teri- toriale — județe, municipii, o- rașe și comune — care se au- tofinanțează valorificînd potențialul de care dispun, ceea ce 

specific de construcție a societății românești.Comisiile apreciază că îmbunătățirile aduse pe plan legislativ organizării teritoriului Republicii Socialiste România reflectă pe deplin noile realități existente în patria noastră, cînd se realizează cu succes obiectivele prevăzute în Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism, hotărîrile Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului. Se creează astfel cadrul corespunzător pentru înfăptuirea în continuare, pe un plan superior, a politicii partidului și statului nostru de amplasare rațională a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării, dezvoltarea armonioasă, echilibrată a tuturor zonelor și localităților urbane și rurale pe baza principiilor moderne, de largă perspectivă, privind sistematizarea teritoriului și localităților, ale autocon- ducerii, autogestiunii și autofinanțării.Noua reglementare este de

Nicoiae Ceaușescu. ca în viitor să nu se mai apeleze la credite străine. întreaga dezvoltare a României urmind să se înfăptuiască prin mijloace proprii, în condițiile unei largi colaborări internaționale.Această nouă și măreață iz- bindă este o elocventă mărturie a politicii juste a Partidului Comunist Român, elaborată cu contribuția determinantă a genialului nostru conducător, tovarășul Nicoiae Ceaușescu. de dezvoltare în ritmuri înalte a economiei naționale, de creștere a avuției sociale și consolidare a proprietății socialiste — baza ridicării necontenite a nivelului de trai, material si spiritual, al întregului popor, ilustrare strălucită a forței e

le asigură capacitatea de a se înscrie în ritmurile de creștere stabilite pe ansamblul economiei naționale.In procesul de organizare și dezvoltare a localităților s-au făcut și o serie de greșeli, ca urmare a lipsei de fermitate a unor organe locale în aplicarea prevederilor legii sistematizării. Astfel, la amplasarea unor construcții industriale, agricole, drumuri și rețele electrice și de telecomunicații s-au ocupat suprafețe nejustificate de teren a- gricol. De asemenea, unele locuințe au fost construite în a- fara perimetrelor construibile și pe suprafețe mai mari decît cele prevăzute de lege, ceea ce impune pe viitor măsuri ferme pentru întărirea ordinii și disciplinei în aplicarea prevederilor legale.Transformările de ordin calitativ din viața societății noastre, cerințele ridicării pe noi trepte de progres și civilizație a județelor, municipiilor, orașelor și comunelor, precum și hotă- rîrile care au fost dezbătute și adoptate în cadrul larg democratic al adunărilor cetățenești și al sesiunilor consiliilor populare din luna ianuarie a.c. impun unele îmbunătățiri ale Legii privind organizarea admi- nistrativ-teritorială a țării.Noile reglementări propuse consacră ca un principiu esențial obligația fiecărei unități ad- ministrativ-teritoriale de a-și desfășura întreaga activitate pe baza planului și programelor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, a bugetului local de venituri și cheltuieli, potrivit principiilor autocondu- cerii, autoaprovizionării, auto- gestiunii economico-financiare și autofinanțării, în strictă concordanță cu planul național unic de dezvoltare economico- socială și programul general de dezvoltare a țării.Proiectul de lege stabilește organizarea teritoriului țării în 40 județe, 265 municipii și o- rașe, din care un număr de 28 orașe agroindustriale noi — ca rezultat al dezvoltărilor acumulate în ultimii ani — și 2 359 comune. Legea subliniază rolul județului în asigurarea dezvoltării armonioase din punct de vedere economic, social-cultural și edilitar-gospodăresc a unităților administrativ-terito- riale de bază care-1 alcătuiesc.Proiectul de lege prevede că municipiul și orașul sînt localități urbane care au o însemnătate deosebită în viața economică, social-politică si cultural științifică a țării.In ce privește comuna, se precizează că, prin organizarea: sa. determinată de condițiile economice. social-culturale si geografice, asigură folosirea integrală și eficientă a fondului funciar, a potențialului productiv al pămîntului. astfel incit să se obțină 35—40 mii lei la un hectar teren agricol, respectiv 50—55 mii lei la un hectar teren arabil. condiție de bază în dezvoltarea tot mai puternică a agriculturii. în toate comu- 

natură să determine, In cadrul demersurilor generale ale dezvoltării țării, creșterea în continuare, mai accentuată, a industriei, agriculturii, a prestărilor de servicii, a activităților social-culturale și edilitar-gos- podârești, în conformitate cu prevederile de plan și cu programele de dezvoltare, economico-socială a tuturor comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, creînd astfel condițiile ca unitățile administrativ-teritoriale să devină centre economice și sociale puternice, care să dispună de toate dotările necesare. astfel incit să se asigure locuitorilor lor condiții tpt mai bune de muncă și de viață, de instruire, asistentă socială, culturală și educație.Comisiile își exprimă convingerea că toți cetățenii patriei, puternic mobilizați de ideile, o- rientările și indicațiile de inestimabilă valoare teoretică șl practică din expunerea secretarului general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, t o v a r ă ș u 1 Nicoiae Ceaușescu, la recenta 
conomice a României, a capacității țării noastre de a asigura fiecărui cetățean dreptul la muncă și la învățătură, la o viață demnă, sporirea retribuțiilor si pensiilor, stabilitatea preturilor. în condițiile cînd pe plan internațional se agravează fenomenele de criză, șomaj si inflație, de stagnare și recesiune. de creștere a datoriei externe.Toate aceste minunate realizări obținute în „Epoca Nicoiae Ceaușescu" ne întăresc hotărîrea de a munci în continuare fără preget, consacrin- du-ne toate forțele realizării obiectivelor dezvoltării econo- mico-sociale pe acest an si pe întregul cincinal.In continuare, deputatul s-a referit la realizările oamenilor muncii din județul Timiș, ară- tînd că, în industrie, planul pe primul trimestru al acestui an a fost îndeplinit in proporție de 

popularenele se are In vedere extinderea unor activități industriale și de prestări de servicii, astfel incit pînă în anul 1995 să se ajungă la o producție de cel puțin 6 000 lei pe locuitor, asi- gurindu-se în acest fel satisfacerea tuturor cerințelor populației din comune. Concomitent se va dezvolta rețeaua sanitară, de Învățămînt. a unităților de cultură și creație, ceea ce va determina apropierea condițiilor de muncă și viață ale populației comunelor de cele existente în orașe.Așa cum a Indicat tovarășul Nicoiae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, în comunele mari in care își au reședința cele 548 consilii unice agroindustriale de stat si cooperatiste urmează să fie realizate noi unități economice — secții ale unor întreprinderi industriale. capacități de producție ale industriei mici și de prestări de servicii, importante dotări social-culturale și edilitar gospodărești. care să asigure transformarea in perspectivă a acestora în orașe agroindustriale.Stimat! tovarăși.Dispunem, In prezent, de un larg cadru instituționalizat de organisme democratice, care a- sigură înfăptuirea cu consecvență a principiilor de bază ale conducerii societății noastre, cu poporul și pentru popor. Legea subliniază răspunderile sporite că revin consiliilor populare in conducerea întregii activității din unitățile teritorial-adminis- trative, în realizarea programelor de dezvoltare economico- socială, apărarea proprietății socialiste, ocrotirea drepturilor cetățenilor, asigurarea legalității. a ordinii și disciplinei publice, prin întărirea continuă a conlucrării cu masele de oameni ai muncii.Măsurile cuprinse In proiectul de Lege privind îmbunătățirea organizării administrativ- teritoriăle a tării reflectă permanenta preocupare și strălucita concepție a secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicoiae Ceaușescu. cu privire la asigurarea cadrului cel mai potrivit pentru înfăptuirea marilor programe de dezvoltare e- conomico-socială a tării, de făurire -a societății socialiste multilateral dezvoltate si d,Q înaintare a României spre comunism. iExprimînd deplina convingere că adoptarea acestui act de bază al organizării vieții sociale și de stat din patria noastră, care a fost dezbătut și în Cameră legislativă a consiliilor populare, va Inrîuri profund perfecționarea, în continuare, a activității economice si social- culturale din toate județele și localitățile țării, ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual ăl poporului român, vă rog, tovarăși deputați, să învestiți cu put’ere de lege măsurile propuse.

Plenară a C.C. al P.C.R. și stimulați de perspectivele minunate ale profundelor transformări înnoitoare din viața tuturor localităților, vor acționa cu și mai multă dăruire pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, de modernizare a tuturor localităților țării.Apreciind că prevederile cuprinse în proiectul de lege supus dezbaterii asigură înfăptuirea neabătută a politicii partidului de adîncire a procesului revoluționar privind apropierea condițiilor de muncă, de viață și cultură de la sate de cele de la oraș, creșterea în continuare a nivelului material și spiritual, a gradului de civilizație al întregului popor, deputății comisiilor permanente de specialitate avizează favorabil, in unanimitate, această reglementare, propune Marii Adunări Naționale adoptarea sa în forma care v-a fost prezentată și își exprimă, totodată; hotărîrea de a acționa cu fermitate și dăruire pentru transpunerea sa în viață.
101 la sută, iar contractele la export au fost onorate integral, livrindu-se suplimentar, la cererea unor parteneri de peste hotare, produse în valoare de 67 milioane lei. Au fost puse în funcțiune importante capacități de producție, industriale si a- grozootehnice.In agricultură, lucrările de însămi nțare a culttirilor de primăvară in ogor propriu s-au încheiat la termenul stabilit, fiind executate la un înalt nivel de calitate, ceea ce dă garanția obținerii unor producții superioare anilor anteriori.Au fost prezentate, de asemenea. măsurile ce se întreprind în vederea realizării exemplare a planului pe 1989. pe întregul cincinal.Aniilarea și reeșalonarea unor datorii ale cooperativelor agricole; de producție și asociații e- conomice intercooperatiste. a spus vorbitorul, vor determina și

In județul Timiș o puternică mobilizare a tuturor resurselor materiale și umane pentru întărirea economică a unităților cooperatiste, pentru creșterea rentabilității acestora și lichidarea oricăror pierderi.Viitorul cadru juridic de îmbunătățire a organizării administrative a teritoriului va asigura înflorirea tuturor comunelor, orașelor și județelor, contribuind la înfăptuirea proceselor de apropiere a condițiilor de muncă, de viată și de cultură de la sate de cele de la orașe și, pe această bază, de ridicare a nivelului de trai, ma-
CUVINTUL

PAULA PRIOTEASAMult stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu,Mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe si stimați tovarăși.Marile realizări obținute de poporul nostru în dezvoltarea economico-socială a tării. în mod deosebit după Congresul al IX-lea, sub conducerea clarvăzătoare a tovarășului Nicoiae Ceaușescu. secretarul general al partidului, marele om politic și de stat, ctitor al României socialiste, patriot și revoluționar înflăcărat, au fost întregite în aceste zile de încă un remarcabil succes, cu adevărat istoric, de larg ecou internațional — achitarea integrală a datoriei externe. Ex- primîndu-țni totala , satisfacție și mîndrie- patriotică fată da această mare biruință a poporului român, care constituie o strălucită afirmare a justeței politicii partidului și statului nostru, a capacității și vitalității economiei naționale, a independentei totale a patriei noastre, mă declar întru totul de acord cu propunerea mult stimatului secretar general al partidului, tovarășul Nicoiae Ceaușescu. devenită hotărîre a recentei plenare, ca în viitor întreaga dezvoltare e- conomico-socială a României să se realizeze prin forte proprii, în cadrul unei largi cooperări internaționale, fără a mai recurge la credite externe.Cu adine respect, doresc să exprim sentimentele de aleasă stimă și prețuire fată de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția deosebită pe care o aduce la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului Și statului nostru. Ia dezvoltarea științei, învățămîntului și culturii românești.în continuare, vorbitoarea a informat că datorită volumului însemnat de investiții alocate, cu precădere în ultimii 24 de ani, industria alimentară dispune în prezent de capacități moderne de producție, multe dintre acestea fabricate în țară la nivelul tehnicii celei mai înaintate. Scurta istorie a acestor unități este istoria unor fapte de laudă a posibilităților economiei noastre de a satisface dezvoltarea echilibrată a tuturor ramurilor, economiei naționale și reprezintă o convingătoare demonstrație a conducerii eficiente, științifice si clarvăzătoare de căfre partid.
CUVINTUL DEPUTATULUI 

GHEORGHE OPREAMult stimate și Iubite tovarășe Nicoiae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputati,Trăim cu toții momente de Înălțătoare mîndrie patriotică sub puternica impresie a magistralei cuvîntări rostite de tovarășul Nicoiae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, la recenta plenară a Comitetului Central, eveniment de importantă deosebită în pregătirea celui de-al XIV-lea Congres al partidului.Excepționala analiză științifică a stadiului de dezvoltare la care am ajuns, clarviziunea și fermitatea cu care genialul nostru conducător a trasat căile și mijloacele prin care urmează să împlinim. în cel mai scurt timp, luminoasele obiective ce ne stau în fată ne umplu tuturor inimile de profundă bucurie și imensă satisfacție, dindu-ne certitudinea că numai acționind strins uniți. în continuare. în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicoiae Ceaușescu. vom îndeplini cu succes istoricele obiective înscrise în Programul partidului.Cu înaltă mîndrie patriotică și profundă satisfacție, partidul și poporul, prin glasul celui mai autentic și autorizat reprezentant al său. au luat cunoștință de înfăptuirea unui mare obiectiv — rambursarea com

terial si spiritual, al tuturor locuitorilor.în încheiere, doresc să dau din nou glas sentimentelor de nemărginită dragoste, profundă gratitudine și înaltă stimă față de cel mai dîrz și înflăcărat patriot și revoluționar al poporului român, sub a cărui conducere cutezătoare se împlinesc năzuințele și aspirațiile națiunii noastre spre o viață demnă, liberă și fericită. într-o patrie prosperă, independentă și suverană — mult iubitul și stimatul secretar general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicoiae Ceaușescu.
DEPUTATEI

avîndu-1 In frunte pe cel mai drag și iubit conducător, tovarășul Nicoiae Ceaușescu.Referindu-se apoi la sarcinile ce revin industriei alimentare în perioada care urmează, vorbitoarea a spus : Pornind de la faptul că, în condițiile revoluției tehnico-științifice contemporane, competitivitatea si eficienta sînt indisolubil legate de nivelul tehnic și calitativ al produselor, sîntem hotăriti să acționăm cu fermitate pentru înfăptuirea neabătută a programelor de organizare șl modernizare a producției. în vederea obținerii de produse la cel mai înalt nivel calitativ.Pentru aceasta am luat toate măsurile ca în trimestrele următoare, perioadă în care se trece la prelucrarea materiilor prime sezoniere, să asigurăm o valorificare superioară a acestora. atît în vederea realizării sarcinilor de plan, cit și pentru îndeplinirea prevederilor din programele de autoaprovlzio- nare.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că acționăm cu toată răspunderea pentru ca pînă la 30 aprilie să rentabilizăm ultimele produse ce nu se încadrau în nivelurile de eficientă și sortimente și să asigurăm o situație economico- financiară stabilă în toate sectoarele și unitățile noastre. Anularea creditelor la cooperativele agricole de producție și asociațiile economice intercooperatiste a fost primită cu satisfacție și de oamenii muncii din industria alimentară, ca o măsură ce dă posibilitatea creșterii producțiilor agricole si a livrărilor la fondul de stat și, pe această cale, a materiilor prime necesare economiei naționale. După ce a exprimat deplina aprobare față de documentele supuse dezbaterii Marii Adunări Naționale, vorbitoarea a spus in încheiere : Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu. că oamenii muncii din industria alimentară. însuflețiți de munca neobosită și dăruirea cu care acționați în fruntea partidului si a țării, pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață ale întregului popor, sînt ferm hotăriti să facă totul pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul 1989 și întregul cincinal, întărind astfel, prin fapte de muncă exemplare, adeziunea lor deplină la politica partidului nostru, consacrată propășirii continue a patriei, creșterii susținute a nivelului de trai al întregului popor.
pletă a datoriei externe. Această epocală victorie a poporului român creează noi și ample perspective progresului multilateral al țării noastre, participării ei tot mai active la schimburile internaționale de valori, contribuie la afirmarea și mai viguroasă a independentei economice și politice a scumpei noastre patrii. România socialistă.Cu atît mal semnificativ este faptul că, prin munca plină de abnegație a tuturor fiilor patriei. această realizare a fost obținută în condițiile asigurării unor ritmuri susținute de dezvoltare a economiei naționale, ale înfăptuirii a mii și mii de noi obiective productive și social-culturale.In continuare, vorbitorul a spus : Vă rog să-mi permiteți, mult stimate și iubite tovarășe Nicoiae Ceaușescu. ca, în numele tuturor oamenilor muncii ce își desfășoară activitatea în domeniile chimiei, petrochimiei, industriei ușoare, transporturilor și telecomunicațiilor, să exprim și cu acest prilej deosebit înalta stimă, fierbintea dragoste, adînca prețuire si recunoștința nemărginită fată de uriașa dumneavoastră operă revoluționară, pătrunsă de cea mai pilduitoare responsabilitate fată de destinele poporului român și consacrată înfloririi patriei, apărării independentei și suveranității sale, ridicării necontenite a prestigiului internațional al României.Aducem un cald și respectuos 

omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. militant de frunte al partidului și statului nostru, pentru îndelungata activitate revoluționară desfășurată sub flamurile partidului nostru comunist, spre binele și fericirea poporului. pentru propășirea și demnitatea patriei, acționind cu dăruire și pasiune revoluționară pentru așezarea științei la temelia întregului proces al dezvoltării economico-sociale a patriei, pentru înflorirea științei și culturii românești.Pe baza indicațiilor dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicoiae Ceaușescu. șl beneficiind de prețioasa îndrumare științifică șl sprijinul permanent al tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, vom acorda o atenție deosebită adîncirii proceselor de prelucrare superioară a materiilor prime, diversificării producției, organizării riguroase a producției și a muncii în toate secțiile și instalațiile, astfel îneît ritmul de creștere a producției în chimie să fie realizat conform sarcinilor de plan.O atenție specială va fi a- cordată punerii în funcțiune a tuturor capacităților prevăzute, scurtării perioadei de probe tehnologice, accelerării ritmului de realizare a parametrilor proiectați, folosirii depline și cu maximă eficientă a fondurilor fixe.Preocuparea pe linia realizării ritmice și integrale a producției fizice va fi permanent subordonată cerinței exprese privind îndeplinirea sarcinilor planificate la export. în condiții de înaltă calitate și eficientă
CUVINTUL DEPUTATULUI 

ION ANASTASIUMult Iubite și stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.In numele celor ce muncesc și trăiesc in județul Gorj. vă rog să-mi permiteți să dau expresie recunoștinței nemărginite pe care o nutrim fată de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu. pentru pil- duitoarea activitate revoluționară. pentru magistrala operă teoretică și practică pusă în slujba bunăstării și fericirii poporului român. Strălucita cu- vintare rostită de dumneavoastră la recenta Plenară a Comitetului Central al partidului, document de excepțională însemnătate pentru activitatea partidului și poporului, jalonează pe temeiul unei analize profund științifice direcțiile și căile de acțiune în vederea transpunerii neabătute în viată a programului partidului de dezvoltare multilaterală a patriei. Totodată, exprim cele mai alese sentimente de stimă si prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu. eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția remarcabilă adusă la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a tării noastre, la afirmarea pe toate meridianele a vocației științifice și tehnice românești.Este pentru noi toți o adevărată mîndrie că. în aceste zile de vibrant avînt revoluționar pentru întregul nostru popor, urmind drumul înțelept, clarvăzător. trasat de către dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu. România a reușit să lichideze datoria sa externă. Această strălucită victorie, care asigură independența economică și politică deplină a tării noastre, are la bază — așa cum ati subliniat și astăzi în fața Marii Adunări Naționale — munca plină de dăruire și abnegație revoluționară a întregului nostru popor. Aceasta s-a realizat în condițiile creșterii fondului de retribuții ale oamenilor muncii, a fondului de investiții in toate ramurile economiei naționale.In continuare, vorbitorul a informat despre realizările oamenilor muncii din județul Gorj, care in primul trimestru au- obținut o creștere a produc- ției-marfă industriale de 11.8 la sută față de aceeași perioadă din 1988. In agricultură, ca urmare a acțiunilor întreprinse, lucrările s-au executat în con
CUVINTUL DEPUTATULUI

GHEORGHE CONSTANTINESCUMult stimate și iubite tovarășe Nicoiae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe șl stimați tovarăși deputați,împreună cu întregul nostru popor, și noi, lucrătorii din domeniul industriei materialelor de construcții și lemnului, ne exprimăm bucuria, via satisfacție și înalta mîndrie patriotică 

sporită, convinși fiind că numai astfel poate crește competitivitatea mărfurilor românești, în acest sens, avem în vedere aplicarea de măsuri ferme pentru contractarea planului la export, perfecționarea condițiilor comerciale, realizarea fondului de marfă cu caracteristici tehnico-funcționale superioare, urgentarea vămuirii și respectarea cu strictețe a termenelor de livrare, pentru îndeplinirea întocmai a sarcinilor ce na revin în domeniul exportului. Cu aceeași consecvență și responsabilitate, vom aborda și problema rentabilizării tuturor produselor, a tuturor întreprinderilor. pe baza programelor concrete stabilite, astfel îneît după 30 aprilie a.c. să nu mai existe unitate sau produs nerentabil.Vă asigurăm. a spus In încheiere vorbitorul, că oamenii muncii din industria chimică. petrochimică, ușoară, transporturi și telecomunicații, puternic stimulați de luminosul dumneavoastră exemplu de înaltă dăruire patriotică și abnegație revoluționară, vor acționa hotărit pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor ce le revin, pentru transpunerea neabătută în viață a politicii partidului. In- tîmpinînd Congresul al XIV- lea al partidului si cea de-a 45-a aniversare a Revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antilmperialistă cu noi și importante succese, neprecupețind nici un efort pentru a ne aduce întreaga contribuție la ridicarea scumpei noastre patrii. România socialistă. pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație.
diții de bună calitate șl la termenul stabilit.In rîndul oamenilor muncii de la sate — a subliniat vorbitorul — există o atmosferă de puternică angajare generată de noile măsuri inițiate de dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, privind sporirea cantităților de produse ce se acordă cooperatorilor pentru munca prestată în acord global și anularea și reeșalonarea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție. Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că am înțeles pe deplin că trebuie să răspundem acestei griji pe care dumneavoastră o purtați agriculturii cu producții tot mai mari. In acest sens acționăm hotărit pentru efectuarea tuturor lucrărilor in condiții agrotehnice moderne, astfel incit să realizăm și să depășim nivelul producțiilor stabilite pentru acest an. să înfăptuim în bune condiții programul de autoaprovizlonara teritorială.Vorbitorul s-a referit apoi la o serie de neajunsuri manifestate în activitatea unor unităti economice din județ, arătînd că au fost stabilite programe speciale si măsuri ferme în vederea recuperării in cel mal scurt timp a rămînerilor în urmă și realizării integrale a sarcinilor de plan pe luna aprilie, pe trimestrul II și pe întregul an 1989.In legătură cu proiectul Legii privind îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului țării, vorbitorul a arătat că prevederile acestuia dau o e- locventă expresie grijii consecvente a conducerii partidului și statului, personal a tovarășului Nicoiae Ceaușescu. pentru înfăptuirea Programului partidului de dezvoltare armonioasă, echilibrată a tuturor zonelor țării. Este semnificativ să relev în acest cadru, a spus vorbitorul, că, de la o producție industrială de numai 1 miliard lei în 1965. județul Gorj dispune în acest an de un potențial tehnic și uman care-i permite să realizeze o producție industrială de peste 25 de ori mai mare.Vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general, că si noi, oamenii muncii din județul Gorj, alături de intregul nostru popor, vom acționa cu fermitate și hotărîre pentru realizarea obiectivelor ce ne revin, spre a întîmpina cu remarcabile fapte de muncă marile evenimente ale acestui an.

pentru marea biruință — lichidarea datoriei externe, realizare ce probează forța economiei noastre socialiste, deschide noi perspective societății românești, pune cu putere în lumină justețea politicii partidului și, mai presus de toată, profunzimea gîndirii, clarviziunea și hotărîrea nestrămutată cu care dumneavoastră, mult sti-
(Continuare in pag. a IV-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. a III-a)mate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, conduceți destinele poporului, ale României socialiste.Achitarea integrală a datoriei externe, victorie de prestigiu a poporului nostru, s-a realizat prin întărirea și dezvoltarea continuă a proprietății socialiste, în condițiile creșterii fondului de retribuții ale oamenilor muncii. înfloririi continue a patriei noastre socialiste.tn continuare, vorbitorul a a- rătat că oamenii muncii ce își desfășoară activitatea in ramurile industrializării lemnului, materialelor de construcții, sticlei și ceramicii fine au depășit, pe trimestrul I din acest an, prevederile de plan la pro- ducția-marfă și de export, la productivitatea muncii, precum și la majoritatea produselor fizice.Referindu-se la unele deficiențe ale activității acestor sectoare, vorbitorul a menționat că acestea au fost analizate în organele colective de conducere ale ministerului, centra

CUVINTUL DEPUTATEI 
AURELIA BRATUMult stimate tovarășă Nicolae Ceaușescu,Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu.Stimați tovarăși deputati,în numele comuniștilor, al celor peste 18 mii de oameni ai muncii din întreprinderea de Confecții și Tricotaje București, exprim cele mai calde sentimente de stimă, aleasă prețuire și profundă recunoștință pe care vi le purtăm dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. genial conducător de partid și de țară, proeminentă personalitate a lumii politice contemporane, pentru strălucita activitate pusă in slujba celor mai nobile aspirații de progres și bunăstare ale poporului român. întruchipate in minunatele realizări obținute in perioada ce a trecut de la istoricul Congres al IX-lea al partidului.Omagiem și cu acest prilej, cu deosebit respect, remarcabila contribuție a tovarășei Elena Ceaușescu. președintele Consiliului Național al Științei și învățămîntului. ilustru om politic și savant de largă recunoaștere internațională, la elaborarea și înfăptuirea tuturor planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, la continua înflorire a științei. în- vătămîntului și culturii, la afirmarea tot mai puternică a României în viața internațională.împreună cu întregul popor, am luat cunoștință. Cu deosebită satisfacție și mindrie patriotică, de marea realizare a poporului român : plata integrală a datoriei externe, ceea ce dovedește, forța și vitalitatea economiei noastre' naționale, justețea și realismul politicii partidului nostru. Avem datoria patriotică de a acționa. în continuare, neabătut, strins uniți in jurul

CUVINTUL DEPUTATULUI 
DUMITRU NECSOIUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Cetățenii capitalei României socialiste trăiesc sentimente de nețărmurită bucurie, de vibrantă și legitimă mindrie patriotică. prilejuite de noua și puternica reafirmare a justeței politicii interne și externe a partidului și statului nostru, demonstrată încă o dată in fața întregii lumi prin lichidarea completă a datoriei externe a României. încununare strălucită a eforturilor poporului, probind vigoarea economiei naționale românești, care deschide perspective minunate pentru dobindirea de succese tot mai mari in dezvoltarea economico- socială neîntreruptă a țării. Această nouă victorie s-a înfăptuit în condițiile în care partidul a întreprins măsuri sistematice pentru majorarea retribuțiilor și pensiilor, menținerea la un nivel constant a preturilor, înfăptuirea unui vast program de construcție de locuințe și obiective social-cultu- rale, ceea ce atestă încă o dată caracterul sănătos și trainic, al economiei românești.Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășeNicolae Ceaușescu, că în anii glorioși care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului producția industrială a municipiului București a crescut de 6.2 ori. S-au construit puternice obiective economice de mare însemnătate, uzine dotate cu tehnică modernă, peste 526 mii apartamente, numeroase spatii comerciale și unități de învățămint, cultură și sănătate, ce vor rămîne peste veacuri ca mărturie a acestor timpuri eroice, contribuind la ridicarea calității vieții tuturor locuitorilor Capitalei.După ce s-a referit la realizările obținute în trimestrul I din acest an, pe ansamblul Capitalei, vorbitorul a arătat : îmbunătățirile ce se propun a fi aduse Legii privind organizarea administrativ-teritorială a tării sint de o importanță majoră pentru dezvoltarea tu
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FERDINAND NAGYMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și tovarăși deputați,Doresc și eu să subliniez că Marea Adunare Națională dezbate documente de importanță covârșitoare, ce vor transmite generațiilor viitoare fapte și împliniri ale unor vremuri în care mintea și brațele unui popor liber șt stăpin pe soarta sa. 

lelor și întreprinderilor, stabi- iindu-se măsuri ferme, cu termene și responsabilități precise. in vederea eliminării lor și realizării exemplare a indicatorilor de plan pe trimestrul II și întregul an 1989.Un loc deosebit în activitatea noastră — a spus deputatul — îl va ocupa problema creșterii calității produselor, conștienți fiind că realizarea unor produse de calitate este decisivă in valorificarea superioară a materiilor prime șl materialelor, in desfășurarea unei activități e- conomice eficiente și creșterea prestigiului industriei noastre.Declarîndu-mă intru totul de acord cu documentele de o însemnătate deosebită supuse a- probării sesiunii Marii Adunări Naționale, reafirm hotărîrea oamenilor muncii din ramurile industrializării lemnului, materialelor de construcții, sticlei și ceramicii fine de a acționa cu toată energia, in spirit revoluționar. . așa cum ne-o cereți dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin.

partidului, pentru a înfăptui exemplar grandioasele programe de dezvoltare economică a tării, chezășie sigură a progresului neîntrerupt al națiunii noastre.în acest cadru, vorbitoarea s-a referit pe larg la realizările colectivului de muncă din care face parte, arătînd că acesta a realizat pe primul trimestru valoarea producției-marfă. cu o depășire la producția de bază — confecțiile textile — de 15,9 la sută. Eforturile tuturor celor ce muncim in întreprinderea de Confecții și Tricotaje București — a spus vorbitoarea — sînt orientate în această perioadă spre îmbunătățirea nivelului tehnic al producției, valorificarea la maximum a resurselor materiale și umane de care dispunem.Sîntem hotărîți — a subliniat vorbitoarea — să sporim competitivitatea produselor noastre pe plan internațional, avînd permanent în atenție creșterea calității produselor, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie, a manoperei și. pe această bază, obținerea unei eficiente economico- financiare superioare.Pe deplin conștienți de faptul că marile realizări ale poporului nostru în construcția socialistă sînt strins legate de numele și activitatea revoluționară ale ilustrului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. oamenii muncii din întreprinderea de Confecții și Tricotaje București își exprimă adeziunea la politica internă și externă a partidului și statului și dau o înaltă apreciere preocupărilor statornice ale secretarului general al partidului pentru înfăptuirea drepturilor fundamentale ale omului, pentru îmbunătățirea permanentă a calității vieții celor ce muncesc, pentru înălțarea patriei pe noi trepte de progres și civilizație, 

turor zonelor și localităților patriei și apropierea condițiilor de muncă și viață de la orașe și sate.Datorită preocupării dumneavoastră permanente, a mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, în Capitală s-a înfăptuit un vast program de înnoire edilitar-urbanistică. Numai în actualul cincinal au fost date jn folosință numeroase obiective economice de importanță națională, peste 57 mii apartamente in mari ansambluri de locuințe, complexe și piețe agroalimentare, edificii social- culturale, noi linii de metrou, șase pasaje rutiere moderne. 14 poduri peste Dîmbovița și multe altele. Sînt în plină execuție monumentalele edificii ale Casei Republicii, Muzeului Național, Bibliotecii Naționale. Centrului Național de Creație și Cultură Socialistă, Centrului Consiliilor Naționale ale Democrației Muncitorești-Revoluțio- nare, la care se adaugă noi cantine. noi magazine și complexe comerciale, noi parcuri și zone de agrement, care vor da o strălucită înfățișare capitalei României, demnă de glorioasa epocă pe care o trăim.în sectorul agricol Ilfov s-au realizat in această perioadă peste 7 500 locuințe noi și'se lucrează la edificarea noilor centre civice in patru comune, urmind ca pină in 1995 să fie completate dotările social-cul- turale din toate comunele cu întregul necesar de spitale, dispensare, licee agroindustriale. centre de cultură și creație „Cîntarea României", precum și cu noi unități comerciale, de industrie mică și prestări de servicii, care vor conferi o înfățișare civilizată tuturor așezărilor din mediul rural.Avînd convingerea că prin îmbunătățirile ce se propun a fi aduse organizării administra- tiv-teritoriale a țării se asigură condiții optime pentru dezvoltarea economico-socială a tuturor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor, precum și pentru creșterea bunăstării generale a întregului popor, îmi exprim deplinul acord cu proiectul de lege supus dezbaterii.

sub conducerea celui mal stimat și iubit fiu al său, au făurit și făuresc ctitorii ce vor dăinui peste veacuri, reprezentind dovezi ale hărniciei, priceperii, ale spiritului de abnegație pentru un destin demn și măreț.Este într-adevăr o grandioasă realizare ca, în mai puțin de un deceniu, să achităm datoria externă, ca să nu mai agonisim pentru alții, să dezvoltăm într-o dinamică ascendentă economia. știința și tehnica, viața cultural-artistică, să accelerăm 

procesul revoluției și construcției socialiste.Iată de ce, într-un glas cu toți fiii țării, cei ce muncesc în agricultură vă exprimă, cu cele mai sincere și curate gîn- duri, din adîncul conștiinței lor, recunoștința fierbinte dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, dumneavoastră, tovarășă Elena Ceaușescu. pentru contribuția determinantă ce ați adus la uriașa victorie, la realizarea independenței economice și politice depline, împreună cu urarea de ani mulți cu sănătate, pentru fericirea și prosperitatea poporului român.Actuala sesiune a Marii Adunări Naționale dezbate și proiectul legii care prevede a- nularea și reducerea unor datorii ale unităților cooperatiste, sume însemnate de bani pe care nu am fost in măsură să le readucem la bugetul țării. Cauzele se găsesc, desigur, în felul în care au fost gospodărite mijloacele materiale și financiare ce ne-au fost puse la dispoziție, insuficientei preocupări față de problemele econo- mico-financiare ale cooperativelor agricole de producție, de rentabilizarea acestora.Noi vedem în această lege, care a fost propusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, o nouă dovadă a. grijii pentru puternica dezvoltare a agriculturii, pentru crearea condițiilor mai bune înfăptuirii obiectivelor noii revoluții agrare, accentuarea caracterului intensiv al producției
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RODICA V'ILCUMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușeseu.Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe si stimati tovarăși deputați,Cu adine respect, vă rog să-mi îngăduiți ca in numele tuturor femeilor din România să exprim. și de la această înaltă tribună, profunda noastră recunoștință, admirația și mîn- dria patriotică pentru grandioasele înfăptuiri dobindite de poporul. român in glorioasa epocă inaugurată de. Congresul al IX- lea al partidului, de cînd în fruntea destinelor națiunii noastre se află secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. militant revoluționar și patriot înflăcărat, omul care și-a dedicat întreaga viată, cu nestrămutată credință comunistă, cauzei partidului și poporului, idealurilor socialismului și păcii.Actuala sesiune a Marii A- dunări Naționale se desfășoară în atmosfera de puternică e- mulație patriotică, generată de realizările remarcabile obținute în construcția socialistă. de excepționala înfăptuire înscrisă de poporul nostru în bilanțul marilor sale împliniri — ram- bursarea integrală a datoriei externe.Tn continuare, vorbitoarea a spus : Minunatele noastre realizări. marile obiective ctitorite de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. care au înălțat țara mai sus d&cit cele mai cutezătoare năzuințe ale înaintașilor, programele de perspectivă ce vor înnobila necontenit chipul României se transformă în mărturii de istorie și civilizație despre care vor vorbi, cu venerație și gratitudine, în veacurile viitoare, urmașii urmașilor noștri.Adresăm, îh aceste clipe, sentimentele noastre de dragoste și nețărmurit respect, de profundă admirație, către mult
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MARCELMult iubite și „ stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați,Trăiesc un sentiment de profundă emoție și înălțătoare mindrie patriotică pentru posibilitatea de a lua cuvintul de la tribuna actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale, care își desfășoară lucrările în atmosfera de intensă angajare politică, generată de expunerea prezentată de secretarul general al partidului la recenta Plenară a Comitetului Central al partidului, program de muncă și acțiune revoluționară al întregii noastre națiuni, în care sint definite obiectivele dezvoltării economico-sociale a patriei în anul 1990 și în cincinalul viitor.Locuitorii județului Ialomița, asemenea intregului nostru popor, au luat cunoștință cu profundă satisfacție și mindrie patriotică de marea realizare a poporului român, achitarea completă a datoriei externe, nouă și măreață izbindă din anii construcției socialiste, ceea ce deschide noi perspective de progres, de întărire și mai puternică a independentei României socialiste și de creștere a prestigiului său în rîndul țărilor lumii.în continuare vorbitorul a relevat că județul Ialomița, beneficiar al politicii umaniste a partidului și statului nostru de dezvoltare armonioasă și echilibrată a tuturor zonelor patriei, a cunoscut mutații profunde în toate domeniile activității economice și sociale, prezentîndu-se astăzi cu o industrie tînără și viguroasă, cu o agricultură în plin proces de înflorire și modernizare, cu o viată spirituală tot mai bogată.Profundele transformări din agricultura românească iși găsesc reflectarea în însăși dezvoltarea agriculturii ialomițene, care a cunoscut un proces continuu de înflorire și modernizare. ca urinare a grijii deosebite a partidului și statului, a dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, ceea ce a 

în toate sectoarele de activitate și creșterea, pe această bază, a eficienței economice.Cooperativele agricole de producție care vor beneficia de prevederile legii au de acum posibilitatea să dispună de întregul avans pe care îl primesc în urma contractelor încheiate, să gospodărească cu mai multă chibzuință fondurile și să acopere toate obligațiile ce le revin pentru producția planificată.Ne angajăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, să instituim un control sever asupra tuturor cheltuielilor și asupra modului în care sînt respectate de către conducerile unităților normele financiare la realizarea producțiilor, să acționăm ferm pentru dezvoltarea industriei mici în tpate unitățile agricole și vom urmări cu mai multă exigență ca valorificarea produselor obținute să se realizeze, în primul rind, la fondul de stat și la o calitate superioară.Declarîndu-mă de acord cu documentele supuse dezbaterii Marii Adunări Naționale, dau expresie angajamentului tuturor oamenilor muncii din agricultură de a munci cu pasiune și dăruire, în spirit revoluționar, pentru a intîmpina aniversarea istoricelor evenimente ale anului cu producții bune, pentru a ne aduce o contribuție deosebită la continua înflorire a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

iubita șl stimata tovarășă Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului si statului, savant de largă recunoaștere internațională, model de viață pusă in slujba propășirii și fericirii poporului, al cărei nume este înscris, pentru totdeauna, alături de al secretarului general al partidului, spre înaltă slavă și cinstire, in conștiința nepieritoare a neamului românesc.In sprijinul concepției dumneavoastră, profund umaniste, cu privire la formarea omului nou. cu o conștiință înaintată — a subliniat vorbitoarea — Consiliul Național al Femeilor acționează ferm pentru a ridica pe o treaptă superioară activitatea politico-ideologică în rîndul femeilor, conștiința lor socialistă revoluționară. răspunderea față de muncă, pentru perfecționarea pregătirii profesionale în concordantă cu programele de modernizare și înnoire a producției, de introducere a tehnologiilor moderne în toate sectoarele, de promovare a noului, pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a sarcinilor de plan din industrie. agricultură, din toate domeniile de activitate.Consiliul municipal al femeilor din București. în cadrul căruia îmi desfășor activitatea acționează cu hotărire pentru mobilizarea femeilor la înfrumusețarea și modernizarea Capitalei, unde se înaltă nOi și mărețe ctitorii. în fabrici, pe șantierele Capitalei. femeile aduc o contribuție de seamă la realizarea planurilor de producție, un număr tot mai mare dintre ele purtînd titlul de fruntașe in producție. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că femeile din țara noastră vor acționa cu fermitate pentru a în- tîmpina cu noi și remarcabile succese în muncă marile evenimente politice ale acestui an a spus în încheiere vorbitoarea.
DOBRAasigurat creșterea an de an a producțiilor vegetale și animaliere, producția globală agricolă a județului Ialomița fiind în prezent de aproape 5 ori mai mare față de 1965.Ca reprezentant al unei mari unități agricole cooperatiste din județul Ialomița, vă rog să-mi permiteți să aduc prinosul nostru de recunoștință și să vă mulțumesc din adîncul inimii pentru sprijinul nemijlocit a- cordat unității noastre prin îndrumările date la fata locului și să vă urăm ani mulți în sănătate, putere de muncă, pentru a conduce poporul român spre noi victorii.Vă raportăm că, în anul trecut, prin folosirea judicioasă a pămintului, prin organizarea temeinică a muncii, cooperatorii din Girbovi au obținut in condiții de neirigare peste 8 200 kg orz la hectar, 6 500 kg griu, 3 500 kg floarea-soarelui, 3 300 kg mazăre și 15 tone porumb. Pe baza producțiilor obținute am realizat peste 8 milioane lei beneficii.Răspunzînd insuflețitoarelor dumneavoastră îndemnuri, lucrătorii ogoarelor ialomițene, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au acționat pentru organizarea temeinică a activității din actuala campanie agricolă de primăvară, reușind să încheie semănatul la toate culturile și pe toate suprafețele planificate, în condiții de calitate superioară. Noi, cooperatorii din Gîrbovi, sîntem hotărîți să muncim cu dăruire și înaltă răspundere pentru ca în acest an să obținem la neirigat peste 8 000 kg griu și orz la hectar, 3 700 kg floarea-soarelui, 63 tone sfeclă de zahăr și 23 tone porumb, pentru a transpune în viață obiectivele chemării la întrecere adresate de județul nostru tuturor județelor tării.Folosesc acest prilej pentru ca, în numele oamenilor muncii din agricultura județului Ialomița, să exprim deplina satisfacție fată de Hotărîrea Comitetului Politic Executiv privind anularea și reeșalonarea unor datorii ale cooperativelor agricole, nouă expresie a grijii conducerii partidului pentru dezvoltarea agriculturii românești, pentru creșterea nivelului de trai al întregii țără- 

niml, pentru care vă adresăm vii mulțumiri, profunda noastră recunoștință.Sintem mobilizați, așa cum ne-ați cerut, pentru a pune
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IOAN TOTUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe deputate, Stimați tovarăși deputați,Fundamentînd strategia și tactica edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării României spre comunism, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a elaborat concepția revoluționară, originală. românească privind interdependențele dintre politica internă și externă, intre exigențele propășirii țării. întăririi independenței și suveranității naționale și cerințele edificării unei lumi a păcii și dreptății. în care fiecare popor să fie pe deplin stăpin pe destinele sale.Ca rezultat al înfăptuirii acestei concepții se proiectează astăzi imaginea nouă a patriei noastre socialiste, marile înfăptuiri care au transformat România. într-o perioadă istorică scurtă. într-o tară industrial-agrară cu o industrie modernă, cu o agricultură socialistă în plin progres, cu un larg sistem democratic, original și eficient, țară în care se asigură dezvoltarea neîntreruptă a științei, învățămîntului și culturii. ridicarea bunăstării materiale și spirituale a intregului popor.După ce a subliniat că împlinirile fără seamăn obținute în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, care demonstrează strălucitele virtuți ale socialismului ca orinduire superioară oricăror forme de organizare socială, au permis României să nu mai aibă nici o datorie externă, vorbitorul a spus: Acest eveniment istoric. înfăptuit in condițiile deosebit de grave ale economiei mondiale, demonstrează vitalitatea economiei noastre naționale, justețea efortului propriu al națiunii noastre, a politicii de independentă promovate cu nesecată energie de conducătorul partidului și statului nostru.Cu cele mai alese sentimente de stimă și admirație, toți lucrătorii din Ministerul Afacerilor Externe, într-un glas cu întregul nostru popor, adresează un fierbinte omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, patriot înflăcărat și revoluționar consecvent, personalitate inegalabilă intre eroii neamului românesc. pentru opera sa teoretică și practică, desfășurată in decursul a peste 55 de ani de activitate revoluționară, pentru victoria socialismului în România. afirmarea deplină a patriotismului și demnității naționale, pentru cucerirea deplină și întărirea independentei și suveranității tării noastre.Totodată, cu deosebită stimă. adresăm întreaga noastră recunoștință tovarășei Elena Ceaușescu. personalitate proeminentă a partidului și statului nostru, președintele Comitetului Național Român „Oamenii de știință și pacea", pentru rolul și contribuția sa deosebită la progresul României socialiste, la transformarea științei. învățămîntului și culturii în factori principali ai propășirii naționale, la înfăptuirea politicii internaționale a tării noastre.Subliniind că orientările constante ale dezvoltării economice și sociale a României, interesele sale fundamentale de pace, securitate și dezvoltare liberă și independentă au dat politicii externe a tării noastre trăinicie, principialitate și statornicie, vorbitorul a spus : Această trăsătură calitativă a determinat înaltul prestigiu al României pe toate meridianele Pămîntului ca participant activ la solutionarea diferitelor probleme, conferindu-i
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EMIL HUIDUMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu:Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați,Vă rog să-mi permiteți ca de la tribuna actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale să aduc, in numele tuturor lucrătorilor din industria extractivă, un călduros și vibrant omagiu conducătorului înțelept și vizionar al partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului. ctitorul României socialiste, personalitate proeminentă a lumii contemporane. a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Asemenea tuturor oamenilor muncii din tara noastră, și cei ce lucrează în industria extractivă au luat cunoștință, cu nemărginită mindrie patriotică și vie satisfacție, de lichidarea integrală a datoriei externe a țării noastre, eveniment de excepțională însemnătate, expresie a vitalității și forței economiei noastre naționale, a realismului și clarviziunii politicii partidului, a orientărilor secretarului general. care a elaborat și fundamentat strategia dezvoltării economico-sociale a României.După ce s-a referit pe larg Ia realizările obținute de întreprinderile miniere în anul 1988. vorbitorul a spus : Activitatea ministerului va fi orientată, așa cum ne-ati indicat, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în direcția intensificării lucrărilor de cercetare geologică și tehnologică, punerii in valoare a noi zăcăminte de cărbuni, cupru, zinc și alte substanțe minerale utile, necesare economiei naționale, a- plicării celor mai eficiente tehnologii pentru valorificarea integrală a rezervelor prin creșterea randamentelor în procesele de extracție și preparare.Sectorul minier dispune în prezent de un important potential 

mai bine în valoare fiecare palmă de pămint, întreaga dotare de care dispunem, urmărind ca orice cheltuială să o facem cu multă chibzuință.

reputația de partener de nădejde al tuturor forțelor revoluționare și progresiste ale lumii. Ca urmare firească a unei asemenea politici, astăzi. România întreține relații diplomatice și economice cu 155 de state.Este pentru noi toți un motiv de profundă satisfacție faptul că pozițiile principiale și inițiativele tovarășului Nicolae Ceaușescu au asigurat dezvoltarea neintreruptă a relațiilor economice și politice cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, nealiniate, cu statele capitaliste, cu toate țările lumii, deschizînd largi perspective relațiilor dintre țări, indiferent de orînduirea socială și stadiul de dezvoltare. Ceea ce a imprimat un nou conținut acestor relații este promovarea consecventă de către președintele României a principiilor deplinei egalități in drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, neamenințării și nerecurgerii la forță.Este meritul larg recunoscut pe arena mondială al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi situat problematica dezarmării in atenția intregii comunități internaționale și de a fi prezentat un program complex și realist pentru eliminarea tuturor armelor nucleare, a armelor chimice, a celorlalte arme de distrugere in masă, reducerea armamentelor convenționale și în mod corespunzător a cheltuielilor militare.In continure. vorbitorul a arătat că în ultima vreme — așa cum a reieșit și din desfășurarea lucrărilor Reuniunii de ia Viena — are loc o intensificare a propagandei ostile împotriva țărilor socialiste, asistăm din nou la o adevărată cruciadă anticomunistă. Cercurile reacționare, imperialiste, recurg la tot felul de denaturări ale reali taților din țările socialiste, inclusiv din țara noastră, la promovarea unor teze cu caracter revanșard, naționalist, șovinist și iredentist, încercin- du-se chiar să se dea certificate de bună conduită privind realizarea socialismului intr-o țară sau alta. în fapt, cei ce se erijează în apărători ai drepturilor omului încearcă să abată atenția propriilor popoare de la grava situație a milioane și milioane de oameni, care nu se bucură de dreptul la muncă, la sănătate,, la învățămint, la locuință, la condiții de viață demne de epoca pe wire o trăim.România a respins șl respinge in modul cel mai hotărit orice ingerințe, sub orice formă sau pretext, în treburile interne. De la înalta tribună a Marii Adunări Naționale subliniem din nou poziția fermă exprimată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, corespunzător căreia România, consecventă noilor principii privind relațiile dintre state, va acționa și in continuare pentru cooperare și securitate în Europa și în lume, dar nu va accepta niciodată și nimănui amestecul în treburile interne, încălcarea suveranității și independenței naționale.Concepută sub semnul unei neîntrerupte conectări la transformările care au loc pe plan mondial, Ia evoluția evenimentelor, politica externă a României socialiste, fundamentată de gîndirea și acțiunea ilustrului nostru conducător, oferă omenirii o perspectivă clară. „Privim cu optimism viitorul omenirii, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. Avem Încredere in forța clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, in forțele progresiste, in lupta popoarelor de pretutindeni pentru o viață mai bună și mai dreaptă, pentru o lume fără arme și fără războaie".
productiv, de o puternică și modernă bază materială de mare complexitate. Important este să o utilizăm eficient, să facem să crească indicii.de folosire a acesteia. să acționăm pentru mai buna întreținere, revizie și reparație a utilajelor, ridicarea nivelului profesional al celor ce le folosesc. Vom continua procesul de perfecționare a tehnologiilor de extracție din marile cariere, care să conducă Ia creșterea randamentelor de folosire a excavatoarelor. reducerea consumurilor de energie, materiale și piese de schimb, a economisirii și stabilizării forței de muncă.Ținem să subliniem și cu a- ceastă ocazie, cu deplină satisfacție. că progresul înregistrat în industria minieră nu ar fi fost posibil fără sprijinul și îndrumarea dumneavoastră, mult stimate .tovarășe Nicolae Ceaușescu, „Minerul nostru de onoare", pentru care. în numele tuturor minerilor țării, vă rog să primiți respectuoasele noastre mulțumiri și caldă recunoștință. Adresăm, de asemenea, cu acest prilej, aleasa noastră gratitudine și prețuire tovarășei Elena Ceaușescu pentru sprijinul deosebit acordat introducerii progresului tehnic în sectorul minier și introducerea celor mai perfecționate tehnologii, pentru înalta competentă cu care conduce activitatea de cercetare și învătămînt din tara noastră.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și vă rugăm să considerați aceasta ca un angajament luat în fața dumneavoastră, a Marii Adunări Naționale, că oamenii muncii din industria minieră sînt hotărîti să nu precupețească nici un efort pentru a întîmpina cu cinste marile evenimente politice ale a- cestui an. astfel incit industria minieră să-și aducă o mai mare contribuție Ia dezvoltarea economiei socialiste românești, la continua înflorire a patriei, a spus în încheiere vorbitorul.

CUVINTUL DEPUTATULUI
STEFAN RABMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Președinte al Republicii Socialiste România,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși deputați,Actuala sesiune a forului legislativ al țării are loc la puțin timp după o aniversare scumpă inimii noastre : împlinirea a 15 ani de cînd, consfințind voința unanimă a națiunii noastre socialiste, Marea Adunare Națională l-a ales in funcția supremă de stat pe cel mai iubit fiu al poporului, ilustrul făuritor de eră nouă, marele Erou intre eroii neamului, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. înaltul for democratic al țării este puternic marcat printr-un eveniment cu adîncă semnificație în lumea contemporană — anunțarea, prin glasul său cel mai autorizat, că România, pentru prima oară în istoria sa, nu mai are nici o datorie, devenind pe deplin independentă economic și politic.Reprezintă o îndatorire patriotică să relevăm, cu reală satisfacție, că această performanță unică în lumea de azi constituie rezultatul opțiunilor politice fundamentale, adoptate din inițiativa genialului nostru conducător revoluționar, de înnoitorul Congres al IX-lea, care a demonstrat necesitatea unei rate înalte a acumulării pentru reducerea și lichidarea decalajului față de țările puternic industrializate.Iată de ce se cuvine să subliniem că viața a validat cu strălucire strategia românească de creștere economică, elaborată de secretarul nostru general, că România a reușit să lichideze datoriile externe în condițiile creșterii continue a veniturilor populației, ale stabilității prețurilor, ale ridicării necontenite a nivelului de trai al oamenilor muncii.în această perioadă, ca efect al generoasei politici inițiate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al IX-lea, de repartizare armonioasă în teritoriu a forțelor de producție, județul Covasna a cunoscut, asemenea tuturor zonelor țării, o înflorire fără precedent. S-au construit moderne platforme industriale cu întreprinderi purtătoare de progres tehnic, care au oferit peste 45 000 noi locuri de muncă, s-au ridicat zeci de mii de apartamente, precum și impunătoare construcții so- cial-culturale in orașele șl comunele județului nostru.Expresia acestei politici umaniste, care a asigurat egalitatea deplină a tuturor cetățenilor țării, fără nici un fel de deosebire. nu numai de drept, ci șl de fapt, o regăsim și in proiectul Legii privind îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului.Referindu-se la acest proiect de lege, vorbitorul a subliniat că acesta oferă o perspectivă nouă procesului revoluționar de

CUVINTUL DEPUTATULUI
ȘTEFANMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați.Sub admirabila cupolă a Marii Adunări Naționale, martoră a unor evenimente de excepție, intrate pentru totdeauna in istoria milenară a poporului nostru, marcăm acum rambursarea integrală a datoriei externe, ceea ce asigură deplina independentă politică și economică a tării, eveniment cu o puternică și profundă semnificație națională și internațională. Expresie a forței economiei românești, a unei puternice industrii create. îndeosebi. în perioada de după Congresul al IX-lea al partidului, rod al muncii clasei muncitoare. țărănimii, intelectualității, a întregului popor, lichidarea datoriei externe, concomitent cu Înfăptuirea în ultimul deceniu a unui grandios program de dezvoltare a industriei, agriculturii, a intregii economii, larga participare la circuitul mondial de valori materiale și spirituale, realizarea unui vast program de investiții, toate acestea fructificate în creșterea nivelului de viată, pun în lumină, pe de o parte, ceea ce este capabil un popor liber, pe deplin stăpin pe destinele sale, condus de un partid comunist înarmat, cu o concepție științifică și care elaborează și înfăptuiește o politică în strînsă concordantă cu interesele supreme ale poporului, cu telurile socialismului și comunismului. iar pe de altă parte se înscrie ca o izbîndă. ca o nouă și strălucitoare împlinire a acestei epoci desfășurate pină acum pe aproape un pătrar de veac, intrate în conștiința întregului popor drept „Epoca Nicolae Ceaușescu".Rambursarea datoriei externe, această victorie a politicii partidului de bizuire. în primul rind. pe forțele proprii, simultan cu promovarea unei politici de largă cooperare economică internațională cu toate țările socialiste, cu statele în curs de dezvoltare, cu țările capitaliste dezvoltate, validează încă o dată încrederea poporului în partid. în politica partidului, prețuirea și încrederea poporului și partidului în marele său fiu și genialul său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Doresc să-mi exprim totala adeziune și să evidențiez însemnătatea covîrșitoare a tezelor exprimate în cursul dimineții de secretarul general al partidului, președintele tării. tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe marginea hotărîrii Marii Adunări Naționale. ce încorporează multilateral și atotcuprinzător esența, liniile de forță vitale, programatice ale politicii promovate statornic de Partidul Comunist Român.Doresc să evidențiez — a arătat in continuare vorbitorul — că în 

dezvoltare armonioasă a tuturor localităților patriei, pe baza principiilor moderne ale auto- conducerii, autogestiunii și autofinanțării. Propunerile privind perfecționarea organizării și modernizarea localităților și teritoriului județului Covasna reflectă tocmai dinamica realităților noastre și noile cerințe ale dezvoltării. în numai două decenii, numărul orașelor a crescut de la 2 la 5, ponderea populației urbane fiind in prezent de peste 53 la sută din total, față de nici 27 în anul 1968. La rindul lor, comunele și-au sporit zestrea de construcții cu 5 100 de locuințe noi, numeroase școli, magazine, unități culturale și de ocrotire a sănătății, precum și un mare volum de echipamente gospodărești. A- ceste propuneri au fost larg dezbătute și deplin aprobate, cetățenii relevind în unanimitate că ele reprezintă o nouă dovadă a preocupării concrete a conducerii partidului și statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru împlinirea vechiului deziderat al ștergerii deosebirii dintre sat și oraș, pentru transformarea fiecărui oraș și fiecărei comune în puternice centre economico-sociale, pentru asigurarea accesului echitabil al tuturor locuitorilor patriei la binefacerile civilizației și culturii socialiste.Cu aceeași satisfacție, a arătat vorbitorul, a fost primită și hotărirea, adoptată din inițiativa secretarului general al partidului, privind anularea și eșalonarea datoriilor unor unități agricole cooperatiste.Răspunsul comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Covasna la generoasa politică a partidului și statului nostru ii reprezintă dăruirea patriotică cu care acționează pentru îndeplinirea în bune condiții a planului și programelor noastre de dezvoltare. Am realizat planul pe primii trei ani ai cincinalului cu un avans de o jumătate de lună, pe primul trimestru al anului, întregul spor avind la bază ridicarea productivității muncii, ca urmare a aplicării programelor de modernizare a organizării proceselor de producție, în conformitate cu indicațiile secretarului general al partidului, cu cerințele subliniate de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu la Congresul Științei și învățămîntului.în încheiere, vorbitorul a spus : Vă încredințez, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe dumneavoastră, tovarășă Elena Ceaușescu, de hotărîrea fermă a tuturor oamenilor muncii din județul Covasna de a acționa fără preget pentru îndeplinirea insuflețitoarelor obiective pe care le-ați formulat la recenta Plenară a Comitetului Central al partidului, care deschid poporului nostru minunate perspective pentru îndeplinirea exemplară a planului pe acest an și pe întregul cincinal.
ANDREIcondițiile existente pe plan International. de stagnare sau regres al economiei țărilor dezvoltate. de creștere a datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare. a perturbărilor financiare și monetare, a stărilor de flux și reflux de pe piața mondială, înmulțirii barierelor și înăspririi măsurilor restrictive și discriminatorii. economia României, cu o industrie modernă, dezvoltată multilateral și echilibrată, a făcut față cu succes valurilor stirnite de creșteri sau scăderi bruște ale prețurilor, la dilatarea ori contractarea unor segmente ale pieței mondiale, ceea ce demonstrează și mai puternic justețea politicii partidului în dezvoltarea industriei, a economiei naționale.Folosesc acest prilej pentru a exprima. în numele lucrătorilor din sectorul de comerț exterior, cele mai vii mulțumiri, sentimentele de caldă recunoștință și aleasă prețuire pentru grija, orientările, indicațiile primite din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru vasta și strălucita sa activitate pusă în slujba fericirii poporului, a victoriei socialismului și comunismului. a cauzei păcii, dezarmării și colaborării.Doresc, totodată, să aducem tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și de știință, cel mai înalt omagiu, împreună cu sentimentele de prețuire pentru contribuția inestimabilă adusă la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului.Necesitate obiectivă, activitatea de comerț exterior, schimburile comerciale, colaborarea economică cu alte state au fost situate de partidul nostru ca prioritate a programelor de dezvoltare economică a țării. Expresie a politicii de largă deschidere și colaborare economică internațională, în anul 1988 România a avut relații economice și de cooperare cu 149 state ; pină la sfîrșitul anului trecut. România a încheiat 900 de acorduri sau înțelegeri comerciale și de colaborare la nivel de stat și guvernamental.Potrivit orientărilor partidului, vom acționa pentru intensificarea relațiilor de colaborare economică și schimburilor comerciale cu țările în curs de dezvoltare. pentru convenirea și inițierea realizării în comun a diferitelor obiective în industrie șl agricultură, care să asigure propășirea economică și socială. întărirea independentei economice $i politice a acestor state, apli- cind orientarea subliniată și la recenta plenară de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. că România va rămîne împreună și în strînsă conlucrare cu țările în curs de dezvoltare.
(Continuare in pag. a V-a)
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LUCRĂRI LE SESI UNII MARII ADU NĂRI N AȚION ALE
(Urmare din pag. I)societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism'".în continuare a fost prezentat proiectul Hotărîrii Marii Adunări Naționale cu privire la plata datoriei externe, la politica economică, de construcție socialistă și de colaborare economică internațională a Republicii Socialiste România cu toate statele lumii.în legătură cu proiectul de Ilotărire, a luat cuvintul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Cuvîntarea conducătorului partidului șl statului nostru a fost urmărită cu interes și satisfacție, fiind subliniată cu vii și îndelungi aplauze, cu puternice urale și ovații.Dind expresie sentimentelor de profundă dragoste și prețu

(Urmare din pag. a IV-a)

Din cuvintul participanților la dezbateri
Amplificind legăturile existente, vom acționa pentru înfăptuirea politicii României de extindere și dinamizare a schimburilor comerciale și colaborării economice și cooperării în producție cu țările capitaliste dezvoltate, pe baza egalității in drepturi, interesului și avantajului reciproc.Programele mărețe de dezvoltare economică și socială a tării, potențialul industriei, economiei românești oferă condiții optime pentru dezvoltarea relațiilor economice internaționale ale României, creșterea volumului de comerț exterior, pentru participarea activă la diviziunea internațională a muncii.Bazindu-se. in primul rind. pe folosirea potențialului național, acțiunea continuă de modernizare a producției deschide un cimp larg colaborării economice, tehnice, tehnologice șl științifice cu țările socialiste, cu celelalte

CUVINTUL DEPUTATULUI
IOANMult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Activitatea dumneavoastră revoluționară, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. desfășurată din cei mai tineri ani ai vieții, reprezintă pentru noi, tinerii, chintesența valorilor revoluționare. umaniste, ale dragostei față de cauza partidului și poporului. este modelul de activitate neobosită la care ne raportăm în permanentă, cu hotărirea fermă de a contribui cu întreaga noastră capacitate si putere de muncă la dezvoltarea și înflorirea scumpei noastre patrii, la victoria socialismului si comunismului în România.Aducem un înalt omagiu. împreună cu sentimentele noastre de aleasă recunoștință si admirație. față de activitatea neobosită desfășurată de tovarășa Elena Ceaușescu. militant de frunte al partidului si statului nostru, eminent om da știință de largă recunoaștere inter- 

ire, de aleasă recunoștință cu care întregul popor il înconjoară pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, deplinei a- probări față de ideile cuprinse in cuvîntarea președintelui țării, intr-o atmosferă entuziastă, de vibrant patriotism, deputății au adoptat în unanimitate Ho- tărîrea Marii Adunări Naționale cu privire la plata datoriei externe, la politica economică, de construcție socialistă și de colaborare economică internațională a Republicii Socialiste România cu toate statele lumii.A luat apoi cuvintul tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, care a prezentat Raportul guvernului privind realizarea planului pe primul trimestru și măsurile pentru înfăptuirea integrală a planului pe trimestrul II și întregul an 1.989, precum și analiza pe bază de bilanț a rezultatelor obținute pe ansam

state, în vederea realizării de produse la cel mai înalt nivel tehnic șl de calitate optimă și care să asigure obținerea unei eficiențe maxime.Exprimîndu-mi aprobarea pentru legile puse în discuția actualei sesiuni, hotărirea de a aplica ferm legea care interzice contractarea de credite din străinătate aș dori, în încheiere, ca în numele lucrătorilor din sistemul comerțului exterior să asigur Marea Adunare Națională, pe secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. că ‘vom acționa pentru îmbunătățirea activității din acest domeniu, pentru valorificarea maximă la export a produselor rezultate din munca poporului nostru, pentru a ne spori contribuția la înfăptuirea planurilor de dezvoltare multilaterală a patriei, de ridicare continuă a bunăstării și prosperității întregului popor, pentru înfăptuirea politicii gloriosului nostru partid.
TOMAnațională, pentru contribuția de o deosebită însemnătate la Înfăptuirea obiectivelor dezvoltării multilaterale a patriei, la înflorirea neîntreruptă a științei, invățămintului și culturii românești. pentru grija si îndrumarea permanentă, de inaltă competență, acordate formării și afirmării tinerei generații.Crescută si educată în anii de glorie ai socialismului. în special după Congresul al IX-lea al partidului, tinăra generație trăiește în aceste momente de vibrantă mîndrie patriotică sentimente de profundă satisfacție pentru marile izbînzi revoluționare ale ..Epocii Nicolae Ceaușescu"". dovadă supremă a realismului si forței vizionare ale strategiei partidului. a secretarului său general, de făurire a socialismului cu poporul si pentru ponor, ilustrată elocvent și de această strălucită victorie. cind. pentru prima dată în istoria sa îndelungată. România șl-a plătit integral datoria externă. moment care marchează deplina independentă economică si politică a patriei.

blul economiei naționale, formarea și utilizarea resurselor financiare în anul 1988.Expunerea asupra proiectului Legii privind anularea și reeșa- lonarea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție și asociațiilor economice inter- cooperatiste a fost prezentată de tovarășul Cornel Pacoste, viceprim-ministru al guvernului.Raportul comun al comisiilor permanente de specialitate ale M.A.N. care au examinat și a- vizat proiectul Legii privind a- nularea și reeșalonarea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție și asociațiilor economice intercooperatiste a fost prezentat de tovarășa Elena Pugna, vicepreședinte al Comisiei pentru industrie și activitatea economiCo-financiară.în continuare, tovarășul Gheorghe Pană, președintele Comitetului pentru problemele 

Profund recunoscători partidului, dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășe secretar general, pentru această strălucită izbindă a poporului român care va prefigura viitorul nostru minunat, va asigura dreptul fiecărui tînăr de a putea învăța și de a se pregăti, de a avea un loc de muncă garantat. de a beneficia de posibilități neîngrădite pentru însușirea valorilor culturii si cunoașterii umane, vă raportăm, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că organizația de tineret se află puternic angajată, alături de ceilalți oameni ai muncii. în realizarea sarcinilor de dezvoltare econo- mico-socială a patriei.Sintem prezenți asa cum dumneavoastră ne-ați indicat, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, pe marile șantiere naționale ale tineretului. în taberele de muncă patriotică. în marea bătălie pentru recolte bogate, aducindu-ne contribuția la realizarea neabătută a obiectivelor Noii Revoluții A grare.Deplini încrezători în politica partidului si statului nostru, care asigură tinerei generații
CUVINTUL 

STELUȚAMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Trăim un moment cu adevărat Istoric : România, patria noastră socialistă, nu mai are datorii externe. Acest fapt ne umple inimile de bucurie, ne întărește sentimentul de mîndrie patriotică. Economia noastră națională și-a demonstrat forța de nebiruit, capacitatea de a depăși orice greutăți, atît de ordin intern, ctt și extern, probind marile sale disponibilități pentru înfăptuirea neabătută a programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate șl de înaintare a României spre comunism. Este o victorie ce oglindește strălucit spiritul profund novator ce caracterizează întreaga activitate a dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. a dumnea-

consiliilor populare, a prezentat expunerea asupra proiectului Legii privind îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialisto România.Raportul comun al comisiilor permanente ale M.A.N. asupra acestui proiect de lege a fost prezentat de tovarășul Ioachlm Moga, președintele Comisiei pentru consiliile populare și administrația de stat.în cadrul discuțiilor generale, în legătură cu documentele supuse dezbaterii, au luat cuvintul deputății Ilie Matei, Paula Prioteasa, Gheorghe Oprea, Ion Anastasiu. Gheorghe Constantinescu. Aurelia Bratu, Dumitru Necșoiu, Ferdinand Nagy, Rodica Vllcu, Marcel Dobra, Ioan Totu, Emil Huidu, Ștefan Rab. Ștefan Andrei, Ioan Toma, Steluța Balint, Vasile Milea.Lucrările sesiunii continuă.

cele mai bune condiții de muncă și viată, ferind-o de spectrul negru al șomajului, toti tinerii din patria noastră vor acționa cu abnegație și patriotism pentru făurirea unei Românii mărețe. pe măsura trecutului său glorios.Exprimindu-mi deplinul acord fată de proiectele de lege supuse dezbaterii si adoptării înaltului forum legislativ al tării. a spus in încheiere vorbitorul. vă asigurăm, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți tinerii. urmînd întotdeauna minunatul dumneavoastră exemplu de muncă si viată revoluționară, nu vor precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor încredințate, astfel incit să intîmpine cu rezultate deosebite cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială si națională. antifascistă si antiimperialis- tă si Congresul al XIV-lea al partidului, că vor munci si lupta necontenit pentru triumful idealurilor socialismului si comunismului. pentru gloria și măreția scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.
DEPUTATEI 

BALINTvoastră, mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu. grija statornică pe care o acordați perfecționării continue a activității econ-omicO-Sociale, înfăptuirii neabătute a programelor de dezvoltare multilaterală a patriei.Referi ndu-se la realizările remarcabile obținute în cel 24 de ani de profunde transformări înnoitoare în viața economico-so- cială a întregii țări, inclusiv a județului Vrancea, vorbitoarea a spus : Raportez sesiunii, dumneavoastră. mult stimate tovarășe secretar general, că. puternic mobilizați de chemările și î.n- dernhurile pe care le-ați adresat întregului popor, oamenii muncii vrînceni au realizat. în 1988. cit și în perioada de început a acestui an. sarcinile de plan prevăzute în industrie, obținînd suplimentar o producție în valoare de 115 milioane Iei.Asemenea tuturor oamenilor muncii din agricultură, lucrăto

rii ogoarelor vrîncene au primit cu profundă recunoștință măsurile adoptate, la propunerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind redresarea economico-fi- nanciară a unităților cooperatiste Și sînt ferm hotărîți să acționeze pentru obținerea unor producții sporite, la nivelul exigențelor noii revoluții agrare.în contextul noilor prevederi ale proiectului de Lege privind îmbunătățirea sistematizării teritoriului, organizării și modernizării localităților, vorbitoarea a spus : Comuna Gugești, în care îmi desfășor activitatea, va deveni un puternic centru agroindustrial. prin construirea. în perioada 1991—1995, . a unei puternice rețele de unități ale micii industrii și prestărilor de servicii. a unui liceu cu 12 săli de clasă, o cantină. Un internat, 48 apartamente, peste 2 000 mp su
CUVINTUL DEPUTATULUI

VASILEMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimați tovarăși deputați,Ascultînd strălucita dumneavoastră cuvîntare la Plenara Comitetului Central al partidului. cit- și inflăcăratul cuvint rostit astăzi in Marea Adunare Națională. Ia fel ca toți parti- cipanții, am trăit intens sentimentul mîndriei naționale pentru grandioasele realizări care au schimbat din temelii înfățișarea patriei noastre străbune.Plata completă a datoriei externe — excepțională realizare a poporului român, sub conducerea gloriosului nostru partid, rezultat al gîndirii clarvăzătoare. profund patriotice, de mare originalitate și forță creatoare privind strategia dez- 

prafață comercială, alte dotări social-culturale și edilitar-gospo- dăresti. ceea Ce va contribui la apropierea condițiilor de muncă și viață ale locuitorilor satelor noastre de standardul civilizației urbane.Profund recunoscători pentru grija neabătută pe care o acordați bunăstării și fericirii poporului. vom acționa pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă, creșterea rolului consiliilor populare în urmărirea și realizarea sarcinilor de plan în profil teritorial, asigurarea unei bune gospodăriri a localităților și a teritoriului, pe baza principiilor autogospodăririi și auto- gestiunii economico-financiare. folosind cu maximă eficientă toate mijloacele materiale și financiare ce le sînt încredințate, stimu.lind și valorificînd capacitățile creatoare, energia și inițiativa locuitorilor.
MILEAvoltării tării a iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. primită cu nemărginită bucurie si de toti militarii armatei noastre —- are o deosebită însemnătate pentru progresul general Si întărirea independenței patriei.Prin e'fortul eroic al oamenilor muncii, prihtr-o ‘ exemplară mobilizare de către partid a forțelor umane și materiale, este înlăturată orice posibilitate ca unele bănci și organisme internaționale să se amestece în treburile noastre interne, să-și impună propriile interese, așa cum Se petrec lucrurile îhtr-o serie de țări în curs de dezvoltare. unde intervențiile brutale ale cercurilor financiare spoliatoare nu numai că nu au dus la accelerarea dezvoltării economice, ci au provocat stagnare și chiar regres.

Iată de ce. permiteti-rni ca, în numele întregului personal al armat-i. să susțin cu toată însuflețirea hotărirea Marii Adunări Naționale de a nu mai apela in viftor la credite, ca dezvoltarea tării să se realizeze prin mijloace proprii si în cooperare, pe baze reciproc avantajoase.Poporul nostru — a spus vorbitorul —, care de-a lungul întregii istorii a făcut atitea jertfe in numele a- părării ființei sale naționale, pentru emancipare neîntreruptă. unitate și independență. îsi vede astăzi Împlinite, sub înțeleaptă dumneavoastră conducere,mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai nobile aspirații de progres și civilizație într-o patrie liberă și suverană.Orientările privind dezvoltarea economico-socială a României în viitorul cincinal si perspectivele pentru anul 2000, elaborate cu aportul dumneavoastră determinant. vizînd accentuarea procesului de modernizare. creșterea intensivă, eficientă a economiei naționale, dezvoltarea armonioasă și echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, ridicarea generală a nivelului de bunăstare a întregului popor sînt menite Să asigure intrarea țării noastre într-o etapă nouă, superioară, a făuririi Societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.Toate acestea vor avea importante influențe pozitive asupra creșterii potențialului de apărare a țării, cunoscind faptul că acesta se întemeiază, înainte de toate. așa cum în repetate rinduri ați subliniat dumneavoastră, pe forța economică a societății.Garanția sigură a dezvoltării economico-sociale în următorul deceniu, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. 

înfăptuirea obiectivului, cu generoasă incărcătură umanistă, ca România să devină o puternică forță a științei si culturii o constituie conducerea acestor domenii de către tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. militant da frunte al partidului si statului, proeminentă personalitate științifică, căreia toți ostașii țării, alături de toți oamenii muncii. îi adresează un cald și respectuos omagiu.Armata țării, parte integrantă a societății, legată prin mii de fire cu poporul pe care-1 slujește cu credință, a trăit în toți acești ani, cu întreaga sa simțire, adeziune și faptă, tumultul vieții creatoare, dinamismul imprimat de dumneavoastră, mult stimate tovarășe comandant suprem, tuturor domeniilor vieții economico-sociale și își perfecționează continuu activitatea sub raportul pregătirii de luptă, educației, înzestrării, integrării în opera de construire a socialismului. Animați de un ardent spirit patriotic, militarii participă la înălțarea unor grandioase obiective economico-sociale. ce vor dăinui peste veacuri drept mărturie a hărniciei și geniului creator al poporului român.Manifestîndu-și deplina adeziune la întreaga politică Internă și externă a partidului și statului, armata dă o înaltă apreciere poziției consecvente, ferme, de a nu admite sub nici o formă amestecul in treburile noastre interne. încercările unor cercuri revizioniste, antiromâ- nești de falsificare a istoriei naționale, de prezentare denaturată a realităților din România.Armata, identificîndp-se total cu aspirațiile poporului, credincioasă tradițiilor ei de luptă, va fi întotdeauna pavăză de neclintit integrității teritoriale, independenței și suveranității patriei, în fata oricărei agresiuni.
ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ZIMBABWE

Tovarășului ROBERT GABRIEL MUGABE
Președinte și prim-secretar al Partidului Uniunea Națională Africană 

Zimbabwe — Frontul Patriotic,
Președintele Republicii Zimbabwe HARAREAniversarea proclamării independenței Republicii Zimbabwe îmi .oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa calde felicitări și cele mai' bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului Zimbabwean prieten.Exprim convingerea că relațiile de prietenie, solidaritate și cooperare statornicite de-a lungul anilor între partidele și țările noastre, precum și buna conlucrare pe plan internațional între România și Zimbabwe se vor consolida tot mal mult, în interesul popoarelor român și zimbabwean, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Poporul zimbabwean aniversează astăzi împlinirea a nouă ani de la proclamarea independentei. In noaptea de 17 spre 18 aprilie 1980, zeci de mii de oameni adunați ne stadionul Rufaro din capitala tării. Salisbury — azi Harare — salutau cu entuziasm, după mal multi ani de lupte eroice, înălțarea drapelului național, moment care marca încetarea îndelungatei dominații coloniale si deschidea o pagină nouă in existenta poporului zimbabwean.în răstimpul care a trecut de Ia proclamarea independentei. Zimbabwe a obtinut o serie de succese importante pe linia valorificării bogățiilor țării, a realizării unor transformări social-economlce cu caracter progresist. A fost înfăptuită reforma agrară, a luat ființă o corporație de stat pentru controlul exploatării produselor miniere. s-a trecut, de asemenea, la transpunerea în practică a unui vast program de construcții industriale.Avîntul activității economice din 1988, relevă unele date difuzate de Banca de rezerve a Zimbabwe, constituie rezultatul creșterii producției agricole cu 30 la sută față de sezonul precedent și al creșterii producției industriei prelucrătoare.Procesul transformărilor înnoitoare a luat o amploare deosebită in special în perioada care a urmat realizării partidului unic (22 decembrie 1987). creat prin fuziunea celor două principale grupări ale mișcării de eliberare. Uniunea Națională Africană din Zimbabwe — Frontul Patriotic (Z.A.N.U. — F.P.) ei Uniunea Poporului African Zimbabwe (Z.A.P.U.). înfăptuirea partidului unic are ca princi

pale obiective edificarea unui stat socialist in Zimbabwe, consolidarea independentei tării si contracararea acțiunilor agresive ale rasiștilor sud-africani.Pe plan extern. Republica Zimbabwe se numără printre cei mai activi militanti împotriva politicii de apartheid si discriminare rasială promovate de R.S.A.. re- ma.-cîndu-sp. totodată, prin rolul său în cadrul mișcării de nealiniere, prin contribuția adusă la cauza păcii și cooperării.Poporul român, care nutrește o prietenie caldă fată de popoarele Africii, față de toate popoarele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, urmărește cu viu interes și simpatie înfăptuirile poporului zimbabwean. Solidaritatea militantă a României cu cauza acestui popor si-a găsit o elocventă ilustrare atît în anii grei ai luptei de eliberare națională, cind țara noastră i-a acordat un larg sprijin — politic, diplomatic, material și moral —, cit și după aceea. România a recunoscut, din primul moment. Republica Zimbabwe și a dezvoltat. în noile condiții. legături de strînsă colaborare și prietenie cu tînărul stat. Momente de cea mai mare importanță în evoluția ascendentă a relațiilor bilaterale le-au constituit in- tilnirile, de la București si Harare, ale președintelui Nicolae Ceausescu cu conducătorii zimbabweni. acordurile si înțelegerile încheiate cu aceste prilejuri, creind o bază puternică pentru intensificarea continuă a raporturilor bilaterale, in interesul ambelor țări si popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Cronica zilei >Prin Decret prezidențial tovarășul Ion Angelescu a fost numit in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Arabă Egipt in locul tovarășului Vicențiu Constantin Dan, care a fost rechemat.*Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Zimbabwe, luni după-amiază a avut loc. în Capitală, o manifestare culturală, organizată de Institutul
tv

19,00 Telejurnal 9 1 Mai — raport mun
citoresc

19,25 Să trăim și să muncim în spiritul 
normelor eticii și echității socia
liste 9 Spiritul revoluționar, pu
ternică forță motrice a societății 
noastre

19,45 Industria — programe prioritare 
20,05 Teatru TV (color). „Anotimpul re

cinema 

Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea. în cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie și un film documentar din această țară.Au luat parte membri ai conducerii I.R.R.C.S. și Ligii Române de Prietenie cu Popoarele din Asia și Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au participat Stephen C. Chiketa. ambasadorul Republicii Zimbabwe la București, membri ai ambasadei.
găsirii44. de George Genoiu. Cu : 
Gheorghe Cozorici. Ileana Predes- 
cu, Colea Răutu, Traian Stănescu, 
Dorina Lazăr, Ileana Cernat, Mire- 
la Nicolau, Ion Marinescu. Mitică 
Popescu, Mihai Cafrița, Vistrian Ro
man, Valentin Uritescu, Geo Cos- 
tiniu, Papii Panduru, Radu Pana- 
marenco. Petre Morarii. Regia 
artistică î Constantin Dinischlotu 

21,25 Idei în acțiune 0 Valențe ale in
teligenței creatoare

21,40 Din frumusețile patriei (color)
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

teatre
9 Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Unchiul Vanea. Spectacol pre
zentat de Teatrul Național Craiova
— 18 : (sala Amfiteatru) : Vassa Je- 
leznova — 18 ; (sala Atelier) : Auto
graf — 18
9 Teatrul de operetă (13 63 48) : Vă
duva veselă — 18
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, .14 75 46) : 
Neînsemnații — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : A treia țeapă — 18 
9 Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez —- 18.30
9 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Bă- 
trîna și hoțul —- 19
9 Teatrul de comedie (16 64 60) : Cind 
comedia era rege — 18
9 Teatrul ,.Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : într-o dimineață — 18 ; 
(sala Studio) : Amintirile Sarei Bern
hardt — 18,30
9 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 18
9 Teatrul satiric-muzical „C. TAnase44 
(sala Savoy, 15 56 78) : Spectacol pre
zentat de Teatrul liric Constanța
— 15 ; My Fair Lady — 18 ; (sala Vic
toria, 50 58 65) : Varietăți pe portativ
— 18
9 Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română44 (13 13 00) : Dacă e marți, e 
spectacol — 18
9 Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Pistruiatul — 15
0 Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77. sala 
Victoria); Ileana Sînziana — 15; (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) : O fetiță 
mai cu moț — 10
9 Circul București (10 41 95) : Vedete
le Circului din Varșovia — 19

SUCEAVA : Economii 
de materiale și energie Oamenii muncii din industria județului Suceava acționează cu hotărirea de a intimoina ziua de 1 Mai cu noi si insemnate succese in îndeblinirea sarcinilor de olan. Prin organizarea mal bună a pro- cluctiei si a muncii, utilizarea cu indici sunetiori a mașinilor, utilajelor si instalațiilor din dotare, gospodărirea cu chibzuință a materialelor, ei au reușit să realizeze inibortante cantități de produse peste plan, in condițiile reducerii consumurilor materiale și energetice. Astfel. în perioada care a trecut din acest an au fost puse suplimentar lă dispoziția economiei naționale 5 400 tone pirită. 1 550 tone minereu de fier. 179 tone cupru. plumb si zinc in concentrate, peste 30 000 MWh energie electrică. 1 677 metri cubi prefabricate din beton armat, un volum important de cherestea, placaje, plăci fibrolem- noase. mobilier, confecții textile, incălțăminte si altele. Au fost economisite. totodată. 102 tone metal, 601 tone combustibil convențional, 6 376 MWh energie electrică Si 200 metri cubi lemn.între colectivele muncitorești cu cele mai bune realizări se află cele de la Combinatul Minier Gura Humorului. întreprinderea F.lec- trocentrale. Combinatul de Prelucrare a Lemnului. întreprinderea Forestieră de Exploatare si Transport. întreprinderea de Confecții si întreprinderea de Materiale de Construcții Suceava, întreprinderea de Prelucrare a Lemnului din Rădăuți.
vremea

Prognoza meteorologică pentru inter
valul cuprins între 18 aprilie, ora 20 — 
21 aprilie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi în general instabilă în vestul, centrul 
și nordul țării, unde și cerul va fi mai 
mult-norofi, șl pe arii relativ extinse 
vor cădea ploi, care vor avea și. ca
racter de aversă, însoțite de descărcări 
electrice. în restul țării, vremea va fi 
ușor instabilă, cerul variabil, iar aver
sele vor fi izolate, îndeosebi după- 
amiezele. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări in zona de 
munte, și în estul țării, din sectorul 
sud-estic. Temperaturile minime vor.fi 
cuprinse, în general, între 2 și 12 grade, 
iar cele maxime între 14 șt 24 de grade, 
mai ridicate în sud. Pe alocuri, ceață 
slabă. La București : Vremea va fi ușor 
instabilă, iar cerul variabil. Condiții de 
averse de ploaie, după-amiază. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tem- 
pemurae minime vor fi cupm&e îhtrc 
8 și 12 grade, iar cele maxime intre 21 
și 24 de grade.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

HANDBAL : Steaua în finalaSala sporturilor din Rfmnicu Vilcea a găzduit duminică meciul retur dintre echipele Steaua București și Drott Halmstadt (Suedia), contind pentru semifinalele „Cupei campionilor europeni"" la handbal masculin. Prestînd un joc remarcabil sub aspect tehnic și tactic,
★Rezultate înregistrate in campionatele diviziei A : feminin : (etapa a 20-a) : Rulmentul Brașov — Chimistul Rm. Vilcea 30—34 (13—16) ; Mureșul Tg. Mureș — Terom Iași 29—22 (14—12) ; Textila Zalău — Hidrotehnica Constanța 23—21 (14—12) ; Constructorul Timișoara — Rapid București 24—21

GIMNASTICĂ : Daniela Silivaș învingătoare în concursul 
internațional de la ParisProba feminină din cadrul concursului internațional de gimnastică de la Paris s-a încheiat cu victoria sportivei românce,' tripla campioană olimpică Daniela Silivâș, clasată pe locul întii la individual compus cu 39,475 puncte (9,90 la Sărituri. 9,85 la paralele. 9,88 la birnă și 9,850 la sol). Pe locurile următoare s-au clasat Svetlana Boghinskaia (U.R.S.S). — 39,375 puncte, Cristina Bontaș (România) — 38.525 puncte. Shelle Starck (S.U.A.) — 38.400 puncte șl Chen Cuiting (R. P. Chineză) — 38,350 puncte. La masculin, victoria

ȘAH. în runda a 13-a a turneului pentru „Cupa Mondială"" la șah, de la Barcelona. Vaganian a remizat cu Kasparov, egalitatea fiind consemnată și in parlidele Short — Hub- ner, Liubojevici — Korcinoi, Speel- man r- Seirawan, Beliavski — lu- supov. Nikolici a ciștigat la Illes- cas. în clasament se menține lider Liubojevici (Iugoslavia), cu 9 puncte. urmat de Short (Anglia) — 8.5 puncte, Kasparov (U.R.S.S.) — 8puncte, Hubner (R.F. Germania) — 7,5 puncte O După șapte runde, in turneul internațional de șah „Memorialul Ernst Thaelmann"", de la Berlin. în fruntea clasamentului se află Zurab Azmaiparașvili (U.R.S.S.), cu 5 puncte, urmat de Bonsch și Tischbierek (R.D.G.), cu 4,5 puncte fiecare.

„Cupei campionilor europeni'4handbaliștii români au repurtat victoria cu scorul de 29—22 (15—5).Principalii realizatori ai formației române au fost Berbece (7 goluri) și Stingă (6). De la oaspeți s-a remarcat Lindgren, autorul a 8 goluri, învingătoare și în prima întilnire (scor 24—23), echipa Steaua București s-a calificat in finala competiției.
★(11—11) ; masculin (etapa a I8-a) : Universitatea Craiova — Politehnica Timișoara 23—17 (9—10) ; Universitatea C.U.G. Cluj-Napoca — Comerțul Sînnicolaul Mare 23—18 (11—9) ; H.C. Mfnaur Baia Mare — Tractorul Brașov 31—23 (16—12) ; Dacia Pitești — Știința Bacău 29—24 (15-12).

a revenit gimnastului sovietic Valentin Moghilnil — 57.650 puncte.în concursul special pe aparate din cadrul competiției internaționale de gimnastica de la Paris, Daniela Silivaș (România) s-a clasat pe locul întii la bîrhă. CU 9,95 puncte și pe locul al doilea la sol — 9.826 puncte și la paralele — 9.85 puncte. In concursul masculin, gimnastul român Marius Gherman a ocupat locul doi la sol — 9,45 puncte, iar coechipierul său Marian Stoi- cin s-a situat pe locul al treilea la sărituri, cu 9.50 puncte.
FOTBAL. Duminică s-au disputat opt meciuri din cadrul etapei a 23-a a Campionatului diviziei A la fotbal. Iată rezultatele tehnice înregistrate : Dinamo — Corvinul Hunedoara 3—1 (1—0). Rapid — Oțelul Galați 3—0 (0—0). Sportul Studențesc — F.C. Farul Constanța 2—0 (1—0). F.C. Argeș — S.C. Bacău 3—0 (1—0). F.C. Inter — Victoria București 1—2 (1—2). F.C. Bihor — Flacăra Moreni 1—2 (0—2). „U“ Craiova — F.C.M. Brașov 3—0 (2—0). F.C. Olt — A.S.A. Tg. Mureș 4—0 (2—0).Partida Universitatea Cluj-Napoca — Steaua București a fost amînată.în clasament pe primul loc â trecut Dinamo, cu 43 puncte, urmată de Steaua — 43 puncte (un !W?Ci mai puțin disputat). Victoria — 35 puncte. Flacăra Moreni — 27puncte.

I

• Maria și Mirabela în Tranzistoria : 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 
17* *, 19, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Francois Villon (8. I—II) t PATRIA 
(11 86 25) — 9,30 ; 14 ; 18, FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 13; 17
Q Vacanța cea mare: LIRA (31 71 71)
— 9; 11; 13 ; 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26)
— 9* 111 13* 15; 17; 19
• Martori ’ dispăruți : MELODIA
(11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 
1.7; 19
9 De ce are vulpea coadă : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19
9 Caz cu caz nu se potrivește : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15: 17: 19
• Destin tragic : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15: 19,30
9 Agentul de legătură nr. 8 : LUMI
NA (14 74 16) — 9: 11 : 13; 15; 17; 19 
O Program special pentru copii și ti
neret — 9; 11: 13, Unde este un „no- 
felet44 7 — 15; 17; 19 : DOINA (16 35 38)
• Sora 13 : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9: 11; 13; 15; 17; 19
0 Oricare fată iubește un băiat : 
UUION (13 49 04) — 9: 11; 13: 15: 17: 19
• Șatra : BUZEȘTI (50 43 58) — 15 ;
17; 19
9 Zece negri mititei (s. I—II) : FE
RENTARI (80 49 85) — 14,30; 17,30
9 Ultima noapte a Seherezadei : 
GIULEȘTI (17 53 46) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
9 Monte Carlo : STUDIO (59 53 15) — 
9,30; 12: 14,30: 17; 19,15
9 Prețul unei vieți (s. I—II) : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 18



SUB CONDUCEREA PREȘEDINTELUI NICOIAE CEAUȘESCU

România oferă lumii exemplul unei țări în plin progres, 
liberă și independentă, care militează pentru pace, 

colaborare și înțelegere între popoare
LUCRĂRILE PLENAREI C.C. AL P.C.R. AMPLU REFLECTATE ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂ

Insemnătatea lucrărilor Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român - în cadrul căreia secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a analizat amplu dezvoltarea României pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, a evidențiat orientările fundamentale ale politicii partidului și statului nostru in promovarea cu consecvență a ideilor ele pace și colaborare între popoare, de apărare fermă a cursului spre dezarmare și destindere, spre realizarea unei lumi în care fiecare popor să-și construiască liber și independent propriul destin — este in continuare pusă în evidență de mijloacele de informare în din diferite țări.Reliefînd idei de amplă rezonanță din excepționala cuvîntare la Plenara Comitetului Central de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ții de presă și ziare de peste hotare relatează, totodată, despre adoptarea Hotărîrii și a celorlalte documente ale plenarei.
masărostită agen-

Ziarul sovietic „PRAVDA" a publicat o corespondentă din București în care se arată : în cadrul Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român au fost examinate rezultatele dezvoltării economico-sociale în anul 1988, a fost audiat un raport cu privire la activitatea partidului în domeniile muncii organizatorice, ideologice și politico-educative; de rezolvare a scrisorilor și sesizărilor oamenilor muncii, precum și activitatea internațională a partidului.Plenara s-a desfășurat sub semnul pregătirilor pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului, care va avea loc în toamnă. Principalul eveniment din aceste zile — arată .,Pravda" — l-a constituit comunicarea făcută de președintele Nicolae Ceaușescu privind lichidarea întregii datorii externe a României. In anul 1980, România datora creditorilor săi occidentali peste 11 miliarde de dolari. In total, din anul 1975 pînă în martie 1989, România a trebuit să plătească 21 miliarde dolari, din care dobînzile reprezintă peste 7 miliarde dolari.Agenția T.A.S.S. a transmis în legătură cu adoptarea Hotărîrii plenarei : Participanții la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român au luat cunoștință. cu aleasă satisfacție, că România și-a lichidat în întregime datoria externă, se subliniază în Hotărîrea plenarei. Această realizare, se relevă în document, reprezintă rezultatul muncii întregului popor perspective continue aPlenara a examinate tivitătii ------- -anul 1988. măsuri în domeniul organizării și modernizării localităților, sistematizării teritoriului, activitatea internațională a partidului pentru înfăptuirea hotărî- rilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R. și o serie de alte documente.Sub titlul „Plenara C.C. al P.C.R.", ziarul bulgar „RABOTNICESKO DELO" relatează, într-o corespondentă România se eliminarea completă nucleare și chimice, pentru reducerea substanțială a armelor convenționale sub un control strict international și pentru reducerea cheltuielilor militare cu cel puțin 50 la sută pînă în anii 2000. ur- mînd ca mijloacele ce devin disponibile să fie folosite atît în tarile respective, pentru solutionarea unor probleme grave sociale, cit și pentru ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare, rat secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Realizarea unor înțelegeri în ce privește reducerea armamentelor nucleare între U.R.S.S. și S.U.A., începerea negocierilor de la Viena privind reducerea conventionale în zarea de înțelegeri tionarea pe calea unor conflicte dau te speranțe cu privire la posibilitatea realizării noi înțelegeri calea eliminării gurării unei păci trainice.După ce a evocat aprecierile președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la o serie de probleme regionale. ziarul relevă că România se pronunță ferm pentru realizarea unei Europe unite. în diversitatea orînduirilor sociale, pentru întă-

rirea colaborării și solidarității cu țările în curs de dezvoltare.„Rabotnicesko ză, de Nicolae Ceaușescu plenara a stabilit vind dezvoltarea cială a României, 1991—1995, pe baza cărora urmează să fie întocmit Programul-Direc- tivă ce va fi prezentat Congresului al XIV-lea. Orientările stabi-

Delo"asemenea :a orientările pri- economico-so- în perioada
sublinia- Tovarâșul arătat că

poate vorbi de o perfecționare a socialismului, a principiilor de dezvoltare economică socialistă prin întoarcerea la forme capitaliste.Președintele— relevă în încheiere ziarul subliniat că problema tală a epocii opririi cursei și trecerii la în mai multe neral al P.C.R. a spus, de asemenea, că hotărîrile adoptate la reu- niunea de la Viena nu trebuie să fie folosite de unele cercuri sau țări pentru amestec în treburileZiarul „NEUES DEUTSCHLAND" din R. D. Germană a informat despre încheierea lucrărilor Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român. arătînd : In cuvîntarea sa, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a relevat că la baza dezvoltării tuturor ramurilor economico-sociale ale tării trebuie să se afle cele mai noi cuceriri

Nicolae Ceaușescu a fundamen- noastre este aceea a înarmărilor nucleare lichidarea lor totală, etape. Secretarul ge-

Lichidarea datoriei externe - un stră
lucit rezultat al muncii poporului român 
Politica externă a României - o politică 
a rațiunii și responsabilității, în slujba 
intereselor supreme ale umanității

român, deschizînd minunate dezvoltării tării.aprobat documentele privind rezultatele ac- economico-financiare în

din București : pronunță pentru a armelor

a decla-

armamentelor Europa, reali- privind solu- tratativelor a omenirii mul-a noi acorduri, care să deschidă războiului si asi-

lite prevăd o pondere a fondului de dezvoltare în cadrul venitului național de circa 30 la sută. în cel de-al nouălea cincinal, venitul national va crește cu 40—50 la sută. In această perioadă, în centrul activității se vor afla programele de modernizare și organizare a producției pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Va fi rezolvată pe deplin problema energiei, se vor încheia în linii generale lucrările de irigație necesare, se va asigura o bună aprovizionare a populației cu produse agroalimentare.Sub titlul „Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R.". ziarul cehoslovac „RUDE PRAVO" informează : în Hotărîrea plenarei se arată. între altele, că C.C. al P.C.R. a dezbătut și aprobat probleme de cea mai mare însemnătate pentru dezvoltarea economică și socială a României pînă în anul 2000 și, în unele domenii, pînă în prima parte a mileniului al treilea. S-a dat o înaltă apreciere liniei politice și economice de pînă acum, subli- niindu-se necesitatea aplicării consecvente a principiilor Programului ideologic al P.C.R.Conform Hotărîrii — continuă ziarul — la finele anului 1988 P.C.R. număra peste 3 700 000 membri de partid, din care muncitorii și țăranii reprezintă peste 70 la sută. In anul 1988 au fost primiți în rîndul comuniștilor 115 889 oameni ai muncii. De asemenea, în Hotărîre se arată că România va acționa și pe viitor pentru întărirea raporturilor de prietenie și colaborare cu țările socialiste și că P.C.R. acordă o mare însemnătate colaborării cu partidele comuniste și muncitorești.C.C. al P.C.R. a aprobat în unanimitate măsurile în vederea pregătirii Congresului al XIV-lea al partidului — subliniază „Rude Pravo".Sub titlul „Cuvîntarea președintelui Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. Un ritm și mai rapid de dezvoltare", ziarul cehoslovac „PRAVDA", care apare la Bratislava, relatează : Secretarul general al Partidului Comunist Român a arătat că acum, pentru prima dată în istoria sa îndelungată. România nu mai are nici o datorie externă și este cu adevărat independentă — și economic, și politic. Economia națională românească se va dezvolta și în viitorul cincinal într-un ritm rapid și România are în vedere participarea activă la procesul de perfecționare a activității C.A.E.R.. în vederea realizării programelor adoptate de comun acord pînă în anul 2000. care să asigure dezvoltarea echilibrată a tuturor țărilor membre. Secretarul general al P.C.R. a subliniat că nu se

ale științei și tehnicii. Președintele Nicolae Ceaușescu s-a referit, de asemenea, la necesitatea întăririi pe mai departe a rolului conducător al partidului și la necesitatea intensificării activității ideologice. „Nu se poate vorbi de o perfecționare a socialismului, a principiilor de dezvoltare economică socialistă, prin întoarcerea la forme capitaliste" — a spus secretarul general al P.C.R.Comitetul Central a hotărît ca cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român să fie convocat în a doua jumătate a lunii noiembrie a acestui an. Totodată. au fost aprobate orientările privind dezvoltarea economico- socială pentru cincinalul 1991— 1995 și în perspectivă pînă în anul 2000.

La plenară au fost dezbătute, de asemenea, rezultatele pe ansamblul economiei naționale în anul 1988. activitatea internațională a partidului pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al Xlll-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R.. precum și măsuri în vederea pregătirii al XIV-lea.Ziarul polonez LUDU", sub titlul plătit cuvintele general _ feleNicolae Ceaușescu, în deschiderea Plenarei C.C. al P.C.R. : să informez plenara, partid și întregul nostru la sfîrșitul lunii martie, a plătit complet datoria„Aceasta reprezintă un rezultat strălucit al muncii poporului nostru de dezvoltare economico-socia- lă a tării, demonstrează forța economiei socialiste românești și deschide perspective minunate pentru înfăptuirea programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism".Președintele Nicolae Ceaușescu a anuntat că. la sfîrșitul lunii martie. România și-a lichidat datoria externă — a relatat agenția kuweitiană KUNA. In cuvîntarea rostită în cadrul Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român. președintele Nicolae Ceaușescu a relevat că. în total, din 1975 pînă în martie 1989 România a plătit circa 21 miliarde dolari, din care dobînzile reprezintă peste 7 miliarde dolari.Sub titlul „România a încheiat plata datoriei sale externe", ziarul marocan „AL BAYANE" a informat, la loc de frunte, în prima pagină, despre anunțarea de tovarășul Nicolae Ceaușescu chitării integrale, la sfîrșitul martie, a datoriei externe a Cotidianul evidențiază faptul ceasta s-a făcut în condițiile unei continue dezvoltări a forțelor de producție, a economiei românești.Cotidianul libian „AL-FAJR AL- JADID". relatînd despre lucrările Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a e- vidențiat faptul Nicolae Ceaușescu tarea în totalitate nia a datoriei ei

Congresului„TRYBUNA „România a datoriile externe". redă rostite de secretarul al partidului, președin- Republicii. tovarășul„Doresc întregul popor că, România externă".

către a a- lunii țării, că a-

că președintele a anunțat achi- de către Româ- externe.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Președintele statului Pales
tina despre condițiile în care 
ar putea avea loc alegeri pe 
malul vestic al Iordanului și în 
Gaza • Violente dueluri de 
artilerie la Beirut și în regiunea 

Munților LibaneziCAIRO 17 (Agerpres). — La o conferință de presă organizată la Cairo, președintele Egiptului, Hosni Mubarak, și președintele statului Palestina, Yasser Arafat, au relevat că împărtășesc opinia că, in condițiile ocupației israeliene, nu are sens desfășurarea de alegeri pe malul vestic al Iordanului și in sectorul Gaza, cum propune Israelul sub presiunea S.U.A., în scopul de a reduce încordarea în teritoriile arabe ocupate și de a contracara acțiunile din cadrul revoltei populare palestiniene. Yasser Arafat a declarat că alegerile ar putea avea loc doar sub control internațional, în prezenta unor reprezentanți ai O.N.U., cu condiția încetării ocupației și a retragerii depline a trupelor israeliene.BEIRUT 17 (Agerpres). — In ambele sectoare — de est și de vest — ale Beirutului, cit și în regiunea Munților Libanezi au avut loc duminică dueluri de artilerie violente între forțele rivale. Cel puțin 20 000 de proiectile au căzut în timpul schimburilor de focuri asupra celor două sectoare ale capitalei libaneze. In urma luptelor, 40 de persoane au fost ucise și alte 197 rănite. Intre cei care și-au pierdut viața se afla și ambasadorul Spaniei la Beirut, arată agenția Efe. Au fost lovite, de asemenea, clădirea ambasadei Egiptului la Beirut, precum și reședințele ambasadelor S.U.A. și Franței.CAIRO 17 (Agerpres). — Vicepre- mierul și ministrul de externe al Egiptului. Esmat Abdel Meguid. a exprimat profunda preocupare a tării sale față de deteriorarea situației în teritoriile ocupate și în legătură cu practicile represive israeliene împotriva populației palestiniene. Aceste practici, a subliniat el, sînt contrare eforturilor pentru pacea și securitatea în regiune, transmite agenția MENA.KUWEIT 17 (Agerpres). — Vicepre- mierul și ministrul de externe al Kuweitului, șeicul Sabah AI-Ahmed Al-Jaber. va începe în următoarele cîteva zile un turneu în mai multe capitale arabe, în încercarea de a găsi o soluție crizei libaneze, scrie ziarul kuweitian „Al Qabas". După cum se precizează, scopul acestui turneu este de a se ajunge la încetarea focului în Liban și de a se aduce diferitele părți libaneze aflate în dispută la masa negocierilor.DAMASC 17 (Agerpres). — Președintele Siriei. Hafez Al-Assad, l-a primit pe Mohammed Malek Qas- sem, consilier politic al primului- ministru al Pakistanului, Benazir Bhutto, sosit Ia Damasc. In cadrul întrevederii, trimisul pakistanez a înmînat șefului statului sirian un mesaj din partea primului-ministru al Pakistanului referitor la situația djn., regiune. Mohammed Malek Qassem a conferit și cu ministrul de externe al Siriei, Farouk Al- Sharaa, cu care a discutat probleme privind relațiile bilaterale.

Tovarășului ZHAO ZIYANG
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist ChinezStimate tovarășe Zhao Ziyang,Am aflat cu profundă mîhnire vestea încetării din viată a tovarășului Hu Yaobang, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, militant de seamă al partidului și statului chinez.In legătură cu această grea pierdere vă exprim dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez sincere condoleanțe.Vă rugăm să transmiteți familiei îndoliate întreaga noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Acțiuni de protest 
de modernizare aBRUXELLES 17 (Agerpres). —Una din cele mai mari demonstrații pentru pace din Belgia s-a desfășurat la Bruxelles, cu participarea a peste 75 000 de oameni, reprezentînd cele mai diferite orientări politice și profesionale. la care au luat parte, de asemenea, liderii mai multor partide politice reprezentate în Parlament. Participanții la această acțiune de protest față de planurile N.A.T.O. de modernizare a armelor nucleare, care reprezintă. în fapt, o continuare a cursei înarmărilor atomice, purtau pancarte pe care se putea citi „NU, noilor rachete „Afară cu rachetele din tară!", „Trăiască pacea !“. relatează agențiile de presă.COPENHAGA 17 (Agerpres). — Conferința P.C. din Danemarca a adoptat o rezoluție specială care subliniază că trebuie să fie modernizată nu arma nucleară tactică a N.A.T.O.. ci concepția acestui bloc în domeniul apărării. Alianța Nord- Atlantică trebuie să-și pună politica în concordanță cu spiritul vremii și să renunțe la planurile de modernizare a armei nucleare tactice din Europa. înfăptuirea planurilor de modernizare ar însemna o nouă spirală a cursei înarmărilor nucleare și ar duce la creșterea încordării pe continent, se arată în rezoluția citată de agenția T.A.S.S. S-a cerut guvernului danez să se pronunțe împotriva oricărei forme de modernizare a armei nucleare și să sprijine eforturile vizînd eliberarea continentului de acest tip de armă de distrugere în masă.LONDRA 17 (Agerpres). — într-o rezoluție adoptată de secțiunea

împotriva planurilor 
rachetelor nucleareUniunii Sindicatelor Britanice din Scoția, care s-a desfășurat la Aberdeen, sînt condamnate ferm planurile N.A.T.O. de modernizare a rachetelor nucleare tactice. Un alt document cere desființarea tuturor „punctelor de sprijin" ale bazelor nucleare de pe teritoriul Marii Britanii. Reprezentanții celor 800 000 de membri de sindicat scoțieni s-au pronunțat, de asemenea, împotriva dotării submarinelor britanice cu rachete nucleare modernizate.BONN 17 (Agerpres). — „Să fie modernizat sistemul de asigurări sociale și nu rachetele nucleare !“ —aceasta a fost lozinca sub care au demonstrat. la Hamburg, lucrătorii din domeniul sanitar din R.F. Germania. Manifestanții s-au pronunțat împotriva reducerilor fondurilor destinate programelor sociale, grevate de cheltuielile cu caracter militar.OSLO 17 (Agerpres). — în Norvegia a fost lansată o amplă campanie la nivel national. în semn de protest fată de continuarea cursei înarmărilor și de menținerea pericolului de declanșare a unui confliot nuclear cu consecințe catastrofale pentru umanitate. în cadrul primei acțiuni a campaniei, desfășurată în capitală, participanții s-au pronunțat pentru sistarea programelor N.A.T.O. de modernizare a rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune și în favoarea creării unei zone lipsite de arme atomice în nordul Europei. Campania a fost inițiată de principala organizație de luptă pentru pace din tară, al cărei nume este — „NU, armelor atomice !“.

FRANȚA

Capitolele bugetare sociale afectate 
de cheltuielile militare sporitePARIS 17 (Agerpres). — La șantierele navale din orașul Brest a început construirea unui nou portavion francez cu un deplasament de 36 000 de tone. Nava — care va purta numele ..Charles de Gaulle" — va putea găzdui 40 de avioane de luptă și va avea un echipaj de 1 850 de oameni. După cum se preconizează, ea va fi dată în folosință la mijlocul anului 1996 și va Înlocui portavionul „Cle- manceau". intrat în dotarea forțelor navale franceze în 1961. Pe de altă

parte, se are în vedere lansarea la apă. în viitorul apropiat, a unui alt portavion de același tip, care va înlocui portavionul „Foch". Costul total al acestui program de modernizare a forțelor navale franceze se ridică la peste 20 miliarde de franci. Sumă care — avînd în vedere cererile opiniei publice franceze privind lichidarea șomajului. îmbunătățirea sistemului de asistentă socială — va afecta serios celelalte capitole ale bugetului national.
_ ____ ______________ ____ ________ T_. ______ la Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste a fost, de asemenea, reflectată de o s hotare.
Cuvîntarea rostită de tovarășul

Agenția iugoslavă TANIUG a subliniat : în cadrul Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român s-a adoptat hotărîrea ca, în viitor, nimeni și sub nici o formă să nu mai _ poată apela la nici un credit străin, ca întreaga dezvoltare economico-so- cială să o realizăm prin forțele proprii, în colaborare, desigur, cu toate statele lumii, dar pe principiul egalității și avantajului reciproc, a declarat președintele Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la Plenara Consiliului National al Frontului Democrației și Unității Socialiste.Președintele Nicolae Ceaușescu a evidențiat că, pe ansamblu, industria românească a cunoscut o creștere de 135 de ori, față de 1945. din care după Congresul al IX-lea din 1965 de 120 de ori, că venitul național a crescut de 40 de ori în această perioadă, din care după Congresul al IX-lea de 33 de ori.Adresîndu-se Plenarei Consiliului National al Frontului Democrației și Unității Socialiste — a transmis agenția CHINA NOUA — președintele Nicolae Ceaușescu a declarat : „Putem produce orice u- tilaje, mașini, și ne angajăm să fim competitivi în orice domeniu, cu cele mai bune produse realizate pe plan mondial. Intr-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 hotărîți să luptăm împotriva armelor nucleare". Președintele Nicolae Ceaușescu a declarat că România se pronunță ferm pentru eliminarea armelor nucleare din toate statele.

Nicolae Ceaușescuserie de agenții de presă de pestePreședintele României, Nicolae Ceaușescu, a declarat, în- tr-o cuvîntare rostită la Plenara Consiliului National al Frontului Democrației și Unității Socialiste, că, deși din punct de vedere tehnic România dispune de capacitatea de a produce arme nucleare, ea nu se angajează într-o asemenea direcție, deoarece este ferm hotărîtă să lupte împotriva acestor arme — a transmis și agenția spaniolă EFE.Președintele Nicolae Ceaușescu — adaugă agenția — a afirmat din nou că, la sfîrșitul lunii martie a acestui an, România a plătit în întregime datoria externă și a precizat : „Ne-am hotărît să nu mai depindem de nimeni, nici economic, nici politic. Să asigurăm cu adevărat independența poporului român, a națiunii noastre".Președintele Ceaușescu a subliniat in acest sens că Plenara Comitetului Central al P.C.R. a hotărît ca în viitor să nu se mai a- peleze la nici un credit străin, ca întreaga dezvoltare economico-so- cială a României să fie realizată prin forte proprii.Agenția austriacă A.P.A.. după ce a pus în evidentă sublinierea președintelui Nicolae Ceaușescu privind capacitatea României de a produce orice utilaje șini, a Nicolae la sfîrșitul lunii martie a acestui an, România a plătit în întregime datoria externă și a precizat că s-a adoptat o hotărîre ca în viitor nimeni și sub nici o formă să nu mai poată apela la nici un credit străin.

_ i sau ma- adăugat : Președintele Ceaușescu a anunțat că,
(Agerpres)

SESIUNE EXTRAORDINARĂ 
A PARLAMENTULUI ANDIN 

privind poziția față de problema 
datoriei externeLIMA 17 (Agerpres). — La 12 iulie vor avea loc în orașul columbian Cartagena lucrările unei sesiuni extraordinare a Parlamentului Andin — a anuntat, la Lima, președintele Senatului peruan, Romualdo Biaggi, citat de agenția Prensa Latina. Tema centrală aflată pe agenda dezbaterilor va fi poziția Grupului Andin (Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru și Venezuela) față de problema datoriei externe.

Grave consecințe ale 
politicii agresive a R. S.A. 
Date publicate de un studiu 

UNICEFDAKAR 17 (Agerpres). — Politica de destabilizare, acțiunile militare directe sau indirecte ale Africii de Sud împotriva statelor africane vecine. activitatea bandelor antiguvernamentale în Mozambic sau AngoLa. dominația și brutalitățile impuse de ani și ani de zile de regimul din R.S.A. Namibiei — toate acestea au lovit cel mai crunt în marea masă de copii și tineri. Un nou studiu al UNICEF, dat publicității în capitala Senegalului, relevă că în țările africane din sudul continentului, in 1988 numărul deceselor în rîndul copiilor a fost cu mult peste cel al victimelor bombardamentelor de la Hiroshima și Nagasaki. Potrivit studiului, din 3,5 milioane de copii. în țările membre ale S.A.D.C.C. (Conferința pentru Coordonarea Dezvoltării in Africa australă), 750 000 mor în fiecare an înainte de a împlini 5 ani din cauza conflictelor militare și a destabilizării generate de politica rasiștilor de la Pretoria.

NICARAGUA

Apel la apărarea cuceririlor revoluționare, 
la dezvoltarea țăriiMANAGUA 17 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul celei de-a IV-a Adunări naționale a tineretului san- dinist. desfășurată la Managua, președintele Nicaraguei. Daniel Ortega, a condamnat decizia S.U.A. de a sprijini financiar forțele antiguvernamentale „contras", arătînd că aceasta

pune în pericol eforturile de pace și amenință stabilitatea social-politică regională. In context, el a lansat tineretului nicaraguan apelul de a apăra pacea și cuceririle revoluționare. de a participa activ la dezvoltarea economică și culturală a tării, transmite agenția Prensa Latina.

E DE PRESA
scurt

Continuă întoarcerea 
la bazele dinLUANDA 17 (Agerpres). — Mar- rack Goulding, secretar general adjunct al O.N.U. însărcinat cu .probleme politice speciale, însoțit de alte oficialități ale O.N.U. și de reprezentant! ai guvernului de la Luanda, a inspectat. în sudul Ango- lei, o serie de baze ale Organizației Poporului din Africa de Sud- Vest (S.W.A.P.O.) — informează a- genția ANGOP. Potrivit aceleiași surse, pînă în prezent mai mult de 500 de luptători ai S.W.A.P.O. s-au întors de pe teritoriul Namibiei la bazele lor de pe teritoriul Angolei.

luptătorilor S.W.A.P.O. 
sudul AngoleiSe confirmă astfel îndeplinirea acordului de la 9 aprilie de încetare a focului între S.W.A.P.O. și trupele teritoriale sud-africane, precum și desfășurarea cu succes a reuniunii membrilor S.W.A.P.O. pe teritoriul angolez.

★La 14 aprilie, reprezentanții O.N.U. și „administratorul general" al Namibiei, sud-africanul Louis Pienaar, au hotărît să prelungească acțiunea de întoarcere a membrilor S.W.A.P.O. din Namibia în Angola cu încă o săptămînă.
Seminar internațional consacrat 

fuziunii nucleare la receROMA 17 (Agerpres). — La Centrul de cultură științifică „Ettote Majorana" din localitatea siciliană Erice a avut loc un seminar consacrat fuziunii nucleare la rece, la care au participat cunoscuți fizicieni din numeroase țări. Potrivit agenției italiene ANSA, participanții au relevat că acest proces care nu va prezenta riscuri a fost realizat deja în condiții de laborator, dar el nu va putea fi reprodus la scară industrială decît

în viitorii 10—20 ani. Problema în suspensie — au convenit specialiștii — este cea a dinamicii reacției care permite obținerea căldurii, adică a energiei utilizabile. Unii cercetători prezenți la Erice au avansat ideea efectuării de experiențe în zona vulcanilor Etna și Stromboli. din convingerea că, dacă fuziunea nucleară la rece a fost obținută în laborator, ea trebuie să se producă și în mediul natural.

TÎRGUL INTERNAȚIONAL DE LA MILANO. S-a deschis a 67-a ediție a Tirgului Internațional de la Milano, la care participă firme din 72 de țări. România este reprezentată de 11 Întreprinderi de comerț exterior, ale căror produse se bucură de aprecierea specialiștilor și a oamenilor de afaceri. Atrag în mod deosebit atenția exponatele industriei electronice și electrotehnice, chimice și petrochimice, ale industriei ușoare. Deschiderea oficială a tirgului a fost făcută de președintele Consiliului de Miniștri, Ciriaco de Mita.SESIUNEA COMISIEI SPECIALE DE CONTROL. La Geneva s-a deschis cea de-a IV-a sesiune a

Comisiei speciale de control, instituită în conformitate cu Tratatul sovieto-american de lichidare a rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune. In cursul lucrărilor vor fi analizate o serie de probleme de ordin tehnic și juridic privind aplicarea tratatului de mai sus, informează agenția T.A.S.S.PLENARA CONDUCERII P.C. GERMAN. La Diisseldorf a avut loc o plenară a conducerii Partidului Comunist German. Partici- pantii au dezbătut sarcinile comuniștilor din R.F.G. în lumina celui de-al IX-lea Congres al partidului. Au fost conturate, totodată, direcțiile actuale de acțiune ale P.C.G.

în domeniul politic și organizatoric.RIPOSTA FERMA NEOFASCIȘTILOR. Prin manifestații de protest, antifasciștii din zona Fers- feld (Rotenburg, landul vest-ger- man Hessa) au reușit să împiedice încercarea organizației neonaziste „Deutschen Volksunion" de a crea în această zonă o organizație locală și de a prezenta candidați la alegerile pentru Parlamentul (vest-)european. Participanții la manifestații — desfășurate din inițiativa sindicatelor vest- germane — au condamnat propaganda neonazistă, care încearcă să cîștige o parte a electoratului din R.F.G.NOUA ADMINISTRAȚIE A ORAȘULUI PALERMO are în componența sa doi membri ai Partidului Comunist. Potrivit relatărilor presei, aceasta este o situație deosebită în condițiile în care. în majoritatea orașelor mai importante din Italia, administrațiile sînt alcătuite după modelul pentapartit

al coaliției guvernamentale. In orașul Palermo însă. Partidul Socialist nu mai este reprezentat în administrația municipală din anul 1987.IN CIPRU au avut loc alegeri în organele locale ale puterii de stat, scrutin Ia care au luat parte 93 la sută din alegători. După cum notează presa cipriotă. în districtul Nicosia reprezentanții Partidu- dului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.) au devenit președinți ai organelor locale în 24 de localități, în timp ce la alegerile precedente ei au ocupat numai 15 locuri.PROPUNEREA UNOR AMENDAMENTE LA CONSTITUȚIA IRANIANA. Intr-o scrisoare adresată imamului Khomeiny, un grup de peste 130 deputați în Adunarea Națională Consultativă a Iranului (Majlisul) a propus adoptarea unor amendamente Ia Constituția țării, referitoare la sistemul juridic. structura organizatorică a guvernului și viitoarea conducere.

care să fie aprobate printr-un referendum național — transmite agenția I.R.N.A.NOI ACȚIUNI REVENDICATIVE în cadrul tradiționalei ofensive de primăvară au desfășurat oamenii muncii din Japonia. Au intrat în grevă, în sprijinul cererilor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viată, lucrătorii din domeniul transporturilor feroviare și șoferii de autobuze. Acțiunile greviste au cuprins cinci regiuni principale ale Japoniei.PROCESUL INTENTAT MEMBRILOR ORGANIZAȚIEI MAFIOTE „COSA NOSTRA". Cel de-al treilea mare proces, intentat unui număr de 124 de membri ai organizației mafiote „Cosa nostra", s-a încheiat, spre marea surpriză a opiniei publice italiene, cu absolvirea presupușilor principali conducători ai acesteia, inclusiv a „supercăpeteniei", Michele Greco, acuzat de a fi ordonat șapte asasinate în așa-numitul război al

Mafiei. Șase dintre Inculpați au fost condamnați la închisoare pe viață pentru comiterea crimelor amintite. 60 au fost achitați „din lipsă de probe", iar restul au fost condamnați la un total de 300 ani.ANALFABETISMUL ÎN LUME. In cadrul unei reuniuni internaționale desfășurate în orașul Mombasa din Kenya s-a relevat că, in prezent, numărul adulților în lume care nu știu să scrie și să citească se ridică la aproximativ 1 miliard, 98 la sută dintre aceștia aflîndu-se în țările lumii a treia. Reprezentantul tării-gazdă și-a exprimat speranța că în 1990 — Anul internațional de luptă împotriva analfabetismului — se va accelera procesul de aplicare a planului de acțiune pe următorii 10 ani în vederea eradicării complete a ne- științei de carte pe glob.SISTEM DE TESTARE. Cercetătorii americani de la Institutul național pentru boli de inimă, plă- mîni și sînge au anunțat că au pus

la punct un sistem de testare privind riscul unui atac de cord. Prin acest test se măsoară masa ventriculului sting al inimii, întru- cit s-a constatat că în cazul în care acesta este mai mare decît normal,, pericolul unui atac de cord în următorii patru ani sporește cu 60 la sută. Constatarea prin ecografie a unei asemenea deformări a ventriculului sting la persoanele în virstă reprezintă un indicator sigur al stării de sănătate a inimii — alături de colesterol, presiune arterială, o- bezitate și fumat. De aceea specialiștii au recomandat utilizarea examenului ecografic în controlul de rutină al bolnavilor.IARNA ȘI-A FĂCUT REAPARIȚIA ÎN SUDUL R.F.G. prin căderi de zăpadă și temperaturi sub punctul de îngheț. In zonele muntoase, temperaturile au scăzut pînă la minus 11 grade Celsius. In Bavaria au fost înregistrate ploi abundente și, în general, în întreaga tară temperaturile nu audepășit 10 grade Celsius.
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