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Expresie a deplinei unități a poporului in jurul 
partidului, al secretarului său general, a angajării 
revoluționare pentru înfăptuirea mărețelor obiective 

i de dezvoltare socialistă multilaterală a patriei, 

I ieri și-a încheiat lucrările

PLENARA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

■ jr

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,Plenara Comitetului Central al partidului a dezbătut, timp de două zile, Programul-Directivă, Tezele și măsurile politico-organi- zatorice privind convocarea și pregătirea Congresului al XIV-lea al partidului.De asemenea, în cadrul plenarei s-a analizat activitatea desfășurată de întregul popor sub conducerea partidului, pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului de dezvoltare economico-socială pe acest an, precum și prevederile planului pe 1990, ultimul an al celui de-al 8-lea cincinal.In deplină unanimitate, plenara a hotărît ca în noiembrie, anul loc Congresul al Partidului Comunist Român și a adoptat Programul-Directivă și Tezele pentru Congres, ce urmează să fie date publicității și supuse dezbaterii largi în partid, în organizațiile de masă și obștești, cu întregul nostru popor.Această largă dezbatere democratică în partid și cu întregul popor constituie, de altfel, o continuare a dezbaterilor de pînă acum, pe baza Tezelor din aprilie 1988 și a documentelor marelui forum democratic din noiembrie 1988.Se poate afirma că Programul- Directivă și — greșul al dezbaterile timp de un întregul popor și reprezintă gin- direa și conștiința revoluționară, voința întregii națiuni de a înfăptui neabătut Programul partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare fermă a României spre comunism. (Aplauze puternice, 
prelungite).

perioada 20—25 acesta, să aibă XIV-lea al

Tezele pentru Con- XlV-lea sintetizează ce s-au desfășurat an în partid și cu

Stimați tovarăși,Documentele adoptate în deplină unanimitate de Plenara Comitetului Central, ce urmează a fi dezbătute de întregul partid și popor și prezentate Congresului al XIV-lea al partidului, fac o analiză științifică a drumului parcurs

HOTĂ R î REA
Plenarei Comitetului Central cu privire 

la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al Partidului Comunist Român

Plenara C.C. al P.C.R., dînd expresie celor 
mai alese sentimente de înaltă stimă și prețuire, 
de nețărmurită dragoste și profundă recunoș
tință ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii, în deplin consens cu voința unanimă a 
întregului partid și popor, hotărăște să fie supu
să dezbaterii in adunările generale ale tuturor 
organizațiilor de bază din întreprinderi, instituții, 
unități agricole, in toate conferințele organiza
țiilor comunale, orășenești, municipale și jude
țene ale P.C.R., în întregul nostru partid propu
nerea ca la al XIV-lea Congres in inalta func
ție de secretar general al partidului să fie re
ales cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noas
tre, strălucitul conducător de partid și țară, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Comitetul Central iși exprimă in unanimitate 
ferma convingere că realegerea în fruntea 
partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu - 
eminent militant comunist și patriot inflâcărat, 
ilustru gihditor revoluționar, luptător ferm pen
tru realizarea țelurilor supreme ale clasei mun
citoare, genial făuritor al noului destin al țării 
și al celei mai luminoase epoci din istoria pa
triei, personalitate politică de excepție a lumii 
contemporane, care și-a consacrat și iși con
sacră de aproape șase decenii, cu abnegație 
și eroism, intreaga viață și activitate binelui și 
fericirii națiunii române, cauzei independenței și 
suveranității, socia-smului și păcii, înțelegerii și 
colaborării internaționale - constituie cea mai 
sigură garanție a edificării cu succes a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, pe baza 
aplicării creatoare a principiilor generale ale 
socialismului științific la condițiile concrete din 
țara noastră, a viitorului comunist al patriei, a 
înaintării neabătute a României spre cele mai 
inalte culmi de progres și civilizație.

Adoptind această hotărire, Plenara C.C. al 
P.C.R. subliniază rolul determinant al conducă
torului partidului și statului in vastul proces re

voluționar, unitar și neîntrerupt, pe care l-a cu
noscut România in perioada de glorie și mă
reție Inaugurată de istoricul Congies al IX-lea, 
moment decisiv in desfășurarea operei de con
strucție socialistă, in realizarea grandioaselor 
ctitorii, fără egal in multimilenara existență a 
patriei, ce au dat, spre mindria și satisfacția 
poporului român, o neasemuită strălucire chipu
lui țârii, un loc de frunte și un binemeritat pres
tigiu in rîndul națiunilor lumii.

Cursul înnoitor, revoluționar, dinamic pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a imprimat vie
ții economico-sociaie din patria noastră, in lumi
noasa perioadă deschisă de Congresul al IX-lea, 
și-a pus din plin amprenta asupra dezvoltării 
sănătoase și viguroase a economiei naționale, 
a întregii opere de edificare a socialismului in 
România, cu poporul și pentru popor.

Comitetul Central evidențiază și cu acest pri
lej meritul de uriașă însemnătate al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în definirea, intr-o viziune 
științifică și unitară, a trăsăturilor și strategiei 
fiecărei etape de construcție socialistă, a apă
rării principiilor fundamentale ale socialismului, 
ca orinduire superioară oricăror forme de orga
nizare socială care au existat pină acum in is
toria umanității.

întregul nostru partid și popor dau cea mai 
inaltă apreciere contribuției decisive, hotâritoare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
programelor realiste și profund mobilizatoare de 
dezvoltare intensivă, multilaterală a patriei pe 
seama cuceririlor revoluției tehnico-științifice și 
noii revoluții agrare, care au asigurat ritmuri 
dinamice de creștere a forței economice, a in
dustriei și agriculturii, ridicarea necontenită a 
nivelului de viață al celor ce muncesc, înflo
rirea învățâmintului, științei și culturii, factori 
de cea mai mare însemnătate in făurirea so
cialismului și comunismului.

Plenara Comitetului Central prețuiește în mod 
deosebit inalta răspundere cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu asigură întărirea continuă a 
gloriosului nostru partid comunist - centru vi
tal al națiunii - creșterea rolului conducător, a 
forței sale politice și organizatorice in intreaga 
operă de construcție socialistă in România. To
varășului Nicolae Ceaușescu îi revine meritul 
deosebit de a fi elaborat teze și orientări 
profund științifice, novatoare, cu privire la orga
nizarea și conducerea întregii vieți economice 
și sociale, crearea unui larg și cuprinzător sis
tem al democrației muncitorești-revoluționare, 
creșterea rolului clasei muncitoare - clasa cea 
mai înaintată a societății - perfecționarea func
țiilor statului, apărarea și întărirea continuă a 
proprietății socialiste.

Slujind cu inepuizabilă energie și devotament 
patriotic interesele vitale ale țării și po
porului român, cauza edificării socialismu
lui și comunismului in patria noastră, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a afirmat cu putere, prin 
cuvint și faptă, ca strălucit promotor al unei noi 
gindiri in viața internațională, ca apărător con
secvent și hotărît al aspirațiilor fundamentale 
ale popoarelor, impunindu-se in conștiința în
tregii omeniri ca mare Erou al păcii, înțelegerii 
și colaborării intre toate națiunile lumii.

in aceste momente înălțătoare, de vibrantă 
trăire patriotică, Comitetul Central, comu
niștii, întregul popor iși exprimă intr-un sin
gur gind voința nestrămutată ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales la Congresul 
al XIV-lea in funcția supremă de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, de a con
tinua neabătut, sub steagul de luptă al glorio
sului nostru partid, strins uniți in jurul genialu
lui său conducător, măreața operă de edificare 
pe pămintul patriei a celei mai drepte și mai 
umane orinduiri, a visului de aur al omenirii - 
comunismul !

de poporul român în dezvoltarea sa economico-socială, în formarea națiunii și a statului național unitar român, în dezvoltarea generală a forțelor de producție, a științei, -- -■zări obținute lismului, a dezvoltare a românești.Pe această rectivă și Tezele stabilesc orientările de perspectivă privind dezvoltarea patriei noastre în noua etapă, pină în anii 2000—2010. în aceste documente se subliniază, cu îndreptățită mindrie, marile realizări obținute de poporul român în dezvoltarea sa economico-socială, în edificarea societății socialiste și se dau perspective minunate pentru făurirea cu succes a etapei superioare de realizare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea fermă a României spre visul de aur — spre comunism. 
(Aplauze puternice, prelungite).România, poporul nostru au ajuns la un asemenea nivel de dezvoltare încît se impune ca o necesitate vitală o analiză, chiar foarte succintă, a drumului parcurs în întreaga sa istorie, de la primul stat centralizat al dacilor, de acum 20(10 de ani, și pină in prezent. Este necesar ca, în cadrul dezbaterilor în partid și cu toți oamenii muncii, să fie pusă cu putere în evidență lupta poporului român pentru formarea sa, a limbii și culturii proprii, pentru realizarea națiunii române, a statului național unitar.Pentru a înțelege bine stadiul în care se găsește astăzi România este necesar să fie puse în evidență momentele cele mai importante ale luptei pentru formarea Principatelor Române, subliniin- du-se legătura strînsă, dintotdea- una, între Țara Românească, Moldova și Transilvania, punîn- du-se cu putere în relief luptele îndelungate și hotărîte împotriva dominației străine, a imperiilor din acele vremuri, faptul că numai ca urmare a luptei împotriva dominației străine, a apărării cu arma în mină a independenței și dreptului poporului de a-și forma un stat propriu unitar s-au realizat năzuințele și visurile celor mai înaintați reprezentanți ai poporului nostru — visul însuși al națiunii noas
tre. (Vii și puternice aplauze).Este necesar să se pună cu putere în evidență faptul că întotdeauna din rîndul poporului s-au ridicat forțe politice și sociale înaintate, care au pus mai presus de toate interesele poporului, viitorul său liber și independent.Trebuie să subliniem rolul important al revoluției lui Horia, Cloșca și Crișan de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea, revoluția lui Tudor Vla- dimivescu din 1821, revoluția bur- ghezo-democratică din 1848, care au avut un rol de importanță deosebită în dezvoltarea și formarea națiunii și a statului național unitar român, în lupta împotriva dominației străine. pentru deplina independență națională. (Aplauze puternice, pre
lungite).Nu vom putea înțelege bine stadiul actual al dezvoltării societății românești fără a pune în evidență importanța Unirii Principatelor din 1859, sub conducerea lui Cuza, care a marcat un moment nou în istoria milenară a poporului român și a deschis calea dezvoltării moderne a patriei noastre.Așa cum trebuie să subliniem cu toată hotărîrea proclamarea independenței și războiul de independență din 1877—1878, care a lichidat dependența de imperiul otoman, constituind un nou moment important în dezvoltarea națiunii și a poporului nostru.De asemenea, trebuie să subliniem cu toată tăria importanța istorică a unirii Transilvaniei cu România, în 1918, și formarea sta

culturii, a marilor reali- în construcția socia- stadiului actual de societății socialistebază, Programul-Di-

tului național unitar, care a creat condițiile dezvoltării națiunii noastre, a forțelor de producție și a nivelului general de dezvoltare al poporului. (Vii și îndelungate 
aplauze).întreaga istorie a patriei noastre este rezultatul luptelor grele, cu arma în mină, împotriva dominației străine, pentru progres, libertate și independență, duse de masele populare, de întregul popor, adevăratul făuritor al națiunii noastre, al progresului economico- social. (Aplauze puternice, pre
lungite).Este adevărat că dezvoltarea patriei noastre, in toate aceste etape istorice, a fost frînată de dominația de sute străine, iar dezvoltarea în a doua trecut, de _ noastră â capitalului și a monopolurilor străine, care au stăpînit și jefuit bogățiile țării pînă la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă din august 1944.Așa cum am menționat în Expunerea la marele forum democratic clin noiembrie anul trecut, tocmai datorită dominației monopolurilor și capitalului străin. România a rămas în continuare o țară slab dezvoltată, nivelul de viață al poporului nostru foarte scăzut, în timp ce nurtiai în anii dezvoltării capitaliste monopolurile imperialiste au acaparat din România peste 100 miliarde de dolari.Toate acestea au făcut ca poporul român să rămînă, așa cum spunea EmineScu în unele din versurile sale, „sărac în țară săracă".Este necesar în întreaga dezbatere din partid și Cu întregul popor să subliniem rolul hotărîtor al revoluției de eliberare socială și națională din 1944, care a lichidat pentru totdeauna dominația imperialistă, a deschis calea spre adevărata independență, creînd condițiile ca poporul să poată să-și făurească viitorul așa cum își dorește, fără nici un amestec din afară.După 23 August 1944, armata română, împreună cu întregul popor, a dus lupte eroice, alături de armata sovietică, pentru eliberarea deplină a patriei de armatele hitleriste și horthyste și apoi pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, pînă la victoria finală asupra Germaniei hitleriste.In același timp, în țară s-au desfășurat lupte revoluționare pentru dezvoltarea democratică a țării și trecerea la făurirea noii orînduiri sociale.In această perioadă scurtă s-au realizat unitatea clasei muncitoare și partidul unic al clasei muncitoare, s-a întărit unitatea tuturor forțelor patriotice, democratice, a întregului popor, creindu-se condițiile necesare pentru trecerea la făurirea cu succes a socialismului.în cei 40 de ani de construcție socialistă, și îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, în 1965, poporul român, sub conducerea gloriosului nostru partid comunist, a străbătut mai multe etape istorice și a ajuns la un a- semenea nivel de dezvoltare economico-socială, de civilizație generală cum nu s-a realizat într-o perioadă de sute de ani și — aș sublinia în mod deosebit — în întreaga perioadă de dezvoltare capitalistă.Toate acestea atestă, cu puterea faptelor de netăgăduit, că numai și numai o dată cu lichidarea exploatării și asupririi capitaliste, a dominației străine și trecerea la făurirea unei noi orînduiri, a socialismului, au fost posibile aceste minunate realizări în dezvoltarea generală a patriei noastre, creșterea puternică a forțelor de

de ani a imperiilor o dată cu trecerea la capitalistă a României jumătate a secolului pătrunderea in țara
altor așe- au schim- înfățișarea general de

producție, a industriei de peste 135 de ori, din care de 120 de ori după Congresul al IX-lea al partidului, a producției agricole de peste 10 ori, din care de 6 ori după Congresul al IX-lea, precum și sporirea venitului național de peste 40 de ori, din care de 33 de ori în aceeași perioadă de după Congresul al IX-lea.Pe drept cuvînt, atît în Programul-Directivă, cit și în Tezele pentru Congresul al XIV-lea, se înfățișează pe larg dezvoltarea puternică a forțelor de produtție pe întregul teritoriu, creșterea puternică a fondurilor fixe, a construcțiilor de locuințe și a zăminte culturale, care bat în mod radical patriei noastre, nivelul trai al întregii națiuni.Făiă nici o îndoială, așa cum pe drept cuvînt se subliniază în documentele adoptate de plenară, au fost unele greutăți, au fost o 
serie de lipsuri, într-o anumită perioadă s-au manifestat abuzuri încălcarea legalității socialiste, dar partidul nostru comunist a tras concluziile necesare, îndeosebi după Congresul al IX-lea, și a adoptat măsurile pentru lichidarea cu deșăvirșire a acestor stări de lucruri, pentru ca asemenea ilegalități să nu se mai poată întimpla niciodată.Au fost adoptate măsurile necesare în vederea dezvoltării puternice a democrației muncitorești- revoluționare, realizîndu-se un nou cadru democratic, care asigură participarea activă a întregului popor la făurirea conștientă a viitorului său liber și independent, socialist și comunist. (Aplauze 
puternice, îndelungate).Ce se poate spune și ce trebuie sa subliniem cu tărie acum, cînd facem bilanțul drumului parcurs în construcția socialismului, cînd privim cu îndreptățită mîndrie la nivelul malt la care a ajuns România astăzi, care, dintr-o țară slab dezvoltata, a devenit o țară industrial-agrară în plină dezvoltare pe baza celor mai noi cuceriri ale științei, tehnicii, ale cunoașterii umane in general ?Se poate și trebuie să afirmăm • cu toată tăria că numai și numai socialismul a asigurat aceste mărețe și minunate realizări ale națiunii noastre. (Aplauze puter
nice. prelungite). Așa cum trebuie subliniat că, pe ansamblu, socialismul și-a demonstrat forța și vigoarea sa și că el reprezintă viitorul omenirii de libertate, de bunastare, de egalitate și pace (Vii 
aplauze).Pe baza realizărilor noastre, a succeselor înregistrate în dezvoltarea generală a socialismului, trebuie să adoptăm o atitudine fermă împotriva oricăror încercări de denigrare a socialismului. Considerăm că preocuparea pentru per- secționarea dezvoltării socialismu- lui în diferite țări trebuie să se iealizeze nu de pe poziții de negare sau subapreciere a forței Socialismului, ci de pe poziții de afirmare a forței și superiorității socialismului - care reprezintă viitorul întregii omeniri. Trebuie să se respingă cu fermitate încercai i le cercurilor reacționare, imperialiste de a destabiliza și a Ponegri socialismul, în scopul vădit de a frîna — cel puțin — de a intîrzia — într-un fel sau ajtul — drumul sau marșul popoarelor .spre lichidarea asupririi Si inegalității, spre o lume mai dreapta și mai bună.Trebuie să subliniem cu întreaga forța că numai și numai socialismul asigură popoarelor condiții pentru lichidarea înapoierii, sărăciei. pentru adevărata independen- ța economico-socială, pentru bună- stare și fericire, pentru o pace
(Continuare in pag. a 11-a)Oamenii muncii din industrie și agricultură raportează importante succese în îndeplinirea planului, realizarea unor mari producții agricole

In paginile a Vl-a și a Vll-a
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(Urmare din pag. I) trainică, pentru colaborare intre toate popoarele lumii I (Aplauze 
puternice, prelungite).In dezbaterile ce vor continua în partid și cu întregul popor trebuie subliniată cu tărie importanța aplicării legilor generale ale dezvoltării sociale, a principiilor socialismului științific la condițiile și realitățile din fiecare țară.Pornind de Ia faptul că socialismul se realizează în condiții diverse de la o țară la alta, că nu există șabloane și „modele", trebuie să avem permanent în vedere că socialismul nu se poate înfăptui decît pe baza principiilor socialismului științific, a înlăturării inegalităților și a asupririi omului de către om, prin realizarea unor relații noi de producție, a unei adevărate dreptăți sociale.în același timp, trebuie să punem cu putere în evidență rolul fundamental, hotărîtor al proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție, faptul că proprietatea întregului popor și proprietatea cooperatistă reprezintă una din cerințele vitale pentru realizarea noii orînduiri sociale. A- ceasta impune ca o necesitate obiectivă să acționăm permanent pentru întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste, pentru perfecționarea mijloacelor de bună gospodărire a acesteia de către colectivele de oameni ai muncii.Proprietatea particulară asupra principalelor mijloace de produe- ție, împărțirea societății în clase antagoniste, în asupritori și asupriți reprezintă, de fapt, o încălcare a legilor obiective ale naturii și dezvoltării sociale, constituie rezultatul violenței și forței.însăși dezvoltarea socială, a științei, a tehnicii a impus realizarea marii industrii, a muncii sociale în comun, așa cum viața arată că numai marea proprietate în agricultură asigură condițiile necesare dezvoltării continue a forțelor de producție. Ceea ce trebuie să realizeze socialismul este lichidarea proprietății particulare asupra mijloacelor de producție și trecerea acestora în mîinile ade- văraților stăpînl — ale muncitorimii. ale intelectualității, a pă- mîntului în mîna țărănimii, în cadrul cooperativelor agricole de producție, al marii proprietăți socialiste.Orice diminuare a rolului marii proprietăți industriale și agricole socialiste, întoarcerea la anumite forme ale proprietății capitaliste — chiar a micii proprietăți — înseamnă o dare înapoi cu zeci și zeci de ani, înseamnă a pune în pericol nu numai dezvoltarea socialismului, dar însăși dezvoltarea economico-socială a popoarelor, bunăstarea și independența lor.Este bine să nu se uite tezele lui Lenin după care „mica producție generează capitalism și burghezie permanent, zi de zi, ceas de ceas, spontan și în proporții de masă". toate acestea, cadrul largii aveaGîndindu-ne la este necesar ca, în dezbateri democratice ce va loc pînă la Congres, să subliniem cu toată forța necesitatea întăririi și dezvoltării continue a proprietății socialiste, a apărării acesteia ca una din cerințele vitale pentru dezvoltarea viitoare a patriei noastre, care va asigura — așa cum a demonstrat practica anilor construcției socialismului — progresul continuu al forțelor de producție, al științei, culturii, al nivelului de trai, material și spiritual, al poporului, ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, întărirea independenței și suveranității ~ 

(Aplauze prelungite. 
Se scandează îndelung 
și poporul !“).

României ! 
îndelungate. 

„Ceaușescu

Stimați tovarăși,Sînt bine cunoscute realizările din primii trei ani ai actualului cincinal, în care producția industrială a crescut anual cu peste 5 la sută.Pe primele 6 luni din acest an, am realizat în industrie o creștere a producției de circa 6 ia sută și avem toate condițiile necesare pentru realizarea în bune condiții a planului pe întregul an.în agricultură, am obținut în primii trei ani ai actualului cincinal producții anuale de peste 30 milioane tone cereale. în primele șase luni din acest an, am obținut și în agricultură, în general, rezultate bune. Se desfășoară din plin lucrările de recoltare a cerealelor de vară.Orzul a fost recoltat de pe circa 83 la sută din suprafața însămîn- țată și se poate afirma că avem cea mai bună producție de pînă acum. Pe ansamblu, ■ vom obține cel puțin 7 000 de kg de orz la hectar pe întreaga țară. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Pînă acum, un număr de 22 de județe au obținut producții de peste 7 000 kg, iar 14 județe, de peste 7 500 kg la hectar. Avem și un județ care s-a apropiat de 8 000 de kg. îi mai lipsesc numai 20 de kg. Dacă strîngea fără pierderi, trecea de 8 000 kg !Avem 3 cooperative agricole de producție cu o producție de orz de peste 11 000 de kg. Aceasta reprezintă, de fapt, obiectivul noii revoluții agrare în deceniul următor, 

pînă în anul 2000 ! (Vil și puternice aplauze).Un număr de 27 unități agricole au obținut o producție de 9 000 și peste 10 000 de kg la hectar, iar 102 unități cooperatiste și de stat, o producție între 8 000—9 000 kg orz la hectar. Avem și 203 unități cu producții între 7 000 și 8 000 de kg.într-adevăr, putem afirma că producțiile obținute Ia orz demonstrează marile posibilități ale a- griculturii socialiste românești și că, de pe acum, începe să se afirme în viață aplicarea cerințelor noii revoluții agrare privind efectuarea lucrărilor agricole.A început și se desfășoară din plin recoltarea griului într-un număr important de județe. Pe baza rezultatelor și a evaluărilor, se poate spune că vom avea și la grîu cea mai bună producție de pînă acum !Se prezintă, de asemenea, bine și celelalte culturi agricole — porumbul, floarea-soarelui și altele. Avem deci toate condițiile să obținem in acest an, așa cum ne-am propus, cea mai bună producție agricolă de pînă acum !Realizări importante avem în toate sectoarele economico-so- ciale.Este necesar să menționăm că toate aceste realizări din întregul cincinal și din întregul deceniu au fost obținute în condițiile grele ale crizei economice mondiale, care a afectat, din 1980, într-o măsură sau alta, toate statele lumii, și îndeosebi, țările în curs de dezvoltare.Dezvoltarea economico-socială a patriei noastre a creat condițiile necesare pentru plata, an de an, a datoriei externe și lichidarea a- cesteia, în luna martie a acestui an. Aceasta reprezintă, așa cum am menționat, o mare victorie, care demonstrează forța economiei noastre, care ne-a permis să a- sigurăm adevărata independență și suveranitate a patriei, să^ nu mai depindem și să nu mai plătim •sub o formă sau alta tribut nimănui, pentru că și dobînda reprezintă de fapt o camătă, un tribut. (Vii aplauze).Am realizat lichidarea datoriei externe, alocînd, totodată, peste 2 000 miliarde lei, echivalentul a circa 200 miliarde dolari, pentru, dezvoltarea economico-socială â patriei, în deceniul acesta. în a- celași timp, din 1980 și pînă în 1989 au avut loc două majorări ale retribuțiilor reale ale oamenilor muncii, precum și sporirea tuturor pensiilor.După cum este cunoscut, înce- pînd de anul trecut a fost majorată retribuția minimă de la 1 500 la 2 000 lei lunar, iar pînă la sfîrșitul lunii iulie toți oamenii muncii vor primi retribuțiile mărite.în același timp, au sporit cheltuielile social-culturale finanțate de la buget, de la 9 975 lei pe o familie, în 1980, la 12 436 lei, în 1985, și la 14 900 Iei în acest cincinal, pină în 1990.A avut loc o creștere generală a nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor, de- monstrînd cu puterea faptelor că tot ce realizăm în România servește dezvoltării patriei, bunăstării poporului, ridicării nivelului de trai material și spiritual al întregii națiuni, țelul suprem al politicii partidului nostru, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în 
România. (Aplauze puternice, pre
lungite).Totodată, în prima parte a a- cestui an am anulat datoriile cooperativelor agricole de producție, de peste 113 miliarde lei, ceea ce demonstrează atît forța economiei naționale și a sistemului financiar, cît și politica justă, de sprijinire a dezvoltării agriculturii, pentru asigurarea sporirii contribuției sale la dezvoltarea generală a țării. (Aplauze puternice, prelun
gite).Toate realizările din acest cincinal — ca de altfel tot ceea ce am realizat în anii socialismului — demonstrează cu puterea faptelor de netăgăduit justețea politicii partidului nostru comunist de a- plicare creatoare a legilor obiective, a principiilor socialismului științific la realitățile din patria noastră.Remarcabilele înfăptuiri în dezvoltarea patriei demonstrează cu putere superioritatea socialismului, faptul că numai și numai în condițiile cînd poporul a devefiit cu adevărat stăpîn pe destinele sale se poate asigura lichidarea, într-un timp relativ scurt, a înapoierii, se asigură progresul eco- nomico-social, bunăstarea, independența și suveranitatea țării.Trebuie să subliniem cu toată tăria că tot ceea ce am realizat este rezultatul muncii pline de abnegație a minunatei noastre clase muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor, care, într-o deplină unitate, înfăptuiesc neabătut politica internă și externă a patriei noastre, care asigură înălțarea României pe noi culmi de progres și civilizație.Pentru toate aceste mărețe realizări, adresez de la tribuna Plenarei Comitetului Central al partidului cele mai calde felicitări clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, 

întregului popor, împreună cu urarea de noi și noi realizări și succese în toate domeniile de activitate, de ridicare a patriei la un nou nivel de dezvoltare economico- socială, de bunăstare și progres. (Vii 
și puternice aplauze ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — eroism, 
România — comunism !“).

Dragi tovarăși.Este necesar ca, în următoarele 6 luni, să facem totul pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a planului pe întregul an, atît în industrie, cît și în agricultură și în celelalte ramuri. Să încheiem acest an cu cele mai bune rezultate și să punem astfel o bază trainică pentru realizarea cu succes a întregului cincinal !Prevederile planului de dezvoltare economico-socială pe 1990, adoptat în unanimitate de plenară, asigură realizare'a în cele mai bune condiții a prevederilor întregului cincinal 1986—1990. In anul 1990, producția-marfă industrială va fi cu circa 40 la sută mai mare față de 1985, iar producția agricolă, cu circa 35 la sută mai mare. Doresc să atrag atenția în mod deosebit asupra activității comerțului exterior, și în primul rînd a măsurilor de realizare ritmică, zi de zi, a producției de export și exportului.Va trebui, de asemenea, să se înfăptuiască cu fermitate toate prevederile planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială, pentru îmbunătățirea calității în toate sectoarele, creșterea mai puternică a productivității muncii, a eficienței economice și rentabilității.Se impune să luăm toate măsurile pentru ca, începînd din trimestrul III al acestui an, să nu mai avem produse și întreprinderi cu pierderi.Să aplicăm cu toată fermitatea programele de organizare și modernizare, normativele economico- financiare și noul sistem de prețuri.Să întărim în toate domeniile ordinea, disciplina, spiritul revoluționar de muncă.Realizarea în cele mai bune condiții a planului pe acest an și pe 1990 va asigura atît ridicarea nivelului general de dezvoltare al patriei noastre, cît și trecerea la un nou nivel și stadiu al societății noastre socialiste, cate vă Crea • condițiile necesare pentru trecerea la înfăptuirea celui de-al 9-lea plan cincinal și a perspectivelor de dezvoltare a României pînă în anii 2000, astfel încit să încheiem planul pe acest an și pe întregul cincinal cu cele mai bune rezultate și să dăm un nou avînt dezvoltării generale a patriei. (Vii și puternice 
aplauze).

Stimați tovarăși,Documentele adoptate de Plenara Comitetului Central stabilesc orientările de perspectivă privind dezvoltarea societății românești pînă în anii 2000 și în continuare pentru începutul mileniului al treilea.Pornind de Ia stadiul actual, în cincinalul al 9-lea și pînă în anul 2000 trebuie să asigurăm creșterea în continuare a forțelor de producție, accentuînd în toate domeniile dezvoltarea intensivă, ca o cerință esențială pentru realizarea obiectivului strategic al partidului și poporului nostru.Deși în multe domenii, din punct de vedere fizic, producția realizată este la nivelul țărilor celor mai dezvoltate, este necesar să facem astfel îneît în cincinalul viitor și pînă în anul 2000 să realizăm o asemenea perfecționare și modernizare a activității îneît să asigurăm un înalt nivel tehnic, calitativ, valorificarea superioară a materiilor prime, a forței de producție a poporului nostru.Se poate aprecia că pornind de la nivelul de dezvoltare din 1990 pînă în anii 2000—2005 se va putea dubla producția industrială și asigura o producție agricolă stabilă de 40—45 milioane tone cereale, o dublare a venitului național, ridicarea generală, pe această bază, a gradului de civilizație, a nivelului de trai material și spiritual al poporului.Toate acestea impun să se acționeze cu și mai multă fermitate pentru dezvoltarea cercetării teh- nico-științifice, astfel îneît România să devină, în această perioadă, pînă la sfîrșitul mileniului al doilea și începutul mileniului al treilea, o puternică forță a progresului tehnico-științific, cu un înalt nivel, tehnic și științific, de dezvoltare, în toate domeniile.Aceasta reprezintă, de altfel — așa cum am menționat nu o dată — cerința legică pentru înfăptuirea Programului partidului, pentru făurirea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism.A rămîne în urmă în domeniul cercetării științifice și tehnicii, al cunoașterii umane înseamnă a rămîne în urmă în construcția socialismului, în dezvoltarea generală a forțelor de producție, a întregii societăți. Or, societatea noastră socialistă creează cele mai bune condiții pentru realizarea rapidă a unui înalt nivel de cercetare științifică și tehnică, de ridicare a gradului general de cunoștințe pentru a asigura crearea unui popor cu o înaltă conștiință revoluționară, științifică, culturală.

Dispunem de o puternică forță științifică. Avem importante realizări în cercetarea științifică și tehnică, precum și programe de largă perspectivă pentru toate, domeniile economico-sociale, și pentru cercetarea fundamentală.In mod corespunzător este necesar să acționăm cu toată hotărîrea pentru realizarea programelor de modernizare și organizare a activității pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, pentru a acționa ca adevărați revoluționari în toate domeniile.In același timp, trebuie să perfecționăm în continuare învăță- mîntul de toate gradele, asigurînd o temeinică pregătire profesională, tehnică și științifică, a tuturor oamenilor muncii.începînd din 1990 întregul tineret va urma treapta a Il-a de liceu, deci se va generaliza învăță- mîntul de 12 ani.încă din primii ani ai celui de-al 9-lea cincinal vor intra în producție tinerii absolvenți ai învățămîn- tului de 12 ani, în toate sectoarele.Se creează astfel condițiile pentru ridicarea nivelului general profesional, tehnic, științific și cultural al tuturor oamenilor muncii, al întregului popor.Trebuie să așezăm la baza întregului învățămînt cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane în general, concepția revoluționară despre lume și viață — materialismul dialectic și istoric.O atenție deosebită va trebui să acordăm, in continuare, înfăptuirii ferme â politicii partidului și statului cu privire Ia apărarea și păstrarea mediului înconjurător, îndeosebi va trebui asigurată îndeplinirea riguroasă a programelor naționale de combatere a eroziunii solului, realizarea programelor de împăduriri, de combatere a poluării și păstrarea curată a apelor, a mediului înconjurător în general.Pornind de la principiile auto- gestiunii și autofinanțării bazate pe autoconducere, trebuie să asigurăm aplicarea fermă a normelor economico-financiare, a principiilor de formare a prețurilor, de creștere continuă a rentabilității economice în toate domeniile de activitate.Nu doresc să mă refer acum Ia dezvoltarea diferitelor ramuri și sectoare de activitate ; ele își gă-, sesc locul corespunzător în Pro- gramul-Directivă și asigură dezvoltarea armonioasă a economiei naționale, avind la bază atît dezvoltarea industriei, cît și a agriculturii ca ramură de bază și, în mod corespunzător, și a celorlalte sectoare, care dau o perspectivă de lungă durată de ridicare a patriei noastre la un înalt nivel de dezvoltare, pe noi culmi de progres și civilizație.Este necesar ca, în cadrul dezbaterilor în întreprinderi, centrale, ministere, institute de cercetări, în unitățile agricole de stat și cooperatiste, în toate sectoarele să se analizeze și să se stabilească noi țnăsuri, să se prezinte noi propuneri privind perfecționarea și înfăptuirea neabătută în condiții cît mai bune a obiectivelor privind dezvoltarea viitoare a patriei noastre. Să facem astfel ca dezbaterile Ce vor avea loc, din partid și cu întregul popor, să asigure ca documentele ce vor fi prezentate Congresului și vor fi adoptate de Congres să reprezinte gîndul, voința unanimă a națiunii noastre, hotărîrea de a înfăptui neabătut programul de făurire a socialismului și comunismului în România ! 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.l", „Ceaușescu, 
România, stima noastră și min- 
dria !“).

Stimați tovarăși,Dezvoltarea puternică a economiei țării noastre a creat condițiile necesare participării active la diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale și spirituale cu alte state ale lumii, fără deosebire de orinduire socială. Schimburile economice și de cooperare în producție ale României cu alte state au crescut de peste 45 de ori față de 1950.Un Ioc important îl ocupă schimburile economice și de cooperare cu țările socialiste, care au o pondere de circa 50 la sută din volumul comerțului nostru exterior.Relațiile economice cu țările în curs de dezvoltare au crescut continuu și astăzi reprezintă circa 25 la sută.S-au dezvoltat, de asemenea, relațiile cu țările capitaliste dezvoltate, care dețin și ele 25 la sută din comerțul exterior al României.Avînd în vedere nivelul actual al schimburilor internaționale, cît și programul de dezvoltare economico-socială a patriei, avem în vedere să extindem schimburile economice, cooperarea în producție cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială.Trebuie să se înțeleagă bine de întregul partid, de întregul popor, de toate cadrele din economie, că dezvoltarea schimburilor economice, extinderea cooperării în producție reprezintă o necesitate obiectivă.

De aceea trebuie să acționăm cu mult mai multă hotărîre pentru dezvoltarea colaborării economice, să participăm mult mai activ, pe baza cooperării in producție, la dezvoltarea relațiilor economice, acordînd o atenție deosebită in acest sens cooperării în producție cu țările în curs de dezvoltare. Așa cum se subliniază în Directive, pină în anul 2000 trebuie ca activitatea de comerț exterior să cunoască o dezvoltare mult mai puternică, iar exportul să reprezinte cel puțin 30 la sută din totalul producției-marfă.Consider că este necesar să subliniez rolul important pe care l-a avut și îl are C.A.E.R. în dezvoltarea cooperării și colaborării între țările socialiste membre și, totodată, necesitatea colaborării mult mai active cu toate țările socialiste.Acum se discută mult în C.A.E.R. despre problemele perfecționării activității economice.Unii economiști ar dori să se renunțe la principiile C.A.E.R. și ne recomandă să luăm ca bază Piața Comună și principiile din Piața Comună. Este evident că asemenea recomandări sînt cu totul străine de socialism și de C.A.E.R.După părerea noastră, cadrul actual și principiile de bază ale C.A.E.R. reprezintă o bază bună și trebuie să constituie cadrul pentru dezvoltarea colaborării vi-- itoare.Aceasta presupune însă să se înfăptuiască neabătut prevederile din statutul C.A.E.R, privind necesitatea unei egalizări relative a nivelurilor de dezvoltare ale țărilor membre. Perfecționîndu-și formele și relațiile de colaborare, de specializare și cooperare în producție, trebuie să se pornească de la necesitatea dezvoltării fiecărei economii naționale, a unei dezvoltări relativ egale, să se asigure o cît mai bună independență economică, tehnică și științifică a țărilor membre.Fără a se izola, dezvoltînd colaborarea cu Piața Comună și alte organisme regionale, C.A.E.R. trebuie să-și păstreze independența și să aibă un rol mult mai activ în asigurarea progresului economico-social al țărilor membre. 'în general, noi considerăm că în actuală etapa de dezvoltare și 1 pentru multă vreme de acum înainte, păstrarea independenței economico-sociale a țărilor din C.A.E.R., a altor state, constituie o necesitate vitală și că orice abatere de la aceasta va avea efecte negative.în acest spirit, România este ho- tărîtă să participe activ la activitatea C.A.E.R., la realizarea pro- gramelor adoptate în comun pînă în anul 2000, așa cum este hotă- rîtă ca, și în cadrul C.A.E.R., și bilateral, să dezvolte relațiile cu diferite alte organisme economice și să realizeze o largă colaborare și cooperare — repet — cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.Avînd în vedere problemele actuale economice grele, manifestările puternice ale crizei economice mondiale și înrăutățirea considerabilă a situației țărilor în curs de dezvoltare, este necesar să se ajungă la înlăturarea vechilor practici de inegalitate șl de asuprire a acestora, să se ajungă la principii noi de relații care să permită dezvoltarea economico-socială, a independenței fiecărei națiuni, să asigure stabilitatea economiei mondiale și progresul fiecărui popor.Aceasta presupune o îmbunătățire radicală a sistemului financiar internațional, renunțarea cu desă- vîrșire la condiționarea relațiilor economice de considerente politice sau de altă natură.Este necesar ca toate statele și, îndeosebi, organismele economice internaționale, băncile mondiale, să renunțe la practicile de a condiționa acordarea de credite numai dacă acestea sînt destinate proprietății capitaliste particulare. Dimpotrivă, normal ar fi ca băncile internaționale să acorde credite tocmai pentru dezvoltarea economico-socială, pe baza proprietății de stat și cooperatiste, care asigură adevărata independență economico-socială a popoarelor și reprezintă viitorul.România, împreună cu alte state, este gata să participe activ la elaborarea în comun a măsurilor privind soluționarea problemelor complexe economice, a datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare, la elaborarea principiilor noi în relațiile economice internaționale.Acestea sînt o cerință obiectivă pentru progresul economico-social, pentru depășirea crizei economico- sociale mondiale, pentru realizarea unei lumi mai drepte și mai bune în care fiecare națiune să se poată dezvolta liber și independent, corespunzător năzuințelor sale, fără nici un amestec din 
afară ! (Aplauze puternice, pre
lungite)

Stimați tovarăși,Documentele adoptate de Plenara Comitetului Central subliniază cu putere justețea politicii sociale, de ridicare continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului — țelul suprem al politicii partidului nostru co

munist, esența societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Tot ce realizăm, tot ce ne propunem este destinat dezvoltării generale a patriei, ridicării continue a bunăstării poporului, pornind de la faptul că tot ceea ce se realizează aparține poporului, trebuie să asigure bunăstarea și fericirea fiecărui cetățean, a întregii națiuni.Trebuie să subliniem întotdeauna, cu tărie, faptul că ridicarea nivelului personal de viață, bunăstarea fiecărui cetățean al patriei noastre nu se pot realiza decît o dată cu dezvoltarea generală a forțelor de producție și a nivelului de dezvoltare a patriei, cu bunăstarea întregului popor, a întregii națiuni.Sînt cunoscute marile realizări în domeniul nivelului de trai material și spiritual — creșterea numărului de locuințe, asistența sanitară, învățămîntul, cultura. Tot ceea ce realizăm asigură un nivel tot mai ridicat de viață, materială și spirituală, în strînsă concordanță cu nivelul general de dezvoltare al țării.Pornind de la perspectivele progresului general al patriei noastfe, se vor crea condițiile necesare pentru a asigura soluționarea în bune condiții a problemelor nivelului general de trai, material și spiritual, al poporului.Vom rezolva încă pînă în 1995 problema locuințelor în orașe. Se vor îmbunătăți mult condițiile de muncă, de viață și la sațe.în întreaga noastră activitate vom porni de la necesitatea asigurării pentru toți cetățenii patriei noastre a unor condiții de muncă, de învățămînt, astfel îneît toți tinerii să aibă asigurate locuri de muncă, să participe la activitatea de dezvoltare economico-socială a patriei, corespunzător capacității și forței fiecăruia.Vom perfecționa sistemul de retribuție, pe baza acordului global, pornind de la principiul „la muncă egală, retribuție egală", apli- cînd ferm principiul „nici muncă fără pîine, dar nici pîine fără muncă !“.Trebuie să perfecționăm continuu sistemul nostru de retribuție pe baza "echității și eticii socialiste, astfel îneît veniturile tuturor categoriilor de oameni ai muncii să* fie strîns legate de muncă. Nimeni, în țara noastră, nu trebuie să poată realiza venituri fără muncă sau prin exploatarea muncii altora !Asigurînd un raport echitabil între veniturile mari și mici, care vor ajunge pînă în anul 2000 la un raport de 1 lâ 4,5, trebuie să avem în vedere ca nivelul minim de retribuție să asigure în condiții corespunzătoare, demne, nivelul de viață pentru toți membrii societății noastre.La stabilirea nivelului minim trebuie să avem în vedere ca fiecare orii al muhcii să-și poată asigura o viață demnă, civilizată, corespunzător cerințelor științific determinate. In mod corespunzător, pensiile mici vor trebui să țiriă seama de aceste cerințe.Va trebui să acordăm o atenție mai mare satisfacerii unor necesități generale, în cadrul fondurilor sociale, acestea reprezentând un factor foarte important pentru asigurarea nivelului general de viață demnă, al întregii națiuni.Socialismul trebuie să asigure tuturor cetățenilor, fără nici o discriminare, condiții egale de muncă și viață, de manifestare a personalității umane !Este necesar să nu se admită sub nici o formă apariția speculei, a inegalităților în numele așa-zisu- lui „socialism de piață". Va trebui să aeționăm în așa fel îneît în țara noastră nimeni să nu mai gîn- dească că poate să trăiască fără muncă. Toți cetățenii României socialiste să fie conștienți că munca constituie o îndatorire și o mare cinste. îhsuși omul este, de altfel, o creație a muncii, și nu poate fi cu adevărat om liber acela care nu depune o muncă utilă. Să dezvoltăm puternic sentimentul datoriei față de patrie, de muncă, de viitorul liber și fericit al poporului I (Vii și puternice aplauze).

Stimați tovarăși,Pornind de Ia principiile de bază ale conducerii și planificării economice și sociale, de la stadiul actual al activității organelor noastre de stat, al organismelor democrației muncitorești-revoluțio- nare, este necesar să perfecționăm continuu și să dezvoltăm formele democratice de participare a poporului la conducerea tuturor sectoarelor de activitate.Pornind de la teza științifică a construirii socialismului cu poporul și pentru popor, am dezvoltat larg democrația muncitorească- revoluționară, realizînd un cadru democratic unic în felul său.în această activitate am pornit și trebuie să pornim de la faptul că formele de organizare și conducere trebuie să se perfecționeze continuu, în raport cu dezvoltarea forțelor de producție, a relațiilor sociale, cu noile cuceriri ale științei și cunoașterii umane, în general.în același timp, trebuie să avem permanent în vedere că perfec

ționarea și îmbunătățirea activității de conducere și planificare trebuie să asigure conducerea unitară, pe baza planului național unic de dezvoltare, a întregii activități de făurire a societății socialiste.Creșterea răspunderii diferitelor organisme de stat, creșterea răspunderii centralelor și întreprinderilor, autoconducerea trebuie să ducă nu Ia slăbirea conducerii pe baza planului unic a activității de conducere a patriei, ci la creșterea răspunderii fiecărei unități, fiecărui organism în buna administrare a proprietății socialiste, în înfăptuirea neabătută a legilor, a programelor de dezvoltare economico-socială a patriei.Organismele largi democratice pe care le-am creat în ultimii 20 de ani — consiliile oamenilor muncii, adunările generale, ca organisme supreme ale proprietarilor și producătorilor, de conducere a întregii activități economice și sociale, organismele județene, congresele oamenilor muncii, ale agriculturii, științei, învăță- mîntului și culturii, ca și consiliile naționale de conducere între congrese — reprezintă forme noi în care clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, alte categorii sociale participă în mod organizat la conducerea societății, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a patriei noastre.îmbinarea justă a activității organelor de stat cu activitatea organismelor democratice ale maselor populare trebuie să realizeze o democrație nouă, infinit superioară oricăror forme de democrație burgheză. Trebuie să avem în vedere ca și în perspectivă să perfecționăm organismele de conducere și planificare, organismele democratice, pornind de la faptul că în nici o împrejurare societatea nu va putea renunța la dezvoltarea sa pe baza unor principii clare, socialiste — de proprietate, de muncă, de retribuție. Cu cît dezvoltarea generală a forțelor de producție, a științei, a culturii, a celorlalte sectoare se va extinde, cu atît apare necesitatea unor organisme democratice de conducere unitară a întregii activități economico-sociale.în acest spirit trebuie să acționăm cu toată hotărîrea în direcția perfecționării, îmbunătățirii și creșterii răspunderii conducerii întregii activități pe baza legilor țării, pentru întărirea disciplinei și ordinii, în toate domeniile de activitate !Să avem permanent în vedere creșterea continuă a rolului clasei muncitoare și al oamenilor muncii, în general, în conducerea tuturor sectoarelor de activitate. Numai pe această bază se va putea dezvolta democrația muncitoreas- că-revoluționară, se va putea înfăptui principiul construirii socialismului cu poporul și pentru popor 1Să facem astfel ca activitatea fiecărui organism de stat și democratic să se desfășoare în spiritul principiilor revoluționare, al democrației muncitorești, acționînd întotdeauna pentru perfecționarea întregii activități, pentru înlăturarea a tot ceea ce este vechi și nu mai corespunde, pentru promovarea cu îndrăzneală a noului, în toate domeniile ! Numai așa vom acționa ca adevărați revoluționari, vom asigura realizarea obiectivelor de făurire cu succes a' socialismului în țara noastră !în cadrul activității organelor de stat, un loc important îl va ocupa și în viitor ridicarea nivelului de luptă și politic al forțelor armate, care trebuie să fie gata, în orice împrejurări, să apere independența și suveranitatea țării, cuceririle revoluționare, socialiste ale întregului nostru popor.în întărirea capacității de apărare a țării am pornit și pornim de la faptul că armata trebuie să conlucreze strîns Cu gărzile patriotice, cu unitățile de pregătire militară a tineretului, deoarece apărarea patriei și a cuceririlor revoluționare constituie cauza întregu- lui. popor și numai împreună și în strînsă unitate cu întregul popor armata își va putea îndeplini în orice împrejurări îndatoririle sale față de popor, față de cauza socialismului, a independenței și suveranității României. (Vii și puter
nice aplauze).în același timp, considerăm că trebuie să reducem la strictul necesar nivelul înarmărilor șl cheltuielilor militare, așa cum am procedat, de altfel, în mod constant în ultimii 20 de ani.în ce privește apartenența României la Tratatul de la Varșovia și întărirea colaborării cu armatele țărilor din acest tratat, vom acționa și în continuare pentru perfecționarea și dezvoltarea acestei colaborări, acționînd în același timp pentru desființarea concomitentă atît a Tratatului de la Varșovia, cît și a N.A.T.O.Dar în orice condiții colaborarea cu armatele țărilor socialiste, cu alte armate prietene va constitui un factor important în politica de apărare a independenței naționale.De asemenea, este necesar să îmbunătățim activitatea organelor de
(Continuare în pag. a IlI-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. a Il-a)miliție și securitate în apărarea cuceririlor revoluționare, a avutului obștesc și a avutului personal, în apărarea liniștii și muncii întregului popor.In conformitate cu legile țării, trebuie să se întărească și mai mult conlucrarea dintre aceste organe și masele largi populare, cu întregul popor, să se adopte o atitudine fermă împotriva oricăror încălcări ale legilor, ale liniștii și ordinii generale.Organele de justiție șl procuratură trebuie să vegheze cu toată fermitatea la aplicarea legilor, a legalității socialiste, astfel ca în nici o împrejurare nimeni să nu fie pedepsit pe nedrept, dar, de asemenea, nimeni să nu rămînă nepedepsit dacă încalcă legile 
țării.în acest sens, se impune să lărgim și mai mult rolul comisiilor de judecată, al adunărilor generale ale oamenilor muncii, astfel încît aceste organe de justiție democratică să aibă rolul hotărîtor în judecarea abaterilor de la ordine și disciplină, de la normele de conviețuire socială. Numai atunci cînd aceste organisme constată că faptele săvîrșite sînt grave și trebuie trimise în fața organelor de justiție, să se realizeze judecata de către instanțele judecătorești ; sau în cazuri deosebit de grave, care de la început trebuie să meargă în fața acestor organe. Chiar problemele grave ale activității contrarevoluționare, pactizarea cu dușmanii socialismului și ai țării, trădarea de țară — care cad în atribuțiile directe ale organelor de procuratură și justiție — și acestea trebuie cunoscute și dezbătute în cadrul adunărilor generale.Mă refer la toate acestea deoarece viața, realitatea ne arată că întotdeauna s-au găsit și, din păcate, se mai găsesc oameni — e drept, puțini la număr — care trădează socialismul, poporul pentru anumite avantaje personale, pentru cîțiva galbeni sau arginți, cum se spune de poporul nostru. Față de asemenea fapte de trădare, față de asemenea oameni trebuie să adoptăm o poziție fermă de demascare și de pedepsire, conform legilor țării.Poporul însuși trebuie să administreze pedeapsa împotriva tuturor celor care pun în pericol socialismul, independența și suveranitatea țării, viitorul însuși al națiunii noastre ! (Aplauze puterni
ce, prelungite).Trebuie să facem astfel încît activitatea de apărare a cuceririlor revoluționare, a proprietății obștești, a legilor și normelor de etică și echitate socialistă să constituie preocuparea tuturor oamenilor muncii, a întregului popor — adevăratul stăpîn al întregii țări — a celor care trebuie, prin activitatea lor și prin organele lor, să asigure viitorul liber, să asigure viața, liniștea, să asigure victoria socialismului și comunismului în România. (Aplauze puternice, pre
lungite. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.l", „Ceaușescu 
și poporul!“).

Stimați tovarăși,Mărețele realizări obținute de poporul nostru în făurirea socialismului demonstrează cu putere justețea liniei generale a partidului nostru, de aplicare creatoare a legităților obiective, a principiilor socialiste la realitățile României.Putem afirma cu deplin temei că partidul nostru și-a îndeplinit și își îndeplinește cu cinste misiunea sa istorică de detașament revoluționar, de centru vital al întregii națiuni — și a călăuzit și călăuzește poporul nostru pe calea făuririi socialismului și comunismului.Rolul politic conducător al partidului este rezultatul activității revoluționare a partidului nostru, care, de la înființarea sa și pînă acum, în diferite perioade grele ale istoriei poporului nostru, a a- doptat o poziție principială, revoluționară, de apărare a intereselor maselor populare, a independenței și suveranității țării.De la înființarea primului partid muncitoresc din România în 1893, a Partidului Comunist Român în 1921 și pînă azi nu au fost momente mai importante — interne și internaționale — în care partidul să nu fi adoptat o atitudine clară, fermă, în strînsă concordanță cu năzuințele poporului, cu cauza socialismului, a independenței și suveranității României. De aceea poporul recunoaște partidul ca forță politică conducătoare! 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite. Se scandează Îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.l", „Ceaușescu 
și poporul !“).Avem un partid puternic, care numără peste 3 800 000 membri, dintre care peste 55 la sută provin din rîndurile clasei muncitoare.în toate domeniile de activitate partidul acționează pentru întărirea continuă a legăturilor cu masele de oameni ai muncii, pentru asigurarea îndeplinirii în cele mai bune condiții a hotărîrilor de partid, a legilor țării.Și în ce privește activitatea de partid, după Congresul al IX-lea am adoptat măsuri de perfecționare a activității partidului, a organizațiilor și organelor sale, de dezvoltare a democrației interne de partid

— ca o parte a democrației munci- torești-revoluționare, de manifestare puternică a spiritului critic și autocritic, ca o cerință vitală pentru îndeplinirea în bune condiții a rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate.Pornind de la această realitate, ne stîrnesc nedumerirea și chiar îngrijorarea unele tendințe — din unele țări — de slăbire a rolului conducător al partidului, precum și unele concepții de reîntoarcere la așa-zisul sistem pluripartit. Este bine cunoscut că partidele s-au dezvoltat în condițiile împărțirii societății în clase antagoniste, în exploatatori și asupriți. De aceea, o dată cu desființarea claselor exploatatoare trebuie în mod legic să se realizeze unitatea politico-orga- nizatorică a clasei muncitoare în- tr-un partid unic revoluționar, care să asigure conducerea operei vaste și complexe de edificare a noii orînduiri sociale.Așa cum am menționat,, aceasta presupune, totodată, crearea unui larg cadru democratic de participare organizată a poporului, a tuturor categoriilor sociale la activitatea de conducere în toate sectoarele de activitate.Ideea revenirii la perioada existenței mai multor partide este foarte periculoasă și poate să aducă grave prejudicii cauzei socialismului, dezvoltării generale a popoarelor respective.în ce ne privește, considerăm că este necesar și ne pronunțăm ferm pentru existența în cadrul țărilor socialiste, al țărilor care trec spre dezvoltarea economico-socială independentă, a unor partide unice, puternice, cu o concepție revoluționară sau progresistă, care să asigure acțiunea unită a fiecărui popor în realizarea obiectivelor construcției socialiste, ale dezvoltării economico-sociale independente.Este necesar să păstrăm permanent caracterul muncitoresc al partidului, atît în ce privește ponderea muncitorilor în partid, cît și în ce privește promovarea în conducerea organizațiilor și organelor de partid a activiștilor din rîndul muncitorilor. (Vii șl puternice 
aplauze).Pot să afirm, cu toată tăria, că dacă nu vom asigura caracterul muncitoresc al partidului, promovarea întotdeauna a cadrelor de partid, pînă la Comitetul Central și Comitetul Politic Executiv, din rîndul muncitorilor, nu vom asigura— sau nu se va asigura — menținerea caracterului revoluționar al partidului. Prezența majorității muncitorilor în partid, în organele de conducere este garanția spiritului revoluționar, garanția mersului ferm spre socialism, spre comunism ! (Urale și aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.l", „Ceaușescu 
și poporul !“).Nu este întîmplător că tocmai în aceste împrejurări unele cercuri reacționare din țările capitaliste și-au intensificat atacurile, în primul rînd'împotriva partidelor comuniste. De altfel, nu se întîmplă pentru prima oară acest lucru. Sub lozinca creării mai multor partide, ele acționează pentru slăbirea și lichidarea partidelor comuniste. De altfel, nici nu ascund aceasta, iar din manifestările aritisocialiste, anticomuniste, an- tisovietice din unele țări, acest lucru a reieșit cu toată claritatea.Este bine să ne reamintim de lozinca din timpul Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, „Soviete fără bolșevici", care este azi reluată sub altă formă, împotriva partidelor comuniste, a rolului conducător al partidului.Nu există și nu poate exista perfecționarea și dezvoltarea socialismului fără un partid unic al clasei muncitoare, cu o concepție revoluționară despre lume și viață, care să acționeze cu fermitate pentru unirea întregului popor în apărarea cuceririlor socialismului, pentru dezvoltarea socialismului, ridicarea bunăstării popoarelor, întărirea independenței și suveranității țării, pentru pace și colaborare între toate națiunile lumii. 
(Aplauze puternice, îndelungate).Avînd în vedere obiectivele mărețe de dezvoltare socialistă și comunistă a patriei noastre, este necesar să perfecționăm continuu activitatea partidului, să întărim rolul său conducător în toate domeniile, să acționăm cu toată fermitatea pentru ridicarea nivelului politic, ideologic, a combativității, a spiritului revoluționar, pentru perfecționarea democrației de partid și întărirea continuă a legăturilor partidului cu clasa muncitoare, cu masele largi populare, cu întregul popor.Trebuie să facem ca toate hotărîrile de partid și de stat, tot ceea ce privește dezvoltarea patriei să fie larg dezbătut și adoptat de către întregul partid, de întregul nostru popor.Acționînd ca forță politică conducătoare, ca centru vital al întregii națiuni, partidul nostru trebuie să rămînă permanent un partid revoluționar, să se călăuzească întotdeauna după concepțiile socialismului științific, militînd cu fermitate pentru asigurarea deplinei concordanțe între forțele de producție și relațiile de producție și sociale, pentru soluționarea conștientă a contradicțiilor care pot apărea la un moment dat, pentru asigurarea înfăptuirii neabătute a socialismului și comunismului în România.

Nu este posibil și nu poate exista o altă forță care să îndeplinească rolul vital al partidului comunist 1 Partidul nu poate renunța la rolul său de forță politică conducătoare, nu poate împărți acest rol cu nimeni. El trebuie să-și îndeplinească rolul său de a conduce poporul spre înaltele culmi ale societății comuniste, împreună cu poporul, făcînd totul pentru popor !Dacă s-ar putea spune așa, el ar trebui să împartă rolul său numai cu o singură forță, și anume cu poporul și numai cu poporul, în sensul ridicării nivelului general de conștiință și combativitate al poporului, unind întregul popor în jurul său, pentru făurirea socialismului și comunismului ! De altfel, aceasta trebuie să fie înțelegerea dialectică a faptului că în comunism se va ajunge la dispariția partidului atunci cînd întregul popor va ajunge la o înaltă conștiință revoluționară și combativitate revoluționară, cînd însuși poporul va fi un popor revoluționar, făuritor al comunismului, al libertății, al viitorului său li
ber ! (Aplauze și urale puternice, 
prelungite ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mindria !“).

Stimați tovarăși,In sistemul democrației munci- torești-revoluționare un rol important revine organizațiilor de masă și obștești. Trebuie să perfecționăm continuu activitatea sindicatelor, care cuprind oameni ai muncii din toate sectoarele de activitate. Fiind cea mai mare organizație de masă, sindicatele trebuie să adopte, în întreaga lor activitate, o poziție revoluționară, de participare activă la opera de făurire a socialismului și comunismului, de dezvoltare economico-socială a patriei, veghind permanent la apărarea și soluționarea corespunzătoare a problemelor de muncă, de viață ale oamenilor muncii. Ele trebuie să reprezinte o puternică forță revoluționară în participarea activă, organizată a oamenilor muncii la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, la întărirea controlului muncitoresc.Este necesar să crească rolul consiliilor și comisiilor de femei, cărora le revine un mare rol în participarea femeilor la întreaga viață politico-socială. De altfel, femeile sînt prezente la întreaga activitate de partid, în organele de stat, în toate organizațiile de masa și obștești. In viitor să se acorde mai multă atenție promovării in diferite munci de conducere a unui număr mai mare de femei.Un rol important revine Uniunii Tineretului Comunist, asociațiilor studenților comuniști, care unesc în rîndurile lor întregul tineret și care trebuie să reprezinte o forță activă, revoluționară, de formare și de educare a tineretului, de participare activă la opera de înfăptuire a politicii partidului în toate domeniile, de pregătire temeinică a tineretului în spirit revoluționar, comunist, care în toate împrejurările să urmeze neabătut politica partidului comunist în toate domeniile de activitate, să abționeze ca revoluționari, cu deplină răspundere pentru cauza socialismului, comunismului, a întregii noastre națiuni.Se cere, de asemenea, să perfecționăm activitatea pionierilor și 

șoimilor patriei, care, împreună cu școala, sub conducerea partidului, au un rol important în formarea copiilor patriei noastre în spiritul idealurilor comuniste, al dragostei de patrie, de popor.De asemenea, trebuie să crească rolul organizațiilor cooperatiste, al uniunilor de creatori, al zecilor și zecilor de organizații de masă și obștești care reprezintă un cadru larg democratic, în care diferite categorii sociale participă în mod activ, democratic la întreaga activitate de conducere a operei de făurire a societății socialiste.Un rol important îl are Organizația Democrației și Unității Socialiste, în rîndurile căreia activează peste 4 milioane de oameni ai muncii, care nu sînt membri ai partidului comunist, dar care sînt hotărîți ca, în strînsă unitate, sub conducerea partidului nostru, să acționeze neabătut pentru înfăptuirea Programului partidului, a planurilor de dezvoltare economico-socială, de ridicare a țării pe noi culmi de progres și civilizație.Trebuie, de asemenea, să subliniem rolul important ce revine Frontului Democrației și Unității Socialiste, organism larg democratic care reunește toate categoriile sociale, întregul popor, într-o deplină unitate, sub conducerea partidului comunist, care exprimă în mod minunat caracterul larg democratic al societății noastre socialiste, al organismelor sale, dar, totodată, acționează în deplină unitate, recunoscînd rolul conducător al partidului nostru comunist pentru realizarea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, de ridicare continuă a bunăstării materiale a întregului popor, de întărire a independenței și suveranității României ! Realizarea și dezvoltarea continuă a unității întregii națiuni în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste reprezintă o necesitate obiectivă pentru mersul înainte al patriei, pentru viitorul însuși al poporului nostru ! (Aplauze puter
nice, prelungite).

Stimați tovarăși,în întreaga activitate de construcție socialistă un rol important l-a avut întotdeauna activitatea ideologică, politico-educativă, de formare a omului nou, constructor conștient al noii orînduiri sociale.Avem realizări importante și trebuie să spunem cu toată tăria că fără o activitate politico-educativă intensă și susținută, în toate domeniile, nu am fi putut obține aceste mărețe realizări.Dar așa cum am spus în cuvîntarea de la forumul democratic din luna noiembrie anul trecut, în activitatea ideologică și politică s-a produs o anumită rămînere în urmă față de dezvoltarea generală a forțelor de producție, a țării, în toate domeniile.De aceea este necesar să acționăm cu toată hotărîrea pentru a lichida această rămînere în urmă, pentru a ridica nivelul ideologic al partidului, conștiința revoluționară a partidului, a întregii noastre națiuni, la nivelul dezvoltării generale economico-sociale a patriei noastre.Să facem astfel încît activitatea politico-educativă să aibă un rol mai activ în formarea concepției revoluționare, să devină o forță puternică care să lumineze calea spre înaltele piscuri ale societății comuniste.

Cu cît activitatea ideologică, politico-educativă, de formare a conștiinței socialiste, revoluționare a întregului popor va fi mai bună, cu âtît vom obține rezultate superioare în toate domeniile de activitate.Trăim într-o lume de profunde schimbări, de avînt al științei, ăl culturii, al cunoașterii umane, care ridică în fața popoarelor multe întrebări și probleme cu privire la aprecierea diferitelor evenimente, la modul de soluționare a situației complexe economico-sociale contemporane și la viitorul omenirii la începutul mileniului al treilea.Iată de ce este necesar ca activitatea ideologică și științele sociale să participe activ la dezbaterea tuturor acestor probleme de pe poziții revoluționare, ale materialismului istoric și dialectic.Iată de ce este necesar să fie combătute cu fermitate tezele dez- ideologizării relațiilor internaționale, ale slăbirii luptei de clasă jși alte teze antiștiințifice și antirevoluționare care produc confuzii și neîncredere în forțele clasei muncitoare, în lupta popoarelor pentru progres, pentru pace și colaborare internațională, în victoria inevitabilă a socialismului.Trebuie ca activitatea ideologică, politico-educativă să dea o o- rientare clară în ceea ce privește schimbările produse și perspectivele dezvoltării societății omenești, perspectivele dezvoltării socialismului și comunismului, care mai devreme sau mai tîrziu vor triumfa în îhtreaga lume. (Aplauze 
puternice, prelungite).Mai mult ca oricînd este necesar să se sublimeze cu toată tăria că victoria socialismului constituie o necesitate obiectivă, că mai devreme sau mai tîrziu — așa cum s-a întîmplat cu toate orînduirile de pînă acum — orînduirea capitalistă, imperialistă, trebuie să facă loc unei orînduiri mai drepte și mai bune — socialismului și comunismului.Trebuie să punem cu putere în evidență învățămintele istoriei, care demonstrează că trecerea de la o orînduire la alta s-a realizat, întotdeauna, pe cale revoluționară, că rolul hotărîtor l-au avut întotdeauna masele, l-au avut popoarele — adevăratele făuritoare ale istoriei și civilizației — și, in acest cadru, să subliniem rolul clasei muncitoare, al forțelor înaintate, în lupta pentru socialism, pentru pace și colaborare în întreaga lume ! (Aplauze puternice).Activitatea ideologică, politico- educativă trebuie să sublinieze cu tărie rolul partidelor revoluționare, muncitorești, al partidelor comuniste în organizarea și conducerea clasei muncitoare, a maselor largi populare pentru realizarea noii orînduiri sociale socialiste.Tocmai în actualele împrejurări, cînd asistăm la o nouă ofensivă a celor mai reacționare cercuri imperialiste, se impune ca partidele comuniste, mișcările progresiste să acționeze cu toată tăria și fermitatea împotriva anticomunismului, împotriva tuturor încercărilor de dezbinare și slăbire a unității clasei muncitoare, a luptei popoarelor pentru socialism, pentru progres economic și social, pentru pace.Este necesar ca toate mijloacele de informare în masă și de educare să acționeze cu hotă- rîre, îritr-un spirit de combativitate și intransigență revoluționară, împotriva concepțiilor retrograde, împotriva misticismului, șovinismului, antisemitismului, a 

tuturor formelor de dezbinare și învrăjbire a popoarelor.Să educăm întregul popor, și în primul rînd tineretul, în spiritul patriotismului revoluționar, al înaltelor idealuri de dreptate socială și națională, al principiilor socialiste și comuniste !Să educăm masele populare, și în primul rînd tineretul, in spiritul combativității revoluționare, împotriva a tot ce este străin de interesele socialismului și comunismului, a tot ce duce la slăbirea combativității revoluționare în toate domeniile de activitate.Să educăm întregul popor și tineretul în spiritul minunatelor tradiții patriotice și revoluționare, să dezvoltăm sentimentul de prietenie și frăție, de unitate al tuturor oamenilor muncii, să punem la baza întregii activități culturale minunatele tradiții ale mărețelor realizări, ale creației românești din toate domeniile de activitate !Să respingem ploconirea față de tot ceea ce înjosește omul, față de toate concepțiile străine !Să educăm tineretul, poporul. în spiritul solidarității internaționale, al prieteniei și luptei comune pentru progres economico-social, al luptei comune pentru pace și colaborare între toate națiunile lumii !Un rol important îi revine în acest sens Festivalului național „Cîntarea României", care a devenit o puternică forță a creației largi populare.Să ridicăm tot mai puternic nivelul cultural și de participare a maselor populare la dezvoltarea și înflorirea culturii românești !Uniunile de creație — literare, artistice, muzicale — trebuie să-și ridice nivelul activității lor prin crearea de noi și noi opere care să reprezinte, în formele artei reprezentative, minunatele cuceriri ale poporului nostru, munca eroică a constructorilor socialismului, tradițiile revoluționare, să urmeze exemplul înaintașilor, care, în cele mai grele condiții, au slujit poporul, au considerat ca una din îndatoririle lor supreme asigurarea dezvoltării limbii și culturii românești, a dezvoltării poporului și națiunii noastre 1în strînsă legătură cu creația universală, literatura și arta românească trebuie să fie prezentă nu prin copiere, prin ploconire, ci prin realizările ei, prin personalitatea sa, care să reprezinte personalitatea poporului român, constructor conștient al socialismului, al celei mai înaintate culturi, al adevăratului ^umanism. ( Vii și pu
ternice aplauze).Radioul, televiziunea, presa, toate mijloacele de informare în masă trebuie să adopte o poziție mai combativă, să publice sau să redea la radio și televiziune munca și activitatea poporului, să a- dopte o atitudine critică față de diferitele stări negative, contribuind activ la generalizarea experienței și a cunoștințelor înaintate din toate domeniile de activitate, la răspîndirea concepțiilor celor mai înaintate de muncă și viață, a principiilor socialiste, în toate domeniile 1 (Aplauze puternice, 
prelungite).Să facem astfel încît întreaga noastră activitate politico-educativă să-și îndeplinească în mai buhe condiții înalta misiune în realizarea Obiectivelor de perspectivă, de ridicare a patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație !întreaga activitate ideologică, educativă trebuie să contribuie activ la ridicarea nivelului general 

de știință și cultură, la formarea unui popor cu înalte cunoștințe științifice, culturale și revoluționare, a unui popor înarmat cu tot ce este mai nou în dezvoltarea științei și culturii, care să contribuie, prin activitatea sa, la îmbogățirea tezaurului național și a tezaurului mondial, din toate domeniile ! Numai așa vom putea spune că activitatea politico-educativă își îndeplinește cu cinste misiunea — și am convingerea că vom obține realizări importante și în acest domeniu !Stabilind obiectivele privind dezvoltarea economico-socială a patriei noastre, trebuie să acționăm cu înaltă răspundere revoluționară pentru perfecționarea întregii activități și pentru unirea întregului popor în lupta și munca de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare fermă a României spre comunism — visul de aur al omenirii ! (Aplauze 
și urale puternice, prelungite. Se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
eroism, România — comunism !“).

Stimați tovarăși,Punînd pe primul plan activitatea de realizare a planurilor șt programelor privind dezvoltarea economico-socială a țării și făurirea cu succes a socialismului, partidul nostru. România socialistă au dus în același timp o politică activă de colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, participînd cu toate forțele lor la soluționarea marilor probleme ale vieții internaționale, la lupta pentru dezarmare, pentru pace.Se poate afirma că în perioada de după Congresul al IX-lea al partidului nu au fost probleme mai importante la care România socialistă să nu-și fi adus o contribuție activă la soluționarea lor în interesul destinderii, al dezarmării, al păcii și colaborării între toate națiunile lumii.în viața internațională s-au produs profunde schimbări politice, sociale, economice, militare, care modifică continuu raportul mondial de forțe. Viața, realitatea demonstrează că s-a realizat și se menține un echilibru relativ în raportul de forțe, ceea ce a făcut să se depășească o serie de momente grele și să se asigure, timp de aproape 45 de ani, pacea în lume.Trebuie subliniat că politica țărilor socialiste a avut un rol important în întreagă această perioadă, în asigurarea păcii și soluționarea unor probleme grave, pe calea tratativelor.în ultimii ani, după cum se știe, s-au făcut pași importanți prin realizarea acordului dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii privind eliminarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune, prin începerea negocierilor de dezarmare de la Vie- na și trecerea la soluționarea pe calea .tratativelor a unor conflicte din diferite zone ale lumii.Cu toate acestea, trebuie să spunem deschis în fața poporului nostru, a tuturor popoarelor lumii că situația internațională continuă să se mențină deosebit de complexă și gravă.Existența armelor nucleare, a altor arme de distrugere în masă și convenționale prezintă un grav pericol pentru pacea omenirii, iar în cazul recurgerii la arma nucleară, pentru însăși viața pe planeta noastră.
(Continuare în pag. a IV-a)
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NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a IlI-a)Țările din N.A.T.O. nu au ajuns încă la înțelegerea necesară pentru renunțarea la vechea politică de forță, a „descurajării nucleare".Ele declară că vor trece la modernizarea armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune și tactice, ceea ce ar mări considerabil puterea de distrugere a acestor arme și pericolul pentru însăși viața popoarelor europene și din întreaga lume.în aceste împrejurări, problema fundamentală a vieții internaționale este, în primul rînd, aceea a renunțării la armele nucleare, la programul de modernizare a lor, realizarea de noi acorduri între Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii privind reducerea cu 50 la sută a rachetelor nucleare strategice și a unui acord general privind lichidarea deplină <a oricăror arme nucleare.Este necesar să se renunțe de îndată la experiențele nucleare de către toate statele, să se renunțe la activitatea de militarizare a Cosmosului, să se realizeze un a- cord corespunzător privind eliminarea armelor chimice, în strînsă legătură cu eliminarea tuturor armelor nucleare.România participă împreună cu celelalte state din Tratatul de la Varșovia, din N.A.T.O. și din Europa la negocierile de la Viena privind reducerea radicală a armelor convenționale sub un strict control internațional, cu hotărîrea de a contribui la realizarea unui acord, în cel mai scurt timp.Ne pronunțăm ferm pentru a se ajunge la o reducere de cel puțin 50 la sută a acestor armamente, realizîndu-se un echilibru corespunzător între cele două blocuri militare, care să excludă posibilitatea vreunei agresiuni militare.Ne pronunțăm ferm pentru reducerea cheltuielilor militare — în prima etapă cu cel puțin 50 la sută, urmînd ca mijloacele financiare ce se vor reduce să fie folosite pentru soluționarea diferitelor probleme economico-sociale din fiecare țară, precum și pentru ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare.Dorim să reafirmăm cu toată fermitatea hotărîrea României so- cialiste, a poporului român de a participa activ la realizarea dezarmării, la asigurarea unor relații noi internaționale, care să excludă forța și amenințarea cu forța.în același timp, nu se poate trece cu vederea că în multe state din Europa, inclusiv în Statele Unite ale Americii, are loc o intensificare a activității organizațiilor neofasciste și de dreapta, o intensificare a manifestărilor și propagandei antisemite, naționa- list-șovine și de revizuire a granițelor.Rezultatele alegerilor pentru parlamentul vest-european în care partidele de dreapta neofasciste au obținut însemnate rezultate, provoacă pe drept cuvînt îngrijorare în rîndul tuturor popoarelor din Europa. De aceea, este necesar să se dea o ripostă hotărîtă neofascismului și tuturor manifestărilor reacționare, neofasciste și de dreapta !Și în domeniul acesta să nu se uite învățămintele istorice dinaintea celui de-al doilea război mondial, cînd tolerarea și chiar încurajarea activității unor organizații fasciste au dus la instaurarea fas

cismului în Germania hitleristă și în alte țări ale lumii, au dus la cel de-al doilea război mondial, au provocat marile pierderi și distrugeri pentru toate națiunile europene și pentru multe din popoarele lumii.Respingerea fascismului înseamnă apărarea democrației, libertății, a dreptului popoarelor la viață demnă, la pace ! (Vii și puternice 
aplauze).Totodată, țara noastră va acționa cu toată hotărîrea pentru realizarea cooperării și dezarmării în Europa, pentru realizarea unor relații noi, de deplină egalitate, care să asigure progresul economic și social al fiecărui popor, să ducă la întărirea colaborării, unității și securității tuturor națiunilor din Europa.Este necesar să facem totul pentru depășirea diferitelor obstacole și pentru realizarea unei Europe unite, a popoarelor libere și independente.Numai pe această bază Europa va putea să-și asigure progresul economico-social, să aibă un rol mai important în soluționarea marilor probleme ale vieții contemporane !Totodată, România va desfășura— ca și pînă acum — o activitate intensă pentru dezvoltarea unei largi colaborări între țările balcanice, pentru realizarea în a- ceastă regiune a unei zone fără arme nucleare și chimice, fără baze militare străine, ca o parte a colaborării și securității în Europa și în întreaga lume.Ca și pînă acum, România se pronunță cu toată fermitatea pentru încetarea conflictelor din dife- . rite părți ale lumii și soluționarea problemelor litigioase dintre state numai și numai prin tratative. »în acest cadru, considerăm că este necesar să se treacă la organizarea conferinței internaționale privind Orientul Mijlociu și soluționarea problemelor pe baza dreptului la autodeterminare al poporului palestinian, la existența unui stat palestinian independent și recunoașterea independenței, suveranității și integrității tuturor statelor din zonă, inclusiv a Israelului.Considerăm că este necesar să se asigure participarea activă la soluți onarea problemelor moridi ale a tuturor statelor, fără deosebire de mărime și orînduire socială..în acest cadru, doresc să subliniez rolul important al. țărilor mici și mijlocii, al țărilor în curs de dezvoltare, al țărilor nealiniate.Ne pronunțăm, de asemenea, pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale în soluționarea democratică a problemelor complexe ale vieții mondiale — în interesul tuturor popoarelor, al păcii și colaborării.Nu trebuie să se uite învățămintele istoriei privind cel de-al doilea război mondial, de la declanșarea căruia se împlinesc 50 de ani.Este bine cunoscut că politica de concesii și de capitulare față de Germania nazistă, acordul de la Miinchen, inclusiv pactul Molotov— Ribentrop, nu au oprit agresiunea, ci au încurajat-o. Aceste învățăminte ne obligă să intensificăm lupta popoarelor împotriva războiului, pentru dezarmare generală, și în primul rînd pentru lichidarea armelor nucleare. Să avem perma

nent în vedere că războiul nu poate fi preîntîmpinat decît prin lupta unită a forțelor înaintate, a popoarelor de pretutindeni, că problemele dezarmării nu se pot soluționa de cîteva țări, că ele trebuie soluționate cu participarea tuturor popoarelor, tuturor statelor, a maselor largi populare: Numai așa vom preîntîmpina un nou război, vom asigura pacea pe pla
netă ! (Aplauze puternice, prelun
gite).Republica Socialistă România este hotărîtă să acționeze și în viitor pentru dezvoltarea largă a relațiilor cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială. Vom promova ferm în relațiile internaționale principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, al avantajului reciproc, respectarea neabătută a dreptului fiecărei națiuni de a-și alege calea dezvoltării economico-sociale în mod liber, fără nici un amestec din afară.Este timpul să se înțeleagă necesitatea renunțării la vechea politică de amestec, sub diferite forme, în treburile diferitelor țări, de subversiune și diversiune. Acele cercuri și oameni politici din Occident care își arogă dreptul de a stabili ce este bine și ce nu este bine pentru o țară sau alta ar trebui să se uite că în înseși țările lor, în țările capitaliste sînt multe, foarte multe probleme de soluționat, că în ultimii 10 ani șomajul a devenit cronic, că a ajuns la 20—30 la sută numărul tinerilor care nu au asigurat nici un loc de muncă, că se menține discriminarea, prin diferențierea de retribuție, de pînă la 20—30 la sută — pentru femei, pentru tineret, pentru oamenii muncii de altă culoare, îndeosebi pentru negri.A crescut numărul săracilor, ca și numărul oamenilor care n-au asigurate locuințe.Toate acestea au făcut să sporească numărul oamenilor — îndeosebi al tinerilor — care se droghează, au dus la creșterea criminalității, a actelor de terorism și a altor fenomene sociale grave.Ar fi deci necesar ca cercurile și oamenii politici respectivi să-și concentreze mai bine forțele în direcția soluționării acestor pro- ,bleme Toarte .igrșve, care încalcă in mod brutal drepturile oamenilor la muncă, la viață și care sînt contrare principiilor adevăratului umanism, ale adevăratelor drepturi ale omului !Noi considerăm că ar fi deosebit de util și important ca să se realizeze o colaborare activă, largă în soluționarea acestor probleme grave, pornind de la faptul că prima îndatorire a statelor trebuie să fie asigurarea muncii pentru toți cetățenii, și în primul rînd pentru tineret, a locuințelor, a învățământului și tuturor celorlalte drepturi fundamentale pentru o viață demnă, liberă a popoarelor.

Stimați tovarăși,Acționînd pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările, fără deosebire de orînduire socială, vom acorda și în continuare o atenție deosebită relațiilor cu țările socialiste, și în primul rînd cu vecinii noștri.Am considerat întotdeauna și considerăm că soluționarea problemelor interne și calea dezvol

tării socialiste constituie îndatorirea supremă a partidelor comuniste, a popoarelor din fiecare țară. Dar fără nici o îndoială că sîntem îngrijorați de unele probleme din diferite țări, deoarece dorim ca toate țările socialiste, toți vecinii noștri să asigure dezvoltarea fermă, pe calea socialismului. De a- ceea, considerăm că ar fi foarte important ca țările socialiste membre ale Tratatului de la Varșovia și, în general, toate țările socialiste să analizeze împreună problemele actuale ale construcției socialiste, să stabilească împreună cum să conlucreze mai bine pentru depășirea unor greutăți și pentru asigurarea dezvoltării economico-sociale, pe calea socialismului, a fiecărui popor.De asemenea, dorim să dezvoltăm larg relațiile cu celelalte țări socialiste și considerăm că trebuie să extindem această colaborare, în spiritul solidarității și conlucrării active, pentru dezvoltarea socialistă a țărilor noastre.
Stimați tovarăși.Mișcarea muncitorească, revoluționară din România, primul partid al clasei muncitoare, Partidul Comunist Român, au dezvoltat larg activitatea de solidaritate internațională cu partidele și mișcările muncitorești, revoluționare de pretutindeni. Revoluționarii români au făcut parte din Internaționala Comunistă creată de Marx și Engels, s-au aflat pe baricadele Comunei din Paris, au participat la activitatea Internaționalei a Il-a și a Internaționalei a IlI-a. Detașamentele de revoluționari români au participat activ la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, s-au aflat în rîndul brigăzilor internaționale de luptă împotriva fascismului în Spania, iar în timpul războiului, în Franța și în alte țări. Am sprijinit activ lupta de lichidare a colonialismului, acordînd un ajutor frățesc multor popoare, îndeosebi din Africa, pentru cucerirea independenței naționale.în spiritul acestor minunate tradiții de solidaritate internațională am dezvoltat și dezvoltăm larg relațiile cu partidele comuniste și muncitorești, cu partide socialiste. social-democrate, cu partide, și mișcări progresiste din țările în curs de dezvoltare, precum si cu alte partide democratice din diferite țări.Considerăm că situația mondială gravă și complexă, schimbările care au loc în raportul de forțe mondial impun ca o necesitate obiectivă întărirea și mai mult a colaborării și solidarității internaționale. Nici un partid comunist nici un partid revoluționar, progresist nu se poate izola! Este mai necesară ca oricînd întărirea conlucrării și solidarității partidelor comuniste, pe baza principiilor socialismului științific, a concepției revoluționare despre lume și viată, a materialismului dialectic și istoric.Problemele din diferite țări, inclusiv din țările socialiste, le considerăm ca probleme interne ale fiecărui Dartid și sîntem îmno- triva oricărui amestec în treburile interne. Dar, în același timp, sîntem nentru o largă colaborare si discutarea în comun a problemelor actuale, pentru a stabili cum să se acționeze mai bine de către fiecare partid pentru a contribui 

la realizarea dezarmării, la soluționarea problemelor complexe — politice, sociale, economice —, la asigurarea unei lumi a dreptății sociale și naționale, la victoria noii orînduiri sociale — a socialismului.în spiritul răspunderii față de propriul nostru popor, față de cauza socialismului, de perspectivele dezvoltării omenirii, considerăm că este necesar ca partidele comuniste și muncitorești să-și întărească solidaritatea, să organizeze consfătuiri, conferințe regionale sau internaționale, în scopul întăririi colaborării și solidarității. Clasa muncitoare, generațiile viitoare nu-i vor ierta pe acei care nu înțeleg că tocmai în actualele împrejurări trebuie să facem totul pentru realizarea unei unități noi, pe baza egalității și independenței, să dezvoltăm larg solidaritatea și colaborarea internațională. (Aplauze puternice, 
prelungite).Aceasta va fi o unitate de tip nou — a partidelor independente, egale în drepturi — dar cu atît mai mult va fi o unitate mai puternică, care va duce la unirea clasei muncitoare, a forțelor înaintate, în lupta pentru progres economic și social, pentru dezarmare, pentru pace, pentru salvarea omenirii de la distrugere !în același spirit, ne pronunțăm pentru dezvoltarea largă a colaborării cu partidele socialiste, social-democrate, cu mișcările progresiste antiimperialiste, cu forțele democratice de pretutindeni, în scopul acțiunilor comune în problemele fundamentale care privesc fiecare popor, care privesc pacea, independența fiecărei națiuni, viitorul întregii lumi.Avem ferma convingere că, deși problemele actuale sînt destul de grave și complexe, acționînd unite, forțele progresiste, popoarele de pretutindeni, cercurile realiste pot găsi calea unei conlucrări active, pot schimba cursul evenimentelor, pot impune o nouă gîndire politică, un nou mod de acțiune — în interesul progresului, în interesul bunăstării și independenței fiecărui popor, al păcii și colaborării între toate națiunile lumii. 
(Aplauze puternice).în ce o privește, România socialistă, înfăptuind neabătut politica Partidului Comunist Român în domeniul vieții internaționale, va participa cu toate forțele sale, ca și pînă acum, la soluționarea tuturor problemelor, la asigurarea unor relații noi, bazate pe principiile egalității între toate națiunile, pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune, fără arme, fără, războaie, a unei lumi în care fiecare popor, fiecare națiune să ducă o viață demnă, liberă, independentă ! (Aplauze puternice, în
delungate).

Stimați tovarăși,Hotărîrea Plenarei Comitetului Central privind convocarea Congresului al XIV-lea al partidului și adoptarea în unanimitate a Pro- gramului-Directivă, a Tezelor, precum și a celorlalte documente au o însemnătate deosebită pentru prezentul și viitorul patriei noastre, pentru înfăptuirea neabătută a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism — visul de aur al omenirii. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Iată de ce se poate afirma de pe acum că cel de-al XIV-lea Congres al partidului poate fi considerat drept Congresul marilor victorii socialiste, al muncii pline de abnegație a întregului popor, al adevăratei suveranități și independenței depline, Congresul care deschide perspectivele minunate spre înaltele culmi ale societății fără clase, spre culmile comunismului ! (Aplauze puterni
ce, îndelungate).Acum este necesar să trecem la organizarea temeinică a adunărilor generale ale organizațiilor de bază și a conferințelor de partid, în spiritul principiilor democratice ale partidului înscrise în Statut și în alte hotărîri ale Comitetului Central.O atenție deosebită va trebui să acordăm alegerii în conducerile organizațiilor de bază și în comitetele de partid — repet — acordînd o atenție deosebită activiștilor din rîndul clasei muncitoare, a celor mai buni activiști din rîndul membrilor de partid, care să asigure înfăptuirea neabătută a hotărîrilor ce vor fi adoptate de Congresul al XIV-lea.De asemenea, trebuie să se asigure alegerea ca delegați la Congres cît și drept candidați pentru viitorul Comitet Central a celor mai bune cadre de partid, din toate domeniile de activitate, asigu- rîndu-se, conform prevederilor Statutului și hotărîrilor Comitetului Central, caracterul muncito- resc-revoluționar al organelor sale de conducere.Să facem astfel încît înseși adunările generale ale organizațiilor de bază și conferințele de partid să constituie o puternică manifestare a forței și unității partidului, garanția supremă a realizării programelor de dezvoltare economico- socială, a îndeplinirii în cele mai bune condiții, de către partid, a rolului său de centru vital al întregii națiuni, de forță politică conducătoare în toate domeniile ! 
(Aplauze puternice, prelungite)Se impune, de asemenea, să se asigure dezbaterea largă a documentelor pentru Congresul al XIV-lea în întregul partid și cu întregul popor, astfel încît acestea să, exprime în cel mai înalt grad gîndul și voința întregului partid, a întregii noastre națiuni, să constituie expresia adevăratei dezbateri democratice, muncitorești-re- voluționare, a participării poporului la făurirea în mod conștient a propriului său viitor, de bunăstare și fericire. a comunismului. 
(Aplauze puternice)în același timp, este necesar să se acționeze cu toată fermitatea pentru realizarea planului și a programelor de dezvoltare econo- mico-socială pe următoarele 6 luni și pe întregul cincinal în industrie, agricultură și în toate celelalte sectoare. Toate colectivele de oameni ai muncii, organismele democrației muncitorești-revoluțio- nare și organizațiile de partid să se prezinte la Congres cu realizări cît mai bune, în toate domeniile, să poată raporta Congresului că au realizat în bune condiții planul pe acest an și sînt pregătite să realizeze planul pe 1990 și întregul cincinal, asigurînd o bază trainică pentru dezvoltarea viitoare a patriei.Doresc ca, în încheiere, să exprim încă o dată mulțumirile mele Comitetului Central al partidului pentru desemnarea mea în func

ția de secretar general al partidului — aceasta urmînd să fie discutată de întregul partid, de întregul popor și supusă Congresului al XIV-lea al partidului.Așa cum am menționat ieri, consider această încredere ca expresie a faptului că în întreaga mea activitate am îndeplinit întotdeauna năzuințele poporului nostru de independență, am servit partidul, cauza socialismului și păcii în lume.Vă asigur încă o dată, dragi tovarăși, asigur întregul partid și întregul popor că și în viitor nu voi avea țel mai înalt decît de a contribui cu toate forțele mele, împreună cu ceilalți tovarăși, cu Comitetul Central, cu întregul partid, cu întregul popor, la realizarea programelor de dezvoltare viitoare, de perspectivă, de înaintare a patriei noastre spre comunism, de a asigura poporului român un loc demn în rîndul națiunilor libere ale lumii, de a asigura viitorul minunat, comunist, al României ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu 
reales — la al XIV-lea Congres !“)La încheierea lucrărilor plenarei, după dezbaterea și adoptarea în unanimitate a hotărîrilor, putem să afirmăm încă o dată că am străbătut un drum lung, am urcat pe înalte culmi, am învins multe obstacole și am obținut victorii minunate ! De la înălțimile la care am ajuns se văd acum clare piscurile înalte și zările minunate, luminoase ale primăverii omenirii — zările comunismului. Să facem totul pentru a străbate drumul pe care îl mai avem în- tr-un timp cît mai scurt, în deplină unitate a întregii noastre națiuni ! (Aplauze puternice, pre
lungite. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mindria !“).In încheiere doresc să exprim convingerea că toți participanții la plenară, toate organizațiile și organele de partid, membrii partidului, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întregul nostru popor vor înfăptui neabătut obiectivele de dezvoltare econo- mico-socială, vor participa activ la dezbaterea documentelor și pregătirea Congresului al XIV-lea al partidului, la trasarea perspectivelor dezvoltării României spre comunism ! (Aplauze puternice, pre- i 
lungite; se scandează îndelung I 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“).Cu această convingere, adresez participanților la plenară, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii, întregului popor cele mai bune urări de noi împliniri și noi realizări, de noi succese în toate domeniile !Multă sănătate și fericire! 
(Aplauze și urale puternice, în
delungate ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul!“, „Ceaușescu, Româ
nia — stima noastră și mindria!", 
„Ceaușescu reales Ia al XIV-lea 
Congres !“. Intr-o atmosferă de 
puternică însuflețire și strinsă uni
tate, toți cei prezență în sala plena
rei se ridică în picioare și ovațio
nează îndelung, minute în șir, pen
tru Partidul Comunist Român —• 
nucleul vital al întregii națiuni — 
pentru secretarul general al parti
dului, președintele țării, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU).

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR 
PLENAREI C C. AL P.C.R.Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, miercuri, 28 iunie, au continuat lucrările Plenarei C.C. al P.C.R.In cadrul dezbaterilor au luat cu- vintul tovarășii Ion Deaconu, Mircea Tudoran, Marin Enache, Dumitru Radu Popescu, Ion Josu, Constantin Niță, Georgeta Podaru, loan Toma, Vasile Carp.Ca și vorbitorii din prima zi a lucrărilor, participanții la dezbateri au susținut cu multă însuflețire propunerea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind realegerea, la cel de-al XIV-lea Congres al P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român. Cu aceeași fermitate a fost exprimată convingerea că realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în cea mai înaltă funcție de conducere a partidului reprezintă chezășia dezvoltării și înfloririi necontenite a țării, înaintării neabătute a României pe, calea socialismului și comunismului.Totodată, cei care au luat cuvintul și-au exprimat deplinul acord cu documentele programatice supuse dezbaterii plenarei, apreciind că atît proiectul Programului-Directivă, cît și proiectul Tezelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului asigură, prin definirea unor' orientări Și obiective strategice realiste, științific fundamentate, de largă și generoasă perspectivă, intrarea României într-o nouă etapă, superioară, de țară socialistă multilateral dezvoltată.Raportind despre rezultatele obținute în industrie, investiții, la ex- k

port, în agricultură, despre acțiuni-' le întreprinse în vederea realizării integrale a planului pe 1989, vorbitorii au dat glas hotărîrii comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de a acționa cu dăruire și abnegația pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor de plan pe anul în curs, a prevederilor actualului cincinal.După încheierea dezbaterilor, s-a trecut Ia adoptarea documentelor înscrise pe ordinea de zi.în unanimitate, plenara a hotărît convocarea Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român, ale cărui lucrări se vor desfășura in perioada 20—25 noiembrie 1989.Exprimînd voința partidului, a națiunii noastre, toți cei prezenți, într-o însuflețitoare unanimitate, au aprobat Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind propunerea de realegere, la Congresul al XIV-lea al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român. Potrivit Hotărîrii C.C. al P.C.R., propunerea privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român urmează să fie supusă dezbaterii în adunările generale ale tuturor organizațiilor de bază din întreprinderi și instituții, din unități agricole, în conferințele comunale, orășenești, municipale și județene de partid.în legătură cu problemele privind pregătirea și desfășurarea Congresului, a fost adoptată, în unanimitate, o Hotărire care se dă publicității.în unanimitate, a fost aprobat proiectul Programului-Directivă al 

Congresului al XIV-lea al P.C.R. cu privire la dezvoltarea economico-so- cială a României în cincinalul 1991—1995 și orientările de perspectivă pînă în anii 2000—2010.De «asemenea, cu unanimitate de voturi, a fost adoptat proiectul Tezelor pentru Congresul -al XIV-lea al Partidului Comunist Român privind dezvoltarea societății românești, perfecționarea conducerii economico-sociale, dezvoltarea democrației muncitorești-revoluționare, creșterea rolului Partidului Comunist Român și activitatea ideologică, po- litico-educativă, ridicarea nivelului de cunoaștere științifică, de cultură, a conștiinței revoluționare, raportul de forțe și caracteristicile fundamentale ale situației internaționale.După completare, pe baza propunerilor făcute în cadrul plenarei, cele două documente vor fi date publicității și supuse dezbaterii întregului partid și popor.Plenara a aprobat proiectul Planului național Unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1990, care va fi dezbătut în organismele democrației muncitorești-revoluționare și supus Marii Adunări Naționale spre legiferare.A fost adoptată, de asemenea, Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului cu privire la toate problemele cuprinse pe ordinea de zi a lucrărilor, care se va da publicității.
In încheierea lucrărilor ple

narei a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.Amplă și profundă analiză a sta cuvîntare a al partidu- cu viu in

diului actual al societății românești, a cerințelor obiective și a direcțiilor fundamentale ale dezvoltării țării în cincinalul viitor și în perspectivă, magistrala secretarului general lui a fost urmărită
teres și deplină aprobare, cu profundă satisfacție, fiind subliniată în repetate rînduri cu puternice aplauze și urale, cu ovații.Reafirmind unitatea indestructibilă a întregului popor în jurul partidului, al strălucitului său conducă

tor, plenara a pus în lumină voința comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de a acționa, cu întreaga energie, pentru transpunerea în viață a hotărîrilor adoptate, a importantelor orientări și sarcini cuprinse în cuvîntarea t o v a r ă ș u 1 u i 
Nicolae Ceaușescu, pentru asigurarea progresului neîntrerupt al patriei, creșterii prestigiului României socialiste, independentă și suverană, stăpină pe destinele sale, angajată ferm pe drumul luminos al comunismului.
___________ 7



SCINTEIA-ioi 29 iunie 1989 PAGINA 5

PLENARA COMITEM CENTRAL AL PARTIDIIHII COMUNIST ROMÂN
Din cuvîntul participanților la dezbateri

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
ION DEACONU

Mult iubite și stimate tovarășe 
■ecretar general,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.Plenara Comitetului Central dobindește semnificațiile unui important moment politic. în spirit revoluționar, de puternică angajare patriotică, plenara a supus dezbaterii și aprobării documentele programatice ale celui de-al XIV-lea Congres al partidului, eveniment de rezonanță istorică in viata patriei, în activitatea partidului, a întregului nostru popor, pentru înfăptuirea mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Teleorman, dăm o înaltă apreciere proiectului Program-Directivă al Partidului Comunist Român, cu privire la dezvoltarea economico-socială a României in cincinalul 1991— 1995 și orientările de perspectivă pină în anii 2000—2010, precum și proiectului Tezelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului, documente de excepțională însemnătate, care stabilesc orientările de bază și liniile directoare ale dezvoltării patriei.Cu deosebită satisfacție și profundă recunoștință apreciem contribuția dumneavoastră determinantă, hotăritoare, mult stimate tovarășe secretar general, la elaborarea și fundamentarea acestor documente în care se cuprind aspirațiile legitime de progres și bunăstare ale poporului nostru, uriașa încredere în capacitatea sa de gindire și creație, idealurile sale de pace, de bună vecinătate, de înțelegere și colaborare cu toate sta
tele.îngăduiți-mi, de aceea, mult stimate tovarășe secretar general, ca și in acest cadru, in nele tuturor locuitorilor ju- ului Teleorman, să vă aducem un vibrant omagiu, mulțumirile și recunoștința noastră profundă pentru grija și fermitatea cu care vegheați la destinul comunist al României, la independența și suveranitatea patriei noastre, la prestigiul și triumful cauzei socialismului și păcii in întreaga lume.Aceleași sentimente de stimă și aleasă prețuire le exprimăm față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, savant de largă recunoaștere internațională, care, alături de dumneavoastră, animată de același înalt patrio- tism, iși aduce o contribuție esențială la înfăptuirea programelor de dezvoltare a țării, la înflorirea învățămîntului, științei și culturii.în numele organizației județene Teleorman a Partidului Comunist Român, al celor peste 80 de mii de membri ai partidului, aprobăm și susținem, din adincul inimilor noas- ' •». propunerea ca tovarășul :olae Ceaușescu să fie reales ... Congresul al XIV-lea în înalta funcție de secretar general, cu convingerea fermă că, numai avind în fruntea partidului și statului pe cel mai de seamă fiu al națiunii române, comunistul erou, care de aproape 6 decenii și-a consacrat întreaga viață și muncă libertății, independenței și suveranității patriei noastre, vom merge cu succes, mai departe, pe drumul construirii pe pănîintul străbun a societății socialiste șl comuniste.Raportăm plenarei, dumneavoastră. tovarășe secretar general. că și in județul Teleorman 45 de unități economice au îndeplinit și depășit planul la producția-marfă pe 5 luni și estimativ și pe cele 6 luni, unele din ele situindu-se pe primele locuri în întrecerea socialistă pe țară ; marea majoritate a întreprinderilor s-au încadrat în costurile planificate, au obținut importante economii de materii prime și materiale, și-au onorat la termen contractele.Așa cum ne-ațl cerut dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, am acordat o importanță deosebită contractării, realizării și valorificării producției destinate pieței externe. Vă raportez că la 31 mai am lichidat in întregime stocurile vămuite la sfir-

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
MIRCEA TUDORAN

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român se desfășoară în atmosfera de înălțătoare vibrație patriotică, de profundă mindrie națională, generate de propunerea ca, la cel de-al XIV-lea Congres, dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți reales în funcția supremă de secretar general al partidului, hotârire ce corespunde in cel mai înalt grad voinței întregului popor de a avea în continuare în fruntea partidului și statului pe revoluționarul înflăcărat, comunistul de aleasă omenie, care a înălțat patria noastră socialistă in rindul națiunilor prospere, libere, independente și demne ale lumii.Asemenea întregului popor, șl noi, cei ce trăim pe străvechile plaiuri maramureșene, dăm cea mai inaltă apreciere meritelor și contribuției dumneavoastră nepieritoare. înscrise cu litere de aur în cronica multimilenarei noastre istorii, activității cutezătoare pe care o desfășurați de aproape șase decenii cu eroism și exemplară dăruire, pentru edificarea victorioasă a socialismului și comunismului 

șitul anului 1988. în prezent ne preocupăm, împreună cu ministerele și centralele, să vămuim și stocul de producție pe care îl mai avem din lunile anterioare.Raportez, de asemenea, că am Îndeplinit planul la investițiile totale in proporție de 102,6 la sută și 103 la sută la construcții- montaj, punind în funcțiune capacitățile planificate.Pe baza indicațiilor dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, și cu sprijinul permanent al guvernului, al ministerelor s-a reușit ca investiția pentru dublarea capacității întreprinderii de Rulmenți Alexandria să fie în linii generale încheiată. Unele instalații produc deja.Agricultura, ca ramură de bază a economiei județului, a cunoscut și în primii ani din acest cincinal noi prefaceri pe linia modernizării și dezvoltării intensive, a dotării tehnice, ceea ce s-a reflectat în creșterea nivelurilor de producție, in rentabilizarea unui număr mai mare de unități, in înflorirea materială și spirituală a satelor teleormănene.Vă raportez, mult iubite și stimate tovarășe secretar general. că am încheiat in urmă cu cîteva zile recoltatul orzului pe întreaga suprafață de 31 220 ha, obținind o producție medie de 7 500 kg, față de 7 000 cît a fost planificat, ceea ce a permis ca județul să îndeplinească și să depășească sarcina la fondul de stat la această cultură.Cele 15 unități care au realizat peste 8 000 kg la hectar demonstrează că agricultura județului dispune încă de importante rezerve și stă în puterea comuniștilor, a mecanizatoriloi* și țăranilor cooperatori ca să le pună mai deplin în valoare pentru a ridjca necontenit nivelul recoltelor.Avem condiții ca și . la griu să obținem în județul Teleorman recolte foarte bune, peste cele care sînt prevăzute în planul de stat. Așa cum ați apreciat și dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, cu prilejul recentului dialog pe care l-ați avut cu lucrătorii ogoarelor din Teleorman, avem culturi bune de porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și soia. După cum ne-am angajat în fața dumneavoastră, vă raportez că am acordat toată atenția lucrărilor de întreținere mecanică și manuală șl estimăm producții foarte bune la toate culturile prăsitoare.Permiteți-mi să vă aduc și cu acest prilej cele mai alese mulțumiri, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul nemijlocit acordat prin programul elaborat din inițiativa dumneavoastră și aprobat de conducerea partidului în 1988, privind îmbunătățirea activității în agricultura județului Teleorman, și să vă raportez că sintem puternic mobilizați să înfăptuim cu toată răspunderea prevederile acestuia.Acționînd cu răspundere și fermitate pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin, pentru înfăptuirea exemplară a politicii interne a partidului și statului nostru, comuniștii, oamenii muncii din Teleorman dau o înaltă apreciere politicii externe, științific elaborată și consecvent promovată de dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general.Ne exprimăm atașamentul deplin față de strălucitele dumneavoastră inițiative, de neobosita dumneavoastră activitate față de propulsarea României printre țările care aduc in complexitatea ■vieții internaționale o notă distinctă de înțelepciune și dinamism, militînd pentru respectul intre națiuni, pentru dreptul fiecărui popor de a-și hotărî și făuri liber propriul destin.Vă asigurăm că vom acționa cu energie și răspundere pentru a da celei de-a 45-a aniversări a eliberării patriei noastre suportul eroic al faptelor de muncă, pentru a raporta la cel de-al XIV-lea Congres al partidului rezultate de prestigiu, care să ateste, o dată mai mult, că sîntem demni de măreția epocii pe care o trăim, că sintem revoluționari angrenați cu întreaga noastră ființă in făurirea destinului comunist al scumpei noastre patrii Republica Socialistă România.

pe scumpul pămînt românesc, spre binele și fericirea întregii noastre națiuni.Vă rog să-mi îngăduiți ca, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, al celor peste 30 000 de mineri din Maramureș, să dau glas sentimentelor de aleasă prețuire, adine respect și recunoștință fierbinte pe care le nutrim față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru tot ceea ce ați înfăptuit în anii măreți și victorioși ai epocii ce vă poartă numele, „Epoca Nicolae Ceaușescu". Exprimăm adeziunea noastră deplină la această istorică hotărire, care constituie cu adevărat chezășia sigură a împlinirii aspirațiilor fundamentale de progres și prosperitate, de înălțare fermă a patriei pe drumul luminos al socialismului și comunismului.Aducem un respectuos și vibrant omagiu tovarășei Elena Ceaușescu. militant de frunte al partidului și statului nostru, pentru contribuția deosebită pe care o aduce la edificarea socialismului și comunismului in țara noastră.Exprim, totodată, deplina aprobare cu conținutul proiectelor Programului-Directivă și al Tezelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului, documente ce prefigurează in chip strălucit viitorul luminos al patriei în următoarea perioadă.

In continuare, vorbitorul a subliniat că, asemenea tuturor minerilor din Maramureș, care și-au realizat și depășit lună de lună sarcinile de plan, și colectivul Minei Cavnic a reușit în primul semestru să realizeze o producție-marfă industrială suplimentară de peste 12.5 milioane lei. în condițiile creșterii productivității muncii cu 2 800 lei pe persoană peste nivelul planificat și reducerii cheltuielilor materiale cu peste 16 lei la 1 000 lei producție-marfă.în perioada care a trecut din acest an. Mina Cavnic a dat peste plan metale în concentrate : 176 tone plumb, 490 tone zinc, 76 tone cupru. 547 tone sulf și alte însemnate cantități de metale neferoase. Acordăm în continuare o atenție sporită organizării și modernizării producției, promovînd tehnologii noi. Acționăm cu răspundere pentru creșterea gradului de valorificare a minereurilor, prin extracția maximă a metalului din zăcămînt, pentru înfăptuirea programului de recuperare și valorificare a metalelor re- folosibile. Rezultatele de pină acum ne dau garanția realizării și depășirii tuturor indicatorilor de pian pe semestrul II și pe întregul an 1989.Obiectivele înscrise în documentele dezbătute in cadrul
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

MARIN ENACHE
Mult stimate și Iubite 

tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Mărețele înfăptuiri ale poporului român în decursul celor 24 de ani ce au trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. în economie, știință, cultură. învăță- mint, sănătate, in creșterea participării României la circuitul mondial de valori materiale și în creșterea prestigiului internațional al României socialiste, sînt nemijlocit și indisolubil legate de activitatea politică, revoluționară a secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, marele nostru conducător, comunistul de omenie, care a dat strălucire patriei noastre socialiste, marele Erou între eroii neamului, ctitorul României socialiste moderne.La această plenară istorică, în numele metalurgiștilor din țara noastră, ne exprimăm profunda gratitudine, satisfacția față de marile împliniri din anii socialismului, totala aprobare, deplina adeziune la hotă- rirea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales Ia Congresul al XIV-lea al P.C.R. în înalta funcție de secretar general al partidului, garanția sigură a înfăptuirii grandioaselor programe care ne vor conduce spre mărețe culmi de progres și civilizație, spre drumul luminos al comunismului în patria noastră.Perspectivele minunate ale economiei socialiste românești, prezentate în Proiectul Programului-Directivă al Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român, cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1991— 1995 și a orientărilor de perspectivă pină în anii 2000— 2010, rod al politicii partidului, al gindirii științifice novatoare, revoluționare, al activității neobosite a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, constituie pentru noi toți un prilej de înaltă satisfacție, mîndrie patriotică și prețuire pentru inflăcăratul patriot revoluționar, conducător încercat al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Proiectul Tezelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului privind dezvoltarea societății românești, perfecționarea conducerii economico-sociale. dezvoltarea democrației muncito- rești-revoluționare. creșterea rolului conducător al Partidului Comunist Român stabilește cu exactitate acele direcții care vizează noile laturi ale progresului economico-social. conferă un nou conținut întregii activități, răspunzind pe deplin la toate marile probleme ale vieții contemporane.Programul-Directivă este rezultatul multiplelor analize efectuate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, cu cadrele de conducere și specialiștii din fiecare ramură de activitate și unitate teritorială, avind la bază programele de organizare, modernizare și perfecționare a producției șl a muncii, ceea ce asigură ritmuri superioare dezvoltării societății românești contemporane. Programul sintetizează marea capacitate a gîndirii creatoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, iubitul nostru conducător, marele strateg al epocii contemporane, de analiză științifica și previziune a evoluției fenomenelor economice mondiale, de așezare pe baze realiste a dezvoltării economiei țării noastre, constituind pentru fiecare dintre noi garanția mersului continuu ascendent spre realizarea perspectivelor luminoase de progres și civilizație ale poporului român, în perioada 1991—1995. prin grija și preocuparea permanentă a conducerii de partid și de stat, a orientărilor de mare însemnătate și a sprijinului continuu .primit din partea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. metalurgia va cunoaște înnoiri esențiale, se vor crea noi capacități, vor fi introduse in producție noi tehnologii, structura sortimentală va fi mult diversificată, va crește gradul de prelu

Plenarei Comitetului Central al P.C.R. anticipează sarcinile deosebite care revin și sectorului minier. Ținînd seama de necesitatea realizării acestor obiective. vom acționa mai hotărit, cu întreaga răspundere, pentru afirmarea cu tot mai multă forță a rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid, pentru ridicarea la un nivel superior a muncii politico- educative și Îmbunătățirea stilului de muncă.în încheiere, vorbitorul a spus :în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de la Mina Cavnic, mă angajez și încredințez Plenara Comitetului Central al partidului, pe dumneavoastră personal. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, minerul de onoare al țării, că vom munci cu toată răspunderea, dăruirea, pasiunea și abnegația revoluționară, pentru înfăptuirea tuturor sarcinilor încredințate, în vederea întimpinării mărețelor evenimente din acest ăn cu noi și însemnate fapte de muncă, sporindu-ne astfel contribuția la continua înflorire a României socialiste.Să ne trăiți întru multi ani, tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general ăl partidului ! Noroc bun !

crare și valorificare a metalului. situînd astfel metalurgia românească la nivelul industriilor de profil din țările cele mal dezvoltate. Noile capacități de producție prevăzute a se realiza vor asigura implementarea unor soluții tehnice moderne, care vor permite creșterea ponderii otelului elaborat în con- vertizoare la 70 la sută, a otelului elaborat in cuptoare electrice la 28 la sută, a ponderii turnării continue la 80—85 la sută. în același timp, se vor dezvolta și moderniza unele capacități de fabricație, vor fi abordate unele probleme majore cu influență pozitivă în creșterea calității și sporirea eficienței economice deopotrivă la producător și la beneficiar. Promovarea tot mai largă a noilor tehnologii va determina folosirea rațională și reducerea permanentă a consumurilor specifice de materii prime, materiale, energie și combustibil.în această perioadă se prevede reducerea costurilor de producție cu 171 lei la mia de lei producție-marfă, creșterea productivității muncii intr-un ritm mediu anual de 11 la sută și creșterea beneficiilor de peste 3 ori. Necesarul de metal al economiei naționale va fi în continuare asigurat șl prin asimilarea în fabricație a unor noi produse, pe baza cărora se va reduce importul.Creșterea nivelului calitativ al produselor metalurgice este prevăzută a se realiza prin contribuția cercetării științifice și ingineriei tehnologice, care, sub conducerea de inaltă competență științifică a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu va soluționa probleme deosebite legate de utilizarea pe scară largă a microalierii cu vanadiu, niobiu, titan și alte feroaliaje, elaborarea unor oțeluri cu un grad înalt de puritate în limite strînse de compoziție chimică, de extinderea aplicării procedeelor de laminare controlată, intensificarea aplicării tehnologiei de obținere a țaglelor- țevi prin procedee de turnare continuă.Vă rog să-mi permiteți ca si cu acest prilej să aducem mult stimatei academician doctor inginer Elena Ceaușescu omagiul nostru fierbinte, mulțumirile deosebite, recunoștința totală pentru sprijinul și îndrumarea permanentă acordată dezvoltării metalurgiei românești, a implementării celor mai noi tehnologii în ramura metalurgică.Raportăm, mult stimate tovarășe secretar generalNicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din industria metalurgică, în perioada primelor cinei luni din acest an, au obținut in comparație cu aceeași perioadă a anului trecut însemnate sporuri de producție la cocs, laminate, table și benzi mijlocii și groase, table și benzi laminate la rece, cărămizi și alte produse.Conform sarcinilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. in această perioadă am acționat mai intens pentru realizarea producției de export, care a cunoscut o creștere de 35,6 la sută pe relația devize convertibile. Cheltuielile totale la mia de lei producție-marfă au fost reduse cu 20 de Iei, a crescut viteza de rotație a mijloacelor circulante normate și s-au redus stocurile de mijloace circulante.în continuare, vorbitorul a spus : Activitatea desfășurată in metalurgie in această perioadă nu s-a ridicat la nivelul sarcinilor planificate, înregis- trindu-se nerealizări la producția de oțel, la fontă. Ia producția de laminate. Nu am utilizat integral capacitățile de producție, am realizat depășiri la energie și combustibili și nu am atins nivelurile stabilite de dumneavoastră cu privire la creșterea randamentului de utilizare a oțelului, în mod deosebit la prelucrarea I, depășindu-se costurile de producție.Vă raportez, tovarășe secretar general, că am avut perioade în care am realizat ritmuri mai bune de producție. însă nu am reușit să desfășurăm o activitate continuă, ritmică, la nivelul sarcinilor planificate. Neajunsurile înregistrate au fost dezbătute pe larg cu colectivele de oameni ai muncii din combinate și unități, stabilind de fiecare dată măsuri concrete pe fiecare unitate și loc de muncă. Un accent deosebit vom pune pe participarea cadrelor de specialiști din minister și din unitățile de cetcetare-proiec- tare la activitatea din unitățile 

de producție pentru Identificarea celor mai bune soluții de reducere a costurilor, a consumurilor, de creștere a calității producției.Vă raportez că au fost stabilite măsuri concrete pentru punerea în funcțiune a obiectivelor prevăzute in programe in vederea realizării producțiilor stabilite pentru semestrul II. Aceleași măsuri au fost luate și în domeniul investițiilor pentru a pune în funcțiune toate capacitățile restante de pină acum.Vă rog să-mi permiteți ca în numele oamenilor muncii din
CUVÎNTUL tovarășului 

DUMITRU RADU POPESCU
Mult stimate și iubite 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși.Propunerea prezentată plenarei ca la Congresul al XIV- lea al partidului tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales in funcția de secretar general al partidului a fost primită de scriitorii români cu vie satisfacție, fiindcă noi, scriitorii, nu ne putem imagina forța literaturii de azi fără Congresul al IX-lea al partidului, fără personalitatea luminoasă și generoasă a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Cum să putem vorbi de progresul țării, de această tenace descătușare a energiilor materiale și spirituale, de punerea în valoare a timpului fără să ne gîndim la actul benefic de acum aproape un sfert de secol, care a redat muncitorilor, țăranilor, intelectualilor timpul istoric, istoria, trecutul de luptă și năzuințe multimilenare, care a adus un nou climat de edificare a socialismului in România și un nou climat in socialismul din lume ?De la Congresul al IX-leâ, scriitorilor le-a fost încredințată nobila misiune de a vorbi despre unicul autor al progresului României, poporul român. I-a fost subliniată scriitorului puterea specifică a artei sale, misiunea de a depune mărturie despre oamenii acestui timp, despre succesele, neîmplinirile. bucuriile, creșterea adevărului — adevărul creșterii socialiste a României, adevărul cu care s-au scris atîtea versuri, romane, piese de teatru, scenarii de filme despre îmbinarea firească a istoriei cu prezentul cel mai ardent. Sentimentul viitorului și conștiința continuității străbat întreaga noastră viață literară. și toate acestea se datorează climatului inspirat de gin- direa și fapta președintelui țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Dar fără Congresul al IX-lea cum ar fi arătat geografia de azi a României ? Fiindcă, stimați tovarăși, industria noastră socialistă a făurit o nouă geografie â patriei, a făcut posibilă deschiderea drumului Dunării către Mare, a făcut posibilă construcția metroului, a făcut posibilă realizarea uneia dintre cele mai democratice inițiative, cu largi implicații asupra viitorului, repartizarea echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. Transformînd forța economică a țării, oamenii s-au transformat ei înșiși. în mod îndreptățit ne mindrim azi cu clasa noastră muncitoare, cu țărănimea, cu oamenii de știință și cultură. Procesul formării și dezvoltării omului nou are astfel înfățișarea concretă și semnificațiile unul program social, de realizare a personalității umane. Edificarea socialistă este astăzi strîns legată de conceptul de conștiință înaintată, de afirmarea omului prin creația de valori.Tovarășa Elena • Ceaușescu, eminent om de știință și personalitate politică de prestigiu, prin vasta activitate desfășurată în știință, învățămint, cultură, prin spiritul viu, fremătător, angajat în afirmarea valorilor umaniste, in construirea unei lumi a păcii și prosperității, a avut și are un rol ho- tărîtor în creșterea și dezvoltarea cercetării științifice, în înflorirea culturii și artei socialiste.Omul și-a creat încrederea în forțele sale creatoare. „Patria este poporul" — spusese Tudor Vladimirescu. Acum această idee revoluționară a devenit realitate viabilă. Astăzi, muncitorii, țăranii, intelectualii, prin

CUVÎNTUL tovarășului 
ION JOSU

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți ca, asemenea tuturor tovarășilor care au luat cuvintul de la a- ceastă tribună, să exprim, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din agricultura județului Timiș, adeziunea noastră fierbinte la propunerea ca la cel de-al XIV-lea Congres, tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.în conștiința națiunii noastre, numele dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. se asociază în chip indestructibil cu imaginea României contemporane, țară mindră și prosperă, egală între egali cu toate statele libere și suverane ale lumii.Vă rog să-mi permiteți să vă spun, mult stimate tovarășe secretar general, că oamenii satelor vă prețuiesc și vă iubesc atît de mult și pentru că dumneavoastră ați dovedit ca nimeni altcineva că iubiți pă- mintul, iar cei care iubesc pă- mintul nu pot fi, după experiența agricultorilor, decît oameni foarte buni, oameni ai ma

metalurgie să vă aduc cele mai vii mulțumiri, profunda noastră recunoștință, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretat general ^Nicolae Ceaușescu, tovarășei ’Elena Ceaușescu. pentru sprijinul permanent, pentru ajutorul pe care ni-1 dați în vederea modernizării ramurii noastre, pentru ca munca noastră să devină mai eficientă si ne angajăm să întîmpinăm cea de-a 45-a aniversare de la eliberarea patriei șl Congresul al XIV-lea cu rezultate deosebite în muncă.

faptele lor, cu toții împreună, exprimă justețea unui drum pe care singuri și l-au ales, exprimă energia Solară care esțe patria noastră, a tuturor — România !Cițiva tovarăși prim-sectetarl au vorbit ieri aici despre ultimele vizite în județele țării ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. Este un lucru obișnuit azi să-1 vedem pe secretarul general al partidului discutînd cu muncitorii, cu țăranii, cu minerii, cu oamenii de cultură și artă intr-un dialog cotidian. A devenit un lucru obișnuit dialogul președintelui țării cu țara, faptul că acest dialog nu se poartă prin purtători de cuvînt, ci direct, omenește, ilustrînd o mare energie rațională, pusă în slujba patriei sale.Născut sub o stea fericită, sub steaua unirii tuturor românilor din mănoasele păminturi ale Moldovei, Transilvaniei. Munteniei, in țara unică și veșnică — România —, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost mereu călăuzit de lumina istoriei naționale, de unitatea tuturor fiilor patriei, de idealul cintat de străluciții noștri poeți și cărturari.în mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu prilejul simpozionului omagial ,.Mihai Eminescu", se vede încă o dată marea prețuire acordată poetului nemuririi noastre. Subliniind datoria creatorilor de a dezvolta și îmbogăți minunatul patrimoniu național, apreciind munca și realizările creatorilor de artă și cultură contemporană, mesajul secretarului general al partidului a- dresează acestora chemarea de a realiza noi opere, care să reflecte marile fapte ale construcției socialismului care, într-o perioadă istorică scurtă, au ridicat patria noastră la un nivel înalt de civilizație și cultură, transformînd năzuințele și Visele înaintașilor despre un viitor liber și fericit într-o realitate concretă a României de azi.în continuare, vorbitorul a arătat : Se vorbește astăzi în lume de reforme, de schimbări în economie, de libertatea de creație, de democrație.Dar în ce țară socialistă a fost desființată pentru prima oară cenzura ? Și nu în România. încă de la Congresul al IX-lea, s-au înfăptuit mari înnoiri in viața socială, economică și politică ?Tovarășul Nicolae Ceaușescu reamintea, bunăoară, creatorilor : „Sintem pentru o largă libertate de creație, dorim o literatură și o artă diversificate din punctul de vedere al formei, al stilului, ne pronunțăm hotărit împotriva uniformizării și șablonismului, a rigidității și dogmatismului. Considerăm că a accepta șablo- nismul, uniformizarea, rigiditatea înseamnă a sărăci viața spirituală și culturală a poporului nostru. Este de înțeles că activitatea creatoare a unui popor, în toate domeniile, se poate desfășura cu succes numai în condițiile cînd omul se simte liber și stăpîn pe destinele sale".Ce îndemnuri pot fi, pentru scriitori, mai nobile decît acestea ?Desigur, Stimați tovarăși, literatura și literațif pot apărea uneori într-o diversitate care arată și neîmplinirile breslei noastre, neîmplinirile muncii noastre. Scriitorii înconjoară cu stimă și respect pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, omul de omenie, și sînt convinși, că domnia sa va conferi miine, ca și ieri, ca și azi, va conferi mereu culturii noastre acel orizont de lumină care să ducă spre mileniul de miine gloria culturii noastre socialiste.

rilor fapte. Iată de ce hol n-am uitat și nu uităm niciodată că dumneavoastră apreciați pă- mintul ca fiind principala a- vuție a națiunii noastre, a- vuție pe care trebuie s-o păstrăm și s-o valorificăm cit mai bine. Mai ales că, așa cum spuneați tot dumneavoastră, a- ceastă avuție nu mai poate crește, că numai folosind-o bine vom putea asigura tot ceea ce este necesar pentru hrana poporului. ca și celelalte nevoi ale economiei naționale.Din aceste înalte gînduri și calde sentimente izvorăște hotă- rirea noastră, a agricultorilor timișeni, de a susține cu toată forța și sinceritatea inimilor noastre propunerea ca dumneavoastră, fiul cel mai iubit al pămintului românesc, să fiți reales îh suprema funcție de secretar general al partidului la cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.Cu aceleași gînduri curate, dorim să aducem un fierbinte omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, căreia ii exprimăm și cu acest prilej aleasa noastră prețuire pentru contribuția remarcabilă la elaborarea și înfăptuirea obiectivelor ce configurează înaintarea țării pe calea socialismului și comunismului, la afir

marea științei, învățămîntului și culturii românești, la înflorirea tuturor ogoarelor patriei noastre.Dorim să vă raportăm, mult Stimate tovarășe secretar general, că am pus și punem pe primul plan ideea dumneavoastră de excepțională importanță potrivit căreia numai marea proprietate socialistă este în măsură să ducă la realizarea unor producții-record, să determine cu adevărat o revoluție în agricultură. Și dacă unii din alte țări care datorită modului necorespunzător în care au aplicat principiile socialismului încearcă să depășească situațiile grele prin revenirea la mica proprietate, noi. cei din Topolovăț, ca de altfel mulți alti cooperatori din țara noastră, Ie putem spune că am cunoscut în mod direct ce ău însemnat producțiile în condițiile sistemului capitalist și ale proprietății particulare. în acele perioade, producțiile de griu nu depășeau 1 500 de kg pe hectar, iar producția de porumb 2 000, cea de orz 1 300.Așa cum spuneați dumneavoastră. soluția nu poate fi decît marea proprietate socialistă, pe care, bineînțeles, trebuie S-o gospodărim bine.Vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că anul a- cesta am obținut la orz o producție de peste 11 000 kg la
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

CONSTANTIN NIȚĂ
Mult iubite și stimate 

tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Dezbatem documente de importanță istorică, care sintetizează cu cea mai înaltă rigoare științifică evoluția societății noastre pe calea socialismului, dimensionarea și directivarea clară a procesului revoluționar în continuitatea și perfecționarea tuturor componentelor sale, opțiunile, obiectivele și parametrii dezvoltării economico-sociale a țării în cincinalul 1991—1995 și in perspectivă pînă in anii 2000—2010, care poartă amprenta contribuției fundamentale, hotăritoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Exprim de la această tribună vibrantele sentimente de mindrie ale tuturor oamenilor muncii, membri ai sindicatelor, de a avea la cîrma destinelor clasei muncitoare, a națiunii noastre socialiste pe cel mai iubit fiu al poporului și aducem omagiul nostru fierbinte bărbatului legendar ce și-a dăruit, ca nimeni altul, întreaga viață de luptă, pătrunsă de nemărginită dragoste de neam si tară, de neclintită credință revoluționară. libertății, suveranității și demnității patriei, progresului ei necontenit, bunăstării poporului. cauzei 'păcii și colaborării între toate popoarele lumii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Exprimăm, de asemenea, sentimentele noastre de înaltă stimă, de profund respect și caldul omagiu muncitoresc față de tovarășa Elena Ceaușescu — strălucit patriot și revoluționar, proeminentă personalitate a lumii științifice contemporane —, pentru excepționala sa contribuție la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru. inclusiv la elaborarea documentelor pe care le dezbatem în plenară.Prevederile programelor partidului pentru viitorul cincinal, 1991—1995, și pină in anii 2000— 2010 evidențiază pregnant preocuparea neabătută a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru amplificarea dezvoltării intensive, armonioase a forțelor de producție, a întregii activități economico-sociale, realizarea unui profund salt calitativ in toate domeniile, trecerea României într-o etapă nouă, superioară, aceea de țară socialistă multilateral dezvoltată.Toți oamenii muncii din țara noastră vor intîmpina cu entuziasm și satisfacție aceste prevederi care configurează noi și înalte trepte pe scara progresului economic și social, a bunăstării materiale și spirituale a tuturor membrilor societății noastre, cu convingerea că tot ceea Ce preconizează politica partidului are ca țel suprem omul, demnitatea, bunăstarea și împlinirea sa multilaterală.în continuare, vorbitorul a arătat că pe baza politicii juste a partidului și-a găsit deplină rezolvare asigurarea dreptului la muncă, la sănătate și locuință, la invățămînt, educație și cultură a tuturor fiilor patriei, înflorirea fără precedent a tuturor zonelor și localităților țării.însușindu-și cu entuziasm
CUVINTUL TOVARĂȘEI 

GEORGETA PODARU
Mult stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tova

rășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși.Prezenta Plenară a Comitetului Central se desfășoară in climatul de puternică angajare patriotică în care întregul nostru popor acționează cu fermitate, dăruire și răspundere pentru a întimpina marile evenimente din viața politică a partidului și a țării — a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIV-lea Congres al partidului cu un bilanț remarcabil de realizări in toate domeniile vieții materiale și spirituale.Permiteți-mi să exprim și eu adeziunea totală a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii botoșăneni la hotărîrea adoptată de actuala plenară ca dumnea

hectar, iar în următoarele zile vom declanșa recoltatul griului, estimînd realizarea celor mai mari producții din istoria unității la această cultură.Desfășurăm, în continuare, lucrările de întreținere a culturilor prășitoare, avînd certitudinea obținerii unor producții de cel puțin 30 de tone porumb știuleți la hectar și țeste 4 000 de kg de soia. Producții mari vom înregistra și la legume, fructe, struguri, cit și în zootehnie, sector din care vom livra in acest an peste prevederi 500 de tone de carne, 800 de hl lapte.Hotărîți să ne perfecționăm continuu activitatea, să înlăturăm unele lipsuri și neajunsuri ce se mai întîlnesc și în munca noastră, vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, însuflețiți de luminosul dumneavoastră exemplu de slujire devotată a intereselor poporului nostru, oamenii muncii din Topolovăț vor acționa cu toată răspunderea și priceperea pentru a întimpina marea sărbătoare de la 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului cu noi și însemnate succese in producția agricolă și industrială, sporin- du-ne contribuția la dezvoltarea multilaterală, economico-socială. la afirmarea liberă, demnă și independentă a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

prevederile documentelor programatice ale Congresului al XIV-lea, sindicatele sînt conștiente de marile îndatoriri și răspunderi ce le revin in unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea lor. Raportez plenarei că, in lumina Tezelor din aprilie, a orientărilor și sarcinilor cuprinse în expunerea secretarului general al partidului la Plenara din noiembrie 1988, sindicatele au acționat pentru îmbunătățirea radicală a activității lor, orien- tînd-o spre problemele majore economice și sociale din Viața întreprinderilor și instituțiilor.Acordind prioritate realizării sarcinilor de plan — a spus vorbitorul — ne-am preocupat pentru generalizarea unor inițiative muncitorești de certă eficiență economică. Anul trecut, mobilizind comisiile inginerilor și tehnicienilor și apli- cînd inițiativa „Fiecare cadru de specialitate să rezolve anual cel puțin o problemă tehnică, economică, de organizare și modernizare a producției și a muncii, in afara obligațiilor de serviciu", am reușit să cuprindem peste 70 la sută din specialiștii din unitățile economice, care au rezolvat 153 445 teme, obținin- du-se o eficiență economică de peste 14 miliarde lei. De asemenea/ în anul 1988 s-au aplicat 23 381 invenții și inovații, cu o eficiență economică de 12,6 miliarde lei.După ce a menționat șl alte inițiative, precum și eficiența lor, vorbitorul a spus că se va acționa în continuare pentru înfăptuirea programelor prioritare vizind modernizarea și înnoirea permanentă a produselor și tehnologiilor, reducerea consumurilor, pentru mobilizarea tuturor oamenilor muncii la realizarea exemplară a sarcinilor de plan, cu deosebire a producției fizice și a exportului pe acest an și pe anii următori, a unei înalte eficiența economice in fiecare unitate. Desfășurăm o susținută muncă politico-educativă pentru înțelegerea de către toți oamenii muncii a îndatoririlor de proprietari, producători și beneficiari ai avuției naționale, de a apăra, consolida și dezvolta proprietatea socialistă, căci ea esțe pentru clasa muncitoare, pentru întregul popor unica temelie sigură a independenței și suveranității naționale, a creșterii continue a bunăstării întregului popor.în încheiere, vorbitorul a spus : Permiteți-mi să transmit de la această tribună dorința fierbinte a celor peste 7 milioane și jumătate de oameni ai muncii — membri ai sindicatelor — ca strălucitul ctitor de țară nouă, de viață nouă, al demnității și prosperității întregului popor, neasemuitul fiu al acestei țări, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să fie reales la Congresul al XIV-lea in funcția supremă de secretar general al partidului. Vedem in aceasta unica chezășie a înfăptuirii directivelor de dezvoltare a patriei noastre, a progresului său neîntrerupt, a independenței și suveranității ei depline, a prosperității continue a poporului, a înfăptuirii socialismului și comunismului pe pămintul României.Să ne trăiți întru multi ani, spre gloria 'partidului și a patriei noastre !

voastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți reales în înalta funcție de secretar general al partidului la cel de-al XIV-lea Congres al partidului, aceasta fiind voința unanimă a partidului și poporului, garanția cea mai sigură a înaintării vertiginoase a patriei pe drumul socialismului și comunismului, visul de aur al națiunii noastre, al popoarelor lumii. De asemenea, exprim adeziunea totală față de documentele de excepțională însemnătate supuse dezbaterii plenarei, avînd convingerea fermă că adoptarea acestora va determina creșterea continuă a rolului conducător al partidului, perfecționarea organizării activității în toate sectoarele,, dezvoltarea în ritm susținut a economiei naționale, ridicarea nivelului de trai al tuturor categoriilor de oameni ai muncii.
(Continuare în pag. a Vl-a)



PAGINA 6 SCInTEIA — joi 29 iunie 1989

PLENARA COMITETlin CENTRAL AL PARTIDll.ll COMUNIST ROMÂN
(Urmare din pag. a V-a)Elaborate și fundamentate sub îndrumarea și cu contribuția nemijlocită, determinantă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, proiectul Programului-Directivă cu privire la dezvoltarea econo- mico-socială a României în cincinalul viitor și orientările de perspectivă pînă la începutul mileniului trei, precum și proiectul Tezelor pentru Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român reliefează cu pregnanță înaltele însușiri care sint proprii conducătorului partidului șl statului nostru, clarviziunea politică, preocuparea pentru adincirea continuă a laturilor calitative ale procesului de construcție socialistă, capacitatea de a analiza în spirit științific și într-o concepție unitară problemele complexe ale dezvoltării societății noastre socialiste.în numele comuniștilor boto- șăneni, al tuturor celor care trăiesc și muncesc pe meleagurile botoșănene, vă rog să-mi îngăduiți să dau glas sentimentelor noastre de fierbinte dragoste și nețărmurită recunoștință față de mairele conducător al partidului și statului nostru, genialul ctitor al României socialiste înfloritoare de azi și de mîine, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, cu o exemplară dăruire, iși consacră întreaga viață și activitate înfăptuirii mărețelor idealuri ale socialismului și comunismului pe pămîntul nostru strămoșesc, militează cu fermitate și consecvență pentru cauza păcii, progresului și colaborării în întreaga lume.îngăduiți-mi, de asemenea, să aduc un fierbinte omagiu mult stimatei tovarășe academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de prestigiu internațional, pentru excepționala contribuție la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la afirmarea în întreaga

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
IOAN

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.Cu nețărmurită bucurie și vibrantă mindrie patriotică, tînă- ra generație a patriei, asemenea întregului nostru partid și popor, iși exprimă in acest moment istoric pentru prezentul și viitorul patriei, .specific marilor decizii ale poporului pentru destinele sale înflăcărate, adeziunea la propunerea ca, Ia 

lume a științei, învățămîntului și culturii românești.Raportez plenarei, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că întreprinderea Textilă „Moldova", unde îmi desfășor activitatea, a obținut în cinstea marilor evenimente ale acestui an rezultate deosebite. Astfel, față de aceeași perioadă a anului trecut, pro- ducția-marfă industrială este mai mare cu peste 7 Ia sută, productivitatea muncii a crescut cu 30 la sută, iar beneficiile au sporit cu peste 20 milioane lei, urmate a reducerii cheltuielilor la o mie lei producție-marfă cu 60 lei.Toate aceste înfăptuiri au fost posibile datorită preocupărilor mai intense ale organelor și organizațiilor de partid, ale consiliului oamenilor muncii pentru aplicarea măsurilor cuprinse în programele speciale de modernizare a producției și a muncii, elaborate în spiritul indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.în continuare, după ce s-a referit la unele neajunsuri din munca colectivului, a arătat : Sîntem ferm hotărîți să acționăm cu răspundere comunistă pentru ca în continuare să asigurăm creșterea rolului organizațiilor de partid din unitatea noastră, pentru mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii în vederea înfăptuirii întocmai a planului pe acest an Ia toți indicatorii, inclusiv la export, creînd astfel o bază sigură pentru cincinalul viitor.Ne angajăm în fața plenarei Comitetului Central, a dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa neabătut pentru transpunerea în viață a sarcinilor ce ne revin din Programul-Directivă pe care-1 dezbatem astăzi, din Tezele pentru viitorul Congres al partidului, pentru a ne spori contribuția la continua dezvoltare și propășire a scumpei noastre patrii, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România.
TOMA
cel de-al XlV-lea forum al comuniștilor români, tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucit militant revoluționar și patriot înflăcărat, ctitorul României socialiste moderne, genialul strateg al devenirii noastre comuniste, marele prieten și îndrumător al tineretului, să fie reales în fruntea partidului nostru comunist, să conducă pe mai departe poporul român . pe drumul glorios al făuririi so- cialismului și comunismului.Constituind expresia grăitoare a sentimentelor, de ung-. 

nimă prețuire și aleasă recunoștință pentru eroica dumneavoastră viață și activitate revoluționară, mult iubite și stimate tovarășe Nicdlae Ceaușescu, hotărîrea plenarei reprezintă și pentru întregul tineret al țării garanția împlinirii celor mai cutezătoare năzuințe și aspirații, a formării și afirmării* personalității sale multilaterale, a realizării grandioaselor obiective înscrise în Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a țării spre comunism.Conștiința tinerei generații păstrează mereu vie imaginea eroului care s-a identificat din cei mai tineri ani cu idealurile supreme de dreptate socială șl națională, de libertate și independentă, cu lupta glorioasă a poporului, condus de partid, pentru făurirea socialismului, și comunismului, pentru ridicarea patriei pe cele mal înalte trepte de civilizație. și progres — aceasta reprezentind flacăra nestinsă a romantismului nostru revoluționar, exemplul suprem care unește și mobilizează eforturile creatoare ale tuturor tinerilor în vasta operă de edificare a noii societăți, cu poporul și pentru popor.întregul tineret este pe deplin convins că numai partidul comunist reprezintă singura forță politică în măsură să asigure cele mai minunate condiții de formare și afirmare a tuturor fiilor patriei, că „Epoca Nicolae Ceaușescu" a creat pentru prima dată in istorie un nou statut tinerei generații, de puternică forță socială, viitorul însumi al națiunii, de participant activ, responsabil și dinamic, la făurirea prezentului și viitorului patriei.Tînăra generație, crescută și educată in anii de. glorie ai spiritului și faptei comuniste inaugurați de Congresul al IX-lea al partidului, iși exprimă Cu deplină satisfacție întreaga sa recunoștința pentru tot ceea ce ați făcut și faceți dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe. Nicolae Ceaușescu, pentru binele și prosperitatea întregului popor, pentru asigurarea celor mai bune condiții de muncă, de viață și învățătură pentru fiecare tînăr al României socialiste.Exprimăm, totodată, cele mai alese sentimente de stimă și prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, remarcabil om politic și prestigioasă personalitate a lumii științifice contemporane, pentrii contribuția deosebită la dezvoltarea multilaterală a patriei, la înflorirea științei, învățămîntului și culturii românești; 1 pentru preocuparea sta" tornică. consacrată educării și formării .tinerelor . generații, 

afirmării lor în planul muncii și creației.în continuare, vorbitorul a spus : La acest măreț eveniment din viața partidului și a țării, tineretul patriei, organizația șa revoluționară se prezintă cu importante realizări, materializate în îndeplinirea și depășirea sarcinilor asumate la mari obiective economice din industrie, agricultură, construcții și transporturi, aceasta dovedind că tînăra generație a înțeles pe deplin misiunea încredințată de partid, de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, de a fi mereu în primele rin- duri ale marii epopei de dezvoltare multilaterală a țării.Urmind neabătut indicațiile și orientările dumneavoastră cu privire la intensificarea întregii munci de formare și dezvoltare a conștiinței tinerei generații, de lărgire a orizontului său de cultură și cunoaștere, am acționat mai mult, cu exigentă, pentru organizarea si dezvol- tarea la un nivel calitativ superior a tuturor acțiunilor politico-educative, raportarea lor permanentă ia condițiile concrete de muncă si viată, la preocupările specifice fiecărui colectiv de tineri.Am situat pe primul plan întărirea climatului de ordine St disciplină, de încredere, a tuturor tinerilor în cerințele mo- ral-politice ale societății noastre socialiste, de perfecționare . a pregătirii profesionale, astfel incit fiecare tînăr să fie la înălțimea sarcinilor încredințate la locul de muncă, de creștere a contribuției lor la; realizarea obiectivelor actualei etape de dezvoltare a țării.Vă încredințăm, mult iubite . și stimate tovarășe secretar general, că vom lua măsuri hotărîte pentru ca, în cel mai scurt timp, să eliminăm toate neajunsurile Și neimplinirile care se mai manifestă in munca noastră și asupra cărora ne-ați atras in nenumărate rîn- duri atenția, să determinăm o îmbunătățire radicală a întregii noastre activități, o creștere reală a eficienței și calității tuturor acțiunilor întreprinse.în încheiere, vorbitorul a subliniat : Proiectul Programului- Directivă și al Tezelor, celelalte documente supuse dezbaterii plenarei, față de care îmi exprim acordul deplin, deschid noi și cutezătoare orizonturi ale angajării tineretului, a organizațiilor sale revoluționare în procesul de perfecționare a întregii activități economico-so- ciale, înfăptuirii obiectivelor noii revoluții tehnico-științifi- ce, ale modernizării și sistematizării tuturor localităților țării, ale creșterii calității vieții, a nivelului general de cultură 

și civilizație al întregului nostru popor.Vă urăm, din adîncul Inimilor noastre tinere, mult iubite și stimate tovarășe
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

VASILE CARP
Mult stimate și iubite 

tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Adoptînd hotărîrea privind realegerea la cel de-al XÎV-lea Congres în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român a genialului nostru conducător, consecvent militant comunist și patriot înflăcărat, marele erou intre eroii neamului, luptător ferm pentru înfăptuirea idealurilor clasei muncitoare, ale întregului nostru popor, strălucită personalitate politică a lumii contemporane, care și-a consacrat și își consacră întreaga viață și activitate edificării socialismului și comunismului în România, tovarășul Nicolae Ceausescu, Plenara Comitetului Central al partidului, dobîndește o, deosebită semnificație politică și istorică.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Olt își exprimă cu legitimă și profundă mindrie patriotică adeziunea deplină la hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului, gîndurile și sentimentele de fierbinte dragoste, nemărginită recunoștință și adincă prețuire față de marele conducător al partidului și. statului, ctitorul de. geniu al României socialiste. pentru contribuția hotăritoare, determinantă la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru. Ia întărirea continuă a rolului politic conducător al partidului, perfecționarea întregii vieți economico-sociale, înfăptuirea cu poporul și pentru popor a mărețului proces revoluționar, unitar și neîntrerupt, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Asemenea întregului nostru partid și popor, dăm cea mai înaltă apreciere contribuției dumneavoastră decisive, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și fundamentarea proiectului Programului-Directivă • și a proiectului Tezelor pentru Congresul al XlV-lea al partidului, care stabilesc cu clarviziune științifică orientă- 

Nîcolae Ceaușescu, ani mulți și fericiți, pentru a ne conduce și pe mai departe partidul și poporul, spre gloria și măreția scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

rile de bază și liniile directoare ale dezvoltării țării în următorul cincinal și in perspectiva anilor 2000—2010, în vederea trecerii României într-o etapă nouă, superioară, de țară socialistă multilateral dezvoltată.Prin întregul lor conținut, documentele supuse dezbaterii plenarei reflectă prodigioasa activitate desfășurată de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, în vastul proces revoluționar de după Congresul al IX-lea al partidului, eveniment istoric, de cotitură radicală, ce a încununat o epocă de profunde transformări revoluționare în domeniile economic, social, al științei, învățămîntului și culturii, de ridicare continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, epoca celor 24 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, pe care cu îndreptățită mindrie patriotică întreaga națiune o numește „Epoca Nicolae Ceaușescu".Susținind încă o dată din a- dîncul inimilor noastre hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului privind realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, opțiune fundamerita'lă pentru ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Olt, într-un glas cu întreaga țară, vă aduc un fierbinte și vibrant omagiu pentru eroica activitate revoluționară de aproape 6 decenii consacrată cu cel mai înalt devotament slujirii poporului român, intereselor sale vitale, edificării celei mai drepte și umane orînduiri — comunismul.Aducem, totodată, un cald și respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere mondială pentru activitatea revoluționară pusă in slujba partidului și poporului, pentru contribuția remarcabilă adusă la elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-so- cială a patriei, la continua înflorire a științei, invățămîntu- 

lui și culturii românești, la întreaga operă de edificare socialistă a patriei, la afirmarea tot mai puternică a României in viața internațională.Referindu-se la activitatea comuniștilor, a oamenilor muncii din județ pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe a- cest an, vorbitorul a spus : Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, si- tuind la baza întregii noastre activități tezele, ideile și orientările dumneavoastră, comitetul județean, organele și organizațiile de partid au desfășurat - o activitate mai stăruitoare pentru îndeplinirea ritmică și integrală a sarcinilor de plan, a programelor de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor; Pe primul semestru al anului preliminăm să îndeplinim și să depășim planul fizic la unele sortimente. la producția pentru export, precum, și la investiții și desfaceri de mărfuri. Am acționat cu mai multă fermitate, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, pentru aplicarea mecanismului economi- co-financiar, găsind căi și mijloace ca pînă la sfîrșitul lumi viitoare toate produsele realizate să fie rentabile. De asemenea, am acționat pentru creșterea e- ficienței exportului, reușind să vindem produsele cil prețuri mai mari decît cele prevăzute în plan. Am redus, totodată, stocurile de materii prime, materiale și produse față de aceeași perioadă a anului trecut cu 431 milioane lei, iar prevederile de plan la beneficii au fost realizate in proporție de 143 la sută. Prin măsurile luate am economisit peste plan 1 500 tone de metal și circa 4 800 MW/h energie electrică.• Rezultatele obținute pe prima jumătate a anului nu ne mulțumesc, intrucit planul la producția fizică nu a fost onorat integral, nu am realizat sarcinile planificate, la producția- marfă, la productivitatea muncii, la punerea în funcțiune a unor obiective și capacități de producție. Biroul comitetului județean de partid a analizat cu exigență și înaltă răspundere cauzele care au dus la neîmpli- niri, stabilind programe de măsuri concrete, care să conducă la realizarea planului pe semestrul II și pe întregul an la toți indicatorii, recuperînd integral rămînerile în urmă. Vom pune un accent mai mare pe creșterea răspunderii organelor de conducere colectivă, a cadrelor de conducere pentru folosirea și întreținerea, corespunzătoare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor,, înnoirea și diversificarea producției, pu

nerea în funcțiune a capacităților planificate, integrarea în întregime in circuitul productiv la parametrii stabiliți a întreprinderii de Țevi și Rulmenți din Slatina.Vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmînd cu consecvență prețioasele dumneavoastră indicații și îndemnuri privind recoltarea grabnică și fără pierderi a orzului, am reușit să încheiem această lucrare in timp optim și în condiții de bună calitate. Ca urmare, am obținut o producție medie de 7 989 kg ou la hectar, superioară celei planificate cu 11,3 la sută. Din cele 123 de unități cultivatoare de orz, 82 de cooperative agricole de producție, întreprinderi agricole de stat și alte unități, precum și 11 consilii unice agroindustriale de stat și cooperatiste au realizat o producție medie de peste 8 tone la hectar. în aceste zile acordăm cea mai mare atenție recoltării griului, unde, așa cum ați apreciat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, există reale condiții pentru a obține și la această cultură o producție cu mult superioară celei planificate. Ne-am organizat in așa fel munca să încheiem recoltatul în cel mult 8 zile bune de lucru, reducînd la maximum orice fel de risipă. Acționăm, de asemenea, cu toate forțele la realizarea integrală a programului de culturi duble și succesive, la întreținerea culturilor prășitoare. a căror stare de vegetație esta bună, dindu-ne garanția că vom obține producții mari.în încheiere, vorbitorul a subliniat: Exprimîndu-ne acordul față de documentele supusa dezbaterii și aprobării plenarei, ne angajăm solemn că vom face totul pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, pentru a întîmpina cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- perialistă și Congresul al XlV-lea al partidului cu rezultate deosebite in toate domeniile de activitate.Comuniștii, toți locuitorii <’*- dețului Olt, într-o deplină v tate de gînd și faptă cu întregul popor, vă adresează, din a- dincul inimii, dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, urarea de viață îndelungată, în deplină sănătate și putere de muncă spre gloria nepieritoare a Partidului Comunist Român, spre binele și fericirea poporului, pentru afirmarea liberă, demnă și independentă in rîn- dul popoarelor lumii a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
— .

Încheind secerișul orzului, oameni ai muncii 
din agricultură raportează producții mari la hectar
JUDEȚUL SUCEAVA 
-7104 kg la hectar
Tn telegrama adresată tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, Comitetul Jude
țean Suceava al P.C.R. raportează 
încheierea recoltării orzului de pe 
întreaga suprafață cultivată, obți- 
nînd o producție medie de 7 104 kg 
la hectar, ceea ce reprezintă cea 
mai mare recoltă de pînă acum.în aceste momente de înaltă semnificație istorică și de adincă vibrație patriotică, cind Plenara Comitetului Central al partidului a hotănt, în deplin consens cu voința și dorința întregului partid, a întregului nostru popor, să propună ca la Congresul al XlV-lea al partidului să fiți reales in suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, VA RAPORTAM 
MULT IUBITE ȘI STIMATE TOVARĂȘE 
NICOLAE CEAUȘESCU, CA OAMENII MUN
CII DIN AGRICULTURA JUDEȚULUI SU
CEAVA. ACȚIONIND ÎN SPIRITUL ÎNSU- 
FLEȚITOARELOR ORIENTĂRI ȘI ÎNDEM
NURI PE CARE NI LE-AȚI DAT, AU ÎN
CHEIAT RECOLTATUL ORZULUI PE ÎN
TREAGA SUPRAFAȚA PLANIFICATA, OBȚI- 
NIND O PRODUCȚIE MEDIE DE 7 101 KG I.A 
HECTAR. CEEA CE REPREZINTĂ CEA MAI 
MARE RECOLTA REALIZATA PÎNA ACUM 
IN JUDEȚUL NOSTRU.în prezent ne pregătim pentru începerea recoltării orzoaicei și a griului. Vă asigurăm că vom depune toată priceperea și puterea de muncă pentru a realiza integral sarcinile ce ne revin pe acest an și întregul cincinal, sporind contribuția județului Suceava la dezvoltarea agriculturii românești, la progresul scumpei noastre patrii.
ÎN JUDEȚUL SATU MARE:
• Cooperativa Agricolă de Producție Sa- 

nislău — 10 200 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Pe- 

trești — 10 060 kg la hectar
• Unitatea Agroindustrială Satu Mare — 

9 025 kg la hectar
\

N________ ______________ ________________

ÎN JUDEȚUL ARGEȘ:
• Stațiunea de Cercetări Agricole Albota 

8 675 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Teiu — 8 563 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție 

„Unirea" Birla — 8 550 kg la hectar
• Unitatea Agroindustrială Pitești — 

8 489'kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Mozăceni — 8 450 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Mărăcineni — 8 250 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Rociu — 8 233 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Miroși — 8 205 kg la hectar
• întreprinderea Agricolă de Stat Leor- 

deni — 8 106 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Tițești — 8 100 kg la hectar
• întreprinderea Agricolă de Stat Pitești 

— 8 090 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Buzoești — 8 040 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL TIMIȘ:
• Cooperativa Agricolă de Producție Pe- 

sac — 8 639 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Pe

riam — 8 635 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Be- 

lint — 8 620 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Voi- 

teg — 8 586 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Beta — 8 530 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Checia — 8 530 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Ciacova — 8 515 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție Sîn- 

martin Sîrbesc — 8 510 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Cenei — 8 510 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție He- 

reiffiești — 8 300 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Mașloc — 8 280 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Alioș — 8 263 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA :
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Romoș — 8 530 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție 
Orăștie — 8 320 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Producție
Deva — 8 015 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă do Producție 
Bosorod — 8 003 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI :
• întreprinderea Agricolă de Stat Gîrla 

Mare — 8 305 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Oprișor — 8120 kg Ia hectar

IN JUDEȚUL TELEORMAN :
• Cooperativa Agricolă de Producție 

Plopii Slăvitești — 8 098 kg la hectar

★în telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii din numeroase unități agricole anunță că au terminat strin- gerea orzului de pe suprafețele cultivate, reali- zind producții ridicate, peste prevederile de plan. în telegrame se subliniază că aceste rezultate deosebite au fost obținute datorită respectării întocmai a tehnologiilor de cultură și, în special, a densității optime de plante la hectar, bunei organizări a activității la recoltarea, transportul și depozitarea producției. în prezent, lucrătorii ogoarelor, puternic mobilizați de indicațiile și orientările secretarului general al partidului, și-au sporit eforturile în vederea eliberării grabnice a terenului de paie, executării arăturilor, pregătirii patului germinativ și însămințării culturilor duble, îndeosebi a porumbului pentru boabe, gospodărind astfel cu randament maxim pămîntul.în telegrame se arată, totodată, că lucrătorii ogoarelor din unitățile agricole respective, au încheiat pregătirile pentru secerișul griului, cultură la care se estimează obținerea unor producții mari, superioare celor planificate. De asemenea, se raportează despre stadiul lucrărilor de întreținere a culturilor prășitoare, de strângere și depozitare a furajelor, despre acțiunile întreprinse in celelalte sectoare de producție agricolă.Telegramele exprimă sentimentele de fierbinte dragoste, deosebită stimă și înaltă prețuire ale oamenilor muncii din agricultură față de secretarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, pentru sprijinul și grija statornică acordate dezvoltării și modernizării agriculturii, ramură de bază a economiei naționale, pentru creșterea bunăstării țărănimii, a întregului popor, precum și angajamentul de a acționa cu înaltă răspundere pentru a obține în acest an cele mai mari producții vegetale și animaliere, la nivelul cerințelor noii revoluții agrare.

Acum, toata grija pentru griulCe învățăminte s-au desprins de la secerișul orzului pentru a se asigura buna desfășurare a recoltării griului ? „La stringerea orzului — ne răspunde Mihai Miron, directorul general al direcției agricole — datorită deselor averse de ploaie, nu am avut o zi întreagă de lucru. Aceasta a impus organizarea perfectă a activității și urmărirea permanentă a stării lanurilor pentru a putea folosi fiecare oră. bună de seceriș. S-a dovedit că oamenii sint pregătiți pentru acest mod de organizare in condițiile timpului instabil, Ceea ce ne dă garanția că și la grîu vom putea stringe și pune la adăpost întreaga producție, așa cum ne-am propus, în 8—9 zile, din momentul începerii recoltării în fiecare unitate agricolă".Pe inginerul Vaier Grit, președintele Cooperativei Agricole de Producție Oinacu, l-am găsit în cimp, la marginea unei sole cu grîu. Aici se făcuse toată organizarea pentru începerea recoltării. „Am hotărît să facem proba recoltării cu boabe, in lan, cea mai concludentă — ne spune președintele cooperativei. A rezultat că în unele sole umiditatea boabelor este încă ridicată : 23,5 la sută. Cum insă zilnic umiditatea scade cu 2—3 procente, in citeva zile vom declanșa secerișul griului cu toate forțele". în altă parte a județului, in Consiliul Agroindustrial Hotare, discutăm cu Olimpian Chiriță, ingine- rul-șef al consiliului. „în toate unitățile din consiliu, specialiștii au identificat solele cu griu. cultivate cu soiuri timpurii, care sint avansate in coacere — ne spune. Acolo au fost concentrate și formațiile de combine, organizate în tabere de cimp, cu tot ce este necesar pentru a începe recoltarea. De altfel, in trei cooperative agricole, la Herăști, Hotare și Greaca, au fost făcute probele de recoltare in lan. Cum timpul se menține instabil, sîntem pregătiți să stringem cit mai repede și fără pierderi întreaga producție de griu. care se anunță a fi mai mare decît aceea de orz", Simbătă și duminică probele la recoltarea griului au fost efectuate în. multe alte cooperative agricole — Braniștea, Gostinu, Slobozia, Cucuruzu, Călugăreni, Malu etc. — din patru consilii agroindustriale. în ultimul moment am aflat că în unitățile vizitate a și început recoltatul.Toate acestea dovedesc că momentul începerii recoltării griului cu toate forțele a sosit. Discuțiile avute cu mai mulți specialiști din unitățile agricole, cadre de conducere din agricultura județului și activiști ai comitetului județean de partid au reliefat și unele probleme de a căror grabnică soluționare depinde stringerea producției în timp cit mai scurt, ceea ce constituie o cerință esențială pentru evitarea pierderilor în condițiile vremii instabile ce pare a se menține și la recoltarea griului.„Este pozitiv faptul că cele 1 005 combine au lucrat bine la secerișul orzului — ne spune ing. Florin Cen- Ciu, directorul trustului județean de mecanizare a agriculturii. A fost o bună repetiție, dar la grîu solicitările sint mult mai mari. De aceea, pentru completarea stocului de piese de schimb, ca să putem remedia operativ orice defecțiune, avem nevoie urgentă de o serie de curele pentru combine, pompe de injecție, 

capete hidraulice și alte repere care sint mult solicitate".Pe lingă aspectele la care s-a referit directorul trustului S.M.A., am reținut și alte probleme care trebuie urgent soluționate. în primul rind, este nevoie să se asigure cantitățile necesare de combustibil, pentru ca mijloacele de transport repartizate să poată efectua cite 4 curse zilnic, așa cum s-a planificat, de care depinde și realizarea vitezei stabilite la seceriș, și nu două cite pot face în prezent. în al doilea rind, pentru volumul de lucrări planificate a se executa in prima decadă a lunii iulie, dar care, datorită timpurietății din acest an, trebuie efectuate acum, este nevoie să se asigure în devans cantitatea corespunzătoare de carburanți. Și, in ultimul rînd, factorii de resort din Ministerul Agriculturii și Ministerul Contractării și Achiziționării Produselor Agricole trebuie să analizeze posibilitatea eliberării cit mai urgențe a spațiilor din baze-
BRIGADA DE REPORTERI 

Al „SCÎNTEII" TRANSMITE 
DIN JUDEȚUL GIURGIU

le de recepție destinate depozitării noii producții de griu, aceasta avind un rol holăritor pentru desfășurarea secerișului cu toate forțele și încheierea lui intr-un timp cit mai scurt.Și in grădinile de legume activitatea se desfășoară pe multiple planuri și in această perioadă. De la bun inceput consemnăm opinia ing. Cornel Ber- nat, directorul trustului horticol județean, care atestă munca de calitate desfășurată în acest an de legumicultorii giurgiuveni. La culturile instalate prin răsad, cît și la cartofii timpurii, producțiile existente in cimp depășesc nivelurile planificate. Iată citeva exemple : Asociația Legumicolă Izvoarele realizează peste 50 tone varză timpurie la hectar, întreprinderea de Producere a Legumelor Uzunu și I.P.I.L.F. Giurgiu au obținut peste 10 tone mazăre păstăi la hectar, I.A.S. Giurgiu, Asociația Legumicolă Vedea și cooperativele agricole Băneasa și Gostinu au depășit producția planificată la cartofii timpurii cu 3—4 tone la hectar. La ceapa uscată se evaluează o producție de peste 25 tone la hectar, iar la tomatele timpurii depășirea planului cu 4—5 tone la hectar. Directorul I.P.L. Uzunu, Matei Birnescu, ne-a explicat că nu este vorba numai de un an bun pentru legume, ci mai ales de faptul că producțiile scontate sint rodul muncii de calitate, al respectării cu strictețe a tehnologiilor fiecărei culturi.„Iată, bunăoară, a continuat interlocutorul nostru, in această perioadă executăm prașilele mecanice și manuale la toate culturile instalate prin răsad, efectuînd în același timp și fertilizarea. Foarte necesare s-au dovedit în acest an tratamentele fi- tosănitare. Ploile frecvente, căldura, ceața, umezeala la sol. care favorizează instalarea bolilor, ne-au 

obligat să repetăm tratamentele ort de cite ori a fost nevoie. Stăpinim bine situația și producțiile n-au avut de suferit din acest punct de vedere.Acunl este în plină desfășurare înființarea culturilor succesive după recoltarea mazârii, a castraveților timpurii și a orzului pe care îl avem în asolamente".Ceea ce constituie un lucru demn de remarcat este că în această unitate programele săptămînale de lucrări se realizează aproape in totalitate. Este o consecință a măsurilor stabilite de comitetul județean de partid pentru sprijinirea cu forță de muncă a acestei unități mare producătoare de legume. Astfel, peste 400 de hectare au fost repartizate, pentru a fi întreținute, cooperativelor agricole din apropiere — Stoenești, Hulubești Singureni și Dărăști-Vlașca. De asemenea, 400 de muncitori din zonă au angajat să lucreze in acord global diferite suprafețe cu legume. Apoi, in cadrul orelor de practică agricolă zilnic 600—800 de elevi participă la activitățile din cadrul fermelor. în plus, începînd cu data de 3 iulie, in unitate va fi înființată o tabără de tineret cu circa 1 000 de elevi care vor acordă sprijin îndeosebi, la recoltare. De altfel, asemenea tabere de tineret vor fi constituite în toate marile bazine legumicole din județ.Nu intîmplător ne-am referit la asigurarea forței de muncă, prin măsurile organizatorice amintite, in- trucît de-acum se află in plină actualitate recoltarea și valorificarea producției de legume. Forțe importante sint concentrate la recoltarea verzei timpurii, mazării păstăi, castraveților, dovleceilor, usturoiului uscat, cartofilor timpurii și, in mod deosebit, a tomatelor timpurii din cimp. De altfel, din această săptămî- nă, graficul de recoltare va ajunge zilnic la 400 tone legume, 150 tone cartofi și 70 tone fructe. Deși recoltarea se află la început, au apărut deja unele neajunsuri in valorificarea integrală a producției. Așa, bunăoară, nu exiștă beneficiar pentru întreaga producție de varză timpurie. Cantități apreciabile au fost transformate in furaje pentru animale, iar în același timp mai sint de recoltat peste 800 de tone de varză. Semnalăm acest caz intrucit și la celelalte culturi se anunță producții bune care trebuie valorificate integral la fondul pieței sau la fabricile de prelucrare. Tot în această idee, factorii de răspundere de la unitățile de valorificare trebbie să urmărească mai atent aprovizionarea unităților producătoare cu ambalaje specifice fiecărei culturi. Nu in puține locuri ni s-a semnalat că mijloacele de transport de la I.L.F. Giurgiu, ca și de la întreprinderile de profil din Capitală vin în ferme cu ambalaje doar pentru un sfert din capacitate și nu o dată chiar fără nici un ambalaj.Pentru soluționarea situațiilor semnalate sint necesare măsuri operative din partea tuturor factorilor răspunzători deoarece producția bună din acest an trebuie valorificată îA totalitate, ceea ce, este atit în interesul consumatorilor, cit și;al unităților producătoare. 'îț

Aurel PAPADIUC 
Petre CR1STEA
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IN IHEtUAME JWHESflTI lOMSIIUII NICOtM CEAUSESCU Cronica zilei Domnului FRANCE ALBERT RENE
Președintele Republicii Seychelles

Oamenii muncii raportează îndeplinirea planului
în industrie pe primul semestru

In zilele de 26—28 iunie s-au desfășurat, la București, lucrările celei de-a VIII-a reuniuni a corespondenților de legătură ai Centrului European UNESCO pentru învățămînt Superior. Participanții — reprezentanți ai statelor membre UNESCO din Europa —au dezbătut probleme ale activității desfășurate de centru in perioada care a trecut de la ultima reuniune, precum și programul de activitate al acestuia pe perioada 1990—1995 In cadrul celui de-al III-lea plan pe termen mediu al UNESCO. (Agerpres)

VICTORIA — MARECu prilejul celei publicii Seychelles — în numele poporului cele mai bune urări.
de-a XIII-a aniversări a Zilei naționale a Re- proclamarea independenței de stat — vă adresez, român și al meu personal, sincere felicitări și

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste Româniaîntr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU de 
Comitetul Județean Bu
zău al P.C.R. se arată: Comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru raportează cu mîndrie patriotică realizarea planului de producție-marfă industrială in profil teritorial pe primul semestru, în condițiile depășirii productivității muncii planificate pentru această perioadă. La acest succes au contribuit,- in principal, colectivele de oameni ai muncii de la Schela de Producție Petrolieră Berea, întreprinderea „Metalurgica". întreprinderea de Geamuri și Filatura de Lină Pieptănată din Buzău, precum și întreprinderea de Confecții și întreprinderea de Garnituri de Frină și Etanșare din Rimnicu Sărat.'în această perioadă, au fost onorate toate contractele de export și s-au livrat suplimentar economiei naționale importante cantități de produse fizice.A fost realizat, de asemenea, planul la construcții-montaj. eviden- țiindu-se colectivele de oameni ai muncii de la Antrepriza de Construcții Hidroenergetice Siriu, Antrepriza de Construcții Industriale și Antrepriza de Construcții-Mon- ta.i și Reparații Buzău.Toate aceste succese au fost posibile ca urmare a anlicârii măsurilor prevăzute în programele de organizare și modernizare prin Introducerea pe scară largă a progresului tehnic.Realizările obținute în această perioadă asigură condiții pentru depășirea planului la producția- marfă industrială pe primul semestru cu 130 milioane lei.însuflețiți de hotăririle adoptate de Plenara Comitetului Central al P.C.R., ne angajăm să acționăm cu devotament și responsabilitate comunistă pentru transpunerea . lor neabătută in viață, pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și pe intregul cincinal.

secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, rostită la Plenara Comitetului Central, sporindu-și astfel contribuția la înflorirea României socialiste, la ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.în telegrama adresată tovarășului 
nicolae ceaușescu. Comi
tetul Județean Mureș al 
P C R raportează că oamenii muncii din deplinit în 1989 planul dustriale pe acestui ținut de îndeplinirea . și depășirea sarcinilor de către un număr de 42 unități economice, asigură realizarea, pînă la sfîrșitul lunii iunie, a unei producții suplimentare

an.

acest județ au în- ziua de 28 iunie producției-tnarfă in- primul semestru al Acest rezultat, sus-

tru industria alimentară, confecții textile și alte produse.Așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, am acționat cu mal multă fermitate pentru aplicarea noului mecanism economico-finan- ciar, pentru reducerea stocurilor de materii prime și materiale, se arată în telegramă. Prin măsuri tehnico-organizatorice. prin Îmbunătățirea- aprovizionării tehnico- materiale am economisit. în primul semestru, peste 1 500 tone metal și circa 4 800 MWh energie electrică.In incheierea telegramei este exprimat ^angajamentul comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Olt de a acționa cu dăruire pentru infăptuirea sarcinilor stabilite, pentru a întîmpina cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia-

Ne angajăm să acționăm cu dăruire și responsabilitate comunistă — se spune în încheierea telegramei — pentru a întîmpina cu împliniri remarcabile în toate domeniile de activitate sărbătoarea noastră națională de la 23 August și marele forum al comuniștilor români.
( REPOR TAJE • NOTE • INFORMA TU

Prin bună organizare, ordine și disci
plină - avans în îndeplinirea sarcinilor 
de plan
Peste prevederi, importante sporuri la 
producția fizică, potrivit cerințelor eco
nomiei
Prioritate onorării exemplare a obliga
țiilor contractuale la export
Maximă atenție utilizării depline a ca
pacităților, creșterii productivității muncii, 
gospodăririi judicioase a resurselor ma
teriale și energetice
Răspundere fermă pentru asigurarea 
rentabilității și eficienței activității eco
nomiceîntr-o varășului secretar Comunist Republicii

Comitetul Județean Giurgiu 
al P.C.R. raportează că oamenii muncii din industria acestui județ au îndeplinit înainte de termen planul pe primul semestru la producția- marfă industrială. Această importantă realizare — se spune în telegramă — ne va permite să obținem, pînă la sfîrșitul lunii iunie, o producție-marfă suplimentară în valoare de 105 milioane lei, întregul spor de producție fiind determinat de creșterea productivității muncii. Vom livra suplimentar economiei naționale însemnate cantităti de gaze asociate utilizabile. utilaje tehnologice pentru lucrări miniere și pentru‘metalurgie,, produse Chimice, ‘ textile și altele.Sintem fericiți că putem raporta acest succes în momentele de înălțătoare vibrație patriotică cind, exprimînd voința întregii noastre națiuni, Plenara C.C. al P.C.R. a adoptat hotărirea de importanță istorică de a propune Congresului al XIV-lea realegerea dumneavoastră în funcția supremă de secretar general 31 Partidului Comunist Român.în incheierea telegramei se exprimă angajamentul oamenilor muncii din județul Giurgiu de a acționa cu dăruire patriotică. în spirit revoluționar, pentru a întîmpina marea sărbătoare națională de la 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului cu cele mai bune rezultate în industrie și agricultură, in întreaga activitate, că vor face totul pentru traducerea neabătută in viață a tezelor, orientărilor și indicațiilor de inestimabilă valoare teoretică și practică cuprinse în magistrala cuvintare a

telegramă adresată to- NTCOLAE CEAUȘESCU, general al Partidului Român. președintele Socialiste România, de peste 200 milioane Iei, întregul spor fiind obținut pe seama creșterii productivității muncii prin a- plicarea rezultatelor cercetării științifice , și perfecționarea organizării și modernizării producției.Puternic mobilizate de îndemnurile și chemările însuflețitoare pe care le-ați adresat întregii națiuni, se spune în telegramă, colectivele de oameni ai muncii din județ se angajează să realizeze pe primul semestru al acestui an producția de export pe relația devize convertibile. înregistrind o creștere de 18 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, acționăm pentru punerea in funcțiurie â capacităților de producție- și îndeplinirea planului de investiții.însuflețiți de luminoasele perspective prefigurate i,n documentele. programatice supuse dezbaterii Plenarei C.C. al P.C.R. exprimăm, și cu acest prilej, hotărîrea comuniștilor, a tuturor locuitorilor din multimilenara vatră românească, de pe.Mureș și'Tîrnăve de a munci cu dăruire pentru înfăptuirea exemplară a planului de dezvoltare eco- nomico-socială pe acest an și întregul cincinal.în telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, Comi- 
tetul Județean Olt al P.C.R. raportează îndeplinirea planului pe primul semestru la producția pentru export și exportul cu declarații vamale, la investiții și desfacerea de mărfuri. De a- semenea, prevederile de plan la beneficii au fost realizate în proporție de 143 la sută și s-au livrat suplimentar economiei naționale însemnate cantități de produse fizice, printre care aluminiu și aliaje din aluminiu, utilaje pen-

listă și Congresul al XIV-lea cu rezultate cît mai bune in toate domeniile și sectoarele de activitate.în telegrama adresată tovarășului N1COLÂE CEAUȘESCU de £0. 
mitetul Județean Suceava al 
P C R se arata • Comuniștii, oamenii muncii suceveni raportează că, acționînd în spiritul orientărilor și sarcinilor stabilite, au îndeplinit, în ziua de 27 iunie, planul pe primul semestru al anului la prbdticțfa-marfă industrială. Aceâs- ta asigură realizarea pînă la sfîrșitul lunii iunie,- a unei;producții suplimentare în valoare de peste 300 milioane lei, concretizată într-o serie de produse destinate economiei naționale si exportului. Raportăm, totodată, că prin organizarea mai bună a muncii ții ce ne deTotodată, oamenii muncii din acest județ raportează realizarea și livrarea întregului fond de marfă la export planificat pe primele șase luni ale anului. In același timp, au fost realizate' suplimentar importante cantităti de produse. în condițiile reducerii consumurilor materiale și energetice. La obținerea acestor rezultate o contribuție însemnată și-au a- dus-o comuniștii, colectivele muncitorești de Ia Combinatul Minier Gura Humorului, întreprinderea Electrocentrale, Combinatul de Prelucrare a Lemnului, întreprinderea Forestieră de Exploatare și Transport. întreprinderea Integrată de Lină din Suceava, întreprinderea de Prelucrare a Lemnului Rădăuți.

pe șantiere planul la investi- a fost îndeplinit în avans, ceea va asigura punerea în funcțiu- a unor fonduri fixe in valoare 2,3 miliarde lei.oamenii

în telegrama adresată tovarășului 
nicolae ceaușescu de Comi
tetul Județean Timiș al 
P.C.R. se raP°rteaza ca județul Timiș a realizat, la 28 iunie, sarcinile de plan la producția industrială pe primul semestru al acestui an.Acest succes — se spune în telegramă —, înregistrat în zilele în care s-a desfășurat Plenara Comitetului Central al partidului, asigură condiții pentru realizarea, pină Ia sfîrșitul acestei luni, a unei producții fizice in avans la export de peste 100 milioane lei, constînd în importante cantități de motoare electrice, aparate de măsură și control, alte produse ale industriei electrotehnice, ușoare, a lemnului și materialelor de construcții. De la începutul anului au fost introduse în fabricație peste 50 de utilaje, mașini și instalații noi. o gamă largă de materiale și bunuri de consum, cu performanțe tehnico-funcționale și calitative la nivelul produselor similare de pe piața mondială. Au fost extinse, de asemenea, acțiunile privind automatizarea, robotizarea și mecanizarea unor produse ți tehnologii, integrarea unor fluxuri de producție, optimizarea liniilor de fabricație.Totodată, prin aplicarea măsurilor din programele de reducere a consumurilor materiale și energetice, în perioada care a trecut din acest an. în industria județului au fost economisite peste 3 500 tone metal, 15 000 tone combustibil convențional, 21 milioane kWh energie electrică.în încheierea telegramei este exprimat angajamentul tuturor oamenilor muncii din județul Timiș de a nu precupeți nici un efort pentru a intimpina marile evenimente politice ale acestui an cu cele mai bune rezultate, contribuind astfel la ridicarea patriei pe noi culmi de progres și bunăstare.în telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU de Qq_ 
mitetul Județean Vaslui al 
P.C.R. se sut>liniază că oamenii muncii din acest județ au îndeplinit cu 18 zile mai devreme sarcinile de plan la producția-marfă industrială aferente celor 3 ani și jumătate din cincinalul 1986—1990. Acest succesi asigură condiții pentru obținerea, pină la sfîrșitul a- cesluj semestru, a unei producții-, marfă industriale suplimentare in valoare de peste 720 milioane lei, întregul spor fiind obținut pe seama creșterii productivității muncii și aplicării ferme a programelor de organizare și modernizare a producției. Totodată, s-au livrat., suplimentar economiei naționale importante cantități de produse fizice : rulmenți, produse de mecanică fină, mașini-unelte speciale, utilaj minier și de foraj, prefabricate din beton și altele.în telegramă se subliniază că pe primele 6 luni din acest an producția-marfă industrială a înregistrat o creștere de 6,2 la sută față de nivelul aceleiași perioade a a- nului trecut, realizările dih domeniul investițiilor fiind cu 41,2 la sută mai mari, iar cele la export total cu 8,6 la sută. Au fost asimilate și introduse in producție peste 70 de produse și tehnologii noi, s-au redus cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă și cele materiale.Totodată, se exprimă angajamentul ferm de a îndeplini sarcinile de plan pe 1989 și pe întregul cincinal.

HUNEDOARA: Producție 
sporită cu cheltuieli reduseMinerii de la Coranda-Certej, din județul Hunedoara, prin rezultatele bune ce le obțin in producție, se mențin printre fruntașii în întrecerea socialistă. Printr-o bună organizare a muncii în subteran și in carieră, folosirea intensivă a mașinilor și instalațiilor, ei au extras, de la începutul anului, peste prevederi, imput tante cantități de minereuri complexe, valoarea producției-marfă suplimentare depășind 13,6 milioane lei, iar productivitatea muncii cunoaște o creștere continuă. Depășirile de plan au fost obținute in condițiile reducerii cheltuielilor totale la 1 000 lei producție-marfă cu 26,4 lei, iar a celor materiale cu 18,2 lei. (Sabin Cerbu).

MUREȘ : Succese 
ale energeticienilorColectivele de energeticieni__pe cele trei platforme ale întreprinderii Electrocentrale Mureș — Iernut, Fintinele și Tîrnăveni — raportează un deosebit fapt de muncă. Astfel, ca urmare a menținerii in funcțiune neîntreruptă a fiecărui agregat, la parametri superiori, energeticienii mureșeni au produs și pulsat in magistralele energetice ale țării, peste prevederi, 162 milioane kWh energie electrică. De remarcat că acest spor de producție a fost realizat în condițiile în care consumul tehnologic propriu a fost diminuat substanțial, fiind, totodată, economisite importante cantități de combustibil. (Gheorghe Giurgiu).

de

CRAIOVA : Instalații 
moderne, prin autodotareLa Fabrica de Aparataj Electric de înaltă Tensiune, una dintre cele mai moderne unități de producție din cadrul întreprinderii „Electro- putere", se depun eforturi susținute — pe baza unui cuprinzător program de măsuri coordonat de comitetul de partid — pentru realizarea, prin autodotare, a unor instalații și agregate de mare productivitate, în cadrul acțiunii complexe de modernizare a producției și perfecționare a muncii. Așa cum ne spunea inginerul Vasile Scar- lat, directorul fabricii, a fost pusă •_ <în-: funcțiune o instalație pentru. . bobinarea mecanizată a transformatoarelor de curent de medie tensiune, cuprinse între 12 șl 24 kV, necesare echipării celulelor de distribuție de la stațiile de înaltă tensiune din centralele electrice, agregat care dublează productivitatea muncii. Tot prin forțe proprii au fost realizate instalații pentru dezizolat conductori emailați și pentru înfășurarea mecanizată a rolelor de hirtie, precum și un stand de încercări multifuncțional, pentru toate tipurile de transformatoare de măsură. (Nicolae Bă- băiău).

PAȘCANI : Crește 
productivitatea munciiDesfășurind viu întrecerea socialistă organizată în cinstea celei de-a 45-a aniversări a actului istoric de la 23 August 1944 și a celui de-al

vremea

BACĂU
• Pe banda de mon

taj a întreprinderii de 
Mașini-Unelte Bacău a 
fost introdusă mașina 
specială pentru aleza- 
rea adincă a pieselor 
mari destinate indus
triei energetice, utilaj 
de mare complexitate 
și tehnicitate, care se 
realizează pentru pri
ma dată in țară. Refe- 
rindu-se la caracteris
ticile ei tehnico-func- 
ționale, inginerul Va- 
sile Gogu, directorul 
întreprinderii, ne spu
nea că este echipată 
cu comandă numerică 
și poate lucra cu 3 axe 
de alezare, fapt ce 
conduce la creșterea 
tot de atitea ori a pro
ductivității muncii, 
față de mașinile exis
tente pini acum, 
realizarea acesteia 
elimină importul 
astfel de utilaje.

Prin 
se 
de

• Pe Valea Șiretului, In zona Sascut — Va
lea Seacă, a fost ame
najat un nou sistem de 
irigații pe o suprafață 
de peste 5 000 hectare, 
care folosește apa din 
lacul de acumulare 
Berești. în acest scop, 
s-au montat două sta
ții de pompare de 
mare capacitate, peste 
100 km de conductă cu 
ramificațiile, racordu
rile și nodurile hidro
tehnice aferente, și 
s-au executat lucrări 
de subtraversare a căii 
ferate și șoselei inter
naționale E-85 intr-un 
timp mult mai scurt 
decit cel prevăzut in 
proiecte.

• La Comănești, o- 
rașul minerilor, a fost 
amenajat Muzeul et
nografic al văii Trotu- 
șului. Uneltele, costu
mele și celelalte obiec-

Panoramic județean
te expuse vorbesc des
pre ocupațiile locuito
rilor și frumusețea ar
tei populare din aceas
tă zonă. Ele au fost 
completate cu elemen
te specifice, care pla
sează zona etnografică 
de la poalele masivu
lui Lapoș in marea 
unitate a spațiului 
carpatin. în cadrul a- 
celuiași muzeu du fost 
amenajate galeriile de 
artă plastică și decora
tivă.

• în
cipiului 
deschis 
elegant 
prestări 
agrement
Oficiului Județean de 
Turism.

centrul muni- 
Bacău a fost 
un modern și 

complex de 
de servicii și 

aparținînd

Buciumeni, 
Zemeș și 

din cadrul 
Petrolului

• La 
Gurcioaia, 
Dofteana, 
Trustului 
Moinești, au fost fora
te și predate producției 
alte 5 noi sonde de 
țiței și gaze. Ingine
rul Gheorghe Vespan, 
șeful serviciului foraj, 
ne informează că de la 
începutul 
fost puse 
economic 
de sonde 
die și mare adinci- 
me. De notat că mul
te dintre acestea au 
fost începute sau ter
minate înainte de ter
men, fapt care s-a re
flectat pozitiv in pro
ducția de țiței și gaze. 
Alte 10 sonde se află 
în stadiul final-de exe
cuție și vor fi puse în 
curind în funcțiune.

anului au 
in circuitul 
aproape 50 

noi de me-

• Peste 50 de fami
lii de textiliști din Bu- 
huși s-au mutat zilele 
acestea in tot atitea a- 
partamente 
ansamblu

din noul 
de locuințe

„1 Mai", care se înalță 
pe terasa Bistriței din 
partea de nord a ora
șului. Tot pentru oa
menii de aici a fost dat 
in folosință și un com
plex comercial cu o su
prafață utilă de peste
2 000 metri pătrați. Nu
mărul apartamentelor 
construite in ultimii 
ani in orașul textiliști- 
lor depășește cifra de
3 500. ta parterul mul
tor blocuri au fost a- 
menajate spații comer
ciale și de servire. 
Noul ansamblu se ală
tură celor construite 
și date in folosință 
pină acum : „Primăve
rii", ,, Mihai Emines
cu", „Nicolae Bălces- 
cu“, „Cornișa", „Bra
dului". O dată cu 
blocurile, au fost înăl
țate școli, grădinițe, u- 
nități sanitare și alte 
obiective social-edili- 
tare de mare interes 
pentru localnici.

• A fost montat pri
mul tronson de la con
ducta de aducțiune a 
apei potabile care va 
lega municipiul Bacău 
de lacul de acumulare 
de la poalele Nemirei 
— Poiana Uzului. în 
curind, municipiul va 
primi de aici circa 500 
litri de apă pe secun
dă. Concomitent, in 
marile unități indus
triale care evacuează 
apele uzate în Bistrița, 
în preajma căreia se 
află actualele captări, 
s-au deschis șantiere 
speciale pentru îmbu
nătățirea calității apei, 
în acest scop, se are in 
vedere executarea u- 
nor lucrări de comple
tare și dezvoltare a 
stațiilor de epurare și 
modernizarea instala
țiilor tehnologice.

Gheorghe BALTA

Va informam despre:
Instrumente de economisire la C.E.C.

tv

★XIV-lea Congres al partidului, colectivul de muncă de la întreprinderea de Perdele și Tricotaje din Pașcani, unitate distinsă de mai multe ori cu inaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste", raportează că a reușit să-și îndeplinească înainte de termen planul de producție pe primul semestru al anului. Men- ținind aceleași ritmuri inalte ale întrecerii, harnicii lucrători și specialiști ai întreprinderii s-au angajat ca pină la sfîrșitul lunii să realizeze o producție-marfă suplimentară în valoare de peste 66 milioane Iei și un plus de producție la export insumind 20 milioane lei. Depășirile de producție au fost posibile ca urmare a creșterii productivității muncii cu 7,4 la sută peste nivelurile planificate. in baza aplicării întocmai a măsurilor de modernizare și perfecționare a producției și a muncii, valorificării superioare a materiilor prime și materialelor, folosirii judicioase a forței și timpului de

★lucru, sporirii gradului de eficientă și calitate a întregii activități. (Manole Corcaci).
IALOMIȚA: Volum sporit 
de materiale recuperate întreprinderea Județeană pentru Recuperarea și Valorificarea Materialelor Refolosibile Ialomița realizează o bună colaborare cu unitățile economice, cu organizațiile de masă și obștești. Rezultatul muncii desfășurate în acest al doilea trimestru al anului : colectarea a 550 tone oțel, 125 tone fontă, 45 tone aluminiu, plumb și alte materiale refolosibile, peste prevederile planului. în continuare se organizează acțiuni pentru preluarea de la gospodăriile populației. asociațiile de locatari, școli și instituții a unor cantități tot mai mari de resturi textile, hirtie, cioburi de sticlă și mase plastice. (Mihai Vișoiu).

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Libretul de economii 
pentru turismDin varietatea instrumentelor de economisire puse la dispoziția populației de către Casa de Economii și Consemnațiuni, libretul de economii pentru turism oferă posibilitatea obținerii prin trageri la sorți a unei excursii organizate in străinătate de Ministerul Turismului.La depunerile pe acest libret se acordă o dobindă de 2 la sută pe an, care se atribuie prin redistribuire în cadrul tragerilor la sorți trimestriale, organizate în prima lună a trimestrului următor celui pentru care se efectuează tragerea.La trageri participă libretele care în tot cursul trimestrului au avut un sold minim de 3 000 lei, provenit din depuneri anterioare trimestrului pentru care se efectuează tragerea la sorți.Titularii libretelor de economii pentru turism ieșite cîștigătoăre beneficiază de excursii în străinătate, cu îndeplinirea formalităților în vigoare. De excursiile organizate de către Ministerul Turismului pot beneficia, in locul titularului libretului de economii ieșit ciș- tigător, soțul, soția sau unul dintre copiii minori ai acestuia, iar in cazul titularului minor unul dintre părinți.Emiterea libretelor de economii pentru turism nominale se efectuează de sucursalele, filialele și a- gențiile C.E.C., precum și de unitățile P.T.T.R. autorizate.Libretele de economii pentru turism la purtător sint emise numai de sucursalele, filialele, precum și de agențiile C.E.C. autorizate.Depunerile ulterioare și restituirile de pe libretele de economii pentru turism nominale se pot face la unitățile C.E.C., precum și la oficiile poștale autorizate.Pe libretele de economii pentru

turism la purtător, operațiile se e- fectuează numai. la unitatea care a emis libretul.
Libretul de economii 

cu dobîndâ și ciștiguriModalitatea cea mai sigură de păstrare a economiilor bănești ale fiecărui cetățean o constituie depunerile pe instrumentele de economisire puse la dispoziția populației de Casa de Economii și Consemnațiuni.Cetățenii care doresc să economisească pe un libret care, pe lingă dobînda anuală în numerar, le acordă șansa de a obține prin trageri la sorți trimestriale și cîș- tiguri in numerar, Casa de Economii și Consemnațiuni le pune la dispoziție „Libretul de economii cu dobindă și ciștiguri".Avantajul specific al depunerilor pe acest libret constă in faptul că, din dobînda anuală de 2 la sută, 1,5 la sută se acordă in numerar fiecărui titular prin înscrierea acesteia în libret, iar 0,5 la șută se atribuie prin redistribuire sub formă de ciștiguri in numerar.Cîștigurile, cu valori cuprinse intre 50 000 și 500 de lei, se acordă prin trageri la sorți trimestriale, la care participă libretele care au un sold mediu trimestrial de cel puțin 50 de lei și nelichidate in cursul trimestrului pentru care se efectuează tragerea la sorți.Ciștigurile ieșite la sorți se acordă integral libretelor de economii care au un sold mediu trimestrial egal cu cel puțin 10 la sută din valoarea cîștigurilor. Dacă soldul mediu trimestrial este mai mic de 10 la sută din valoarea ciș- tigului, se atribuie un ciștig de zece ori mai mare decît soldul mediu trimestrial al libretului.De reținut că emiterea, depunerile ulterioare și restituirile pe libretele de economii cu dobîndâ șl

ciștiguri se pot efectua la oricare unitate proprie C.E.C. sau mandatară autorizată.
Libretul de economii 

cu depuneri pe termen 
de cel puțin un anLibretul de economii cu depuneri pe termen de cel puțin un an se emite pentru o depunere minimă de 1 000 de lei, de către oricare unitate C.E.C., precum și de către unitățile poștale și cooperativele de credit autorizate.Operații ulterioare de depuneri și de restituiri, parțiale sau totale (lichidări), se pot efectua de către unitățile C.E.C,, precum și de unitățile poștale și cooperativele de credit autorizate.Limita minimă a soldului libretului este de 25 de lei.La depunerile pe acest libret se acordă o dobindă în numerar de 3,5 la sută pe an. iar în cazul ne- respectării termenului de păstrare la C.E.C. de minimum un an se acordă o dobîndâ de 1,5 la sută.Fiecare depunere in libret se constituie într-un depozit separat, înscriindu-se pe o filă distinctă în libret.La solicitarea depunătorilor, a- ceste librete se pot emite nominal sau la'purtător.La depunerea Inițială pe un libret nominal, depunătorul poate introduce clauză de împuternicire, iar titularul poate introduce clauză de împuternicire și dispoziție testamentară atît cu prilejul depunerii inițiale, cît și ulterior. Modificarea sau anularea clauzei de împuternicire și a dispoziției testamentare se pot realiza numai de către titular.Titularii unor astfel de librete de economii beneficiază de toate drepturile și avantajele generale ale păstrării banilor la Casa de î. Economii și Consemnațiuni. $

17.00 Fotbal : Steaua — Dinamo în fi
nala „Cupei României"

19.00 Telejurnal
19,25 Valențele dezvoltării. Documentar
19,45 Agricultura — programe prioritare 
20,05 Laureați al Festivalului național 

„Cîntarea României"
20,20 File de glorioasă istorie 

. nestinsă a dragostei de 
cumentar

20,40 Film artistic. „Tereza".

• Flacăra 
tară. Do-

Producție 
a Studiourilor de Televiziune din 

Milan Krasko, 
Dana Kilohova, 
Regia : Andrej

Bratislava. Cu ; 
Vlado Mtiller, 
Marta Cernicka. 
Lettrlch

21,SO Telejurnal 
22,00 închiderea programului

Prognoza meteorologică pentru inter
valul 29 iunie (ora 20) — 2 iulie (ora 
20). In țară : Vremea va fi în general 
caldă in regiunile sudice, dar se va 
răci ușor, îndeosebi la începutul inter
valului, in celelalte zone. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros in nordul, 
centrul șl estul țării, unde, pe arii re
lativ extinse, vor cădea averse de ploaie, 
Însoțite și de descărcări electrice și izo
lat de grindină. In aceste regiuni, pe 
alocuri, cantitățile de apă pot depăși 
25 de litri pe metrul pătrat în 24 de ore. 
în celelalte zone, aversele de ploaie se 
vor semnala pe arii mai restrinse și 
Îndeosebi în cursul după-amlezelor. 
Vlntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări de scurtă durată in 
estul țării- și la munte. Temperaturile 
minime nocturne vor. fi cuprinse între 
10 și 20 de grade, iar cele maxime, diur
ne, in general,. intre 20 și 26 de grade, 
in regiunile din nordul țării, și între 24 
și 32 în rest. La București : Vremea va 
fi în general caldă, cu cerul variabil. 
Sint condiții de averse de ploaie in 
cursul după-amiezelor. Vfntul vă sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime nocturne vor fi cuprinse Intre 
16 și 19 grade, iar cele maxime diurne 
între 29 șl 32 grade.

FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" LA 
FOTBAL, competiție ce se desfășoară sub genericul „Daciadei", se va disputa astăzi la Brașov între echipele bucureștene Steaua și Dinamo. Partida va incepe la ora 17. în deschidere este programată finala campionatului republican de juniori, in care se vor întîlni echipele Steaua București și Universitatea Craiova.

Gheorghe — 5 382 p. Cornel Isac — 5 351 p și Lucian Țintea — 5195 p, urmați la rîndul lor de Emanuel Santoro (Italia) — 5174 p și Jerar Levonian (Bulgaria) — 5 075 p.

cinema teatre

RUGBI. Campionatul republican de rugbi s-a incheiat ieri cu o nouă victorie a echipei Steaua București, care a totalizat in clasamentul final 58 puncte, intrînd pentru a 19-a oară (a 6-a oară consecutiv) In posesia titlului. Pe locurile următoare s-au situat Dinamo (58 puncte) și Știința CEMIN Baia Mare (51 puncte). Rezultate înregistrate in ultima etapă : Steaua — TCIND Constanța 52—16 ; Dinamo București — C.S.M. Sibiu 21—6 ; Universitatea ELTIM Timișoara — Grivița Roșie București 12—12 ; Rulmentul Birlad — Știința CEMIN Baia Mare 6—0 ; Știința Petroșani — Contactoare Buzău 16—13 ; Politehnica Iași — Farul Constanța 16—0.

VOLEI. La Stuttgart a avut loc tragerea la sorți a grupelor turneului final al campionatului european masculin de volei, ce se va desfășura Ia sfîrșitul lunii septembrie in Suedia. Selecționata României v« evolua în grupa a Il-a (jocurile ae vor disputa în orașul Oerebro), ur- mind să intîlnească în ordine e- chipele Iugoslaviei (la 23 septembrie). Poloniei (la 24 septembrie), O- landei (la 25 septembrie), Greciei (la 27 septembrie) și U.R.S.S. (la 28 sep- • tembrie). Din grupa I fac parte formațiile Italiei, Bulgariei, R.D. Germane, R.F. Germania, Suediei și Franței. Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în semifinale, programate la 30 septembrie. Fipala campionatului va avea loc in ziua de 1 octombrie.

• Noiembrie, ultimul bal : SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 13; 17,15; 19,30, 
STUDIO (59 53 1 5) — 10: 12,15; 14,30;
17; 19,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Maria și marea : COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 17; 19. ARTA (21 31 86)
— 15; 17; 19
• O vară cu Mara : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17: 19
• Francois Villon : VOLGA (79 71 26)
— 9; 13; 17
• Viața ca o poveste (filmul româ
nesc, ieri și azi) — 17; 19, in fiecare 
zi rni-e dor de tine — 9; 11; 13; 15 : 
LIRA (31 71 71)
• Maria și Mirabela in Tranzistoria : 
9: 11; 13; 15; Alo, aterizează străbuni
ca — 17; 19 : PACEA (71 30 85)
• , Bucuria" lui Matveev : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9; II; 13; 15; 17; 19
• Fata de pe riu : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Jandarmul și jandarmerițele: VIC
TORIA (16 28 79) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20
• De la literatură la 
(11 86 25) — 9; 11,15;
20,15
• Colonelul Redl :
(15 87 67) — 9: 12: 15,30; 18.30
• Program special pentru copii și ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19

film : PATRIA 
13,30; 15,45; 18;

LUCEAFĂRUL

• Teatrul Național (14 71 71, sala Am
fiteatru) : Torquato Tasso — 18
• Filarmonica . „George Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : Recital de pian 
Lucian Zidaru — 17,30 ; (Ateneul
Român) : „Centenar Eminescu". „Emi- 
nescu... după Eminescu". Spectacol 
realizat și interpretat de Ion Cara- 
mitru — Dan Grigore — 19
• Teatrul de operetă (13 63 48) : My 
fair lady — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu M.ăgureanu, 14 75 46) : Mi
zantropul — 18 ; (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44) : A treia țeapă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Arta iubirii
— 18,30
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18 ; 
(sala Studio) 1 Dansul morții — 18,30
• Teatrul ' Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18 ,
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, tempo
— 18
• Ansamblul . artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Oul buclucaș — 11 : (la 
Teatrul de păpuși Herăstrău) : Puiul 
— 18

ATLETISM. în cadrul concursului internațional de atletism de la Lausanne, sportiva româncă Alina Astafei a ciștigat proba de săritură în înălțime, cu 1,90, fiind urmată de Ludmila Andonova (Bulgaria) — 1,90 m și Vanessa Brown (Australia) . — 1,85 m. Cu o victorie a culorilor sportive românești s-a încheiat și proba de săritură în lungime, in care pe primul loc s-a clasat Marieta Ucu — 6,61 m, urmată de coechipiera sa Vali Ionescu — 6,54 m și Fiona May (Anglia) — 6,52 m.

TENIS DE MASA. în localitatea vest-germană Urbach s-a disputat meciul amical dintre selecționatele masculine de tenis de masă ale R.F. Germania și R.P. Chineze, încheiat cu scorul de 3—2 în favoarea gazdelor.în partida decisivă, J8rg Rosskopf l-a întrecut cu 2—1 (12—21, 21—16, 21—10) pe Yong Gang.

Cea de-a 31-a ediție a campionatelor internaționale de pentatlon modern ale României s-a încheiat miercuri in Capitală, in clasamentul final pe echipe primul loc fiind ocupat de reprezentativa României (15 928 puncte), urmată de Polonia (15 468 p). Italia (14 861 p), Bulgaria (14 727 p), România B(14 238 p) și România juniori (13 377 p). La individual a ciștigat Jacek Suszcynskii (Polonia) — 5 437 p, pe locurile următoare situin- du-se sportivii români Marian

TENIS. în clasamentul general al „Marelui Premiu" se menține lider tenismanul cehoslovac Ivan Lendl — 5 218 puncte, urmat mânui Boris Becker — 2 479 puncte. suedezul Stefan Edberg — 2 312 puncte, argentinianul Alberto Mancini — 2 089 puncte și americanul Michael Chang — 1 876 puncte.
de vest-ger-

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :Numerele extrase la tragerea Pronoexpres din 28 iunie 1989Extragerea I : 44 31 33 20 3 25Extragerea a Il-a : 27 14 22 26 41 30 Fond total de ciștiguri : 519 326 lei.



în favoarea edificării imei zone
denuclearizale înBONN 28 (Agefpres). — Partidul Social-Democrat și Partidul Ecologist din R.F. Germania au prezentat in parlamentul municipal al localității Frankfurt pe Main o propunere comună de a însărcina consiliul municipal al acestei localități cu misiunea de a interveni pe lingă guvernul federal și fracțiunile partidelor repre-
Instaurarea unei noi ordini economice
internaționale — oCIUDAD DE MEXICO 28 (Ager-pres). — într-o declarație făcută la Ciudad de Mexico, Hector Rodriguez Llompart, ministrul-președinte al Băncii Naționale a Cubei, a arătat că America Latină și zona caraibiană nu au altă opțiune, decit să se unească intr-un front comun în vederea negocierii cu țările creditoare a problemei datoriei externe regionale — relatează agenția Prensa Latina. Unica soluție reală a problemei datoriei

VIENA

Sesiunea Consiliului O.N.U.D.I.VIENA 28 (Agerpres). — Problema datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare, acordarea de asistență tehnică și industrială acestor țări și creșterea producției industriale mondiale — acestea sint principalele teme ale ordinii de zi a celei de-a V-a sesiuni a Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.), ale cărei lucrări s-au deschis la Viena. Parțicipanții vor analiza, de asemenea, probleme legate de aplicarea programelor O.N.U.D.I. in domeniul protecției mediului, elaborarea și
Evoluția situației din Namibia

© Un raport prezentat Consiliului de Securitate • Secretarul 
general al O.N.U. va întreprinde o vizită la WindhoeckNAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres).— Participînd la o ședință de consultări a Consiliului de Securitate, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a prezentat un raport cu privire la situația din Namibia. Documentul afirmă că anumite elemente ale forțelor de poliție sud-africane din Namibia creează, mai ales în nordul țării, o atmosferă de teamă și intimidare, menită să împiedice repatrierea refugiaților și crearea unor condiții propice desfășurării de alegeri libere și corecte. Cuellar și-a exprimat preocuparea în legătură cu prezența in forțele de poliție a unor membri ai serviciilor de securitate „Koevoet". care încearcă să instaureze un climat de destabilizare.în cadrul aceleiași ședințe a consiliului. secretarul general al O.N.U. a apreciat pozitiv evoluția negocierilor in problema Saliarei occidentale.NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres).— Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, va întreprinde o vizită oficială in Namibia, in cea de-a doua jumătate a lunii iulie, s-a anunțat oficial la New York. El intenționează să evalueze personal

La 29 iunie se împlinesc o sută de ani de la înființarea Uniunii Interparlamentare, una dintre cele mai vechi organizații internaționale. Originile ei sint strins legate de afirmarea crescindă a parlamentelor in viața politică a statelor. încă de la conferința de constituire, desfășurată la Paris, în zilele de 29—30 iunie 1889, la care au luat parte deputați din nouă țări din Europa, America și Africa, Uniunea Interparlamentară și-a propus ca principal obiectiv unirea intr-o acțiune comună in slujba păcii a parlamentarilor din diferite țări, folosirea experienței lor legislative pentru elaborarea și aplicarea unor norme de conduită internațională care să răspundă principiilor de justiție și echitate, contribuind astfel la creșterea influenței parlamentelor in rezolvarea problemelor mondiale.Marile mutații intervenite pe plan internațional în această îndelungată perioadă au avut un puternic impact asupra organizației, au modelat substanțial mecanismul cooperării interparlamentare, care a rezistat încercărilor, adaptindu-se cerințelor unei lumi cu probleme din ce in ca mai numeroase și mai complexe.Pe' măsură ce problemele dezarmării, păcii și cooperării au început să ocupe un loc prioritar pe agenda dialogului dintre parlamente, Uniunea Interparlamentară s-a afirmat tot mai activ, aducind o importantă contribuție la conturarea unor soluții constructive. corespunzătoare intereselor tuturor popoarelor. între altele, organizația a contribuit la crearea Ligii Națiunilor, la încheierea Pactului de interzicere a războiului de agresiune și la elaborarea unui „drept al păcii".După al doilea război mondial, intrarea în organizație a unui mare număr de state, intre care zeci de tinere state independente, a imprimat mișcării interparlamentare o dimensiune nouă, calitativ superioară, care a stimulat căutările de modalități cit mai eficiente prin care parlamentele să poată da expresie preocupărilor opiniei publice mondiale, să determine guvernele să manifeste voința politică necesară pentru convenirea de înțelegeri menite să asigure instaurarea in lume a unui climat de înțelegere, colaborare și pace.în atenția Uniunii Interparlamentare, din care fac astăzi parte 112 țări, se situează probleme majore, de care depind prezentul și viitorul omenirii : oprirea cursei înarmărilor

Europa centralăzentate în Bilindestag, cerîndu-le să acționeze in favoarea edificării unei zone denuclearizate în Europa centrală. informefază agenția A.D.N. în cursul dezbatcjrilor s-a arătat că acest pas este de mare importanță pentru oraș, deoarece este situat în zona de 150 kilometri propusă pentru a fi denuclearizată.
necesitate obiectivăexterne este, în opinia oficialității cubaneze, anularea sau declararea unui moratoriu pe termen lung și instau- rasrea unei noi ordini economice internaționale, menită să evite exploziile sociale și stagnarea proceselor democratice din regiune.în acest context, el a criticat imobilismul și indiferența manifestate de țările occidentale industrializate față de problemele cu care se confruntă statele în curs de dezvoltare.

transferul de tehnologie modernă către țările in curs de dezvoltare pentru a-și accelera procesul dezvoltării. extinderea lucrărilor de cercetare destinate întăririi potențialului tehnico-științific al țărilor membre ale organizației. Vor fi dezbătute raportul anual al O.N.U.D.I. pe 1938 și programul și bugetul pe următoarea perioadă de doi ani. Propunerile și recomandările Consiliului vor fi supuse dezbaterii celei de-a treia conferințe generale a O.N.U.D.I., care se va desfășura, în noiembrie, la Viena.

evoluția procesului de acordare a independenței, care a început la 1 aprilie a.c., urmărind în special as- peotele repatrierii trupelor sud-africane. revenirea refugiaților namibieni și întocmirea listelor electorale în vederea creării unei adunări constitutive.După vizita în teritoriul namibian, Perez de Cuellar se va deplasa la Addis Abeba, unde va participa la lucrările reuniunii anuale a Organizației Unității Africane (O.U.A.),PARIS 28 (Agerpres). — Populația Namibiei, in special cea din nordul țării, este in mod continuu victima unor manevre de intimidare, a declarat președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, aflat în vizită la Paris.în convorbirile avute cu oficialități franceze, el a subliniat necesitatea ca astfel de acțiuni puse la cale de forțele de securitate sud- africane „Koevoet" să inceteze pentru ca, sub supravegherea O.N.U., să se poată desfășura in Namibia „alegeri libere și juste", citează agenția Efe.

și trecerea la măsuri concrete de dezarmare, in primul rind nucleară, dezvoltarea relațiilor dintre state pe principiile dreptului internațional, edificarea securității și dezvoltării cooperării în Europa, rezolvarea pe calea tratativelor a diferendelor dintre state, soluționarea problemelor grave ale economiei mondiale.Afiliindu-se la organizație incă in 1891, Grupul Interparlamentar Român a fost printre primele care a aderat Ia țelurile și principiile forumului' mondial interparlamentar. Membri ai grupului au participat activ la conferințele interparlamentare. în 1931 s-a desfășurat pentru prima oară la București o conferință a Uniunii Interparlamentare, un loc important pe agenda acesteia ocu- pindu-1 problemele dezarmării. Tot 
CENTENARUL UNIUNII INTERPARLAMENTARE

în capitala țării noastre «-a desfășurat, in 1932, Conferința parlamentară balcanică, iar in 1936 Conferința parlamentară internațională pe problemele comerțului.In perioada postbelică, în special după Congresul al IX-lea al partidului, care a inaugurat era unei afirmări fără precedent a României în viața internațională, participarea țării noastre la activitățile Uniunii interparlamentare a căpătat un caracter tot mai dinamic, in spiritul concepției de o deosebită însemnătate a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la rolul hotărîtor al popoarelor, al opiniei publice mondiale in edificarea unei lumi a păcii și colaborării.
„Considerăm că parlamentarilor 

din toate țările — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — le revine 
datoria să acționeze mai ferm și 
consecvent pentru a determina gu
vernele, cercurile conducătoare să 
promoveze o politică conformă cu 
interesele vitale ale tuturor popoare
lor, să țină seama, in întreaga lor 
activitate, de cerințele dezvoltării 
contemporane, spre o lume mai bună 
și mai dreaptă".Ca parte integrantă a acestei concepții, secretarul general al parti- 1 dului, președintele Republicii a fundamentat teza originală și novatoare, de o deosebită actualitate, privind Înaltele răspunderi ale parlamentelor, ca foruri reprezentative

BEIJING

Deschiderea „Zilelor culturii
românești"BEIJING 28 (Agerpres). — în capitala Republicii Populare Chineze a avut loc ceremonia oficială a deschiderii „Zilelor culturii românești", eveniment de amploare în ansamblul acțiunilor și manifestărilor desfășurate de-a lungul anilor pentru mai buna cunoaștere și prețuire in China prietenă a valorilor culturale, științifice și artistice, a spiritualității românești.Pe parcursul unei săptămîni, la Beijing, ca și in marile orașe Shanghai, Hangzhou și Tianjin, se va desfășura — sub egida Ministerului Culturii. a unor prestigioase foruri de cultură și artă din R.P. Chineză, in colaborare cu municipalitățile orașelor amintite — o gamă largă de acțiuni și manifestări : vernisajele unor expoziții de carte și discuri, de fotomontaje și producții de artizanat, concerte susținute de reprezentanți consacrați ai muzicii vocale și instrumentale din România, întîlniri cu scriitori, editori și alți reprezentanți ai vieții literare, culturale și artistice chineze, expuneri în care vor fi prezentate diferitele ipostaze și forme de expresie ale vieții culturale și artistice dinamice, în plin avînt, din România socialistă.Manifestările au debutat cu vernisajul expoziției de carțe și discuri din România, găzduită în saloanele Bibliotecii Naționale a R.P. Chineze, prestigios for de conservare și popularizare a cărții. Organizată sub auspiciile Ministerului Culturii și Corporației chineze a cărții, expoziția Se constituie ca un eveniment cultural cu multiple semnificații, fiind dedicată apropiatului jubileu al celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din România și celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.Sinteză a unei largi palete de producții editoriale din cele mai diverse domenii de activitate — social-politic, istoric, științific, beletristic și artistic — expoziția prezintă, la loc de cinste, cele mai recente lucrări din opera tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Tezaurul de cultură, știință și civilizație românească este ilustrat de lucrări științifice de mare valoare, re- marcîndu-se cu precădere cele ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.

BELGRAD

Omagierea lui Mihai EminescuBELGRAD 28 (Agerpres). — Centenarul Mihai Eminescu a continuat să fie marcat in R.S.F. Iugoslavia prin apariția unor', poezii, eseuri și materiale omagiale, in mijloacele de informare în masă. ,. Săp.tărpinalul „Libertatea*.*., de la Pancevo, a publicat un serial de articole privind personalitatea și opera marelui poet in viziunea unor reprezentanți de seamă ai criticii și literaturii române, intre care Titu Maiorescu, Tudor Vianu, George Călinescu, Tudor Arghezi, Zoe Dumitrescu-Bușulenga.

ale popoarelor, în promovarea intereselor vitale ale maselor populare care le-au ales.în conformitate cu această teză profund mobilizatoare, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România a desfășurat și desfășoară o bogată și intensă activitate de promovare și afirmare a vocației de pace, înțelegere și colaborare a poporului român. O pregnantă ilustrare în acest sens o constituie creșterea considerabilă a atributelor Marii Adunări Naționale în elaborarea și punerea în aplicare a politicii externe a țării noastre. Totodată, forul suprem al puterii de stat dezvoltă o largă colaborare cu celelalte parlamente, atît pe plan bilateral, cît și în cadrul Uniunii Interparlamentare și al altor reuni

uni regionale sau mondiale cu caracter parlamentar.Susținînd ideile generoase ale președintelui Nicolae Ceaușescu, Marea Adunare Națională a adoptat documente de o deosebită însemnătate. Legea cu privire la reducerea de către Republica Socialistă România, cu 5 la sută, a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare și ia consultarea poporului în legătură cu aceasta, in cadrul unui referendum, in octombrie 1986, ca și Hotărirea 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, din aprilie 1989, sint exemple edificatoare în acest sens.Pe de altă parte, Marea Adunare Națională și-a lărgit continuu, la diferite niveluri, contactele directe cu parlamentele din țările socialiste, din țările în curs de dezvoltare și din statele capitaliste, a inițiat și inști- tuționalizat noi forme de conlucrare parlamentară, care să dea substanță schimbului de vederi — cum sint întîlnirile-dezbateri parlamentare care acoperă o.gamă largă de probleme bilaterale și internaționale, realizate pe linia grupurilor parlamentare pentru relațiile de prietenie din unele țări vest-europene — participă activ la intîlnirile anuale ale președinților parlamentelor din țările participante la Tratatul de la

De asemenea, lucrări beletristice. în rîndul cărora figurează volumele marilor clasici români Mihai Eminescu și Ion Creangă, volume conținînd literatura pentru copii, albume de artă, sport, turism. Ia care se adaugă o prețioasă colecție de discuri cu cele mai reprezentative producții muzicale românești, culte și folclorice, întregesc in mod armonios fondul ex- pozițional oferit marelui public chinez.în cuvîntul rostit' la inaugurare, tovarășul Liu Deyou, adjunct al ministrului culturii, a exprimat satisfacția de a deschide. în mod oficial, prima manifestare din cadrul „Zilelor culturii românești" — expoziția de carte și discuri din România — subliniind că aceasta reflectă mesajul de prietenie al poporului român către poporul chinez.Vorbitorul a relevat că această acțiune culturală se înscrie -în cadrul relațiilor culturale ascendente dintre România și China, ca o contribuție de seamă la întărirea colaborării bilaterale. Ea are loc într-un an ce marchează mari sărbători în istoria contemporană a popoarelor chinez și român, jubileele a 40 de ani de la fondarea Chinei populare și a 45 de ani de la victoria revoluției sociale și naționale, antifasciste si antiimpe- riaiiste din România. Caracterizînd conținutul expoziției ca o sinteză a marilor realizări culturale din România socialistă, Liu Deyou a subliniat că fondul de carte expus, în care, la loc de cinste, se află opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, reflectă grija deosebită pe care partidul și statul nostru o poartă dezvoltării vieții spirituale a societății românești.Vorbitorul a relevat, de asemenea, marile înfăptuiri ale poporului român, sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, în toate domeniile vieții sociale, adăugind că poporul chinez se bucură din toată inima de aceste succese ca de propriile sale realizări.Manifestarea se bucură de atenția și prețuirea marelui public chinez, care vede în valorile expuse mărturii ■Vii ale cursului în plin progres al relațiilor de strînsă prietenie și colaborare dintre Româhia și China.Despre semnificația acestui act de cultură a vorbit, în continuare, Ion Dodu Bălan; șeful delegației culturale române prezente la manifestările desfășurate în R.P. Chineză.

De asemenea, comemorarea a fost marcată in revistele „Tribuna tineretului", „Bucuria copiilor", „Viața culturală".Centenarului celui mai măre poet român, revista „Lumina" i-a dedicat întregul număr pe luna iunie, în care publică, intre altele, poemul „Luceafărul", eseuri și articole consacrate operei eminesciene.Sint publicate, totodată, poezii dedicate lui Mihai Eminescu de Adam Pusloj ici, cunoscut poet din R. S. Serbia și traducător de literatură română.

Varșovia, la activitățile Uniunii Interparlamentare.O grăitoare manifestare a audienței de care se bucură in lume politica de pace și colaborare a României, a importanței rolului parlamentelor și parlamentarilor a constituit-o desfășurarea la București, in aprilie 1974, a reuniunii de primăvară a Uniunii Interparlamentare, care a abordat, printre altele, probleme ale dezarmării, educării tineretului in spiritul înțelegerii, cooperării și păcii internaționale, probleme ale eradicării discriminării rasiale și a politicii de apartheid. Tot in capitala țării noastre a avut loc, în 1975, colocviul interparlamentar „Un nou sistem de relații economice internaționale", acțiune care a pus bazele dezbaterii aprofundate 

în cadrul forumului mondial al parlamentarilor a problemelor noii ordini economice internaționale.Una din trăsăturile caracteristice ale implicării sporite a Marii Adunări Naționale in promovarea politicii externe de pace a țării noastre o reprezintă acțiunile responsabile in problemele păcii și securității internaționale, concretizate in declarații, apeluri, hotăriri de larg răsunet. Toate aceste documente au dat expresie îngrijorării opiniei publice din țara noastră față de perpetuarea unor fenomene grave in viața politică și economico-socială mondială, au formulat chemări insistente pentru activizarea participării parlamentelor in lupta pentru înlăturarea amenințărilor la adresa omenirii. în momente de mare încordare pe plan european și mondial, cînd liniștea și pacea lumii erau puse la grea încercare, Marea Adunare Națională, sprijinind cu fermitate de- ■ mersurile energice • și curajoase ale președintelui Nicolae Ceaușescu, a chemat parlamentele și parlamentarii din Europa și din întreaga lume la rațiune și acțiune politică nein- tirziată pentru eliminarea armelor nucleare, reducerea radicală a armamentelor convenționale, renunțarea cu desăvirșire la forță și soluționarea conflictelor numai pe calea tratativelor, abordarea în spiritul echității a problemelor social-econo^ mice serioase care afectează mili

Lucrările sesiunii 
Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.MOSCOVA 28 (Agerpres). — La Moscova continuă lucrările sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S. în cadrul ședinței de miercuri, relatează agenția T.A.S.S., deputății celor două camere ale parlamentului sovietic — Sovietul Uniunii și Sovietul Naționalităților — au aprobat structura noului Consiliu de Miniștri al U.R.S.S., reducînd numărul ministerelor. De asemenea, au fost confirmați în funcția de prim-vicepre- ședinți ai Consiliului de Miniștri Iuri Masliukov și Lev Voronin.
Convorbiri la nivel înalt 
intre U.R.S.S. și R.D.G.MOSCOVA 28 (Agerpres). — La Moscova a avut loc, miercuri, o întrevedere între Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S., și Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Ger- . mane, aflat într-o vizită de lucru în Uniunea Sovietică la invitația C.C. .al P.C.U.S. — informează agențiile T.A.S.S. și A.D.N. Cei doi'conducători au examinat relațiile bilaterale în diferite domenii, subliniind .dorința de a extinde și adinei cooperarea pe plan economic, științific și tehnic. Au fost abordate, de asemenea, probleme internaționale actuale, cu precădere situația din Europa.

întrevederi in problema 
cipriotăNAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). — La sediul Națiunilor Unite din New York au început convorbirile dintre secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, președintele Ciprului. Ghiorghios Vassiliou, și liderul comunității turco-cipriote din insulă, Rauf Denktaș, consacrate unor aspecte ale problemei cipriote. Timp de două zile vor fi evaluate progresele înregistrate pînă acum in vederea realizării unui acord reciproc acceptabil.Miercuri, secretarul general al O.N.U. a avut întrevederi separate cu președintele Ciprului și liderul comunității turco-cipriote, pentru joi prevăzindu-se o întilnire comună.

Criza de guvern 
din GreciaATENA 28 (Agerpres). — Președintele Greciei,. Christos Sartzetțkis, i-a încredințat secretarului general al C.C. al P.Ci din Grecia. Ilârilaos Flo- rakis, președintele Alianței Forțelor de Stingă și Progresiste, mandatul de a constitui un guvern de coaliție, după recentele alegeri, în care nici unul dintre partide nu a reușit să obțină majoritatea necesară' pentru formarea unui cabinet monocolor. Anterior, ațiț președintele partidului Noua Democrație, cit și președintele P.A.S.O.K. au comunicat președintelui elen că nu au reușit să ajungă la un acord cu alte formațiuni politice care să le permită formarea unui guvern. Un purtător de cuvint al alianței a declarat că H. Florakis va utiliza mandatul încredințat pentru a încerca, să pună bazele unui guvern de unitate națională.

oane de locuitori ai planetei. Edificatoare in această privință sint Apelul adresat parlamentelor, guvernelor și popoarelor țărilor europene, ale S.U.A. și Canadei, din noiembrie 1982, in vederea opririi amplasării de noi rachete cu rază medie de acțiune, pentru retragerea celor existente, pentru o - Europă fără arme nucleare ; Apelul' adfesât secretarului general al C.C. al P.C.U.S. și președintelui • Statelor Unite ale Americii în problema armamentelor nucleare, din decembrie 1985 ; Declarația cu privire la Anul Internațional al Păcii, din aprilie 1986 ; Apelul Comisiei pentru politica externă și cooperare economică internațională adresat organismelor similare din parlamentele statelor membre ale N.A.T.O., în vederea renunțării la planurile de modernizare a armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune, in mai 1989 etc.In cadrul Uniunii Interparlamentare, parlamentarii români desfășoară o largă activitate axată pe promovarea inițiativelor țârii noastre, ale președintelui ei în cele mai actuale probleme ale lumii contemporane, prin prezentarea de memorandumuri, proiecte de rezoluții', intervenții în organele de lucru, participarea la elaborarea documentelor finale. O atenție deosebită este acordată prezentării realizărilor poporului român, a realităților din țara noastră. Grupul Român este un susținător fervent al imperativului sporirii rolului și contribuției Uniunii Interparlamentare la promovarea prieteniei și colaborării dintre popoare. pe bâza principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele.Activitatea multilaterală desfășurată de Marea Adunare Națională, în spiritul politicii constructive, dinamice, . inițiată și promovată cu atita strălucire de președintele Nicolae Ceaușescu, constituie, neîndoios, o chezășie că și de acum înainte forul parlamentar al țării noastre, ca reprezentant al voinței poporului român, va acționa .cu aceeași consecventă și hotărire, pe plan bilateral și în cadrul Uniunii Interparlamentare, pentru înfăptuirea năzuințelor celor mai scumpe de pace, înțelegere, libertate și progres ale popoarelor de pretutindeni.
George PETRICU

Plan de reglementare politică 
a crizei din LibanALGER 28 (Agerpres). — La Oran a avut loc a doua intilnire a Comitetului tripartit al Ligii Arabe pentru Liban, format din șefii de stat din Algeria, Maroc și Arabia Sau- dită. Parțicipanții au examinat un plan de reglementare politică a crizei din Liban pregătit anterior de miniștrii de externe din țările respective. Intr-un comunicat dat publicității, cei trei șefi de stat cheamă părțile in conflict din Liban să înceteze operațiunile militare și violentele. Ei au propus convocarea, in afara Libanului, a unei sesiuni a parlamentului libanez pentru elaborarea, cu sprijinul Comitetului tripartit, a unui program de reforme politice in Liban, care să fie apoi

Sprijin convocării unei conferințe internaționale 
de pace în Orientul MijlociuMADRID 28 (Agerpres). — într-o rezoluție adoptată la reuniunea la nivel înalt a țărilor membre ale C.E.E., de la: Madrid, este reafirmat sprijinul pentru convocarea unei conferințe internaționale de pace in Orientul Mijlociu, sub auspiciile O.N.U. și cu participarea Organizației pentru Eliberarea Palestinei, informează agenția ANSA.Relevînd dreptul tuturor, statelor din regiune la existență intre frontiere sigure, recunoscute și garantate, „cei doisprezece" cer Israelului să pună capăt de urgență acțiunilor represive și să respecte drepturile civile ale populației palestiniene din teritoriile ocupate.NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a dat publicității un . raport cu privire la practicile comerciale ale Israelului în teritoriile palestiniene ocupate, care atestă intensificarea „anexării economice" a Cisiordaniei și sectorului Gaza — relatează agenția T.A.S.S. Documentul subliniază că măsurile politice șl practicile autori

Reunificarea patriei — aspirație supremă 
a poporului coreeanSEUL 28 (Agerpres). — O serie de pairtide politice sud-coreene au dat publicității o declarație cu prilejul împlinirii a 39 de ani de la izbucnirea războiului din Coreea, in care subliniază că trebuie învățat din lecțiile trecutului, care pot ajuta la rezolvarea problemei reunificării patriei. informează agenția China Nouă. După cum se știe. în urma acestui război. Peninsula Coreeană a rămas divizată.

IAGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

MEDALII AUR.drul tradiționalului Tirg internațional de chimie — „Incheba — Bratislava", produse românești — realizate de întreprinderea bucu- reșteahă „Miraj" și de întreprinderea „Farmec" din Cluj-Napoca — ău obținut medalii de aur. De asemenea, produse realizate de întreprinderea „Nivea", din Brașov au primit Diploma de onoare a actualei ediții a tirgului.
ZIMBABWE se pronunță pentru soluționarea problemelor interna- - ționale prin mijloace pașnice și e- vitarea ■ utilizării forței în relațiile dintre state —• a declarat președintele Robert Mugabe într-o alocuțiune rostită la deschiderea noii sesiuni a parlamentului Zimbabwean. Totodată, el a subliniat că țara șa, solidară cu lupta populației majoritare din Africa de Sud pentru eliminarea apartheidului, va continua să coopereze strins cu țările africane din „prima linie".

1 LA GENEVA s-au încheiat- lu- Icrările celei de-a 76-a Conferințe Internaționale a Muncii. Partici- . panții, reprezentind guverne, organizații sindicale și conducători de
I .întreprinderi d.in 150 de țări, intre■ care și România, au examinat probleme privind situația forței de 
I muncă , pe rplan mondial, condițiile.. de muncă' din diverse ramuri de activitate și au aprobat noul text al convenției referitoare la populațiile indigene și tribale.

ÎNTREVEDERE. Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a conferit la New York cu președintele Zairului, Mobutu Șese Seko. într-o declarație făcută presei. Perez de Cuellar a precizat că președintele zairez l-a informat asupra rezultatelor -recentei reuniuni a 21 de țări africane cu privire la realizarea unei reglementări pașnice în Angola. Secretarul general al O.N.U. și-a. exprimat speranța că acordul realizat de statele menționate rarea păcii va conduce ia instâu- in Angola.Pentru a doua oară în o săptămînă, lucrătorii feroviare din și de la metroul întrerupt miercuri
GREVA.decurs dedin transporturile Marea Britanie londonez au ‘ lucrul pentru 24 de ore, solicitînd - îmbunătățirea condițiilor de muncă. Acțiunea a fost organizată de Uniunea Națională a Feroviarilor, care reunește peste 75 000 de membri. în marile orașe, precum Manchester, Sheffield, Liverpool, Edinburgh și Glasgow, au fost organizate puternice pichete de grevă. Acțiunea feroviarilor a fost sprijinită de cei 10 000 de lucrători de la metroul din capitala britanică.

./ SUBMARINUL ATOMIC SOVIE
TIC care la 26 iunie a suferit oI • avarie in Marea Norvegiei a sosit .

I miercuri la baza de la Severo- . morsk a Flotei nordice sovietice.O comisie tehnică a început examinarea căuzeldr avariei. Specia-
Iliștii — precizează agenția T.A.S.S.— au constatat că situația radiației la bordul submarinului nu pro-| voacă îngrijorare, iar răcirea in- 

supus aprobării într-o sesiune a parlamentului convocată la Beirut.Comitetul s-a pronunțat, de asemenea, pentru formarăa unui guvern de unitate națională, după adoptarea programului de reforme.NAȚIUNILE UNITE 28 (Ager- pres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a reafirmat „întregul său sprijin și încrederea" in eforturile și acțiunile întreprinse de Liga Arabă privind soluționarea crizei din Liban.într-o declarație făcută presat. Perez de Cuellar a menționat că se află in legătură permanentă cu reprezentanți ai ligii, care l-au informat asupra evoluției convorbirilor de pace in Liban.

tăților israeliene frinează dezvoltarea acestpr teritorii, inclusiv in domeniul comerțului exterior. Se apreciază, astfel, că, in anul 1986, circa 73 la sută din exporturile teritoriilor ocupate au . avut ca destinație Israelul, in timp ce ponderea acestei țări în importurile palestiniene s-a ridicat la 90 la sută. Ca urmare, defi4 citul comerțului teritoriilor palestiniene ocupate cu Israelul s-a ridicat în anul respectiv la 523 milioane dolari.TEL AVIV 28 (Agerpres). — Partidul Muncitoresc Unit din Israel (M.A.P.A.M.) susține drepturile poporului palestinian și se pronunță pentru un dialog cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei in vederea obținerii unei păci drepte in Orientul Mijlociu — a declarat secretarul general al acestui partid. Eliazar Granot, aflat la Cairo, in fruntea unei delegații. După cum relevă agenția T.A.S.S. citind presa egipteană, reprezentanții M.A.P.A.M. au subliniat că soluționarea problemei Orientului Mijlociu poate fi obținută numai pe cale politică.

fartidul Păcii și Democrației, din opoziția sud-coreeană. a declarat că va întreprinde eforturi pentru înfăptuirea păcii șt reunificarea Coreei. Președintele acestei formațiuni politice. Kim Dae Jung, și-a exprimat speranța că cele două părți ale Coreei vor ajunge la un acord de pace și vor semna un acord de neagresiune reciprocă. El s-a pronunțat, de asemenea. per.tru 6 retragere. în etape a forțelor S.U.A. din Coreea de Sud.

pe

stalației energetice centrale desfășoară normal. Pe de altă parte, poțriyit datelor stabilite de Institutul, de stat norvegian pentru problemele igienei și radiațiilor, date publicității la Oslo, nici în aer și nici în apa mării nu s-a constatat o creștere a radiațiilor față de nivelul normal. Probele au fost luate în ziua accidentului la locul ■ avariei . și, -ulterior, traseul urmat de submarin transmite agenția T.A.S.S.
RELAȚIILE IUGO8LAVO — 

TIQPIENE se dezvoltă cu succes și ambele țări sint interesate in dezvoltarea cooperării in viitor -r- s-a subliniat în cursul convorbirilor -care au avut loc, la Belgrad, intre Budimir Loncear, secretar federal pentru afacerile externe al R.S.F.I., și omologul său din Etiopia, Ber- hanu Bayih.

I

E-

I

CAMERA LEGISLATIVA a Republicii Panama, acționind în baza prevederilor tratatelor Torrijos— Carter. . privind retrocedarea pină în anul 2000 a Canalului Panama și a zonei sale adiacente către Republica Panama, a adoptat o lege prin căre este stabilită procedura desemnării . administratorului Canalului''Panărira, cafe își va prelua oficial funcția la 1 ianuarie 1990. Potrivit prevederilor tratatelor Torrijos—Carter, semnate la 7 septembrie 1977, „Panama va trebui să propună guvernului S.U.A. numele cetățeanului panamez care, va prezida administrația .canalului in următorul deteniu. Această procedură trebuie să se desfășoare anterior datei de 1 iulie 1989, cind va fi desemnat oficial noul administrator al Canalului Panama.
EXPERIENȚA NUCLEARA. Statele Unite. au efectuat o nouă experiență nucleară subterană, informează agenția T.A.S.S. Noua experiență nucleară, efectuată pe poligonul din Nevada, a avut o putere de 20 pînă ia 150 kilotone. A- genția menționată precizează că este cea de-a doua explozie nucleară americană, in. ultimele șapte zile și cea de-a șaptea din acest an.

I

COMUNTCAT. Forțele insurecționale guatemaleze au declanșat o • operațiune împotriva pozițiilor deținute de armată in departamen- I tele El Quiche, El Peten — din | nordul țării — și, Suchitepequez — din regiunea de sud a Guatemalei. | Comunicatul dat publicității de I forțele insurecționale precizează că ' trupele trimise, împotriva , lor au . înregistrat pierderi în oameni și Itehnică de luptă. I
SEMINAR. Președintele Mexicului, Carlos Salinas de Gortari, a I inaugurat, la Manzanillo, lucrările unui seminar internațional consa- | crat problemelor economice cu | care se confruntă' in prezent țările latiho-americane și carâibiene. El , s-a proniințat in discursul rostit in deschiderea lucrărilor pentru ..intensificarea cooperării internaționale și înlăturarea barierelor care I mai impietează incă schimburile | comerciale și tehnologice in direcția statelor in curs de dezvoltare. |I
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