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acordat revistei algeriene „Revolution Africaine“

1N PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

| Marea Adunare Națională, dind glas sentimentelor de cea mai J 
' aleasă stimă și prețuire, de dragoste și mindrie patriotică, j 
| a exprimat unanima și entuziasta adeziune față de Hotărirea J 
I Plenarei Comitetului Central cu privire la realegerea tovarășului j 
I Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XlV-lea, in înalta funcție i 

J de secretar general al Partidului Comunist Român !

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, joi, 29 iunie, au fost 
reluate in plen iucrârile sesiunii a noua a celei de-a 
IX-a legislaturi a Marii Adunări Naționale.La sosirea Jn rotonda Palatului Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost intîmpinați cu sentimente de aleasă stimă și prețuire, toți cei prezenți ovaționînd îndelung pentru partid șl secretarul său general.împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, in lojile oficiale au luat loc membrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și membrii Consiliului de Stat.Alături de deputați, la lucrările sesiunii au participat, în calitate de invitați, membri ai C.C. al P.C.R., conducători de instituții centrale, organizații de masă și obștești, reprezentanți ai vieții noastre științifice și culturale, precum și oameni ai muncii din Întreprinderile și instituțiile Capitalei.în sală se aflau, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, precum și corespondenți ai presei străine.Deschizind lucrările sesiunii, președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Giosan, a spus ;Stimate tovarășe și stimați tovarăși.Cu adîncă satisfacție și nemărginită bucurie, în deplină unitate de gind și simțire cu întregul partid și popor, deputății Marii Adunări Naționale — reuniți in plenul lucrărilor actualei sesiuni — au primit cu nespusă însuflețire Hotărirea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român de a propune ca la al XlV-lea Congres să fie reales in funcția supremă de secretar general al partidului inflăcăratul patriot și strălucitul militant revoluționar, genialul fondator al României socialiste, marele Erou între eroii neamului, eminentă personalitate a lumii contemporane, mult stimatul și iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. (A- plauze puternice, urale și ovații).Participant! direcți la măreața operă de ridicare continuă a României pe noi trepte de progres și civilizație, magistral inițiată și condusă cu neasemuită înțelepciune de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, deputății Marii Adunări Naționale, Ia fel ca Întregul popor, Înțeleg mai bine ca 

oricînd că Înfăptuirile grandioase in dezvoltarea economico-socială a țării, in creșterea fără precedent a prestigiului României pe arena internațională sint strins legate de acel moment de răscruce al istoriei noastre moderne, Congresul al IX- lea al partidului, care a descătușat și a dinamizat forțele creatoare ale națiunii române, dind un puternic impuls profundelor transformări revoluționare in toate domeniile de activitate.Constituie pentru noi, deputății Marii Adunări Naționale, o datorie de onoare de a releva in aceste înălțătoare momente, cu insufleți- toare mindrie patriotică șl nestrămutată prețuire, contribuția decisivă și vizionară de excepție a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și aplicarea neabătută a conceptului umanist al democrației socialiste, al edificării noii societăți cu poporul și pentru popor, prin asigurarea tuturor condițiilor pentru participarea directă și activă a oamenilor muncii, a întregii națiuni la conducerea societății.Sub cupola Sfatului Tării, Încărcată de istorie, dăm glas aleselor noastre sentimente de profundă stimă și prețuire, de nețărmurită dragoste și recunoștință pentru grija permanentă a mult iubitului și stimatului conducător al partidului șl statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind perfecționarea continuă a democrației parlamentare, implicarea sporită a 
Marea Adunare Națională a votat:

• LEGEA privind asigurarea și controlul 
calității produselor și serviciilor

• LEGEA privind gospodărirea rațională, 
protecția și asigurarea calității apelor

Marii Adunări Naționale In elaborarea și înfăptuirea întregii politici interne și externe a României socialiste. (Aplauze puternice).De numele dumneavoastră, mult stimate și iubite tovsrășe Nicolae Ceaușescu, este legat în mod nemijlocit amplul proces realizat in ultimul sfert de veac in direcția a- șezării hotărîte Ia baza tuturor treburilor societății a legilor tării, care oferă garanții ferme și asigură dezvoltarea continuă, liberă și independentă a României, drepturi și libertăți fundamentale tuturor cetățenilor, mersul neîntrerupt al poporului nostru pe calea luminoasă a socialismului și comunismului, in concordantă deplină cu cele mai arzătoare năzuințe ale sale de a trăi și munci cu demnitate, pentru progres și bunăstare. (Aplauze puternice).In aceste momente de vibrantă trăire patriotică, deputății Marii Adunări Naționale exprimă adeziunea lor fierbinte și deplină la Hotărirea Plenarei Comitetului Central ca la cel de-al XlV-lea Congres dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți re- investit in funcția supremă de partid și de stat. Avem convingerea nestrămutată că, sub ilustra și clarvăzătoarea conducere eroică a marelui fiu al tării, România va merge neabătut pe calea aleasă liber șl suveran de popor, a făuririi locie- tății socialiste multilateral dezvoltate in condițiile concrete ale patriei noastre, va inainta ferm spre viitorul tot mai luminos și prosper al comunismului, se va afirma tot mal puternic in rindul națiunilor limii, ca un factor activ al promovării păcii, Înțelegerii și colaborării internaționale. (Urale șl ovații puternee ; aplauze prelungite).

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Intr-un glas cu Întreaga națiune, deputății Marii Adunări Naționale vă urează multă sănătate și putere de muncă, ani mulți de viață pentru a vă ști mereu în fruntea partidului și statului și a ne conduce, cu nesecate energii creatoare, cu inalt spirit revoluționar, spre desăvirșirea măreței opere istorice pe care o în- făptuiți cu atîta strălucire, impreună cu poporul și pentru poporul care v-au desemnat să-i călăuziți destinele — edificarea socialismului și comunismului pe pămintul scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.In consens cu voința întregii națiuni, deputății și invitații au aplaudat și ovaționat indelung, expriinind deplina aprobare față de hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. de a supune dezbaterii partidului și aprobării Congresului al XlV-lea propunerea de reînvestire a tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, act de deosebită însemnătate pentru destinul poporului român.în continuare, la propunerea Biroului Marii Adunări Naționale, a fost adoptată, în unanimitate, următoarea ordine de zi1. Validarea alegerii unor deputați în Marea Adunare Națională.2. Raportul guvernului privind realizarea planului pe primele 6 luni și măsuri pentru îndeplinirea planului pe semestrul II și întregul an1989.3. Proiectul Legii privind asigurarea și controlul calității produselor și serviciilor.
(Continuare in pag. a IV-a)

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a primit la data de 22 iunie a.c. pe Larab Mohamed și Lazhari 
Labter, trimiși speciali ai revistei „Revolution Africaine", organ central 
al partidului Frontul de Eliberare Națională din Algeria, cărora le-a 
acordat următorul interviu :ÎNTREBARE : Stimate dom
nule președinte, se vorbește 
mult astăzi, in lume, despre 
schimbări și modernizări, despre 
reforme și. restructurări. Am 
dori să cunoaștem Opinia dum
neavoastră fată de aceste pre
ocupări. tn ce mod se raportează 
România la acest proces al în
noirilor ?RĂSPUNS : în general, lumea se află într-o perioadă de profunde transformări și schimbări, atit in ce privește domeniul politic, cît și cel economic. S-ar putea spune, pe ansamblu, că schimbările mari în raportul de forțe pe plan mondial — lichidarea, de fapt, a colonialismului, existenta țărilor socialiste, a mișcării țărilor in curs de dezvoltare și nealiniate, dar mai cu seamă a unui mare număr de state cu o populație ce reprezintă circa 70 la sută din Omenire, care se găsește într-o stare de subdezvoltare și de accentuare a sărăciei — creează și vor ridica noi și noi probleme cu privire la perspectivele dezvoltării societății omenești.Aș putea spune că, finind seama de toate acestea, nu s-a aiuns încă la o înțelegere profundă a actualei situații internaționale și. in consecință. la elaborarea unor măsuri corespunzătoare. care să dea o perspectivă nouă dezvoltării economico-so- ciale independente a popoarelor.într-adevăr, se vorbește mult de schimbări, de modernizări, de reforme și restructurări, dar despre acestea se vorbește mai cu seamă in țările socialiste și într-un anumit număr de țări care acționează pe calea dezvoltării economico-sociale independente.De ce subliniez aceasta ? Pentru că, de fapt, in țările capitaliste dezvoltate nu numai că nu are loc o analiză temeinică a situației actuale, dar se încearcă să se acrediteze ideea că societatea capitalistă este atotputernică și nu s-ar confrunta cu probleme deosebit de grave. Or. se cunoaște bine că situația este cu totul alta !în primul rind, pe plan mondial, țările capitaliste dezvoltate au continuat și continuă politica neocolo- nialistă, de asuprire a zeci și zeci de popoare, realizînd anual profituri de zeci de miliarde dolari pe seama acestor state, menținindu-și. de fapt, în acest fel, o anumită stare — nu aș putea spune de bunăstare, dar de soluționare a unor probleme economico-sociale.Cu toate acestea, chiar în țările capitaliste dezvoltate, in deceniul in care ne aflăm, șomajul a devenit cronic, reprezentind astăzi peste 80 milioane de oameni. A crescut sărăcia. După datele oficiale, în prezent, în Statele Unite ale Americii sint peste 32 de milioane de săraci — cu aproape 30 la sută mai mulți . decit in 1980, Aceeași situatje se găsește și intr-o serie de țări din Europa, cum sint Anglia, Franța. R. F. Germania. Italia și altele. Pe ansamblu, numărul săracilor în țările capitaliste dezvoltate depășește astăzi 100 milioane de oameni. A crescut numărul celor care nu au asigurată o locuință și sint nevoiți să doarmă în metrouri, sub poduri sau în alte locuri. A crescut numărul analfabeților. A crescut în mod îngrijorător numărul consumatorilor de droguri. Au crescut criminalitatea și alte fenomene sociale negative, care demonstrează cu putere stările grave existente în țările capitaliste dezvoltate. Dar, deși vorbesc despre acestea, cercurile conducătoare din țările respective nu au tras încă concluziile necesare și nu-și propun să elaboreze o politică nouă, de soluționare radicală a acestor probleme.In ce privește țările socialiste, într-adevăr, se vorbește mult de schimbări, reforme, restructurări și modernizări.Pe ansamblu, consider normal să se analizeze temeinic stările actuale de lucruri dintr-o țară sau alta — dar nu numai în țările socialiste, ci în toate statele — pentru a se trage concluziile necesare cu privire la -dezvoltarea viitoare, economico-socială, la ridicarea bunăstării materiale și spirituale a popoarelor.
OPȚIUNEA ÎNTREGULUI PARTID, 
OPȚIUNEA ÎNTREGULUI POPOR 

Unanimă si entuziastă aprobare a propunerii 
de realegere a tovarășului Nicolae Ceausescu 

în funcția supremă de secretar general al partidului
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HOTĂRÎREA
Plenarei C.C. al P.C.R. din 27-28 iunie 1989 cu privire 
Ia convocarea Congresului al XlV-lea al Partidului 

Comunist Român

HOTĂRÎREA
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român din 27-28 iunie 1989
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Ceea ce s-ar putea spune este că unele țări nu au făcut la timp a- ceastă analiză temeinică, nu au înțeles că socialismul nu se poate construi după șabloane, după ..modele unice", după concepții dogmatice. Se știe, de altfel, că, timp de zeci de ani. unele țări socialiste au ridicat la rang de ,.lege“ și de ..principii" tocmai aceste stări de lucruri negative.Noi considerăm deci că este un lucru firesc ca țările socialiste, orice popor să-și pună problema cum să-și perfecționeze activitatea. Ceea ce nu înțelegem însă este faptul că se face aceasta nu întotdeauna de pe poziția principiilor socialiste, a intereselor dezvoltării socialismului. Dimpotrivă, cîteodată — din păcate, —, aceasta se face de pe poziții de subapreciere, chiar de negare a principiilor socialiste și întoarcere spre forme capitaliste, ceea ce reprezintă. fără îndoială, un lucru total negativ, împotriva intereselor popoarelor respective și a socialismului !Tn ce o privește, România a adoptat, încă din 1965, după Congresul al IX-lea al partidului, o poziție critică cu privire la căile de dezvoltare și realizare a socialismului. încă cu peste 20 de ani în urmă am înlăturat multe din stările negative privind ..modelul unic", dogmatismul, considerind că socialismul trebuie să fie realizat prin aplicarea creatoare a principiilor socialismului științific și a legilor obiective generale, corespunzător realităților din fiecare țară. Am restabilit incă de pe atunci încrederea in forțele proprii, demnitatea și voința poporului român de a fi pe deplin stăpîn în tara sa. de a hotărî de sine stătător asupra căilor de realizare a dezvoltării economico-sociale a României.Am realizat — în acest scop —• un sistem nou. democratic, de conducere a întregii activități economico-sociale. Am pornit de la principiile autoconducerii. autogestiunii și autofinanțării in toate sectoarele de activitate. Avem, astăzi, în toate domeniile, consilii ale oamenilor muncii de conducere a activității e- conomico-sociale. în industrie, muncitorii reprezintă în aceste consilii cel puțin 30 la sută. Desigur, în a- gricultură marea majoritate o reprezintă țăranii, iar in știință, invă- țămint, cultură — oamenii din sectoarele respective, dar șl în aceste domenii la această activitate participă și muncitori din alte sectoare de activitate.Am creat organisme locale și organisme naționale, cum este Congresul oamenilor muncii din industrie, care are loc la 5 ani, cu 11 000 de participanți, care dezbat problemele fundamentale ale dezvoltării țării. El își alege un consiliu de conducere format din circa 1 500 de membri. Avem și un congres aL agriculturii, la care part'ci- pă, de asemenea. 11 000 de reprezentanți ai țărănimii, care aleg un consiliu superior al agriculturii, format din circa 1 200—1 300 membri. Avem, de asemenea, un congres al științei și invățămîntului, un congres al educației și culturii, la care participă 7 000 și, respectiv, 5 000 de delegați, care, de asemenea, aleg organisme permanente de conducere. Am putea spune că am creat, de fapt, un nou sistem al democrației muncitorești-revoluționare, in care muncitorii, țăranii, intelectualii, alte categorii de oameni ai muncii participă direct la elaborarea politicii interne și externe a tării !Am perfecționat, totodată, și activitatea organismelor de stat. Mă voi referi la Marea Adunare Națională. Deputății ei sint aleși o dată la 5 ani și se depun, de regulă. 2—3 candidaturi pentru un Ioc de deputat. Avem consiliile populare județene, orășenești și comunale, care au peste 60 000 de deputați, unde, de asemenea, pentru alegerea unui deputat se depun 2—3 candidaturi. Am perfecționat, în general, sistemul de dezbatere largă, cu întregul popor, a problemelor dezvoltării economico-sociale. a politicii interne și externe a tării.Iată de ce, noi considerăm că sistemul democratic ■ realizat în România a avut un rol de im

portantă deosebită în întărirea unității poporului. în realizarea programelor de dezvoltare economico- socială a țării noastre. Trebuie să menționez că aceasta se reflectă in dezvoltarea industriei, agriculturii, a științei și culturii, in ridicarea generală a nivelului de trai, material și spiritual, al poporului. Spre e- xemplu. industria românească produce astăzi de 135 de ori mai mult decit în 1944 — din care o creștere de 120 de ori s-a realizat după Congresul al IX-lea al partidului ; agricultura produce de 10 ori mai mult, din care o creștere de aproape 7 ori s-a realizat tot după Congresul al IX-lea : venitul național a crescut de 40 de ori, din care de circa 33 de ori după Congresul al IX-lea.Iată de ce. cunoscind șl modul în care s-a dezvoltat socialismul în alte țări, noi considerăm că preocuparea de perfecționare a activității — modernizarea, restructurarea, cum se numește ea în unele țări — trebuie -să se realizeze nu prin negarea cuceririlor socialismului, ci prin afirmarea forței sale și stabilirea de noi măsuri, care să întărească proprietatea socialistă, a întregului popor, și cooperatistă, să dinamizeze dezvoltarea socialistă și creșterea mai puternică a forței economice a fiecărei țări, să asigure ridicarea nivelului de trai material și spiritual. înfăptuirea dreptății și echității sociale.Așa cum am menționat de la început, considerăm că problemele care se pun în lumea de astăzi sint legate de necesitatea de a pune capăt vechii politici de inegalitate și asuprire, de a asigura relații noi intre state — de egalitate, de avantaj reciproc — și. totodată, de cerința de a asigura și pe plan național raporturi de echitate socială, de dreptate socială.Fără aceasta nu se poate vorbi de înnoire, nu se poate vorbi de modernizare, in nici un stat 1Avem convingerea că problemele Înnoirii și modernizării care se pun astăzi vor fi tot mai bine înțelese și că se va ajunge la o afirmare mai puternică a principiilor socialiste, de egalitate și dreptate socială, că vor trebui să fie realizate schimbări radicale în inseși realitățile lumii capitaliste.ÎNTREBARE : în unele fări 
socialiste se afirmă că o solu
ție pentru depășirea greșelilor 
din trecut o constituie introdu
cerea sistemului multipartit. Ce 
opinie aveți dumneavoastră per
sonal in această privință și ce 
înțelege să facă Partidul Co
munist Roman ?RĂSPUNS : într-adevăr, tn unele țări socialiste se vorbește despre introducerea mai multor partide. E- xistența partidelor, existența mai multor partide politice intr-o țară este un rezultat al dezvoltării istorice. Ele au apărut, de fapt, o dată cu împărțirea lumii în clase antagoniste, care s-a accentuat în condițiile capitalismului, o dată cu sporirea inegalităților sociale și împărțirea tot. mai accentuată a lumii An bogați și săraci, in asupriți și asupritori.Este evident că, o dată cu lichidarea orînduirii sociale împărțite în clase antagoniste, o dată cu realizarea unei societăți a dreptății și echității sociale — pe care trebuie să le realizeze orînduirea socialistă —, existența mai multor partide politice reprezintă un anacronism, în noile condiții, aceasta nu mai reprezintă o necesitate obiectivă. Dimpotrivă, constituie, de fapt, o întoarcere înapoi, și nu un progres in conducerea politică a societății 1Necesitatea democrației, asigurarea participării tuturor claselor și 

a întregului popor la conducerea societății pot și trebuie să fie realizate nu prin existența mai multor partide, ci prin forme noi de organizare și de participare a poporului la conducerea societății.Am vorbit de modul cum am soluționat noi această problemă în România și nu doresc să repet.în contextul discuțiilor care au Ioc pe plan internațional nu putem să nu ne întrebăm : despre ce fel de democrație se poate vorbi in acele țări în care cei care hotărăsc sint monopolurile și unde, în realitate, se adîncește sărăcia, se înrăutățesc condițiile de viață ale poporului ?
(Continuare in pag. a Vil-a)
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HOTĂRÎREA
Plenarei C.C. al P.C.R. din 27-28 iunie 1989 cu privire 

la convocarea Congresului al XlV-lea al Partidului Comunist Român
In conformitate cu prevederile Statutului Partidului Comunist Român, care stabilește convoicarea Congresului partidului o dată lă. 5 atni, Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român hotărăște :I. Convocarea Congresului al XlV-lea al Partidului Comunist Român în zilele de 20-25 noiembrie 1989 și organizarea adunărilor și conferințelor pentru dări de seamă și alegeri în toate organizațiile de partid.II. Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român va avea următoarea ordine de zi :

1. Raportul Comitetului Central cu 
privire la activitatea Partidului 
Comunist Român in perioada 
dintre Congresul al Xlll-Iea și 
Congresul al XlV-lea și sarcini
le de viitor ale partidului.

2. Raportul Comisiei Centrale de 
Revizie.

3. Proiectul Programului-Directivă 
cu privire la dezvoltarea econo- 
mico-socială a României in cin
cinalul 1991-1995 și orientările 
de perspectivă pină în anii 
2000-2010.

4. Alegerea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, a 
Comitetului Central al partidu
lui și a Comisiei Centrale de 
Revizie.III. Norma de reprezentare pentru alegerea delegaților la Congres va fi de un delegat la 1 150 membri de partid, la înaltul forum al comuniștilor urmînd să participe 3 326 delegați aleși în conferințele organizațiilor județene de partid și în Conferința organizației de partid a municipiului București, luîndu-se ca bază efectivul partidului la 30 septembrie 1989.

— In afara delegaților aleși, la Congres vor participa 900 invitați, membri de partid cu stagiul dinainte de 23 August 1944, activiști de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, cadre de conducere din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și agricultură, muncitori, țărani, ingineri, tehnicieni, fruntași în întrecerea socialistă, oameni de știință, cultură și artă.IV. In conformitate cu prevederile Statutului Partidului Comunist Român, se vor organiza adunări și conferințe pentru dări de seamă și alegeri în toate organizațiile locale ale partidului. Acestea vor fi eșalonate după cum urmează :- între 1 septembrie — 15 octombrie 1989 vor avea loc adunări generale ale organizațiilor de bază și adunări sau conferințe ale organizațiilor de partid din întreprinderi, instituții, unități agricole ;- intre 5-25 octombrie 1989 vor a- vea loc conferințele organizațiilor comunale, orășenești, municipale și ale organizațiilor de partid ale sectoarelor Capitalei;- intre 25 octombrie - 10 noiembrie 1989 se vor desfășura conferințele organizațiilor județene ale partidului și Conferința organizației de partid a Capitalei.Conferințele organizațiilor județene de partid vor avea următoarea ordine de zi :- Darea de seamă asupra activității comitetului județean de partid ;

- Raportul Comisiei de revizie județene ;- Dezbaterea proiectelor documentelor Congresului al XlV-lea al Partidului Comunist Român ;- Planul de dezvoltare economico- socială a județului in cincinalul 1991-1995 ;— Alegerea comitetului județean de partid, a comisiei de revizie județene, a delegaților pentru Congresul al XlV-lea al P.C.R. și desemnarea candidaților pentru Comitetul Central și Comisia Centrală de Revizie.V. Alegerea organelor de conducere șl a delegaților pentru conferințele organizațiilor de partid, precum și pentru Congresul al XlV-lea al P.C.R. și desemnarea candidaților pentru organele imediat superioare ale organizațiilor de partid se vor face potrivit normelor înscrise în statutul partidului și în instrucțiunile Comitetului Central cu privire la alegerea organelor locale de partid.In organele locale ale partidului, precum și ca delegați la Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român vor trebui aleși cei mai buni comuniști care desfășoară o susținută activitate, se situează în fruntea luptei pentru îndeplinirea exemplară a Programului partidului, a hoțărîri- lor de partid și de stat, manifestă spirit revoluționar, exigență și fermitate în realizarea sarcinilor ce le sînt încredințate, corespund întocmai criteriilor politice, morale și profesionale. Vor fi aleși un număr corespunzător de membri de partid din rîndul femeilor și al tinerilor, astfel Incit structura organelor de partid și a delegaților la Congresul al XlV-lea al partidului să reflecte compoziția socială a membrilor de partid și a populației din țara noastră.

VI. Pe baza reglementărilor din Statutul Partidului Comunist Român, numărul candidaților propuși pentru organele de partid de la toate nivelurile, inclusiv pentru Comitetul Central, va fi, de regulă, mai mare cu cel puțin o treime.Potrivit prevederilor statutare și instrucțiunilor Comitetului Central, propunerile de candidați prezentate în toate conferințele de partid pentru organele imediat superioare, inclusiv pentru organele centrale ale partidului, vor fi supuse, în prealabil, discuției și consultării adunării generale a organizației din care fac parte membrii de partid respectivi, la care vor fi invitați și alți oameni ai muncii din unitățile in care iși desfășoară activitatea.VII. Candidațil centrali propuși pentru organele de conducere ale partidului vor fi desemnați de Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.VIII. Hotărîrea privind alegerea secretarului general al partidului, adoptată de către Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, va fi dezbătută in a- dunările generale și conferințele pentru dări de seamă și alegeri din întreprinderi, instituții, unități agricole, precum și în conferințele organizațiilor de partid comunale, orășenești, municipale și județene.IX. In conformitate cu prevederile Statutului Partidului Comunist Român privind reprezentarea proporțională a organizațiilor județene de partid în organele centrale ale partidului, se stabilește că un membru al Comitetului Central va fi ales la 13 900 membri de partid, iar un membru supleant va fi ales la 21 250 membri de partid.Plenara hotărăște ca numărul membrilor Comitetului Central al partidului să crească de la 446 la 455, urmînd ca stabilirea numărului candidaților centrali și locali, pre

cum și repartizarea lor pe județe să se facă de către Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.Propunerile de candidaturi pentru Comitetul Central ai partidului vor fi în proporție de circa V3 din activul central de partid și de stat și de circa 2/3 din organizațiile județene de partid.La stabilirea compoziției candidaților pentru Comitetul Central al partidului se vor avea în vedere compoziția socială, pe sexe și celelalte criterii prevăzute Io alegerea delegaților pentru Congresul al XlV-lea al partidului.X. Pe baza prevederilor Instrucțiunilor Comitetului Central, numărul membrilor comitetelor județene de partid se va stabili în funcție de efectivul organizațiilor respective, astfel incit numărul acestora nu va fi mai mic de 71 și mai mare de 103, iar al Comitetului Municipal de Partid București, de cel mult 151 membri.— Numărul membrilor supleanțl al comitetelor județene și ai comitetului municipal de partid nu va depăși jumătate din totalul membrilor organului de partid respectiv.XI. In centrul activității organizatorice șl politico-ideologice desfășurate în perioada premergătoare Congresului al XlV- lea al Partidului Comunist Român, care va intra în istorie drept Congresul victoriei socialiste, al independenței depline economice și politice a României, se va situa mobilizarea tot mal puternică a comuniștilor, a întregului nostru popor pentru înfăptuirea exemplară a tuturor planurilor și programelor de. dezvoltare economico- socială a patriei, evidențiindu-se cu profundă mîndrie patriotică rolul decisiv, de excepțională însemnătate al tovarășului Nicolae Ceaușescu, ctitorul României moderne, care, de aproape un sfert de veac, învestit în supremele funcții de partid și de stat, conduce cu aleasă clarviziune națiunea română pe cele mai înalte 

piscuri de progres și civilizație. O dată cu exprimarea înaltei satisfacții pentru tot ceea ce tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a făcut și face spre binele și fericirea întregului popor, se va da glas dorinței fierbinți a comuniștilor, a națiunii noastre de a-l avea mereu în fruntea partidului și a statului, chezășie sigură a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării neabătute a României spre comunism, pentru instaurarea în lume a unui climat de pace, securitate și cooperare intre toate națiunile.In cadrul adunărilor șl al conferințelor pentru dări de seamă și alegeri, precum și al acțiunilor inițiate pe linia muncii politico-ideologice și cultural-științifice, se vor evidenția rezultatele fără precedent obținute în dezvoltarea învățămîntulul, științei, artei și culturii, domenii coordonate cu înaltă competență de tovarășa Elena Ceaușescu, care aduce o contribuție deosebită la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Adunările și conferințele organizațiilor de partid pentru dări de seamă și alegeri vor trebui să determine întărirea tot mai puternică a rolului conducător al partidului nostru comunist - centrul vital al întregii națiuni — a unității de monolit a clasei muncitoare, perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, dinamizarea întregii activități economice, politice șl sociale, creșterea capacității de muncă, luptă și acțiune a tuturor organelor și organizațiilor de partid, a influenței și forței lor de mobilizare a comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii pentru înfăptuirea exemplară a planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea patriei noastre spre comunism.

HOTĂRÎREA
Plenarei Central al Partidului Comunist Român

din 27-28 iunie 1989
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, în zilele de 27-28 iunie a.c. s-au desfășurat lucrările Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care a dezbătut - într-un spirit de puternică răspundere comunistă, revoluționară, de totală angajare patriotică și încredere deplină în socialism, în politica profund științifică și umanistă a partidului și statului, confirmată în mod strălucit de viață, de realizările fără egal obținute în edificarea noii orînduiri — probleme de cea mai mare însemnătate pentru dezvoltarea economico-socială a României în viitorul cincinal și în perspectiva anilor 2000-2010, pentru înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a patriei spre comunism.Plenara a avut următoarea ordine de zi :1. Cu privire la convocarea celui de-al XlV-lea Congres al Partidului Comunist Român.2. Proiectul Programului-Directivă al Congresului al XlV-lea al P.C.R. cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1991-1995 și orientările de perspectivă pînă în anii 2000—2010.3. Proiectul Tezelor pentru Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român privind dezvoltarea societății românești, perfecționarea conducerii economico-sociale, dezvoltarea democrației muncitorești-revo- luționare, 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.4. Cu privire la realizarea planului pe primele 6 luni ale anului și măsuri pentru îndeplinirea planului pe semestrul II și pe întregul an 1989.5. Cu privire la proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România în anul1990.Plenara a dat cea mai înaltă apreciere magistralei cuvîntări rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, amplă și profundă a- naliză științifică a drumului parcurs in dezvoltarea economico-socială, in formarea națiunii și a statului național unitar român, in dezvoltarea geneială a forțelor de producție, a științei, culturii, a marilor realizări obținute în construcția socialismului, a stadiului actual al societății românești, cu deosebire în perioada de rodnice împliniri inaugurată de istoricul Congres al IX-lea, a programului de muncă și luptă revoluționară al comuniștilor, al întregului popor în perioada 1991-1995 și pînă dincolo de orizonturile mileniului trei, pe baza aplicării consecvente a legităților generale, a principiilor socialismului științific la condițiile și realitățile concrete din țara noastră.Plenara își însușește întru totul tezele, ideile și orientările de deosebită însemnătate teoretică și practică cuprinse în excepționala cuvîntare a secretarului general al partidului și hotărăște în unanimitate ca acest document fundamental al muncii și acțiunii comuniștilor, al întregului nostru

popor sâ stea la baza activității de pregătire a Congresului al XlV-lea al partidului, care, așa cum l-a definit tovarășul Nicolae Ceaușescu, se va înscrie in istorie drept Congresul victoriei definitive a socialismului, al triumfului principiilor socialismului științific în transformarea revoluționară a societății românești, al independenței depline economice și politice a țării.Cu sentimente de aleasă mîndrie patriotică și adîncă recunoștință, participanții la plenară subliniază, și în acest cadru, rolul decisiv, contribuția hotărîtoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu la fundamentarea și elaborarea proiectului Programului- Directivă și a proiectului Tezelor pentru Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român, a mărețelor planuri șl programe de dezvoltare economico-socială a țării, la perfecționarea organizării și conducerii tuturor sectoarelor de activitate, la progresul multilateral al României socialiste.Plenara aduce un profund și înflăcărat omagiu secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucit militant și patriot revoluționar, Erou între eroii neamului, luptător neînfricat pentru cauza clasei muncitoare, a socialismului, pentru aplicarea fermă în viață, în deplină concordanță cu realitățile concrete ale României, a legilor generale ale dezvoltării sociale, a principiilor socialismului științific, a concepției înaintate, materialist-dia- lectice și istorice despre lume și viață, ctitorul de geniu al României moderne, om politic de excepție al lumii contemporane, al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, promotor activ al celor mai nobile aspirații de independență, pace și libertate, de largă colaborare între toate popoarele.Plenara exprimă, totodată, cele mai calde și respectuoase sentimente de stimă și respect tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, militant de frunte al partidului și statului nostru, care aduce o contribuție deosebită la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare a țării, la organizarea și modernizarea activității din toate sectoarele vieții economice și sociale, ia progresul științei și tehnicii, al învățămintului ,șl culturii naționale.Dînd glas voinței ferme, de nestrămutat a comuniștilor, a întregului popor, de a acționa strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a face totul pentru a asigura îndeplinirea exemplară a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român hotărăște:1. Plenara aprobă în unanimitate propunerile Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la convocarea Con
gresului al XlV-lea al Partidului Comunist 
Român și hotărăște ca inaltul forum al 
comuniștilor români să aibă loc in zilele 
de 20-25 noiembrie 1989.Plenara aprobă propunerile privind ordinea de zi a Congresului al XlV-lea al Partidului Comunist Român și hotărăște ca acesta să dezbată următoarele :— Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea Partidului Comunist Român în perioada dintre Congresul al Xlll-

Iea și Congresul al XlV-lea și sarcinile de viitor ale partidului.- Raportul Comisiei Centrale de Revizie.- Proiectul Programului-Directivă cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1991—1995 și orientările de perspectivă pină in anii 2000- 2010.- Alegerea secretarului general al Partidului Comunist Român, a Comitetului Central al partidului și a Comisiei Centrale de Revizie.Plenara a aprobat In unanimitate propunerile privind convocarea Congresului al XlV-lea, organizarea adunărilor șl conferințelor pentru dări de seamă și alegeri in toate organizațiile de partid, precum șl normele de reprezentare pentru alegerea delegaților la Congres.2. Plenara a dezbătut și aprobat în unanimitate proiectul Programului-Directivă al 
Congresului al XlV-lea al P.C.R. cu privi
re fa dezvoltarea economico-socială a 
României in cincinalul 1991-1995 și orien
tările de perspectivă pină in anii 2000- 
2010.Plenara apreciază că direcțiile dezvoltării viitoare a patriei, elaborate pe baza orientărilor și cu contribuția decisivă, determinantă ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, corespund pe deplin marilor posibilități și resurse de care dispune economia noastră națională, puternicei baze tehnico-materiale create în anii socialismului, cu deosebire după Congresul al IX-lea, uriașei capacități de creație a poporului român. Prin prevederile sale, proiectul Programului-Directivă asigură creșterea în continuare în ritmuri superioare a forțelor de producție, a industriei, agriculturii, a științei și culturii, dezvoltarea intensivă și echilibrată a tuturor ramurilor și județelor țării, participarea tot mai activă a României la diviziunea internațională a muncii, sporirea permanentă a avuției naționale, a nivelului de trai material și spiritual al intregului popor.Plenara își însușește întru totul aprecierea tovarășului Nicolae Ceaușescu privind necesitatea de a se acționa cu mai multă fermitate pentru dezvoltarea cercetării tehnico-științifice - cerință legică pentru înfăptuirea Programului partidului, pentru făurirea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea spre comunism — astfel încît România să devină, în această perioadă, pînă la sfîr- șitul mileniului al doilea și începutul mileniului al treilea, o puternică forță a progresului tehnico-științific, cu un înalt nivel de dezvoltare în toate domeniile.3. Plenara a dezbătut și aprobat în unanimitate proiectul Tezelor pentru Congresul 
al XlV-lea al Partidului Comunist Român 
privind dezvoltarea societății românești, 
perfecționarea conducerii economico-socia
le, dezvoltarea democrației muncitorești- 
revoluționare, creșterea rolului Partidului 
Comunist Român și activitatea ideologică, 
politico-educativă, ridicarea nivelului de 
cunoaștere științifică, de cultură, a conști
inței revoluționare, raportul de forțe și ca
racteristicile fundamentale ale situației in
ternaționale.întemeiate pe aprecierile șl orientările de excepțională însemnătate cuprinse în expunerile secretarului general al partidu

lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința Comitetului Politic Executiv din aprilie 1988 și plenarele C.C. al P.C.R. din noiembrie 1988 și aprilie 1989, larg dezbătute de comuniști, de oamenii muncii și adoptate de întregul partid și popor ca documente programatice ale edificării noii orînduiri în actuala etapă istorică, plenara subliniază că Tezele pentru Congresul al XlV-lea — care reprezintă gîndirea și conștiința revoluționară, voința întregii națiuni - definesc obiectivele și linia politică generală a construcției socialiste din România în actuala etapă și în perspectivă, constituie o generalizare magistrală a experienței românești, o nouă și strălucită contribuție a secretarului general al partidului la dezvoltarea și îmbâgățirea creatoare a teoriei șl practicii revoluționare, a socialismului științific.Comitetul Central hotărăște ca proiectul Programului-Directivă și proiectul Tezelor pentru Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român să fie date publicității și larg dezbătute de întregul nostru partid și popor.
4. Plenara a dezbătut și aprobat în una

nimitate raportul Cu privire la realizarea 
planului pe primele 6 luni ale anului și 
măsuri pentru îndeplinirea planului pe se
mestrul II și pe întregul an 1989.In spiritul sarcinilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, plenara hotărăște ca organele și organizațiile de partid, de masă și obștești să acționeze cu fermitate, cu înaltă răspundere comunistă, revoluționară pentru realizarea exemplară a tuturor indicatorilor planului pe anul în curs, înfăptuirea neabătută a programelor stabilite în fiecare domeniu de activitate. Plenara cheamă comuniștii, pe toți oamenii muncii să acorde o atenție prioritară adoptării măsurilor tehnico-organiza- torice care se impun în vederea eliminării lipsurilor manifestate în diferite sectoare de activitate, recuperării într-un timp cît mai scurt a tuturor restanțelor, concomitent cu îndeplinirea ritmică, lună de lună a prevederilor de plan.Insușindu-și pe deplin aprecierile, orientările și indicațiile formulate de secretarul general al partidului in cuvintarea rostită în cadrul lucrărilor, plenara cere guvernului, ministerelor, centraleor industriale, întreprinderilor, organelor :i organizațiilor de partid să adopte cele nai eficiente măsuri pentru realizarea irtegraiă a producției fizice, îndeosebi a :elei destinate exportului, asigurarea materiilor prime și energiei, reducerea coniumurilor materiale și a cheltuielilor de prrducție, pentru ridicarea continuă a sivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterea mai puternică a productvității muncii, a eficienței economice și rentabilității în toate domeniile de activtate. Plenara cere, de asemenea, să se acționeze cu toată hotărîrea pentru întăriea în toate domeniile a ordinii și disciplinei, a spiritului revoluționar în muncă.Plenara apreciază :ă sînt create toate condițiile pentru obțiierea în acest an a celei mai bune producții agricole de pînă acum, atît la cereale cît și în legumicultura, pomicultură, vitcultură și în celelalte sectoare și cere Ministerului Agriculturii, tuturor organelor agricole, unităților a- gricole de stat și ooperatiste, consiliilor

populare să acționeze cu toată răspunderea pentru stringerea și depozitarea o- perativă și fără pierderi a recoltei de cereale păioase, pentru executarea la timp și la un înalt nivel calitativ a tuturor lucrărilor de întreținere a culturilor.Plenara își exprimă convingerea că organele și organizațiile de partid, ministerele, centralele și întreprinderile, comuniștii, toți oamenii muncii din industrie și agricultură, dind dovadă de înalt spirit revoluționar, vor acționa cu hotărîre și abnegație pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului pe acest an și pe 1990, asigurînd astfel ridicarea nivelului general de dezvoltare economico-socială a 'patriei noastre, creșterea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.5. Plenara a dezbătut și aprobat în unanimitate raportul Cu privire la proiectul Planului național unic de dezvoltare eco- nomico-socialâ o Republicii Socialiste România in anul 1990.Plenara a dat o deosebită apreciere contribuției determinante a tovafăș'ului Nicolae Ceaușescu la fundamentarea științifică a proiectului de plan pentru dezvoltarea economico-socială a țării pe anul 1990. In cadrul dezbaterilor s-a subliniat că noile prevederi, elaborate in spiritul o- rientărilor secretarului general al partidului, asigură continuarea procesului de dezvoltare intensiv-calitativă a tuturor ramu

rilor economiei naționale, lărgirea bazei de materii prime și energetice, creșterea productivității muncii, realizarea unei eficien- țe sporite în toate domeniile.Plenara apreciază că proiectul de plan creează, prin prevederile sale, condiții pentru sporirea avuției naționale, ridicarea nivelului de trai și a gradului de civilizație al întregului popor, contribuie la realizarea obiectivului strategic al actualului cincinal — trecerea României la un stadiu superior, de țară socialistă mediu dezvoltată.Plenara hotărăște ca proiectul de plan pe 1990 să fie larg dezbătut de către colectivele de oameni ai muncii din întreprinderi, centrale, ministere, institute de cercetare, din unitățile agricole de stat și cooperatiste, din toate sectoarele, să fie a- nalizat și să se stabilească noi măsuri, să se prezinte noi propuneri pentru perfecționarea și înfăptuirea neabătută, în condiții cit mai bune a obiectivelor privind dezvoltarea viitoare a patriei noastre. Pornind de la complexitatea sarcinilor prevăzute în proiectul de plan, plenora cere, totodată, guvernului, ministerelor, organelor centrale de sinteză, centralelor Industriale și întreprinderilor, organelor și organizațiilor de partid, de masă și obștești să acționeze cu toată răspunderea pentru pregătirea temeinică a tuturor condițiilor în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan pe anul 1990.
Plenara tși exprimă convingerea că dezbaterea acestor documente 

de importantă excepțională pentru viitorul socialist și comunist al patriei 
va determina un nou și puternic avînt în întreaga viață politică, econo
mică și socială a țării, o analiză profundă a activității fiecărei organizații 
de partid, a fiecărei unități economice și sociale, a organizațiilor demo
crației muncitorești-revoluționare, va contribui la mobilizarea largă a 
oamenilor muncii la înfăptuirea luminosului Program de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.

Să facem astfel Incit dezbaterea largă a documentelor pentru Con
gresul al XlV-lea in întregul partid și cu întregul popor să exprime in 
cel mai înalt grad gindul și voința tuturor comuniștilor, ale întregii na
țiuni, să fie expresia unei profunde dezbateri democratice, muncitorești- 
revoluționare, a participării poporului la făurirea în mod conștient a pro
priului său viitor, de bunăstare și fericire, a comunismului. Adunările 
generale ale organizațiilor de bază și .conferințele de partid să consti
tuie o puternică manifestare a forței și unității partidului — garanția 
supremă a realizării programelor de dezvoltare economico-socială, a în
deplinirii în cele mai bune condiții a rolului partidului de centru vital 
al întregii națiuni, de forță politică conducătoare în toate domeniile.

Plenara adresează organelor și organizațiilor de partid, comuniștilor, 
eroicei noastre clase muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor făuri
torilor de bunuri materiale și spirituale din patria noastră chemarea de a 
se angaja cu toate forțele și de a acționa cu cea mai mare hotărîre pen
tru îndeplinirea exemplară a sarcinilor și orientărilor cuprinse in strălu
cita cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu și în documentele adoptate, 
pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a prevederilor planurilor și 
programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, în vederea reali
zării unei calități noi, superioare a muncii și vieții întregului nostru 
popor.

Strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sub a cărui înțeleaptă și clarvăzătoare conducere 
România înaintează ferm pe calea construirii celei mai drepte și mai 
umane societăți — societatea socialistă și comunistă —, să acționăm cu 
cea mai înaltă răspundere comunistă, revoluționară, pentru a întîmpina 
cu noi și noi victorii cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și marele forum co
munist din noiembrie — Congresul al XlV-lea al partidului !
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OPȚIUNEA ÎNTREGULUI PARTID, 
OPȚIUNEA ÎNTREGULUI POPOR ____ •_____ __________________ _____________  
Unanimă și entuziastă aprobare a propunerii de realegere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului

în aceste momente de Înălțătoare vibrație patriotică, de legitimă mindrie și puternică angajare revoluționară, cind intreaga națiune, intr-o deplină unitate in jurul partidului, al secretarului său general, își exprimă nemărginita bucurie și deplina satisfacție fată de Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la realegerea dumneavoastră, la Congresul al XIV- lea, in suprema funcție de secretar general al partidului, comuniștii, toți oamenii muncii din Capitală, însuflețiți de cele mai alese simțăminte de fierbinte dragoste, profund respect și nemărginită recunoștință ce vi Ie poartă dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, ilustru conducător al partidului și statului, marele Erou intre eroii neamului, vă aduc cel mai fierbinte omagiu pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru propășirea patriei, pentru înaintarea ei viguroasă, liberă și demnă, pe drumul luminos al socialismului și comunismului, se arată în telegrama COMITETULUI MUNICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R.în aceste momente cu luminoase semnificații și adinei rezonanțe in conștiința intregii noastre națiuni, cind toți fiii patriei își îndreaptă gîndurile cele mai alese spre genialul strateg al devenirii comuniste a României, ingăduiți-ne, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă exprimăm, dumneavoastră, mult stimatei tovarășe academician doctor inginer Elena Ceaușescu, nemărginita recunoștință a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din municipiul București pentru grija statornică cu care ctitoriți opera de înflorire multilaterală a Capitalei, de ridicare a ei pe cele mai înalte coordonate urbanistice, prin înfăptuirea conform programului elaborat de dumneavoastră a unor grandioase edificii și ansambluri arhitectonice monumentale menite să confere cea mai deplină strălucire vocației constructive a poporului român, voinței sala neclintite de a-și făuri o capitală și o țară pe măsura nobilelor sale aspirații de progres și bunăstare.Ferm hotărîti să transformăm le- gămîntul nostru solemn în faptă exemplară de muncă, vă Încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu avem țel mai inalt decît acela de a munci fără preget, de a face totul pentru a in- timpina cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă și Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român cu cele mai mari realizări in toate domeniile de activitate.împreună cu Întregul popor, cei peste șapte milioane de oameni ai muncii, membri ai sindicatelor, au luat cunoștință cu neasemuită mîn- drie și profundă satisfacție de hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului de a propune celui de-al XIV-lea forum suprem al comuniștilor din tara noastră realegerea dumneavoastră în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român — se spune în telegrama CONSILIULUI CENTRAL AL UNIUNII GENERALE A SINDICATELOR.în concepția dumneavoastră științifică, novatoare, iși au izvorul rolul și Înaltele investituri încredințate sindicatelor, cărora le-ați deschis și asigurat prezența activă in intreaga viață social-politică a țării, în înfăptuirea politicii partidului, care are în centrul ei omul, împlinirea năzuințelor sale de prosperitate, de afirmare a personalității.Cu nestrămutata Încredere și adîn- ca convingere că reinvestirea dumneavoastră in suprema funcție de partid chezășuiește mersul neabătut înainte pe drumul socialismului și comunismului, progresul rapid al țării, prosperitatea poporului și constituie garanția demnității, independenței și suveranității naționale, ne angajăm solemn în fața dumneavoastră, marele și iubitul nostru conducător, să muncim in așa fel îneît să răspundem cinstei de a vă fi contemporani și să întîmpinăm marile evenimente ale acestui an — a 45-a aniversare a gloriosului 23 August și cel de-al XIV-lea Congres al partidului — cu realizări exemplare, deosebite in toate domeniile.Cu cele mai alese gindurl și simțăminte, asemenea întregii noastre națiuni, tinerii de pe întreg cuprinsul patriei iși exprimă deplina adeziune față de hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind propunerea ca dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți reales la Congresul al XIV- lea, al partidului în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, văzind în a- ceasta chezășia mersului nostru neabătut înainte, împlinirii celor mai cutezătoare proiecte și aspirații ale generațiilor tinere, crescute și formate în acești ani de luminoase izbinzi revoluționare pe care cu îndreptățită mindrie patriotică ii numim „Epoca Nicolae Ceaușescu" — se relevă în telegrama COMITETULUI CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST.Dăm glas, totodată, sentimentelor de aleasă stimă și prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, remarcabil om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția de o deosebită însemnătate adusă la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la dezvoltarea științei, învă- țămîntului și culturii românești, pentru atenția statornică pe care o acordă educării tinerei generații în spiritul înaltelor valori ale societății noastre socialiste.Și cu acest prilej, exprimăm angajamentul solemn al tinerei generații a României socialiste ca, urmînd luminosul dumneavoastră exemplu de viață și activitate revoluționară, să nu precupețim nici un efort, să facem totul pentru transpunerea în practică a mărețelor obiective stabilite de Congresul al

XIII-lea și Conferința Națională ale partidului, a documentelor de o deosebită însemnătate pentru dezvoltarea țării în cincinalul următor și în perspectivă, dezbătute și aprobate de Plenara Comitetului Central al partidului.în deplină unitate de cuget și simțire cu întregul nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii de pe străvechile plaiuri ale Oltului dau glas, cu vie emoție și nețărmurită bucurie, adeziunii unanime și profundei satisfacții față de Hotărîrea Plenarei Comitetului Central cu privire la realegerea dumneavoastră, la cel de-al XIV-lea Congres, în funcția supremă de secretar general al partidului, se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN OLT AL P.C.R.înflăcărat patriot, care, de peste cinci decenii și jumătate, vă consa- crațl întreaga viață binelui și fericirii poporului, genial ctitor de țară, strălucit ginditor, vizionar de profundă sensibilitate istorică, Erou intre eroii națiunii noastre, umanist revoluționar de excepție, în glorioșii ani de după istoricul Congres al IX-lea al partidului, ați înscris în cartea de căpătii a neamului românesc file de aur, care, prin măreția împlinirilor, rod al personalității dumneavoastră de dimensiuni istorice, rămin pentru totdeauna in conștiința noastră națională „Epoca de glorii Nicolae Ceaușescu".Ne angajăm solemn, mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, susținind cu toată căldura inimilor noastre realegerea dumneavoastră în funcția supremă de secretar general al partidului, că vom acționa, cu dăruire și abnegație revoluționare, pentru transpunerea neabătută in viață a politicii înțelepte a partidului, in vederea îndeplinirii; ferme a sarcinilor ce ne revin, cinstind astfel cu rezultate de seamă cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIV-lea Congres al comuniștilor români.Cu nemărginită bucurie șl profundă satisfacție, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Bacău au luat cunoștință de Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului de a propune Congresului al XIV- lea realegerea în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român a dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mal iubit fiu al clasei muncitoare, strălucit conducător, Erou între groii neamului, care își consacră intreaga viață și muncă înfăptuirii celor mai înalte idealuri de propășire a României socialiste, se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BACAU AL P.C.R.Susținind din toată inima Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului ca la cel de-al XIV-lea Congres dumneavoastră să fiți reales în suprema funcție de secretar general, comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru vă asigură, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom urma neabătut politica internă și externă a partidului și statului nostru, la a cărei elaborare aportul dumneavoastră este hotăritor, sporindu-ne energia brațelor și a minții pentru a întimpina marile evenimente politice ale anului — a 45-a aniversare a eliberării patriei și marele forum al comuniștilor din țara noastră — cu noi și importante succese în muncă, făcînd ca județul Bacău să-și aducă o contribuție mereu sporită la înflorirea patriei noastre scumpe.împreună cu întregul popor, țărănimea cooperatistă, toți oamenii muncii de pe ogoarele patriei socialiste, au primit cu sentimente de inaltă prețuire, stimă și mindrie patriotică. Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, din 28 iunie 1989. ca dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent conducător al partidului și țării, ctitor al României modeme, personalitate proeminentă a vieții internaționale, marele erou al păcii, care ați ridicat pe treptele deplinei afirmări vocația de muncă și viață constructivă, creatoare a poporului român, să fiți reales la Congresul al XIV-lea in funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, se spune in telegrama CONSILIULUI UNIUNII NAȚIONALE A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE.Reafirmînd, încă o dată, adeziunea noastră totală față de Hotărirea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român de a propune celui de-al XIV-lea Congres realegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al partidului. țărănimea cooperatistă aflată in aceste zile în plină activitate pentru asigurarea unor recolte cit mai mari vă asigură, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că va munci cu dăruire patriotică pentru a intimpina marile evenimente ale anului, cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională. antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XtV-lea al Partidului Comunist Român cu rezultate deosebite in înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, sporind astfel contribuția agriculturii cooperatiste la realizarea fondului centralizat al statului, la buna aprovizionare a populației.Cu nemărginit respect șl aleasă prețuire, cu sentimente de profundă stimă și devotament neclintit, într-o vibrantă unitate de cuget și simțire cu întregul popor, CONSILIUL DE CONDUCERE AL MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE, dind glas sentimentelor întregului personal al armatei, își exprimă, cu mare bucurie și satisfacție, totala adeziune față de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 iunie 1989 de a propune celui de-al XIV-lea Congres al comuniștilor români realegerea dumneavoastră în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Reflectare puternică a voinței unanime a comuniștilor, oamenilor

muncii, a întregului nostru popor și împreună cu el, a oștirii patriei, această opțiune a Plenarei C.C. al P.C.R. poartă semnificația unui măreț act politic, de importantă istorică, constituind în același timp o vie recunoaștere a uriașelor dumneavoastră merite în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului nostru, a Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, garanția fermă pentru împlinirea strălucită a mărețelor obiective ale ridicării țării pe noi trepte de progres și civilizație, afirmării ei libere și demne în rindul statelor lumii, pentru asigurarea deplinei independențe, a suveranității naționale, certitudinea viitorului nostru tot mai luminos.Și cu acest minunat prilej, toți cei ce servim patria sub faldurile glorioase ale tricolorului ne exprimăm adînca gratitudine pentru fundamentarea strălucită de către dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a concepției și orientărilor strategice privind apărarea națională a Republicii Socialiste România, pentru elaborarea și dez-

pe întreg cuprinsul țării, cu deosebit interes și profunde simțăminte de satisfacție șl mindrie patriotică, desfășurarea lucrărilor istoricei Plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 27—28 iunie 1989 și au primit cu cele mai alese ginduri și profundă emoție hotărirea adoptată în unanimitate. care exprimă voința nestrămutată a partidului și poporului nostru de a propune realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român. în funcția supremă de secretar general — se arată în telegrama CONSILIULUI DE CONDUCERE SI CONSILIULUI POLITIC ALE MINISTERULUI DE INTERNE.Datorăm viziunii dumneavoastră fertile, profund științifică și revoluționară, existența unei concepții temeinic elaborate cu privire la a- părarea valorilor fundamentale ale societății noastre, a independenței, suveranității și securității patriei, a proprietății socialiste, a liniștii și ordinii publice care jalonează cu fermitate și clarviziune intreaga activitate a Ministerului de Interne,

Reafirmîndu-ne cu înaltă mindrie patriotică voința neabătută de a vă avea în continuare în fruntea partidului și a țării pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, dăm glas ginduri- lor și simțămintelor tuturor fiilor plaiurilor sibiene, urîndu-vă, din adincul inimilor, multă sănătate și putere de muncă pentru a conduce patria și poporul spre noi și noi victorii, spre mari și minunate înfăptuiri, spre împlinirea, pe pămin- tul scump al României, a viitorului de aur al omenirii — comunismul.Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind realegerea dumneavoastră, de către Congresul al XIV- lea, în înalta funcție de secretar general al partidului — expresie a voinței unanime a întregului popor, chezășie sigură a înfăptuirii măreței opere de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a patriei spre comunism, ne oferă și nouă, locuitorilor din vatra Mehedințiului, marea bucurie de a da expresie, din adîncul Inimilor, celor mai alese și sincere sentimente de dragoste, sti-
• Expresia celor mai alese sentimente de dra

goste și profundă prețuire pentru eminentul revolu
ționar și înflăcăratul patriot, strălucitul conducător 
al partidului și statului nostru, care călăuzește cu 
înțeleaptă clarviziune opera de făurire a socialismu
lui și comunismului in România

• Angajament solemn al comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii de a acționa in mod neabătut 
pentru înfăptuirea strategiei partidului de dezvoltare 
socialistă multilaterală a patriei, pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor pe acest an și pe întregul 
cincinal ® ?

• Adeziune deplină la politica de pace, înțele
gere și colaborare internațională a României socia
liste, politică elaborată și promovată cu consecvență 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Marele Erou al Păcii, 
personalitate proeminentă a lumii contemporane

voltarea doctrinei militare naționale, pentru grija și preocuparea permanentă cu care vegheați la securitatea operei de construcție socialistă pașnică, pentru activitatea consacrată întăririi capacității combative a armatei, a tuturor elementelor componente ale sistemului apărării naționale.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Dîmbovița își exprimă, în aceste momente ce vor rămine vii în conștiința intregii noastre națiuni, adeziunea deplină la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al P.C.R. privind realegerea dumneavoastră la Congresul al XIV-lea al partidului, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit conducător de partid și de stat, mare Erou între eroii neamului, genial ctitor al României socialiste, în suprema funcție de secretar general al partidului, act de excepțională însemnătate politică izvorit din voința unanimă a întregului partid și popor. chezășia edificării neabătute a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră și înaintării României spre comunism, se ipune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R.Hotărirea realegerii dumnearoas- tră la Congresul al XIV-lea în înalta funcție de secretar general al partidului reprezintă incă o manifeitare a deplinei adeziuni a comunișilor, a tuturor fiilor țării la politica externă a partidului și statului noitru, al cărei genial făuritor și promotor sînteți, constituie expresia unității de granit a comuniștilor, a intrtgu- lui popor, sub stindardul glorios al Partidului Comunist Român.Vă adresăm, mult iubite și stina- te tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde urări de sănătate, feridre și putere de muncă spre gloria partidului și măreția României io- cialiste și ne angajăm solemn, în aceste momente de intensă vibrație patriotică, să acționăm neabătut tr- mîndu-vă însuflețitorul exempu, pentru a întîmpina a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă jl antiimperialistă și Congresul il XIV-lea al partidului cu noi și rt- marcabile înfăptuiri.Comuniștii, întregul efectiv al Mî nisterului de Interne au urmări', împreună cu toți oamenii muncii di

constituind principala chezășie a îndeplinirii cu succes a sarcinilor și misiunilor ce ne sint încredințate.Puternic însuflețiți și mobilizați da această hotărire, vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că întregul personal al Ministerului de Interne va acționa, sub conducerea partidului. cu toată răspunderea și fermitatea pentru a da noi dimensiuni de calitate și eficiență întregii activități de apărare, împreună cu masele largi de oameni ai muncii, a cuceririlor revoluționare ale poporului, că iși vor amplifica energiile și spiritul creator pentru a cinsti cu realizări deosebite marile evenimente pe care națiunea noastră le întîmpină în acest an. cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.Cu Inimile pline de bucurie și deosebită satisfacție, comuniștii, ceilalți oameni ai muncii din județul Sibiu au luat cunoștință și și-au manifestat adeziunea deplină față de Hotărîrea propusă privind realegerea dumneavoastră, mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres al partidului, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român — se subliniază în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R.Sintem deosebit de mindri și fericiți că toate împlinirile mărețe care au schimbat din temelii înfățișarea României socialiste in anii de glorie și lumină care au trecut de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, ani care se înscriu cu litere de aur în multimilenara istorie a patriei noastre drept „Epoca Nicolae Ceaușescu", sint pentru totdeauna legate de numele și activitatea dumneavoastră prodigioasă, partidul și poporul nostru dind o înaltă apreciere rolului hotăritor pe care-1 aveți în dinamizarea întregii opere de construcție a noii societăți în țara noastră, în elaborarea și aplicarea unor soluții profund științifice și originale pentru accelerarea progresului economic șl social al națiunii noastre, pentru ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, în dezvoltarea teoriei și practicii revoluționare.

mă șî respect, de admirație și nemărginită recunoștință ce le nutrim față de dumneavoastră — eminent și cutezător conducător al partidului și statului nostru, patriot și revoluționar înflăcărat, ctitor de geniu al României socialiste, Erou între eroii neamului, promotor neobosit și clarvăzător al idealurilor socialismului și comunismului, păcii, prieteniei și colaborării între toate națiunile, pentru făurirea pe planeta noastră a unei lumi mai bune și mai drepte, se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R.Purtători demni ai înaltelor virtuți ale strămoșilor, puternic .mobilizați de luminoasele perspective ale viitorului și însuflețiți zi de zi de strălucitul dumneavoastră exemplu de luptă și muncă fără preget, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nimic din energia, priceperea și capacitatea noastră, vom munci în spirit revoluționar și cu responsabilitate comunistă pentru a da viață obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea șl Conferința Națională ale partidului, indicațiilor și orientărilor pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitei de lucru în județul nostru, pentru a întimpina cu realizări remarcabile cele două mari evenimente — cea de-a 45-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XIV-lea al partidului.In acest moment solemn pe care 11_ trăiește partidul nostru, vă rugăm să ne îngăduiți să vă exprimăm întreaga noastră recunoștință față de contribuția fundamentală pe care o aduceți Ia elaborarea șl promovarea politicii externe a partidului și statului nostru; față de activitatea dinamică și prodigioasă pe care o desfășurați pe plan internațional, spre binele poporului român și al întregii omeniri — se arată în telegrama CONSILIULUI DE CONDUCERE AL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE.în anii de cînd vă aflâțî în fruntea partidului și statului nostru, participarea României la vîata internațională a dobindit noi și importante dimensiuni printr-o contribuție fundamentală, teoretică și practică, la soluționarea problemelot complexe ale lumii contemporane. Este rezultatul direct al muncii

neobosite pe care o desfășurați în slujba independentei și suveranității patriei, a asigurării păcii și securității internaționale, a instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale, pentru consfințirea dreptului tuturor popoarelor la pace, la viață liberă și independentă.Și noi, comuniștii din Ministerul Afacerilor Externe, ca de altfel întregul nostru popor, am luat cunoștință cu vie satisfacție și profundă recunoștință, de măreața realizare a României socialiste, unică in felul ei în întreaga lume, privind lichidarea datoriei externe. Acest remarcabil succes obținut în condițiile fenomenelor de criză și recesiune ale economiei mondiale, reprezintă o nouă confirmare a inegalabilei dumneavoastră forțe de analiză a fenomenelor vieții politice și economico- sociale internaționale, a clarviziunii cu care ați elaborat și fundamentat strategia dezvoltării patriei noastre.Expresie a unei necesități Istorice, a încrederii nețărmurite, a prețuirii fără egal cu care vă înconjoară întregul partid și popor, realegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al partidului constituie garanția sigură a înfăptuirii neabătute a mărețului program de dezvoltare economico-socială impetuoasă, dinamică a patriei, de înfăptuire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R.Exprimîndu-ne deplina adeziune și mîndria patriotică față de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R., vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că oamenii muncii din județul Maramureș, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, urmind înaltul, exemplu de muncă și viață pe care ni-1 oferiți permanent, acționează cu răspundere revoluționară pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce le revin din Tezele și orientările formulate de dumneavoastră, din indicațiile date cu prilejul neuitatei vizite de lucru din mai 1986, împreună cu stimata tovarășă Elena Ceaușescu, in județul nostru, a tuturor prevederilor planului și programelor speciale pe acest an și pe întregul cincinal.Răspunzînd înflăcăratelor îndemnuri pe care le adresați partidului și poporului, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu că ne vom mobiliza întreaga noastră pricepere și putere de muncă pentru ca în 1989 — anul în care va avea loc Congresul al XIV-lea al partidului și a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă — să obținem în toate domeniile cele mai bune rezultate în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a orientărilor și Indicațiilor dumneavoastră, pentru sporirea și mai accentuată a contribuției județului Maramureș la progresul și înflorirea necontenită a scumpei noastre patrii, libere, independente și suverane — Republica Socialistă România.Activul de partid, toți oamenii muncii din MINISTERUL MINELOR au primit cu profundă și firească bucurie Hotărirea Plenarei Comitetului Central al P.C.R. din ziua de 28 iunie 1989, cu privire la realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție de secretar general al partidului la cel de-al XIV- lea Congres al Partidului Comunist Român. Vedem In aceasta un act politic de mare responsabilitate Istorică față de destinele poporului român și constituie garanția cea mal sigură a înaintării neabătute a națiunii noastre spre comunism, împlinirea marilor noastre idealuri de prosperitate, independență și pace. Susținem din adîncul inimilor, cu cea mai înaltă stimă șl adîncă recunoștință, această hotărire.Numai prin realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in fruntea partidului, ca cel mai iubit fiu al poporului român, comunist de mare omenie, vizionar cutezător al societății comuniste de mîine, avem garanția înfăptuirii neabătute a obiectivelor ce vor fi adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului. In numele tuturor minerilor țării, ne exprimăm din adîncul inimilor neclintita noastră hotărire de a munci cu abnegație și răspundere, urmînd înaltul dumneavoastră exemplu, să nu precupețim nici un efort pentru transpunerea în viață a sarcinilor ce ne revin.Asemenea întregului popor, comuniștii, toți locuitorii județului Neamț își exprimă deosebita satisfacție, profunda mindrie patriotică și totala adeziune față de propunerea ca, la cel de-al XIV-lea Congres, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român să fiți reales dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele conducător al partidului și statului, ctitor al României socialiste, Erou între eroii neamului, personalitate de frunte a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, care, cu exemplară dăruire, v-ați pus întreaga viață și activitate în slujba idealurilor de libertate și progres ale poporului român, triumfului revoluției socialiste și înfloririi necontenite a patriei, cauzei păcii, înțelegerii și colaborării în lume, se spune, in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R.Pentru toți comuniștii, pentru toți oamenii muncii din județul Neamț, ca și pentru întreaga națiune, realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în fruntea partidului constituie cea mai sigură garanție că istoricele ho- tărîri ce vor fi adoptate de Congresul- al XIV-lea vor fi exemplar îndeplinite, că poporul nostru strîns unit în jurul partidului, al dumneavoastră va înfăptui neabătut programele de dezvoltare economico- socială a României în următorul cincinal și în perspectiva anilor 2000— 2010, în, vederea trecerii sale într-oI -

etapă nouă, superioară, de țară socialistă multilateral dezvoltată.Cu nespusă bucurie și deplină satisfacție, in deplină unitate de gînd și voință cu întregul partid și popor, comuniștii, toți oamenii muncii din MINISTERUL CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE au luat cunoștință de propunerea făcută in cadrul actualei Plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ca cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român să reinvesteas- că in suprema funcție de secretar general al partidului pe marele Erou al națiunii noastre, eminent patriot și revoluționar înflăcărat, ctitorul României socialiste moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu, garanție a înfăptuirii mărețelor programe de dezvoltare economico-socială șl înflorire multilaterală a Scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.Susținind fierbinte această reîn- vestire în fruntea partidului și a țării, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că toți cei care ne desfășurăm activitatea in domeniul construcțiilor industriale, urmind exemplul strălucit de muncă și viață pe care ni-1 oferiți permanent, vom acționa Cu toată hotărirea șt dăruirea comunistă pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a sarcinilor încredințate.In acest moment istoric pentru întreaga națiune, prilejuit de propunerea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 iunie a.c., privind realegerea dumneavoastră ca secretar general al Partidului Comunist Român la cel de-al XIV-lea Congres al partidului, colectivul de oameni ai muncii de la INSTITUTUL DE CERCETĂRI CHIMICE ICECHIM — BUCUREȘTI își exprimă totâla adeziune și vă adresează, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mal respectuoase felicitări și urări de deplină sănătate, putere de muncă și viață îndelungată pentru a conduce și pe mai departe cu aceeași Înțelepciune și cutezanță partidul, țara și poporul spre binele și fericirea națiunii noastre, spre măreția României socialiste.Ne exprimăm totodată, sentimentele de aleasă prețuire și profundă stimă față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția remarcabilă la realizarea tuturor programelor de dezvoltare economică și socială a țării, pentru activitatea neobosită consacrată dezvoltării științei, învățămintului și culturii, pentru îndrumarea și conducerea nemijlocită a activității de cercetare științifică în domeniul chimiei.Cu aleasă emoție șl profundă satisfacție patriotică, luînd cunoștință de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. pe baza căreia urmează ca al XIV-lea Congres să vă realeagă în fruntea partidului și a țării, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, exprimăm gindu- rile și sentimentele de adincă prețuire și recunoștință ale tuturor locuitorilor județului Vaslui și vă adresăm, cu cel mai înalt respect, un vibrant și fierbinte omagiu de profundă gratitudine, mult stimate și iubite conducător, patriot înflăcărat, strateg strălucit și ctitor de țară nouă, personalitate proeminentă a lumii contemporane, pentru hotărî- toarea dumneavoastră contribuție la edificarea orinduirii socialiste și comuniste în țara noastră. Ia statornicirea unor relații de pace și colaborare intre toate popoarele lumii, se afirmă in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN VASLUI AL P.C.R.Animați de mărețele realizări obținute in ultimii 24 de ani, de perspectivele luminoase deschise patriei de către istoricele hotăriri ale Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, ale Plenarei C.C. al P.C.R. din aprilie a.c. prin care România și-a lichidat integral datoria sa externă asigurindu-se prin aceasta independența economică și politică a țării, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Vaslui, călăuzindu-se permanent după minunatul dumneavoastră exemplu de muncă și pasiune revoluționară, au obținut importante realizări in dezvoltarea și modernizarea industriei, înfăptuirea noii revoluții agrare și ridicarea continuă a nivelului de cultură .și civilizație socialistă a tuturor localităților județului.Constructorii metroului bucureș- tean, în frunte cu comuniștii, cu inimile pline de cele mai alese sentimente de dragoste fierbinte. înaltă stimă și adînc respect, alături de toți fiii țării, exprimînd profunda prețuire față de cel mai iubit fiu al națiunii. Erou intre eroii neamului, conducător de cutezătoare viziune, ilustră personalitate a lumii contemporane, ale cărui geniale calități sînt puse fără preget in slujba împlinirii celor mai nobile aspirații ale poporului, pe care le găsim minunat întruchipate in realizările fără precedent în istoria patriei, din perioada ultimelor două decenii și jumătate, susțin cu toată convingerea realegerea dumneavoastră la cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român. în înalta funcție de secretar general — se subliniază in telegrama colectivului de muncă de la ÎNTREPRINDEREA METROUL BUCUREȘTI.Ne angajăm în mod solemn, mult stimate și iubite tovarășe secretar general să facem totul pentru a ne onora angajamentul ce ni l-am asumat, de a pune în funcțiune Magistrala a 3-a de metrou Ia 11 august 1989, în cinstea celui de-al XIV-lea Congres al partidului și a celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială șl națională. antifascistă și antiimperialistă. îndeplinind astfel cu un an și jumătate înainte de termen sarcinatrasată de cel de-al XIII-lea Congres al partidului, ca pină în 1990 rețeaua de metrou să se volte la 60 km. anul dez-
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. I)4. Proiectul Legii privind gospodărirea rațională, protecția și asigurarea calității apelor.5. Proiectele de legi pentru a- probarea decretelor cuprinzind norme cu putere de lege emise de Consiliul de Stat.La primul punct al ordinii de zi, președintele Comisiei de validare, tovarășul Nicolae Miha- lache, a prezentat Raportul privind validarea alegerii in Marea Adunare Națională a deputaților Irtmie Catargiu, în circumscripția electorală nr. 6 Petroșani, județul Hunedoara, * și Ștefan Gușă, in circumscripția electorală nr. 35 Măgurele, municipiul București.Marea Adunare Națională a aprobat, în unanimitate, Raportul Comisiei de validare. Deputății nou aleși au depus jură- mîntul de credință și devotament față de Republica Socialistă România.Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin

Raportul guvernului privind realizarea planului pe primele 6 luni 
și măsuri pentru îndeplinirea planului pe semestrul II și întregul an 1989

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU,prezentat de tovarășul

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Secretar general al Partidului Comunist Român,Președinte al Republicii Socialiste România,Stimate tovarășe deputate și stimați tovarăși deputați.Vă rog să-mi permiteți ca, în numele guvernului, să prezint Marii Adunări Naționale raportul privind modul de realizare a sarcinilor de plan pe primele 6 luni și măsurile ce se impun pentru îndeplinirea integrală a prevederilor planului pe semestrul II și anul 1989.De la bun început, doresc să-mi exprim și aici, în marele sfat al țării, deplina satisfacție și nețărmurita bucurie pentru propunerea, de excepțională importanță politică pentru viitorul României socialiste, privind realegerea la cel de-al XIV-lea Congres, în fruntea Partidului Comunist Român, a strălucitului gînditor, patriot înflăcărat și conducător revoluționar de geniu, proeminentă personalitate politică, de cea mai largă recunoaștere internațională. cel mai stimat și iubit fiu al națiunii române, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Ne aflăm sub puternica impresie a magistralei expuneri a tovarășului Nicolae Ceaușescu la încheierea recentei Plenare a Comitetului Central al partidului. analiză originală de aleasă ținută științifică asupra procesului complex al devenirii noastre in anii construcției socialiste și a orientărilor fundamentale pentru viitorul țării, document, de inestimabilă valoare, pătruns de cutezanța ideilor proprii personalităților făuritoare de istorie, contribuție de cea mai mare importanță pentru dezvoltarea teoriei și practicii revoluționare, pentru îmbogățirea tezaurului gîndirli naționale și universale.Cu profundă stimă și considerație, doresc să evidențiez rolul hotărîtor. determinant, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, Ia ampla activitate de elaborare a Programului-Directivă și a Tezelor pentru Congresul al XIV- lea, documente programatice de mare însemnătate politică, care prefigurează noile obiective strategice ale activității economice, politice si organizatorice în perspectiva cincinalului 1991—1995 și pînâ în anii 2000— 2010.Substanța densă a acestor documente — care sintetizează dezbateri de peste un an. documente aprobate in unanimitate de Plenara Comitetului Central — scoate în evidență, cu pregnanță, continuarea cu nedezmințită fermitate a unui drum luminos, deschis de Congresul al IX-lea al partidului și pe care trebuie să înaintăm neabătut, in pofida oricăror e- voluții conjuncturale internaționale, pînă la împlinirea marelui nostru ideal — edificarea comunismului pe pămintul României.Cu mindrie șl admirație recunoaștem în aceste documente capacitatea de excepție și consecventa exemplară a acțiunilor secretarului general al partidului pentru soluționarea problemelor complexe pe care le ridică înfăptuirea programe; lor de dezvoltare economică și socială a României, de ridicare a ■ gradului de civilizație și bunăstare a poporului, de Întărire continuă a independenței și suveranității țării.Iată de ce. întregul nostru popor aduce un fierbinte omagiu eminentului militant comunist. care de aproape 00 de ani și-a consacrat întreaga viață și activitate revoluționară înfloririi continue a patriei, spre binele și fericirea întregii națiuni, mult iubitul și stimatul secretar general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Expunere asupra proiectului Legii privind asigurarea și controlul calității

produselor și serviciilor
prezentată de tovarășul MANEA MĂNESCU,

viOnorată Mare Adunare Națională,Din împuternicirea Consiliului de Stat, vă rog să-mi îngăduiți să prezint, spre dezbatere șl 

Dăscălescu, a prezentat Raportul guvernului privind realizarea planului pe primele șase luni și măsuri pentru îndeplinirea planului ,pe semestrul II și întregul an 1989.Tovarășul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, a prezentat Expunerea a- supra proiectului Legii privind asigurarea și controlul calității produselor și serviciilor.Expunerea asupra proiectului Legii privind gospodărirea rațională, protecția și asigurarea calității apelor a fost prezentată de președintele Consiliului Național al Apelor, tovarășul Ion Badea.Raportul comun al comisiilor permanente de specialitate ale M.A.N. care au examinat și avizat favorabil cele două proiecte de legi supuse dezbaterii a fost prezentat de tovarășa Elena Pugna, vicepreședinte al Comisiei pentru industrie și activitatea economico-financiară.In cadrul dezbaterilor generale comune asupra Raportului guvernului și a celor două

prim-ministruStimați tovarăși.Realizările obținute in primele 6 luni din acest an de poporul nostru, strins unit in jurul partidului, al secretarului său general, demonstrează justețea liniei politice de dezvoltare in continuare a forțelor de producție, de perfecționare a organizării și de modernizare a proceselor de fabricație pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.în acest context, un număr însemnat de întreprinderi, centrale, ministere și județe au raportat tovarășului Nicolae Ceaușescu îndeplinirea înainte de termen a principalilor indicatori pe semestrul I, angajindu-se să-și sporească e- forturile pentru realizarea e- xemplară a planului pe 1989.în prima jumătate a anului s-au realizat sporuri importante la producția fizică, în principal la unele sortimente metalurgice și chimice de bază, mașini, utilaje și instalații, produse ale industriei lemnului și industriei ușoare.Față de perioada corespunzătoare din anul trecut, producția industrială a înregistrat o creștere de 6 la sută.Volumul de investiții este cu aproape 8 la sută mai mare de- cit in semestrul I 1988. Au intrat in funcțiune un număr important de capacități în industrie, agricultură și în celelalte ramuri ale economiei. S-au executat peste 250 de reparații capitale și revizii generale la instalații tehnologice de bază, e- fectuîndu-se, totodată, lucrări de modernizare, de ridicare a parametrilor tehnico-funcțio- nali ai echipamentelor și agregatelor respective.în domeniul comerțului exterior, o creștere prioritară a a- vut exportul, realizindu-se în continuare excedente la balanța valutară a țării.Cu toate aceste realizări, trebuie să arăt că rezultatele obținute în prima parte a acestui an nu se situează la nivelul puternicului potențial productiv al economiei, al cerințelor și exigențelor actualei etape de dezvoltare a țării.Unele consilii de coordonare a activității pe ramuri și organe de conducere colectivă din ministere și centrale nu au acționat în suficientă măsură pentru încărcarea deplină a capacităților de producție, încadrarea strictă în consumurile normate, sporirea gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei la nivelul stabilit prin plan. .Unele neajunsuri s-au manifestat și în activitatea de realizare a producției de export, de vămuire a mărfurilor aflate in stoc și încasare a contravalorii acestora, precum șl în îndeplinirea unor indicatori de eficiență.Stimați tovarăși.Pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a prevederilor de plan pe semestrul II și întregul an 1989, guvernul va acționa cu mai multă fermitate pentru înfăptuirea sarcinilor și indicațiilor izvorîte din strălucita cuvintare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a Comitetului Central, astfel îneît să se asigure realizarea ritmică, la un nivel calitativ superior a producției fizice, acordind toată atenția îndeplinirii exemplare a sarcinilor de export.în sectorul extractiv vom acționa cu mai multă hotărâre și răspundere pentru sporirea producției zilnice planificate la cărbuni cocsificabili și energetici, minereuri de cupru și cu deosebire la țiței.în toate unitățile miniere vom asigura folosirea la întreaga capacitate a utilajelor și instalațiilor din dotare, aplicind, cu fermitate, măsurile stabilite pentru creșterea randamentelor de extracție, punerea în funcțiune, la termen, a capacităților prevăzute pentru acest an, utilizarea rațională a forței de 

cepreședinte al Consiliului de Statadoptare, proiectul Legii privind asigurarea și controlul calității produselor și serviciilor.Noul proiect de lege, elaborat din inițiativa și sub îndrumarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

proiecte de legi au luat cuvîn- tul deputății Ion Frățilă, Si- mion Săpunaru, Gheorghe Oprea, Gheorghe David, Gheorghe Dimoiu, Ion Ursu.După-amiază, în continuarea discuției generale comune asupra Raportului guvernului și proiectelor de legi, au luat cuvintul deputății Anton Lungu, Gheorghe Constantinescu, Pan- telimon UngureanU, Maria Bra- dea. Dinu Daniliuc, Ion Radu, Dorina Ceguș, Szasz Iosif, Cristian Boiangiu, loan Ungur, Mircea Dobre, Pantelimon Găvănescu.După incheierea dezbaterilor, Marea Adunare Națională a aprobat, în unanimitate, Raportul guvernului privind realizarea planului pe primele șase luni și măsuri pentru îndeplinirea planului pe semestrul II și întregul an 1939.în continuare, după discutarea pe articole a fiecărui proiect de lege, Marea Adunare Națională a adoptat, cu unanimitate de voturi. Legea privind asigurarea și controlul calității pro

al guvernuluimuncă, întărirea ordinii și disciplinei la fiecare front de lucru.- Măsuri deosebite vom lua pentru extinderea tehnologiilor moderne de extracție a țițeiului, folosirea întregului parc de sonde, urgentarea și îmbunătățirea lucrărilor de intervenție, sporirea producției pe platformele marine.în domeniul producției de energie electrică, consiliul de coordonare a ramurii va acționa ferm pentru funcționarea în bune condiții a sistemului energetic național, efectuarea la timp și de calitate a tuturor reparațiilor și modernizărilor programate, pregătirea centralelor termoelectrice pentru perioada de iarnă și asigurarea stocurilor de cărbune la nivelul stabilit.în industria metalurgica, organele de conducere colectivă din centralele și combinatele siderurgice trebuie să acționeze cu toată răspunderea pentru realizarea nivelurilor zilnice stabilite la producția de metal pe sortimente, a indicilor de scoatere a oțelului in producția de laminate, asigurând funcționarea în regim optim a agregatelor metalurgice, încadrarea strictă in normele de consum aprobate, asimilarea de noi produse cu prelucrare avansată necesare programelor prioritare din economie.Consiliul de coordonare a ramurii și conducerea ministerelor constructoare de mașini vor acționa cu mai multă hotărîre pentru realizarea întocmai a contractelor și comenzilor de export, reproiectarea produselor și echipamentelor în vederea ridicării performanțelor acestora la nivelul tehnicii mondiale, reducerii stricte a consumurilor și sporirii eficienței întregii activități.în industria chimică și petrochimică vom întreprinde acțiuni hotărâte pentru funcționarea neîntreruptă și în deplină siguranță a instalațiilor, grăbirea punerii in exploatare a unor capacități din sectorul de prelucrare a țițeiului, respectarea riguroasă a destinației producției prevăzute in plan. în special pentru producția de export ce se realizează în alte ramuri, valorificind superior materiile prime și materialele furnizate de industria chimică.în agricultură, in vederea realizării in acest an a unor producții-record, va trebui să acționăm mai energic, astfel incit toate unitățile agricole, printr-o muncă temeinică, să asigure strîngerea rapidă și fără pierderi a recoltei, predarea integrală a obligațiilor la fondul de stat, executarea la timp a lucrărilor de pregătire și întreținere a culturilor, folosirea integrală a suprafețelor destinate culturilor duble și succesive, creșterea producției animaliere, potrivit programelor speciale din sectorul zootehnic.în domeniul investițiilor, consiliile de conducere ale ministerelor și comitetele executive ale consiliilor populare județene trebuie să aplice, cu fermitate, măsurile stabilite pentru organizarea exemplară a activității pe șantiere, intensificarea ritmului de execuție, folosirea la capacitate a utilajelor de construcții și concentrarea forței de muncă la lucrările importante, cu puneri în funcțiune. care condiționează realizarea producției in anul 1989 și pregătirea planului pe 1990.Pornind de la importanța deosebită a exportului pentru dezvoltarea de ansamblu a economiei, guvernul va lua măsuri energice pentru ca fiecare unitate să realizeze ritmic, zi de zi, producția de export, să acorde prioritate absolută îndeplinirii întocmai a obligațiilor ce le revin din contractele Încheiate, livrării operative către beneficiarii externi a mărfurilor aflate in stoc.Măsuri deosebite vom întreprinde pentru aplicarea exemplară a programelor de creștere a eficienței economice in toate sectoarele de activitate. Încadrarea riguroasă in normele și nor

răspunde obiectivelor perfecționării neîncetate a conducerii activității economico-sociale, în condițiile intensificării revoluției tehnico-științifice, cerințelor și exigențelor construc

duselor și serviciilor și Legea privind gospodărirea rațională, protecția și asigurarea calității apelor.La ultimul punct de pe ordinea de zi, secretarul prezidențial și al Consiliului de Stat, tovarășul Dumitru Apostoiu, a prezentat proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cuprinzind norme cu putere de lege emise de Consiliul de Stat.Raportul Comisiei constituționale și juridice a M.A.N., care a avizat favorabil proiectele de legi, a fost prezentat de tovarășul loan Sălăjan, președintele comisiei.După discutarea pe articole. Marea Adunare Națională a votat, In unanimitate, legile pentru aprobarea decretelor cuprinzind norme cu putere de lege emise de Consiliul de Stat.Ordinea de zi fiind epuizată, președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Giosan, a declarat închise lucrările sesiunii a noua a celei de-a IX-a legislaturi. (Agerpres)

mativele aprobate, întărirea proprietății socialiste, a ordinii și disciplinei in gospodărirea mijloacelor materiale și bănești din întreaga economie, astfel îneît începînd din trimestrul III să nu mai existe produse și întreprinderi cu pierderi.în centrul preocupărilor vom situa îmbunătățirea substanțială a calității produselor, luînd măsuri energice pentru respectarea strictă, de către fiecare colectiv de muncă, a tuturor documentațiilor și normelor tehnice, a disciplinei tehnologice. O atenție deosebită vom acorda ridicării parametrilor constructivi și funcționali, valorificării superioare a materiilor prime și materialelor, creșterii competitivității produselor românești pe piețele externe.Acționind cu toată hotărârea pentru înfăptuirea prevederilor de plan pe acest ah, vom acorda, totodată. o atenție deosebită pregătirii corespunzătoare a planului pe 1990, creării tuturor condițiilor pentru realizarea producției fizice, îndeosebi a celei destinate exportului, la un nivel de eficiență sporită, sprijinirii întreprinderilor în elaborarea programelor de măsuri tehnico- organizatorice in vederea desfășurării activității în concordanță cu sarcinile ce le revin din planul național unic.Stimați tovarăși deputați,Strălucita expunere a secretarului general al partidului la recenta Plenară a Comitetului Central evidențiază puternic unitatea .indestructibilă dintre politica internă și cea externă a țării noastre, consacrată promovării unei largi conlucrări între națiuni, consolidării păcii și securității în lume, garanție sigură a dezvoltării libere și independente a fiecărui popor.Și de această dată, România adresează omenirii — prin cel mai autorizat reprezentant al său, tovarășul Nicolae Ceaușescu — o vibrantă chemare la rațiune, realism și colaborare, dezarmare și înțelegere, la respectarea neabătută a principiilor socialismului științific, aplicate oreator la condițiile concrete din fiecare țară.Exprimind gîndurile și voința întregului nostru popor, dăm o înaltă apreciere strălucitei activități desfășurate de președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, propunerilor și acțiunilor sale ferme și consecvente pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte, pentru apărarea dreptului suprem al oamenilor, al popoarelor, la viață și pace.Stimați tovarăși.Guvernul asigură Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președinte al Republicii, că va acționa energic pentru crearea condițiilor necesare îndeplinirii sarcinilor de plan pe semestrul II și anul 1989. hotărîtor pentru înfăptuirea obiectivelor actualului cincinal.în acest cadru, îmi exprim deplina convingere că, sub conducerea partidului, a secretarului său general, toți oamenii muncii vor acționa în spirit revoluționar. cu abnegație și devotament, pentru a întîmpina, cu noi șl importante succese, cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială si națională, antifascistă si antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al partidului.Vom răspunde astfel, pe deplin, însuflețitoarelor îndemnuri ale secretarului general al partidului de a realiza o nouă calitate a muncii și vieții poporului nostru, de a ridica patria pe noi culmi de progres și prosperitate și vom aduce pe acest temei cel mai înalt omagiu președintelui țării, omului de aleasă omenie, apărător și promotor ferm al intereselor supreme ale națiunii noastre, simbolul României de astăzi și de miine, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

ției societății socialiste multilateral dezvoltate. „Pentru economia națională și pentru export — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — realizarea producției la cel mai Înalt nivel 

calitativ și tehnic constituie o necesitate vitală".Corespunzător viziunii integratoare a secretarului nostru general, relevată în excepționala expunere rostită de la tribuna Plenarei Comitetului Central, actul normativ pe care vi-1 .prezentăm aduce în prim- plan conceptul modern de asigurare a calității produselor, in toate fazele de realizare a acestora, începînd de la cercetare, și proiectare, continuînd cu întregul ciclu de fabricație, pină la livrare și obținerea parametrilor de fiabilitate In exploatare.Trebuie să se acorde cea mai mare atenție calității produselor — condiție esențială pentru creșterea economică intensivă, pentru participarea tot mai activă a României la dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării economice internaționale.Proiectul de lege prevede răspunderi concrete. de o însemnătate deosebită, pentru întreprinderi, centrale, ministere, consilii de coordonare a activității pe ramuri, organe centrale de sinteză, consilii populare, în realizarea produselor la nivelul stabilit prin planul național unic, prin programele de modernizare a producției. In condiții de bună calitate, rentabilitate și eficiență superioare.Stimați tovarăși deputați, în prevederile noii legi, fiecare muncitor, la locul său de muncă, reprezintă factorul decisiv in asigurarea calității producției. Respectarea tehnologiilor de fabricație, execuția ireproșabilă a lucrărilor și autocontrolul efectuat de muncitor, îndrumarea maistrului sint hotărîtoare pentru realizarea
Expunere asupra proiectului legii privind gospodărirea rațională, 

protecția și asigurarea calității apelor 
prezentată de tovarășul ION BADEA, 

președintele Consiliului Național al Apelor și președintele
Consiliului Național pentru Protecția MediuluiMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Secretar general al Partidului Comunist Român,Președinte al Republicii Socialiste România,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimat! tovarăși deputați.Actuala sesiune a Marii Adunări Naționale iși desfășoară lucrările in atmosfera de înălțătoare vibrație patriotică generată de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu In funcția de secretar general al partidului, de magistrala expunere a genialului nostru conducător, care constituie un program de luptă revoluționară al partidului, al întregului popor și proiectează imaginea impresionantă a României In cincinalul viitor și in perspectivă pină In anii 2000—2010.Astăzi, cînd întregul nostru popor, cu legitimă mindrie patriotică se pregătește pentru aniversarea a 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944. precum și pentru cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, gîidu- rile noastre se îndreaptă, cu profund respect și nemărginită recunoștință, spre dumneavoastră, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, care, cu neobosit patos revoluționar și dragoste nemărginită față de poporul român, sintetizați șl definiți într-o concepție profund originală căile și direcțiile de acțiune în vederea continuării neabătute a procesului revoluționar de edificare a socialismului și comunismului în icum- pa noastră patrie.în acest cadru ne revine cu emoție in minte teza de bază formulată de dumneavoastră, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. la Congresul al XII-lea al partidului, care constituie fundamentarea întregii noastre activități în domeniul gospodăririi și protecției apelor, și anume: „Ne-arevenit nouă — generației revoluției și construcției socialiste — misiunea de cinste de a completa natura și a lua din timp măsurile necesare pentru buna

Raportul comun al comisiilor permanente de specialitate ale MAN. asupra proiectelor 
legii privind asigurarea și controlul calității produselor și serviciilor și legii privind 

gospodărirea rațională, protecția și asigurarea calității apelor 
prezentat de tovarășa ELENA PUGNA, vicepreședinte al comisiei 

pentru industrie si activitatea economico-financiarăMult stimate t o r a r ă ș o Nicolae Ceaușescu,Președinte al Repiblicii Socialiste România,Mult iubită ș stimată tovarășă Elena Ceatșescu,Stimate tovarășe și stimat! tovarăși deputati,îmi revine deosehta cinste ca de la înalta triburi a forului legislativ suprem al tării să dau glas sentimentelor de înaltă stimă si profund respect de care sînt animate «misiile permanente ale Marii Adunări Naționale, aducind tovarășului Nicolae Ceaușesci, secretarul general al partiduui, președintele Republicii, pmosul nostru de recunoștință Bnt.ru cuvîn- tarea de importată istorică rostită la recenta ’lenară a Comitetului Central al partidului, 

produselor în condiții de maximă calitate.Obligații și răspunderi fundamentale sînt stabilite pentru muncitori, maiștri, tehnicieni, ingineri și prolectanți, pentru cadrele de conducere in buna organizare a producției, în asigurarea tuturor condițiilor teh- nico-materiale, întărirea disciplinei tehnologice, a disciplinei și ordinii in producție, a controlului în toate fazele de realizare a produselor.în lege este înscrisă expres cerința ca nici un produs să nu fie livrat din Întreprinderi dacă nu corespunde normelor de calitate, prevederilor contractuale.Consiliile oamenilor muncii, adunările generale din întreprinderi și centrale, organismele democrației muncitorești-re- voluționare sint obligate să ia măsuri concrete pentru îndeplinirea exemplară a indicatorilor de plan cu privire la calitatea produselor.în condițiile noii legi, o mare răspundere în asigurarea și controlul calității revine beneficiarilor. O dată cu obligația de a verifica, în unitățile producătoare, modul în care se îndeplinesc clauzele contractuale cu privire la calitate, de a efectua recepția cu maximă exigență a produselor, beneficiarii răspund și de urmărirea modului de comportare în exploatare.în baza noilor cerințe, întreprinderile, centralele, ministerele, toți factorii care au atribuții în activitatea economică, inclusiv organele financiar-ban- care, trebuie să acționeze cu maximă răspundere pentru lichidarea cu desăvîrșire a producției necorespunzătoare, care constituie o cauză a risipei de mijloace materiale și bănești.

conservare și gospodărire a apelor".Cu sentimente de aleasă prețuire, înaltă stimă și profundă recunoștință, subliniez totodată contribuția de seamă a tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și de stat, savant de renume mondial, pentru dezvoltarea cercetării științifice în domeniul protecției calității apelor, pentru realizarea tehnologiilor noi de producție cu consumuri mici de apă, precum și a celor legate de creșterea gradului de utilizare și refolosire a apei, pentru prețioasele indicații date în vederea perfecționării continue a activității de folosire, gospodărire și protecția apelor, în condițiile apărării mediului înconjurător și păstrării echilibrului factorilor naturali.Stimate tovarășe, stimați tovarăși deputați și invitat!.Vă rog să-mi permiteți ca, din împuternicirea guvernului, să raportez asupra principalelor considerente avute in vedere la inițierea și fundamentarea proiectului de lege privind gospodărirea rațională, protecția și asigurarea calității apelor, supus dezbaterii și adoptării in acest înalt forum legislativ, precum și cu privire la conținutul proiectului de lege.Proiectul de lege. In forma în care se prezintă astăzi spre dezbatere, a fost elaborat sub îndrumarea nemijlocită a secretarului general al partidului, președintele Republicii, fiind expresia legislativă a indicațiilor și orientărilor de excepțională însemnătate pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a dat în repetate rânduri în vederea gospodăririi judicioase și raționale a apei și creării surselor de apă, evitării risipei de orice fel șl mai ales pentru păstrarea calității apei și prevenirea poluării ei, elemente de bază de care depind însăși calitatea vieții fiecăruia dintre noi, dezvoltarea econo- mico-socială a țării.Prin multiplele sale funcții în asigurarea calității mediului înconjurător și desfășurarea tuturor activităților economico- sociale, începînd de la gospodăriile populației și sfîrșind cu marile complexe industriale, apa are un rol deosebit de important în economie, fiind, așa cum arăta tovarășul secretar gene

consacrată pregătirii celui de-al XIV-lea Congres al comuniștilor români.Cu emoție și justificată mindrie patriotică, deputății, membri ai comisiilor permanente, ne exprimăm cu nemărginită bucurie totala adeziune la Hotărârea recentei Plenare a C.C. al P.C.R. privind propunerea de realegere în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, la cel de-al XIV-lea Congres, a celui mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre socialiste, conducătorul clarvăzător și cutezător al partidului și statului, proeminentă personalitate a vieții politice contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu, aceasta constituind garanția sigură a realizării de către poporul nostru a mărețelor obiective ale făuririi societății socialiste multi

Numai producția de bună calitate contribuie la creșterea valorii nou create, a avuției naționale, a nivelului de trai al poporului.Să urmăm neabătut Indicația președintelui țării, care arăta : „Calitatea producției reprezintă problema numărul unu a vieții economice".în acest sens. Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor, organ in subordinea Consiliului de Stat, are obligația, potrivit proiectului de lege, de a acționa permanent, cu cea mai mare exigență, în întreprinderi, pentru asigurarea calității produselor. împreună cu producătorii și beneficiarii trebuie să efectueze controlul riguros al fiecărui produs, în toate fazele de realizare a acestuia. Inspectoratul are obligația de a interzice livrarea produselor care nu corespund calitativ. Este necesar ca inspectoratul să acționeze cu fermitate împotriva oricăror abateri de la calitate, să-și aducă o contribuție tot mai mare la realizarea de produse competitive pentru cerințele interne ale economiei naționale și pentru export.Noul act normativ al asigurării calității produselor cuprinde prevederile din proiectul Programului de Directive al Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român cu privire Ia dezvoltarea economi- co-socială in cincinalul 1991— 1995 și orientările de perspectivă pină in anii 2000—2010, care a fost dezbătut și adoptat în unanimitate la recenta Plenară a Comitetului Central, document de importanță decisivă pentru prezentul și viitorul patriei noastre socialiste, elaborat sub directa conducere a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu.

ral, un bun vital al întregului popor.De aceea, conservarea, protejarea și folosirea rațională a apei reprezintă cerințe de interes național, o îndatorire patriotică a tuturor cetățenilor țării, o obligație față de întregul popor ce revine tuturor unităților socialiste din industrie, agricultură și celelalte ramuri ale economiei.Deși de la Congresul al IX-lea, in concordantă cu avln- tul fără precedent al întregii dezvoltări economico-sociale din țara noastră, s-au creat lacuri de acumulare cu folosințe complexe, prize șl alte surse de apă cu un volum total de 22 miliarde mc, dezvoltarea fără precedent a Industriei, agriculturii $1 a procesului de urbanizare fac necesare stabilirea unor măsuri de gospodărire a apel care să asigure economisirea acesteia, reducerea consumurilor pe unitate de produs, recircularea și refoloslrea apei în procesele de producție, înlăturarea oricăror forme de risipă și consum nerațional.în acest scop, în lege s-a prevăzut obligativitatea încadrării in normele de consum, respectării prevederilor din autorizațiile de folosire a apelor, încălcarea normelor de utilizare puțind atrage instituirea unui regim special de supraveghere, iar în caz extrem, retragerea autorizației.Un alt aspect de bază al noii reglementări este șl asigurarea calității și protecției apei împotriva poluării, de care depind nemijlocit, păstrarea echilibrului ecologic, menținerea și ameliorarea factorilor naturali, apărarea sănătății șl a celorlalte condiții de viață ale cetățenilor.Poluarea, prin consecințele sale, duce șl la diminuarea resurselor de apă disponibile pentru satisfacerea nevoilor economico-sociale. în mod corespunzător, în proiectul de lege s-au prevăzut obligații legate de epurarea apelor uzate la nivelul parametrilor de calitate stabiliți, astfel îneît în aval, apa să poată fi preluată de toți consumatorii, fără cheltuieli suplimentare de tratare.Totodată, s-a prevăzut obligativitatea dezvoltării capacităților de epurare, concomitent cu cele de producție sau ale ansamblurilor de locuințe.Un alt aspect de bază al noii 

lateral dezvoltate și Înaintării României spre comunism.Stimați tovarăși,Analizind proiectul Legi! privind asigurarea și controlul calității produselor și serviciilor și proiectul Legii privind gospodărirea rațională, protecția și asigurarea calității apelor, comisiile permanente de specialitate ale Marii Adunări Naționale constată că aceste acte normative se inscriu în contextul sarcinilor și orientărilor de o deosebită valoare teoretică și practică trasate de secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. și sînt în concordantă cu cerințele și exigențele mereu sporite ale dezvol

Exprimîndu-ne convingerea că prezentul proiect cuprinde condițiile ce trebuie să fie îndeplinite pentru asigurarea și controlul calității produselor, menite să contribuie la buna gospodărire a avuției naționale, a proprietății socialiste, baza progresului întregii societăți, a bunăstării materiale și spirituale a poporului. vă adresăm rugămintea de a-1 investi cu putere de lege.Onorată Mare Adunare Națională.Mărețele înfăptuiri socialiste, obținute in cei 24 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, încrederea nețărmurită a poporului în viitorul patriei, proiectat de documentele aprobate, fundamentează hotărîrea politică, de importanță istorică, adoptată într-o vibrantă unanimitate de Plenara Comitetului Central, prin care se propune ca la Congresul al XIV-lea, în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, să fie reales strălucitul gînditor revoluționar, genialul strateg al mărețelor victorii ce au asigurat României configurația de țară a progresului și civilizației, al înaintării ferme spre comunismul atotbiruitor, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în anul celei de-a 45-a aniversări a actului revoluționar eliberator de Ia 23 August 1944, care a deschis era socialismului în istoria patriei, munca rodnică, de cea mai înaltă calitate, a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a întregului popor, în frunte cu gloriosul nostru partid comunist, constituie omagiul suprem adus mult stimați- lor conducători ai națiunii române, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu.

A

înconjurătorreglementări este legat de realizarea de noi surse de apă, ca și de protecția acestora.Prin lege se prevede protejarea izvoarelor de apă. prin lucrări de amenajare, decolma- tare, curățire. întreținere și păstrarea calității acestora.Avind in vedere importanta lacurilor de acumulare de interes republican, se propune ca programele de exploatare a acestora să se aprobe lunar, prin Decret al Consiliului de Stat.în concordantă cu cerințele noii revoluții tehnico-științi- fice, in proiect a-a prevăzut că exploatarea și valorificarea apei în cadrul proceselor tehnologice și a celorlalte activități economice trebuie să conducă la creșterea continuă a gradului de utilizare și refolosire a resurselor de apă, micșorarea costurilor de tratare și epurare, a cantităților de reactivi, in condițiile păstrării apei, reducerii consumului pe unitate de produs.Apreciind că proiectul de lege supus dezbaterii și aprobării Marii Adunări Naționale reflectă grija deosebită pe care conducerea partidului si statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu o acordă menținerii și Îmbunătățirii permanente a condițiilor de muncă și viață ale întregului nostru popor, conservării, protecției si folosirii raționale a apei, inestimabilă bogăție a patriei noastre, vă rog, tovarăși deputat!, să adoptați proiectul în forma in care a fost prezentat.Totodată, vă rog să-m! permiteți, mult stimate si iubite tovarășe secretar general și președinte al Republicii. Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, ca, prezentîndu-vă, Încă o dată, întreaga noastră gratitudine și recunoștință pentru noua dumneavoastră inițiativă, legată de elaborarea acestui document legislativ, pentru îndrumările și indicațiile prețioase pe care ni le dati in permanentul dumneavoastră dialog de muncă cu noi, să vă asigur că nu vom precupeți nici un efort în realizarea sarcinilor încredințate pentru asigurarea apei economiei naționale, gospodărirea rațională, exploatarea și valorificarea eficientă a acesteia, precum și pentru asigurarea unor ape curate generațiilor actuale și viitoare.

tării pe baze intensive a în- , tregii activități economice și sociale stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului.Rod al gindirii științifice, novatoare. revoluționare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, din inițiativa și sub nemijlocita conducere a căruia au fost elaborate, proiectele de legi supuse dezbaterii Marii Adunări Naționale reflectă grija deosebită a conducerii de partid și de stat pentru ridicarea permanentă a nivelului tehnic și calitativ al produselor și serviciilor și pentru gospodărirea, protecția și asigurarea calității apei — condiție esențială a vieții — pentru apărarea mediu- 
(Continuare in pag. a V-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. a IV-a) lui înconjurător care, în condițiile țării noastre, constituie o politică de stat, consecvent a- pl'icată și continuu amplificată, ca urmare a ritmului impetuos al dezvoltării și modernizării industriei și agriculturii, a creșterii înzestrării tehnice a tuturor ramurilor economiei naționale, a sporirii gradului de civilizație și confort al întregii populații.Comisiile apreciază că proiectele de legi supuse dezbaterii răspund unor certe imperative ale momentului, determinate de realizarea cu succes a obiectivelor actualului cincinal și de pregătirea temeinică, realistă a noului cincinal, în care un rol de deosebită importantă revine cercetării științifice și ingineriei tehnologice, activitate condusă cu înaltă competentă de

Din cuvîntul participanților la dezbateri
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

ION FRĂTILĂMult stimate șl Iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășăElena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați.Trăim cu toții sub puternica impresia a magistralei cu- vîntări rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, la Plenara Comitetului Central, eveniment de importanță deosebită în viața partidului și poporului nostru. Excepționala dumneavoastră cuvîntare, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, reprezintă o strălucită sinteză a drumului glorios de luptă al poporului român pentru independență și unitate, pentru libertate și progres. o analiză de uriașă însemnătate teoretică șl practică a stadiului de dezvoltare a societății românești socialiste, o genială prefigurare a procesului revoluționar neîntrerupt de înaintare a României către viitorul de aur al omenirii — comunismul. o nouă și inestimabilă contribuție la îmbogățirea tezaurului de idei al gîndirii revoluționare contemporane.In deplin acord de cuget șl de simțire cu întreaga națiune, comuniștii, toti oamenii muncii din județul Prahova, își exprimă fată de dumneavoastră, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai profunde sentimente de recunoștință, admirația nemărginită și respectul nețărmurit pentru contribuția decisivă la elaborarea și fundamentarea politicii științifice de edificare a socialismului cu poporul, pentru popor în patria noastră.Dînd glas gîndurilor șl sentimentelor comuniștilor, ale tuturor locuitorilor județului nostru. Îmi exprim deplina adeziune la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului cu privire Ia realegerea la cel de-al XIV-lea Congres, in suprema funcție de secretar general al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, văzînd in aceasta garanția supremă a continuării procesului revoluționar pe noi trepte, superioare.Vă rog să-mi îngăduiți să exprim, totodată, cele mai alese sentimente de stimă și prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic și de stat, savant de largă recunoaștere internațională, pentru excepționala contribuție la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la înflorirea științei, culturii și învătămîntului, factori de cea mal mare însemnătate în procesul vast de edificare a so
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

SIMION SĂPUNARUMult stimate șl Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimafi tovarăși deputat!,Comuniștii, toți oamenii muncii din unitățile Centralei industriale de tractoare, autovehicule și mașini agricole văd în Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului privind propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea al P.C.R., în suprema funcție de secretar general al partidului, pe care o susținem din adîncul inimilor noastre, chezășia sigură a continuării ferme a procesului revoluționar de făurire pe pă- mintul strămoșesc al patriei, a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.în aceste momente de Înălțătoare trăire patriotică, vă rog să-mi permiteți să dau glas sentimentelor de aleasă stimă, vibrantă dragoste și nemărginită recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, strălucit ctitor de țară nouă, pe deplin independentă, suverană și demnă, puternică și înfloritoare, pentru eroica activitate pa care o consacrați de aproape șase decenii, cu neasemuită abnegație și dăruire patriotică, revoluționară, înfăptuirii idealurilor luminoase ale socialismului și comunismului In țara noastră, asigurării păcii în întreaga lume.Aducem și cu acest prilej, cu profund respect și gratitudine, un vibrant omagiu tovarășei Elena peaușescu, strălucit militant revoluționar al partidului și statului, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția remarcabilă la elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a țării, la continua înflorire a științei, învătămîntului și culturii românești.Vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe 

tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de largă recunoaștere internațională.Referitor la proiectul Legii privind calitatea produselor și serviciilor, membrii comisiilor de specialitate consideră că a- ceastă reglementare instituie un sistem riguros de asigurare și control al calității, măsurile ce urmează să fie aplicate și condițiile tehnico-organizatorice ce se cer asigurate în unitățile economice în vederea realizării caracteristicilor calitative și de fiabilitate ale produselor, contribuind la îmbunătățirea performantelor și competitivității acestora. Totodată, prevederile acestui proiect asigură cadrul corespunzător exercitării cu multă exigentă și fermitate a obligațiilor ce revin muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, tuturor factorilor și în toate fa

cialismului și comunismului în România.în continuare vorbitorul a evidențiat realizările obținute de oamenii muncii prahoveni în primul semestru, măsurile întreprinse pentru recuperarea restantelor și îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan pe semestrul II și pe întregul an, pentru pregătirea temeinică a producției anului viitor. Sîntem angajați cu toate forțele, a spus vorbitorul, pentru înfăptuirea sarcinilor pe care ni le-ați trasat cu prilejul recentei vizite de lucru în județul Prahova și vom face totul pentru a ne prezenta la Congresul al XIV-lea al partidului cu succese remarcabile în industrie, agricultură, în toate sectoarele de activitate.Proiectul de lege privind asigurarea șl controlul calității produselor și serviciilor și proiectul de lege privind folosirea rațională a apelor, asigurarea protecției și calității acestora, noi și importante acte legislative, fată de care îmi exprim deplina aprobare, reprezintă o nouă și elocventă expresie a grijii dumneavoastră permanente pentru perfecționarea continuă a economiei românești, creșterea răspunderii organismelor democrației munci- torești-revoluționare, a tuturor oamenilor muncii în realizarea exemplară a obiectivelor și programelor de dezvoltare și apărare a avuției naționale, de protecție a mediului înconjurător. Pornind de la exigențele mereu sporite ale actualei etape, de la faptul că industria județului nostru realizează o amplă gamă de produse de mare complexitate și tehnicitate destinata economiei naționale și că dețină o importantă pondere în exportul țării, vă raportăm că am acționat cu fermitate pentru întărirea disciplinei tehnologica și a controlului de calitate, introducerea progresului tehnic.Vă rog să-mi permiteți să vă asigur pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, pe mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, că locuitorii județului Prahova, urmînd neabătut strălucitul dumneavoastră exemplu de muncă și dăruire comunistă, vor acționa ferm pentru înfăptuirea exemplară a marilor programe de dezvoltare a tării.Mîndri de a trăi In cea mal glorioasă epocă din istoria milenară a patriei, de a vă avea în fruntea partidului și statului, spre binele și fericirea poporului, vă urăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, să ne trăiți ani multi și fericiți pentru a făuri României „la trecutu-i mare, mare viitor

Nicolae Ceaușescu, că in spiritul orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, colectivele de muncă din centrala noastră industrială acționează cu înaltă dăruire patriotică, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin în acest an și pe întregul cincinal. Așa cum ne-ați cerut, am pus un deosebit accent pe realizarea producției in condiții de eficiență ridicată. Vă raportăm că nu mai avem nici o întreprindere și nici un produs nerentabil. 17 dintre unitățile centralei se prezintă astăzi cu sarcinile de plan integral realizate pe primul semestru.în continuare, deputatul a evidențiat măsurile întreprinse în scopul întăririi disciplinei tehnologice și de plan, a răspunderii organelor de conducere colectivă față de îndeplinirea ritmică a producției în fiecare unitate, ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor, spre a fi competitive cu cele mai bune produse similare pe plan mondial. Urmărim, de asemenea, asigurarea și realizarea unor condiții superioare de fiabilitate a produselor prin reproiectarea celor aflate sub parametrii mondiali, printr-un control exigent pe toate fazele procesului de producție și testarea pe standuri de probă a pieselor și subansamblelor. Concomitent cu aceste acțiuni, ne preocupăm de introducerea și generalizarea unor tehnologii de vîrf, în special pentru creșterea randamentului de utilizare a metalului, reducerea consumurilor de energie și materiale, îmbunătățirea condițiilor de muncă în sectoarele calde, întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă.Exprimîndu-m! acordul deplin cu proiectele de legi supuse dezbaterii și aprobării Marii Adunări Naționale, vă încredințăm, mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa în spirit revoluționar, comunist, pentru a ridica munca noastră Ia nivelul exl- 

zele procesului tehnologic, întăririi ordinii și disciplinei, de la proiectare pînă la desfacerea produselor și pînă la urmărirea modului de funcționare și comportare în exploatare, precum și a creșterii răspunderilor beneficiarilor, în scopul creșterii necontenite a performantelor tehnice și calitative ale produselor, prestării unor servicii de înalt nivel calitativ în întreaga economie națională.In legătură cu proiectul Legii privind gospodărirea, protecția și asigurarea calității apelor, comisiile își exprimă convingerea că stabilirea cu exactitate a obligațiilor ministerelor, celorlalte organe centrale, consiliilor populare, ale întregului popor, este de natură să întărească ordinea, să ducă la creșterea răspunderii factorilor implicați în această importantă 
gențelor cuprinse în strălucita dumneavoastră cuvîntare la recenta Plenară a Comitetului Central al partidului, măreț program de muncă și acțiune

CUVINTUL DEPUTATULUI 
GHEORGHE OPREAMult stimate șl Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarăș*  și stimați tovarăși deputați.Actuala sesiune a Mari! Adunări Naționale își desfășoară lucrările în atmosfera de entuziasm general, de puternică angajare patriotică și efervescență creatoare generate de magistrala cuvîntare rostită de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta Plenară a C.C. al P.C.R.— program de muncă și luptă revoluționară pentru partid, pentru întregul nostru popor,— de istoricele hotărîrl adoptate, care stabilesc liniile directoare ale dezvoltării viitoare a României și trecerii într-o etapă superioară, de țară socialistă multilateral dezvoltată.Analiza de excepțională rigoare științifică a drumului parcurs de poporul nostru de-a lungul milenarei și glorioasei sale istorii, a stadiului de dezvoltare la care am ajuns, clarviziunea și fermitatea cu care genialul nostru conducător a trasat căile și mijloacele prin care urmează să împlinim luminoasele obiective ce ne stau în față ne umplu tuturor inimile de imensă bucurie și satisfacție, dîndu-ne certitudinea că numai ăcționînd ștrîns uniți in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vom putea să ne făurim viitorul așa cum îl prefigurează Importantele documente ce vor fi supuse dezbaterii întregului partid șl popor, viitorului congres al comuniștilor.Vă rog să-mî permiteți să folosesc acest prilej și de la înalta tribună a forumului legislativ suprem al tării, să exprim, cu deosebită satisfacție si mîndrie patriotică, adeziunea totală la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului privind realegerea de către Congresul al XIV-lea în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român a celui mai de seamă fiu al poporului nostru. Erou între eroii neamului, ctitorul de geniu al României socialiste moderne, conducătorul vizionar al întregii națiuni pe drumul progresului și bunăstării. strălucită personalitate a lumii contemporane, luptător ferm și consecvent pentru triumful cauzei socialismului și comunismului, al păcii și colaborării în lume, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cu profund respect, aducem, totodată, tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de renume mondial, cel mai înalt omagiu pentru contribuția inestimabilă la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru modul strălucit In care a acționat și acționează, cu pasiune revoluționară. în vederea dezvoltării cercetării științifice și tehnologice, înfloririi școlii și culturii românești, ridicării necontenite a prestigiului lor în lume.Transpunerea In viată a mărețelor obiective prevăzute pentru al IX-lea cincinal și în perspectivă pînă în anul 2000, care asigură trecerea la un nou stadiu, superior, de dezvoltare a societății noastre socialiste, este condiționată de îndeplinirea integrală a sarcinilor de pian pe anul 1989 și pregătirea In cele mai bune condiții a planului pe 1990.Vă raportăm, mult stimate șl Iubite tovarășe secretar general, că pe baza indicațiilor șl orientărilor dumneavoastră, oamenii muncii din ramurile chimie, petrochimie și industrie ușoară, au acționat cu precă

CUVÎNTUL DEPU1ATULUI 
GHEORGHE DÂVIDMult stimate șl iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați,Lucrările actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale au o semnificație deosebită, ele des- fășurindu-se după Plenara Comitetului Central al partidului în cadrul căreia au fost adoptate hotărîri de importantă cardinală pentru prezentul și viitorul patriei. Hotărîrea plenarei Comitetului Central al partidului privind propunerea de re

activitate economico-socială si va fi o garanție sigură că folosirea resurselor de apă din tara noastră va avea loc, sub toate aspectele, într-o concepție unitară, rațională și de largă perspectivă, ceea ce constituie un puternic stimulent pentru toti beneficiarii de a respecta normele legale în acest domeniu.Apreciind că prevederile celor două proiecte de legi vor contribui la mobilizarea mai puternică a tuturor forțelor și energiilor, la creșterea răspunderii pentru valorificarea superioară a resurselor, sporirea calității produselor și serviciilor, ridicarea pe un plan superior a nivelului de trai și a calității vieții întregului popor. comisiile permanente de specialitate avizează favorabil, în unanimitate. proiectele de legi și recomandă adoptarea lor de către Marea Adunare Națională.
revoluționară a întregului partid și popor, întîmpinînd astfel cil noi și remarcabile succese în muncă marile evenimente politice din acest an.

dere, In semestrul I al acestui an, pentru dezvoltarea intensivă și modernizarea productivi, pentru îndeplinirea programelor speciale privind valorificarea superioară a bazei de materii prime, înnoirea producției, perfecționarea organizării si modernizarea tehnologiilor de fabricație, ceea ce a permis creșterea producției-marfă cu un ritm mediu de 6 la sută și obținerea unor rezultate superioare la export, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 1988.Analizîndu-ne însă activitatea. în spiritul înaltelor exigențe formulate de dumneavoastră, trebuie să recunoaștem că rezultatele obținute nu ne mulțumesc, acestea nereflectînd posibilitățile teh- nico-materiale și umane de care dispun centralele și întreprinderile. cu deosebire în ceea ce privește producția destinată exportului.Cauza unei asemenea stări da lucruri o constituie lipsurile e- xistente în activitatea consiliului de coordonare a ramurilor. a organelor de conducere colectivă din ministere șl centrale, care nu au asigurat întotdeauna funcționarea corespunzătoare a unor instalații, punerea în funcțiune la termenele planificate a noilor capacități de producție și atingerea parametrilor proiectați, aplicarea integrală a programelor de îmbunătățire a organizării și modernizare a producției, realizarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, lichidarea oricăror forme de risipă. Nu s-a acționat ferm pentru acoperirea cu contracte și comenzi a producției de export, executarea corespunzătoare și la timp a comenzilor, vămuirea fondului de marfă și încasarea contravalorii acestuia.In climatul de puternică angajare patriotică, revoluționară, în care întregul popor acționează cu fermitate, dăruire și rispundere, pentru a întîmpina cu un bilanț remarcabil marile evenimente din viața politică a partidului și a țării — a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă și cel de-al XIV-lea Congres al partidului — intensificăm eforturile în vederea înlăturării tuturor deficientelor șl realizării exemplare a sarcinilor pe semestrul II și pe întregul an 1989.Pe baza indicațiilor dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, acționăm cu și mai multă fermitate pentru amplificarea acțiunii factorilor calitativi ai deivoltării economice, aplicarea programelor de îmbunătățire a organizării și modernizare a proceselor de producție, creșterea mai rapidă a productivității muncii, reducerea consumurilor materiale și energetice. diminuarea cheltuielilor de producție și ridicarea rentabilitățiiIn continuare, stnt relevata preocupările pentru înfăptuirea în condiții de înaltă calitate și eficientă sporită, a sarcinilor deosebite ce revin industriei chimice și în industria ușoară.A fost exprimat acordul cu proiectele de legi supuse dezbaterii, subliniindu-se că se va actioia cu toată energia pentru eplicarea importantelor lor prevederi.In Încheiere, vorbitorul a a- rătat că oamenii muncii din chimie, petrochimie, industria ușoare, transporturi și teleco- muniații, vor acționa cu toată fermihtea pentru întronarea unui juternic spirit de răspundere. erdine și disciplină, pentru îmbunătățirea radicală a întregii ictivități și ridicarea ei la un nivel calitativ superior, aducîneu-și astfel contribuția la ridicarea scumpei noastre patrii, Româna socialistă, pe culmi tot mai înJte de progres și civilizație.

alegere în înalta funcție de secretar jeneral al partidului a tovarășulti Nicolae Ceaușescu, patriot îflăcărat, făuritor de țară nouț revoluționar, care și-a dediat de-a lungul a a- proape șae decenii întreaga activitate riumfului idealurilor socialiste și comuniste, Erou al păcii personalitate de excepție i lumii contemporane, a ost primită de întregul pgțid și popor cu cea mai deplină satisfacție și îndreptată mîndrie patriotică. Reînestirea tovarășului Nicolae Caușescu In suprema funcție de partid reprezintă chezășia mrsului nostru victo

rios, ferm pe calea socialismului și comunismului.Plenara a aprobat documenta de o inestimabilă valoare teoretică și practică ce poartă amprenta contribuției dumneavoastră decisive, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, a spiritului științific, cutezător, a clarvi- ziunii revoluționare cu care conduceți societatea românească pe drumul socialismului si comunismului.Oamenii muncii de pe o- goare vă sînt profund recunoscători că, în anii de glorie și măreție ai Epocii Nicolae Ceaușescu, agricultura a cunoscut semnificative transformări revoluționare. înscri- indu-se pe coordonatele dezvoltării moderne. intensive, bazate pe cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. S-a întărit continuu proprietatea socialistă de stat și cooperatistă, s-a perfecționat sistemul democrației muncitorești-revoluționa- re, a crescut nivelul de cultură și civilizație al țărănimii. Noua revoluție agrară, concept elaborat de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. și devenit componentă de bază a strategiei după care ne călăuzim în actuala etapă și în perspectivă, vizează ridicarea pe o treaptă nouă, superioară a activității noastre, a modului de a gîndi și munci al tuturor lucrătorilor ogoarelor.O contribuție deosebită la realizarea obiectivelor noii revoluții agrare o are introducerea în producție a rezultatelor cercetării științifice, pe baza programelor elaborate sub directa conducere a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, savant de largă recunoaștere internațională, căreia îi adresăm, și cu acest prilej, cele mai respectuoase mulțumiri, profunda noastră gratitudine pentru sprijinul constant și neprecupețit pe care-1 acordă promovării progresului tehnic în această importantă ramură a economiei naționale.Raportăm Marii Adunări Naționale, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că județele din sudul țării au încheiat recoltatul orzului, obținînd față de anii precedenți cele mai mani producții — de peste 7 500 kg la hectar, multe unități realizînd recolte de 11 000 kg la hectar. Se acționează energic ca în aceste zile să se încheie reooltatul or
CUVÎNTUL deputatului 

GHEORGHE DIMOIUMult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.In numele cetățenilor din circumscripția electorală Constanța Sud, pe care îi reprezint în înaltul for legislativ al țării și în deplină unanimitate cu întregul nostru partid și popor, exprim cele mai alese sentimente de mîndrie patriotică și deplină satisfacție față de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind propunerea de realegere, la Congresul al XIV-lea al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu în Înalta funcție de secretar general ! al Partidului Comunist Român. Această legitimă reîn- vestire, act politic de însemnătate cardinală, constituie cea mai sigură garanție că poporul român, strîns unit în jurul partidului, al secretarului său general, va păși ferm și în continuare pe calea revoluționară de făurire a noii orînduiri, va înfăptui neabătut programele de dezvoltare economico-socială a țării, asigurind continuitatea procesului revoluției șl construcției socialiste, înaintarea fermă a României spre țelurile luminoase ale comunismului.Aduc, totodată, un vibrant omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, pentru neobosita activitate pusă în slujba înfăptuirii programelor de dezvoltare multilaterală a țării, de modernizare și introducere a progresului tehnic în toate ramurile economiei naționale, înfloririi științei, învătămîntului și culturii românești.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Constanța, dau o înaltă apreciere contribuției dumneavoastră determinante, hotărîtoare, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și fundamentarea proiectului Programului-Direc- tivă cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1991—1995 și o- rientările de perspectivă pînă în anii 2000—2010 și a proiectului Tezelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului. Aceste documente programatice, prin realismul și cutezanța lor, prin strălucita viziune comunistă și fermitatea spiritului partinic care le definesc, reflectă pe deplin concepția politică, viziunea social-economică novatoare, profund științifică a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind construirea socialismului în România cu poporul și pentru popor.
CUVÎNTUL deputatului 

ION URSUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Marea Adunare Națională își desfășoară lucrările in atmosfera de înaltă însuflețire, vibrantă emoție și angajare revoluționară în care poporul nostru a primit hotărîrile, de istorică însemnătate, ale recentei Plenare a Comitetului Central, magistrala cuvîntare a secretarului general al partidului care, cu inegalabila sa clarviziune 

zului și In celelalte județe. A început recoltatul griului în sudul țării, cultură la care s-au evaluat, de asemenea, producții mari. Culturile de floarea-soare- lui, sfeclă de zahăr, porumb, soia, cartofi, legume se prezintă într-o stare de vegetație foarte bună. Se acționează, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, pentru întreținerea a- cestora prin prașile mecanice și manuale, fertilizări suplimentare, în vederea realizării în acest an a celor mai mari producții.în zootehnie au crescut efectivele de bovine, ovine, precum și livrările de lapte la fondul de stat. Pînă în prezent este asigurată o cantitate mai mare de furaje, ceea ce va influența creșterea în continuare a producțiilor animaliere. Producția-marfă industrială planificată pe primul semestru a fost depășită cu peste 500 milioane lei, fiind cu 2,8 miliarde mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut.Rezultatele obținute la o serie de indicatori nu s-au ridicat însă la nivelul prevederilor de plan și al posibilităților existente în unitățile agricole de stat și cooperatiste, înregistrîndu-se restanțe la livrarea unor produse la fondul de stat, la lucrările de amenajare pentru irigații, la realizarea sarcinilor de export.In dezbaterea forumului legislativ suprem al țării se află probleme deosebit de importante legate de realizarea planului pe semestrul întîi. asigurarea unui înalt nivel tehnic și calitativ al producției și al controlului calității produselor și serviciilor, gospodărirea rațională, protecția și asigurarea calității apelor.Exprimîndu-mi deplinul acord cu proiectele de legi supuse aprobării Marii Adunări Naționale. permiteți-mi ca, și cu acest prilej, să vă mulțumesc din inimă, în numele tuturor celor care lucrează în agricultură, pentru sprijinul permanent pe care ni-1 acordați, pentru prețioasele orientări și indicații primite cu ocazia nenumăratelor dialoguri pe care le purtați direct cu lucrătorii ogoarelor, să vă asigurăm, mult „ iubite și stimate tovarășe’ secretar general Nicolae Ceaușescu, că ne vom consacra întreaga putere de muncă înfăptuirii exemplare a planului pe 1989, pentru a întîmpina cea de-a 45-a aniversare a zilei demnității naționale și Congresul al XIV-lea al partidului cu rezultate deosebite în toate domeniile de activitate.

Referindu-se, în continuare, la realizările oamenilor muncii din județul Constanța, care, în primul semestru din acest an au dat peste plan produse în- sumind 650 milioane lei, producția-marfă fiind cu 12 la sută mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, vorbitorul a spus : în acest semestru, s-au pus în funcțiune 52 o- biectlve și capacități noi de producție, am onorat integral contractele la export In agricultură, raportăm realizarea unei producții medii de 7 500 kg orz la ha, 14 unități agricole și cooperatiste obținînd producții medii de peste 8 500 kg orz la ha. Vorbitorul a informat, de asemenea, că oamenii muncii din întreprinderea de Construcții Navale Constanța, unde își desfășoară activitatea, aplicînd cu consecvență orientările, indicațiile și direcțiile de acțiune date de secretarul general al partidului, au reușit ca pe primele cinci luni din acest an să realizeze întreaga producție fizică de nave prevăzută în plan. A fost depășit cu 43 milioane lei planul la export.Referindu-se, apoi, la proiectul Legii privind asigurarea șl controlul calității produselor și serviciilor, vorbitorul a arătat că la întreprinderea de Construcții Navale din Constanța, în vederea îmbunătățirii parametrilor tehnico-calitativi ai produselor, au fost organizate analize cu specialiști din cercetare și producție, cu cadre de conducere din centralele colaboratoare, stabilindu-se programe concrete privind realizarea de noi echipamente și subansamble cu parametrii funcționali șl de fiabilitate la nivelul celor mai bune produse similare de pe piața externă.In încheiere, vorbitorul a spus : Asigur conducerea partidului și statului nostru, pe dumneavoastră mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, pe dumneavoastră mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că sîntem hotărîți și vom acționa în spirit revoluționar, cu înaltă dăruire patriotică pentru realizarea exemplară a planului pe acest an și pe întregul cincinal, în spiritul tezelor, orientărilor și sarcinilor desprinse din magistrala dumneavoastră cuvîntare de la plenara Comitetului Central al partidului, întîmpinînd cu rezultate deosebite cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.

științifică a conturat — din perspectiva viitorului cincinal și a începutului de nou mileniu — tabloul viguros al ascensiunii ferme a României pe calea socialismului și comunismului. Dînd glas celor mai alese sentimente de stimă, prețuire, dragoste și profund devotament față de conducătorul iubit al partidului și statului, îngă- duiti-mi să exprim adeziunea fierbinte a tuturor celor ce muncesc pe tărîmul științei și tehnologiei față de Hotărîrea Plenarei Comitetului Central privind propunerea ca 

tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român. Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, aducînd, împreună cu întregul nostru popor, cea mai înaltă cinstire meritelor dumneavoastră excepționale în lupta revoluționară, în cucerirea victoriei revoluției de eliberare socială și națională, în edificarea României socialiste moderne, în proiectarea vizionară și înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate, în creșterea fără precedent a prestigiului internațional al României, intelectualitatea patriei noastre omagiază cu vibrantă emoție, recunoștință și dragoste, rolul dumneavoastră hotărîtor în înălțarea științei, a cunoașterii și culturii la demnitatea celei mai înalte încrederi, a celor mai exigente răspunderi sociale din întreaga istorie a multimilenarului nostru popor.Alăturîndu-ne cu fierbinte entuziasm, din adîncul inimilor noastre, propunerii cu privire la realegerea dumneavoastră in înalta funcție de secretar general al partidului, ne exprimăm ferma convingere că prezența, geniala gîndire și acțiunea dumneavoastră revoluționară în fruntea partidului — centrul vital al națiunii noastre socialiste — vor constitui deplina garanție a transpunerii în viață a marilor obiective ale desăvîrșirii societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.Adresăm, totodată, în aceste momente solemne, cele mai calde și respectuoase mulțumiri tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, activist revoluționar de seamă al partidului nostru, strălucit om politic, savant de aleasă reputație și prețuire internațională, eminent militant pentru progresul științei, învățămîntulul și culturii, în folosul păcii, al făuririi unei lumi mai drepte și mai bune, pentru orientările și îndrumarea permanentă pe care le consacră domeniului nostru de activitate, datorită cărora cercetarea științifică, în strîn- să unitate cu învățămîntul și cu producția, se găseste astăzi în primele eșaloane ale înaintării ferme a națiunii spre noi și noi culmi de progres și civilizație, pentru dezvoltarea științei mondiale.In contextul creat dezbaterilor noastre de raportul guvernului, permiteți-mi să raportez că bilanțul rezultatelor cercetării pe primele 6 luni ale anului înscrie circa 1 550 de obiective dț introducere a tehnicii noi. Planul de producție cu a- portul direct al unităților de cercetare a fost depășit, însu- mînd peste 16 miliarde lei. Programele de măsuri adoptate
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

ANTONMult iubite și stimat*  tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați.Actuala sesiune a Marii Adunări Naționale își desfășoară lucrările sub puternica impresie a ideilor și orientărilor de inestimabilă valoare teoretică și practică cuprinse în magistrala dumneavoastră cuvîntare, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, la recenta Plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, document programatic, care, evidențiind gloriosul drum de luptă al poporului nostru, definește cu rigoare științifică stadiul actual de dezvoltare a societății românești, înfățișează cu clarviziune perspectivele luminoase ale continuării procesului revoluționar de edificare a socialismului și comunismului în România.Vă rog să-ml îngăduiți să dau glas sentimentelor de dragoste și recunoștință ale comuniștilor, ale tuturor locuitorilor județului Brăila față de genialul nostru conducător, să exprim adeziunea lor la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind propunerea de realegere, la al XIV-lea Congres al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. A- semenea întregii națiuni, vedem In realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în cea mai înaltă funcție de conducere a partidului garanția sigură a ridicării patriei pe noi culmi de progres și civilizație, a înaintării neabătute a României pe drumul luminos al socialismului și comunismului.Cu sentimente de aleasă stimă și înaltă prețuire exprimăm, totodată, calde mulțumiri tovarășei Elena Ceaușescu, eminent savant și om politic, pentru contribuția remarcabilă la elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

GHEORGHE CONSTANTINESCUMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați.Forumul legislativ suprem al țării își desfășoară lucrările în atmosfera de puternică angajare patriotică generată de magistrala dumneavoastră cuvîntare, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, la Plenara Comitetului Central al Partidu- dului Comunist Român, care a aprobat documente de maximă importanță pentru dezvoltarea economico-socială a patriei noastre pe drumul luminos al socialismului. întregul partid și popor dau o înaltă apreciere strălucitei dumneavoastră contribuții la elaborarea și fundamentarea strategiei dezvoltării țării, prefigurată In proiectul Programului-Directivă șl al Te

vor asigura. In cursul semestrului al II-lea, recuperarea integrală a întîrzierilor, aducerea la parametrii proiectați a tuturor obiectivelor de investiții la a căror punere In funcțiune participăm, punerea in valoare a unor noi rezerve în domeniul reducerii consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie, al diminuării costurilor și sporirii eficienței economice a producției.Apreciem cu deosebit Interes și satisfacție proiectul Legii privind asigurarea și controlul calității produselor și serviciilor, înscris în dezbaterea acestei sesiuni, act normativ ce consfințește faptul că, în etapa actuală, asigurarea calității constituie o coordonată esențială a dezvoltării intensive a economiei, precum și o expresie a unei responsabilități mai accentuate față de resursele de materii prime, materiale, combustibili și energie. Prin sarcinile pe care le încredințează cercetătorilor, proiectanților, unităților de profil. Comitetului Național pentru Știință și Tehnologie, Legea dă o puternică expresie locului și rolului lor în procesul de asigurare a calității în întreaga activitate economico-socială, în perspectiva deplinei asumări de către țara noastră, in anii ce vin. a condiției de tară socialistă multilateral dezvoltată.In aceeași direcție, a continuei creșteri a nivelului de dezvoltare și a gradului de civilizație, se înscriu și prevederile proiectului <fe Lege privind gospodărirea rațională, protecția și asigurarea calității apelor. Interesul deosebit pe care conducerea partidului și statului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, îl manifestă față de problemele mediului Înconjurător, față de apărarea și sporirea rezervelor de apă ale tării s-a exprimat amplu prin marile programe de amenajări funciare șl hidrotehnice ale anilor noștri, prin programele de cercetări multidisciplinare, de urmărire și reducere a poluării apelor, cu deosebire prin aplicarea de tehnologii industriale fără reziduuri, ca și prin recuperarea avansată și reintroducerea în circuitul economic a tuturor subproduselor tehnologice.Strîns uniți In jurul partidului nostru comunist, al dumneavoastră, mult stimate șl iubite tovarășe secretar general al partidului, vom face totul pentru deplina transpunere în viață, in anii ce vin, sub conducerea dumneavoastră clarvi- zionară, înțeleaptă și cutezătoare, a tuturor programelor de dezvoltare economico-socială, a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România I
LUNGUsocială a patriei, la afirmarea plenară a științei, învățămîntu- lui și culturii românești.Proiectele de legi supusa dezbaterii și aprobării aatualel sesiuni a Marii Adunări Naționale, față de care îmi exprim deplinul acord, se înscriu organic în ansamblul preocupărilor pentru perfecționarea continuă a vieții economico-sociale a țării.Vă raportăm că — situînd în centrul preocupărilor valorificarea superioară a resurselor materiale și energetice, înfăptuirea programelor privind perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție, creșterea mai accentuată a eficienței economice — am obținut, m primul semestru al anului, realizări, la producția industrială, mai mari decit în aceeași perioadă a anului trecut. La export, ne-am îndeplinit integral obligațiile contractuale ce ne-au revenit de la începutul anului, devansînd, totodată, unele contracte din semestrul al II-lea. La investiții, planul a fost îndeplinit, atît pe total, cît și la con- strucții-montaj.In agricultură, am încheiat recoltatul orzului pe întreaga suprafață, realizînd o producție medie la hectar de 7 509 kg. In prezent, sînt mobilizate toate forțele la însămînțarea culturilor duble, executarea lucrărilor de întreținere a culturilor prăsitoare, la îmbunătățirea producției în zootehnie. Am luat toate măsurile pentru recoltarea griului în 7—8 zile, fără pierderi, esti- mind o producție foarte bună.Analizînd activitatea noastră în spiritul înaltelor exigențe formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu ne putem declara mulțumiți cu rezultatele obținute, care nu reflectă pe deplin posibilitățile de care dispunem. Vom acționa ferm pentru recuperarea rămînerilor în urmă, pentru realizarea tuturor indicatorilor de plan, pentru a întîmpina cu realizări deosebite cea de-a 45-a aniversare a eliberării patriei și cel de-al XIV-lea Congres al gloriosului nostru partid.
zelor pentru Congresul al XIV- lea, care va asigura României socialiste o înflorire fără precedent, demnă de glorioasa epocă de adînci prefaceri revoluționare pe care, cu îndreptățită mîndrie patriotică, o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din industria lemnului șl materialelor de construcții, vă rog să-mi permiteți să exprim, cu mîndrie patriotică și profundă satisfacție, adeziunea la hotărîrea Plenarei Comitetului Central privind propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, în înaltă funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Această hotărire corespunde dorinței unanime și voinței neclintite a tuturor comuniștilor, a întregului partid și popor, ca în 
(Continuare în pag. a Vl-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. a V-a) iruntea partidului să se afle pe mai departe tovarășul Nicolae Ceaușescu, revoluționar de excepție, personalitate politică proeminentă a contemporaneității, pentru a conduce cu a- ceeași clarviziune șl cutezanță revoluționară scumpa noastră patrie pe cele mai luminoase culmi de progres și civilizație.Vă rog să-mi permiteți -să aduc și cu acest prilej un profund omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, pentru contribuția deosebită la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare multilaterală a patriei, la progresul continuu al științei, invățămintului și culturii, al întregii noastre vieți spirituale.Acționind în lumina ideilor și orientărilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, vă raportăm că oamenii muncii din unitățile ministerului nostru au îndeplinit in întregime planul pe semestrul I al acestui an la producția industrială, producție de export, productivitatea muncii și la investiții.Tn spiritul indicațiilor dumneavoastră cuprinse în magistrala cuvintare la recenta Plenară a Comitetului Central al partidului, sintem ferm hotăriți să nu precupețim nici

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
PANTEUMONMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Sesiunea Marii Adunări Naționale are loc la puțin timp de la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român care, exprimind voința întregului partid și popor, a adoptat în unanimitate Hotărirea privind propunerea ca, la Congresul al XIV-lea să fie reales in funcția supremă de secretar general al partidului tovarășul Nicolae Ceaușescu, chezășie sigură a înaintării ferme a României pe calea socialismului și comunismului.Vă rog să-mi permiteți să a- dresez in numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Vîlcea, intr-un glas cu întreaga națiune, recunoștința noastră fierbinte genialului conducător de partid și țară, patriot înflăcărat, care și-a dedicat, de aproape șase decenii, viața și activitatea revoluționară binelui și fericirii poporului român, propășirii scumpei noastre patrii, afirmării ei libere și suverane în rindul națiunilor lumii, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Exprimăm și cu acest prilej, din adincul inimilor noastre, cele mai alese sentimente de

CUVINTUL DEPUTATEI 
MARIA BRADEAMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președinte al Republicii,Mult stimată șl Iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Magistrala cuvintare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român — excepțională sinteză a drumului glorios de luptă al poporului român pentru unitate, independență și demnitate națională, pentru socialism și pace — definește cu strălucire stadiul actual al dezvoltării economi- co-sociale a patriei și. pe a- ceastă bază, trasează căile de acțiune pentru înaintarea fermă, victorioasă a României spre visul de aur al omenirii — comunismul. Regăsim in acest generos program de muncă și acțiune revoluționară al întregului partid și popor, marea încredere a genialului nostru conducător in forța creatoare a națiunii, hotărirea fermă a comuniștilor români de a-și îndeplini misiunea istorică, voința de a apăra și aplica ferm principiile socialismului științific.Cu imensă bucurie, cu aleasă recunoștință și deplină satisfacție, oamenii muncii din județul Satu Mare se alătură voinței întregului partid și popor de a susține, cu intreaga ființă, Hotărirea Plenarei C.C. alP.C.R. privind realegere a mult stimate propunerea de dumneavoastră, tovarășeNicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres, in inalta funcție de secretar general al partidului, chezășia trainică a înfăptuirii neabătute a mărețelor obiective de dezvoltare apatriei, definite cu rigoare științifică in proiectul Programu- lui-Directivă si al Tezelor pentru viitorul Congres al P.C.R.

CUVINTUL DEPUTATULUI
DINU DANILIUCMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați,Prefacerile revoluționare, mărețele înfăptuiri ale glorioasei epoci deschisă de Congresul al IX-lea al partidului, stau și vor rămine permanent în istoria neamului și in fața întregii lumi ca o vie mărturie a inal- tei capacități creatoare a poporului nostru, a hărniciei și dăruirii sale, a dorinței lui fierbinți de a realiza, sub conducerea înțeleaptă a partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe pămintul patriei, societatea socialistă. Gindirea și clarviziunea științifică, spiritul dinamic, profund realist, patriotismul înflăcărat șl inegalabila putere de muncă ale tovarășului Nicolae Ceaușescu au declanșat și pus tn valoare energiile creatoare ale națiunii, au mobilizat plenar capacitatea de muncă a 

un efort pentru a realiza o calitate nouă, superioară in întreaga noastră activitate, pentru a spori eficienta muncii, contribuția noastră la creșterea bogăției patriei noastre, la întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste, temelie trainică a realizării mărețelor obiective prevăzute în proiectele Proera- mului-Directivă și Tezelor Congresului al XIV-lea al partidului.Referindu-se la proiectele de lege privind asigurarea si controlul calității produselor șl serviciilor și gospodărirea rațională, protecția și asigurarea calității apelor, deputatul a arătat că acestea asigură temeiul legislativ pentru ridicarea nivelului tehnic șl calitativ al produselor si creșterea competitivității acestora, valorificarea superioară a resurselor de materii prime și materiale, precum și menținerea echilibrului ecologic, protecția mediului Înconjurător.Exprimindu-ne acordul deplin lâ proiectele de legi supuse dezbaterii și aprobării Marii Adunări Naționale, se angajăm — a spus vorbitorul — să acționăm cu întreaga noastră capacitate de muncă, cu înaltă dăruire patriotică și revoluționară pentru realizarea exemplară, la toți indicatorii, a planului pe acest an și pe întregul cincinal.
UNGUREANUstimă și prețuire tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, savant de. largă recunoaștere internațională, pentru contribuția remarcabilă la elaborarea și înfăptuirea programelor de înflorire a patriei, pentru activitatea consacrată afirmării tot mai puternice a științei, învă- țămintului și culturii românești.Relevînd realizările oamenilor muncii vilceni in primul semestru, vorbitorul s-a referit pe larg la preocupările colectivului Combinatului chimic din Rimnicu Vilcea in direcția utilizării la parametri superiori a capacităților de producție, mai buna valorificare a materiilor prime și energiei, sporirii producției fizice, a calității și competitivității ei.Exprimîndu-ml acordul deplin cu proiectele de legi supuse dezbaterii — a spus in încheiere vorbitorul — vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că vom munci cu abnegație, cu dăruire și patos revoluționar perg.ru a înfăptui in cele mai bune condiții sarcinile de plan ce ne revin in acest an și pe întregul cincinal, aducindu-ne o contribuție mereu sporită la marea operă de edificare a socialismului și comunismului in scumpa noastră patrie.

Permiteți-mi să folosesc și acest prilej pentru a adresa, din toată inima, cele mai călduroase mulțumiri tovarășei Elena Ceaușescu, strălucit militant al partidului și statului nostru, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția remarcabilă la elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare a patriei, la transformarea științei și culturii in factori esențiali ai progresului multilateral al României socialiste.în continuare, deputata a subliniat rezultatele obținute de oamenii muncii din industria și agricultura județului Satu Mare in primul semestru și acțiunile întreprinse în vederea recuperării restanțelor și îndeplinirii planului pe al doilea semestru și pe întregul an.Proiectul Legii privind asigurarea și controlul calității produselor și serviciilor și proiectul Legii privind gospodărirea rațională, protecția și asigurarea calității apelor, supuse dezbaterii și aprobării sesiunii Marii Adunări Naționale — a arătat deputata s— prevăd reglementări de mare actualitate pentru întreaga activitate eco- nomico-socială, față de ale căror prevederi imi exprim acordul deplin, angajindu-ne să acționăm cu fermitate pentru transpunerea lor in viață.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Satu Mare sint ferm hotăriți să realizeze noi și importante succese, faptele noastre de muncă constituind omagiul pe care îl aducem dumneavoastră, gloriosului nostru partid comunist, scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
întregului popor pentru înălțarea țării noastre pe noi culmi de civilizație și progres.Profund recunoscători marelui nostru conducător pentru realizările fără egal obținute în edificarea noii orinduiri, expresie elocventă a justeței politicii partidului nostru, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Călărași, asemenea întregului partid și popor, susțin din adincul inimii și cu toată dragostea, Hotărirea Plenarei Comitetului Central, privind propunerea de realegere la Congresul al XIV-lea al partidului, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, a genialului strateg al destinelor națiunii noastre, ilustrul ginditor și militant revoluționar, personalitate politică de excepție a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în continuare, vorbitoruî a raportat că, acționind In spi

ritul indicațiilor și orientărilor date de secietarul general al partidului, cu prilejul vizitelor de lucru, lucrătorii ogoarelor din județul Călărași au încheiat recoltatul orzului pe întreaga suprafață, obținindu-se o producție medie de 7 590 kg la hectar. Din totalul celor 105 unități cultivatoare de orz, 17 întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole de producție au obținut producții de peste 8 500 kg la hectar. între aceste unități agricole, a subliniat vorbitorul, se situează și cooperativa agricolă de producție Gurbănești, unde imi desfășor activitatea și care nu de mult a avut din nou marea cinste să vă aibă, tovarășe secretar general, ca oaspete de onoare. Cooperativa noastră a obținut in acest an o producție medie de orz de 8 625 kg la hectar. în prezent, sintem mobilizați pentru recoltarea griului, lucrare pe care sintem pregătiți să o terminăm in circa 7 zile. Estimăm că și la această cultură vom obține o producție bună, ceea ce ne va permite să livrăm la fondul de stat o cantitate mai mare decît este prevăzut.Rezultatele obținute si tn acest an reprezintă aplicarea eu fermitate a noilor tehnologii de producție cuprinse în programele de cercetare științifică și de modernizare a agriculturii, elaborate sub inalta competentă a" tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și de stat, savant de renume
CUVINTUL DEPUTATULUI 

ION RADUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Comuniștii, toți cei ce muncim In ramurile construcțiilor de mașini și metalurgie, ne exprimăm deplina aprobare față de Hotărirea Plenarei Comitetului Central al partidului privind propunerea de realegere în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român a tovarășului Nicolae Ceaușescu, eminent militant comunist și patriot înflăcărat. ilustru ginditor revoluționar.Aducem și în acest cadru un omagiu fierbinte, caldă și sinceră recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru magistrala expunere la Plenara Comitetului Central. Este adevărul cel mai limpede că numai datorită puternicului potențial productiv creat după istoricul Congres al IX-lea. de cind in fruntea partidului și a țării, prin vrerea unanimă a comuniștilor, a intregului popor, se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, societatea noastră a făcut față și a depășit greutățile determinate îndeosebi de influența crizei economice mondiale, a avut capacitatea de a crea resursele lichidării datoriei externe, continuării procesului dezvoltării accelerate a economiei, ridicării nivelului de trai material și spiritual al poporului. asigurării deplinei independente economice și politice a țării.Marile succese ale științei românești contemporane, rezultatele pozitive ale integrării ei cu producția, sint legate de activitatea laborioasă a tovarășei Elena Ceaușescu. eminent om politic și ilustru savant, căreia, cu respect și prețuire, îi adresăm. și cu acest prilej, un cald omagiu pentru contribuția remarcabilă la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la înflorirea vieții economice, științifice și spirituale a societății românești.în continuare, vorbitorul a informat că oamenii muncii din construcția de mașini și metalurgie, traducînd in viață orientările și indicațiile secretarului general aii partidului, au obținut in acest an rezultate superioare față de aceeași perioadă a anului trecut. Realizările la producția-marfă sint mai mari cu aproape 6 la sută in construcții de mașini, in electrotehnică și în electronică. Unele sortimente fizice prezintă creșteri
CUVÎNTUL

DORINAMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată șl iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați,Trăim momente de însemnătate istorică pentru poporul nostru, pentru destinul socialismului și comunismului in România, determinate de istorica Hotărîre a Plenarei Comitetului Central al partidului privind propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales, la cel de-al XIV-lea Congres, in funcția supremă de secretar general al partidului. Este o opțiune politică care atestă în cel mai înalt grad spiritul de răspundere al comuniștilor, al tuturor fiilor acestui pă- mint, hotărirea lor de a acționa, în continuare, neabătut, sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea grandioaselor programe de înflorire multilaterală a patriei.în conștiința noastră, a celor ce lucrăm in industria Capitalei, la fel ca în conștiința întregii națiuni, numele tovarășului Nicolae Ceaușescu are semnificația profundă a devotamentului nemărginit față de cauza edificării socialismului și comunismului pe străbuna vatră a țării. Prefigurînd cu clarviziune științifică dimensiunile dezvoltării economico-sociale -a patriei, obiectivele și sarcinile de Înaltă răspundere ce revin poporului nostru in perioada următoare, cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara Comitetului Central al partidului constituie un document 

mondial, căreia ii aducem șl cu acest prilej, întreaga noastră recunoștință și gratitudine.Totodată, nivelul de dezvoltare la care a ajuns cooperativa noastră se constituie în- tr-un elocvent exemplu de superioritate a marii proprietăți socialiste, a justeței drumului pe care țăranii cooperatori, îndrumați de partidul nostru comunist, și l-au ales și îl urmează neabătut. Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom face totul așa cum ne-ați cerut și la Plenara Comitetului Central’ pentru întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste, baza sigură a asigurării unui nivel de viață și civilizație tot mai ridicat tuturor lucrătorilor ogoarelor. Nu vom precupeți nici un efort pentru ca anul 1989 să fie anul celor mai mari producții agricole, aducindu-ne astfel o contribuție sporită la dezvoltarea economico-socială a patriei noastre, la bunăstarea întregii națiuni.Proiectele de legi supuse astăzi dezbaterii și aprobării Marii Adunări Naționale, privind îmbunătățirea calității produselor și gospodărirea rațională și protecția apelor sint esențiale pentru bunul nostru mers înainte și tocmai de aceea ele au fost si sint componente de bază ale politicii de stat, reflectată pregnant și in proiectele de lege pe care le dezbatem astăzi și față de care îmi exprim deplinul acord.

importante îndeosebi, la : nave maritime de peste două ori, rulmenți, echipamente hidraulice și pneumatice, transformatoare, produse metalurgice, de mecanică fină și multe altele.In continuare, vorbitorul a spus : Analizind munca noastră in spiritul exigențelor formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. trebuie să spunem că rezultatele nu s-au ridicat la nivelul sarcinilor ce ne revin și nu reflectă posibilitățile tehnice și umane de care dispun ramurile construcțiilor de mașini și metalurgie.Sintem pe deplin conștienți că realizarea în viitorul cincinal a obiectivelor prevăzute, a ritmurilor înscrise in program nu este posibilă fără o temeinică bază ce trebuie realizată in acest an și în anul viitor. De aceea. se impune. așa cum ne-ați cerut, la recenta Plenară a Comitetului Central al partidului. să lucrăm mai mult și mai bine, să acționăm mai ho- tărit, în spirit revoluționar, pentru realizarea sarcinilor din acest an, să promovăm tehnologii de fabricație moderne și eficiente, care să conducă la reducerea consumurilor materiale și energetice, să asimilăm in fabricație noi tipuri de materiale, mașini, utilaje și instalații tehnologice cu parametri constructivi și funcționali la nivelul realizărilor de vîrf cunoscute pe plan mondiali. Dezbaterea in forul legislativ al țării a proiectului Legii privind asigurarea și controlul calității produselor, problemă vitală a tuturor ramurilor economiei naționale, confirmă încă o dată, orientarea fermă a politicii partidului nostru, preo- cuoarea fermă a dumneavoastră. tovarășe secretar general, pentru ridicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterea competitivității produselor la export, atentia deosebită ce trebuie să o acordăm fiecare dintre noi snoririi eficienței și rentabilității economice. singura cale pentru dezvoltarea generală a natriei. pentru ridicarea nivelului de trai.După ce a exprimat totala a- deziune fată de documentele supuse dezbaterii și aprobării sesiunii Marii Adunări Naționale, vorbitorul a spus in încheiere : Vă adresez dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, urarea de ani mulți și fericiți. Să ne trăiți cit țara, pentru țară. pentru gloria și măreția Republicii Socialiste România,
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CEGUȘde deosebită însemnătate pentru mersul înainte al scumpei noastre patrii pe calea socialismului și comunismului, pentru binele întregii națiuni și triumful păcii și progresului in intreaga lume.Exprim, de asemenea, sentimentele noastre de înaltă apreciere tovarășei Elena Ceaușescu, pentru contribuția la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru remarcabilul aport la înflorirea științei, invățămintului și culturii.După ce a informat despre cele mai recente realizări ale colectivului de oameni ai muncii de la întreprinderea „Tricotajul Roșu" din București, vorbitoarea a spus : Puternic însuflețiți de sarcinile și obiectivele stabilite la recenta Plenară a Comitetului Central al P.C.R., vom acționa cu înaltă răspundere pentru întărirea disciplinei. pentru creșterea responsabilității fiecărui muncitor și specialist în îndeplinirea sarcinilor planificate.Exprimind deplinul acord față de documentele supuse dezbaterii și aprobării- Marii Adunări Naționale, îngăduiți-mi, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, să vă asigur, că oamenii muncii de la întreprinderea „Tricotajul Roșu" vor acționa cu toată răspunderea și priceperea pentru a conferi o nouă calitate și eficiență Întregii activități, lntim- pinînd marile evenimente istorice din viața partidului și a întregii țări cu noi șl Însemnate succese în muncă.

CUVINTUL DEPUTATULUI 
SZASZ IOSIFMult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși,Dind glas prețuirii, înaltei stime și adîncului respect de caro se bucură marele și iubitul conducător al partidului și țării în rindul comuniștilor, al întregului nostru popor pentru excepționalele sale calități de eminent conducător comunist și de om de stat de excepție, pentru eroica și neobosita activitate revoluționară pe care o desfășoară de aproape șase decenii, exprimăm, cu îndreptățită mîndrie patriotică și deplină satisfacție, adeziunea deplină la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie a.c. cu privire la propunerea de realegere, la Congresul al XIV- lea al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, garanția supremă a mersului ferm șl sigur al României spre luminoasele zări ale comunismului.Sintem încă sub impresia magistralei dumneavoastră cuvîn- tări, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, rostită la Încheierea- Plenarei Comitetului Central al partidului, autentic document programatic care jalonează, in mod strălucit, perspectivele dezvoltării multilaterale a patriei, pe baza marilor cuceriri revoluționare din anii socialismului, a creșterii și întăririi puternice a proprietății noastre socialiste..Marile . împliniri obținute în ce: 24 de ani, luminos , arc de timp deschis de Congresul al IX-lea al partidului, șînt cea mai grăitoare dovadă a unității de nezdruncinat a clasei noastre muncitoare, a intregului nostru . popor,; a capacității politice și organizatorice a partidului nostru comunist, centrul vital, al națiunii, și a încercatului său secretar general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a conduce națiunea română spre cele mai înalte culmi de progres, civilizație și bunăstare.Pe deplin conștienți că modernizarea industriei, agriculturii, a celorlalte domenii de activitate nu se poate realiza decît pe seama dezvoltării puternice a științei, învățămîntu- lui și progresului tehnic, a- ducem și de la această înaltă tribună un profund omagiu mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, pentru remarcabila contribuție la elaborarea și înfăptuirea politicii interne șl externe a partidului și statului, la înflorirea continuă a științei, invățămintului, artei și culturii, la afirmarea liberă și independentă a României în lume.După ce a arătat că oamenii muncii din județul Caraș-Seve-
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CRISTIANMult stimate și iubite tovarișe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimați tovarăși deputați,Intr-un glas cu întregul partid și popor, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Tulcea susțin din adincul inimilor, cu mîndrie și însuflețire patriotică, Hotărirea Plenarei Comitetului Central al partidului de a p'o- pune realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarișe Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres, în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Avem ferma convingere că dăm astfel expresie unei opțiuni istorice, de adincă semnificație politică, de importanță hotari- toare pentru continuarea procesului de făurire a socialismului și comunismului în patria noastră.Folosim și acest prilej fericit pentru a vă aduce omagiul nostru profund, de respect și prețuire, de recunoștință fierbinte, pentru prodigioasa activitate ce o desfășurați in fruntea partidului și a țării, pentru strălucirea. clarviziunea și cutezanța revoluționară cu care conduceți destinele României socialiste.Exprimăm, totodată, sentimentele de aleasă stimă și prlțuire, intreaga noastră gratitudine tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant derepu- tație internațională, pentn contribuția deosebită pe care o aduce la înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare economico-socială a țării, la Înflorirea și puternica afirmare a științei, invițămin- tului și culturii, ca factori fundamentali al progresului multilateral al patriei, ai elificării noii orinduiri.în continuare, a- fost sibliniat faptul că, pe primul sonestru, oamenii muncii din județul Tulcea au realizat integral pla-
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ICANMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, seffetar general al Partidului Comunist Român, președinte al Republicii Socialiste Românii,Mult stimată t ev a r ă ș ă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și tlmați tovarăși deputați,Gu deosebit respectși profundă emoție, asemenea intregului partid și popor, îmi exprim a- deziunea totală la iropunerea ca. tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales la Cmgresul al XIV-lea în funcția upremă de secretar general al partidului, cu convingerea de teclintit că aceasta este garania sigură a continuării cu fermtate a procesului revoluționar a afirmării și mai puternice, ș mai prestigioase a Românie socialiste pe arena internațio.ală.Ne aflăm sub imgesia puternică a magistralei cuvîntărl a tovarășului Nicolar Ceaușescu la Plenara Comiteului Central 

rin raportează cu mîndrie $1 satisfacție realizarea, in ziua de 29 iunie, a planului pe primul semestru la producția- marfă industrială, Inregistrind o depășire de peste 125 milioane lei, îndeplinirea integrală a sarcinilor de creștere a productivității muncii și onorarea tuturor contractelor și comenzilor încheiate cu partenerii externi. vorbitorul s-a referit la preocupările colectivelor din industria și agricultura județului in direcția mai bunei folosiri a bazei tehnico-materia- le, obținerii unor producții sporite, la un inalt nivel de calitate și eficientă.în continuare, vorbitorul a spus : Doresc să apreciez că proiectele de legi înscrise pe ordinea de zi a actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale, din al căror conținut răzbate spiritul viu, novator, profund revoluționar, specific dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, răspund cerinței de a pune cit mai deplin de acord legislația noastră socialistă cu obiectivele politicii economice a partidului. cu noile exigențe generate de conținutul etapei pe care o parcurgem. Așa cum ați subliniat dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, bunăstarea și fericirea noastră depind de munca noastră și roadele ei, nu ne putem afirma și menține in circuitul mondial de valori fără produse de cea mai bună calitate, competitive, comparabile și chiar superioare celor similare de pe piața externă.Despririzihd concluziile necesare din unele neajunsuri înregistrate in munca noastră, vom acorda o atenție deosebită Înfăptuirii tuturor programelor de organizare și modernizare, promovării de tehnologii moderne, eficiente, creșterii răspunderii intregului personal muncitor față de problemele calității și creșterii prestigiului mărcii fabricii. cultivării unui inalt spirit de dăruire in muncă și abnegație, întăririi ordinii și disciplinei.Exprimind, In numele tuturor oamenilor muncii din județul Caraș-Severin, acordul deplin față de proiectele de legi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ suprem al țării, doresc să vă asigur, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. pe dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că vom face totul pentru a înfăptui în mod exemplar sarcinile încredințate, pentru a intimpina cel de-al XIV-lea Congres al partidului și marea noastră sărbătoare națională de la 23 August cu rezultate deosebite in toate domeniile de activitate, sporin- du-ne contribuția la înălțarea României pe trepte tot mai înalte de progres, civilizație și bunăstare.
BOIANGIUnul producției industriale, Inre- gistrindu-se o creștere de 10 la sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut. în a- gricultură s-a încheiat recoltatul orzului pe intreaga suprafață planificată, obținindu-se producții superioare anului 1988, unele unități realizind producții de peste 9 500 kg la hectar.Șl oamenii muncii de Ia Combinatul Metalurgic Tulcea, unde îmi desfășor activitatea — a spus vorbitorul — au îndeplinit cu 9 zile mai devreme planul la producția-marfă industrială pe primul semestru, ceea ce ne-a permis să realizăm, în plus, produse în valoare de 120 milioane lei. Ne-am preocupat îndeosebi de sporirea eficienței întregii activități, eforturi care se regăsesc in creșterea productivității muncii, a beneficiilor, in reducerea cheltuielilor de producție. Am acționat cu mai mare răspundere pentru reducerea consumurilor de materii prime, de energie și combustibil. Cu toate acestea, rezultatele obținute nu se ridică incă la nivelul potențialului tehnic și uman de care dispunem.Ne angajăm să facem totul pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe anul 1989, a prevederilor actualului cincinal. .Ne exprimăm deplinul acord cu proiectele de legi supuse spre dezbatere și aprobare actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale, avind ferma convingere că aceste importante acte normative vor determina sporirea răspunderii tuturor colectivelor de oameni ai muncii pentru realizarea unor produse cu parametri tehnico-economici ridicați, pentru folosirea și: gospodărirea rațională a apelor țării, păstrarea nealterată a e- chilibrului ecologic și conservarea mediului ambiant. 

UNGURal Partidului Comunist Român — document programatic de o Importanță excepțională, afirmare strălucită a uriașei capacități de analiză și sinteză a marelui nostru conducător, nouă șl viguroasă afirmare a principiilor socialismului științific.Așa cum a rezultat din Raportul guvernului privind realizarea planului pe primul semestru al anului 1989, deși activitatea de comerț exterior a Înregistrat o dinamică ascendentă față de a- ceeași perioadă a anului precedent, rezultatele obținute sint departe de a fi mulțumitoare, situindu-se sub nivelul sarcinilor.Problema fundamentală a planului pe semestrul al doilea o constituie realizarea programului de comerț exterior, și, in primul rind, a exportului. Cunosclnd că activitatea de contractare reprezintă sarcina noastră centrală, principala răspundere profesională

a fiecărui lucrător de comerț exterior, au fost revăzute programele de contractare, stabilin- du-se acțiuni concrete pentru întreaga sarcină de export pe acest an, pînă la 30 septembrie. în același timp, acționăm pentru contractarea, pînă la 31 decembrie, a 70—80 la sută din programul de export al • anului viitor.Pornind de Ia realizarea Istorică obținută de poporul nostru, de achitare integrală a datoriei externe, rod al strategiei economice originale elaborate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, vom promova acțiunile de cooperare și specializare in producție cu țările socialiste, țările în curs de dezvoltare și țările capitaliste dezvoltate, utiiizind forme noi și moderne de participare la diviziunea internațională a muncii. Prin deplasarea centrului de greutate al activității de comerț exterior în unitățile productive, pentru realizarea producției de export in condiții de calitate și la termenele de livrare prevăzute în contracte, paralel cu accelerarea ciclului de vămuire-incasare, vom putea recupera restanțele și realiza sarcinile de plan la-export.De-a lungul anilor, creșterea volumului exportului românesc, expresie a politicii partidului nostru de dezvoltare continuă a cooperări economice interna
CUVINTUL DEPUTATULUI

MIRCEA DOBREMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Hotărirea Plenarei Comitetului Central al partidului privind propunerea de realegere a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Româp, constituie un act politic cu profundă semnificație pentru viitorul măreț al patriei, chezășia sigură a înaintării ferme a României pe calea socialisi- mului și comunismului. Această nouă și vibrantă expresie a voinței întregii noastre națiuni dovedește, încă o dată, nețărmurita încredere și prețuire pe care partidul, poporul le acordă îndelungatei și eroicei dumneavoastră activități revoluționare, înțelepciunii cu care conduceți destinele țării, clarviziunii cu care elaborați strategia și tactica construcției socialismului în scumpa noastră patrie.în conștiința întregii noastre națiuni este pentru totdeauna întipărit adevărul că tot ceea ce s-a infântuit in perioada inaugurată de istoricul Congres al IX-lea al .Partidului Comunist Român,, pe care cu legitimă mîndrie patriotică o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", este nemijlocit legat de gindirea și fapta cutezătoare, de dăruirea fără seamăn pe care le-ați dedicat, cu abnegație și înalt patriotism revoluționar, .mult stimate și iubite tovarășa Nicolae Ceaușescu, binelui și fericirii poporului, triumfului idealurilor socialismului și comunismului.Cu nețărmurit respect, dăm expresie sentimentelor noastre de aleasă prețuire și profundă recunoștință față de tovarășa Elena Ceaușescu, pentru contribuția de mare însemnătate la elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvol- , tare a patriei, la inflorirea in- vățămîntului, științei și culturii românești.în continuare, vorbitorul a raportat că, în primul semestru al anului, oamenii muncii din județul Suceava, prin aplicarea unor soluții eficiente de organizare și modernizare a proceselor tehnologice, a măsurilor de creștere a productivității mun
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PANTEUMONMult Iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,în aceste momente cu profunde rezonanțe în viața politică a partidului și a întregii noastre națiuni, vă rog să-mi permiteți să exprim, cu deosebită satisfacție și mindrie, gindurile și sentimentele cele mai calde ce animă pe toți cei ce trăiesc și muncesc pe meleagurile județului Dîmbovița, dorința lor unanimă de a susține cu toată înflăcărarea hotărirea recentei Plenare a Comitetului Central prin care se propune realegerea, la Congresul al XIV-lea, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, '‘genialul strateg al noului destin socialist al patriei, in suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii .din județul Dîmbovița, vă adresăm, cu deosebit respect, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit ctitor al României socialiste, marele Erou între erodi neamului, un fierbinte omagiu pentru îndelungata și eroica dumneavoastră activitate revoluționară, plină de dăruire și înflăcărat patriotism pe care o consacrați fără preget înfăptuirii grandioasei opere de edificare a socialismului și comunismului, cu poporul și pentru popor, in scumpa noastră patrie.îngăduiți-mi să folosesc șl ■cest prilej pentru a exprima cu deosebită stimă și recunoștință. înalta noastră prețuire tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția strălucită adusă la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare a patriei, Ia înflorirea continuă a științei, invățămintului șl culturii românești, la promovarea idealurilor de pace și progres in lume.Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că pe baza sarcinilor și indicațiilor deosebit de valoroase pe care 

ționale, s-a datorat, tn principal, schimbărilor de structură Ia mărfurile cu grad superior de prelucrare, nivel tehnic ridicat și lărgirii gamei sortimentale a ofertei de export, produse elaborate pe baza programelor de cercetare-dezvoltare coordonate de mult stimata tovarășă academician1 doctor inginer Elena Ceaușescu, căreia, și cu acest prilej, îi aducem un respectuos omagiu, Împreună cu mulțumirile noastre cele mai fierbinți.Proiectul Legii privind asigurarea și controlul calității produselor și serviciilor, Supus a- probării Marii Adunări Naționale. cu care mă declar de acord, are o deosebită importanță pentru buna desfășurare și eficiența întregii activități productive din țara noastră și, implicit, pentru activitatea de comerț exterior a României. Realizarea unor produse da mare complexitate și tehnicitate, competitive sub raportul calității și fiabilității, este singura opțiune posibilă pentru dezvoltarea exportului românesc și creșterea eficienței pale.De asemenea, imi exprim acordul Ia proiectul Legii privind gospodărirea rațională, protecția și asigurarea calității apelor, chemată să asigure cadrul juridic ppnțfu, valorificarea, superioară a potențialului hidrografic ăl patriei noastre și apărarea mediului înconjurător.

cii, au îndeplinit, In ziua de 27 iunie, planul pe șase luni, iar pină la sfirșitul lunii iunie, se va obține o producție-marfă suplimentară în valoare de peste 300 milioane leL Printr-o organizare mai bună a muncii pe șantiere, planul de investiții a fost îndeplinit In devans. ceea ce va permite punerea în funcțiune a unor noi fpnduri fixe.La obținerea rezultatelor Înregistrate de oamenii muncii din județul nostru, minerii, din rindul cărora fac parte, au livrat peste plan însemnate cantități de minereuri. Producția-marfă industrială a fost depășită cu 23,7 milioane lei față de planul semestrial. în perioada care urmează. sintem ferm hotăriți să acționăm cu toate forțele pentru a utiliza pe deplin capacitățile de producție și a folosi cu randament maxim resursele umane. în vederea întîmpinărîl celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă șl antl- imperialistă și a marelui forum al comuniștilor, cu noi si remarcabile rezultate In Îndeplinirea indicatorilor de plan, astfel Incit, la sfirșitul anului curent, să ne situăm, din nou, pe un loe fruntaș în Întrecerea socialistă pe țară.In continuare vorbitorul a spus : Proiectele legilor privind calitatea produselor și gospodărirea apelor, față de care Îmi exprim deplinul acord, elaborate din inițiativa dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. reprezintă o contribuție importantă la perfecționarea legislației noastre socialiste, la creșterea competitivității produselor românești, la ocrotirea mediului înconjurător. Reafirmînd. în numele minerilor. al tuturor locuitorilor județului Suceava, angajamentul solemn de a urma mereu strălucitul. dumneavoastră exemplu, vă asigurăm că nu vom precupeți nici un efort pentru ca mările obiective prefigurate de documentele. programatice dezbătute, in aceste zile de partid, do popor să fie materializate la cele mai înalte cote de eficiență și: calitate, înfăptuind neabătut sarcinile ce ne revin din programele și planurile de dezvoltare economico-socială a României socialiste.
GĂVĂNESCUdumneavoastră ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru efectuate in județul nostru., oamenii muncii acționează pentru Înfăptuirea exemplară a planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială pe acest an și pe întregul cincinal. Avind drept călăuză cerințele formulate de dumneavoastră, mult' stimate tovarășe secretar general, intreaga activitate din industrie va fi axată, in semestrul al doilea, pe îndeplinirea planului pe acest ân și pe întregul cincinal. o deosebită atenție acordînd realizării integrale a exportului și a investițiilor, sporirii mai accentuate a productivității muncii, obținerii unei eficiente economice ridicate în toate domeniile de activitate.în condițiile noii legi ce urmează a fi adoptată de Marea Adunare Națională, vom intensifica preocupările in cadrul fiecărui colectiv pentru ridicarea prestigiului mărcii fabricii, întărind controlul pe toate fazele proceselor de producție șl im- plicind in soluționarea problemelor de care depinde îmbunătățirea continuă a calității produselor pe cel mal buni specialiști.în agricultură se acționează cu răspundere pentru realizarea lucrărilor de cea mai bună calitate și la termenele stabilite.Declarîndu-mă de acord cu proiectele supuse dezbaterii Marii Adunări Naționale, exprim angajamentul tuturor oamenilor muncii din județul nostru de a nu precupeți nici un efor*  pentru îndeplinirea exemplară a programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, pentru a intimpina aniversarea a 45 de ani-de la revoluția biruitoare din august 1944 și Congresul al XIV-lea al partidului cu rezultate cit mai bune in toate domeniile de activitate, aducînd astfel un vibrant omagiu patriotului revoluționar Înflăcărat, care tși consacră cu eroism si înaltă dăruire comunistă. întreaga viață și activitate ridicării patriei pe noi trepte de progres și civilizație, prosperității poporului român afirmării independentei și suveranității naționale, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)Așa-zisa democrație din țările capitaliste este o fațadă care ascunde. de fapt, inegalitățile și asigură dominația celor bogați asupra celor săraci ! Nu neg deloc — și vreau să fiu bine înțeles — necesitatea formelor democratice în capitalism. Consider chiar o necesițate dezvoltarea lor. Dar nu consider că socialismul trebuie să copieze acest sistem, ci trebuie să-și realizeze forme noi, de democrație reală !Iată de ce personal — dar aceasta este și concepția partidului nostru ! — sînt împotriva reîntoarcerii la perioada existenței mai multor partide. O asemenea întoarcere nu întărește, ci slăbește socialismul ! M-am referit, deja, la formele democratice pe care le-am realizat în societatea noastră și pe care dorim să le accentuăm și perfecționăm. Pornim de : la concepția că socialismul îl construim cu poporul, pentru popor, că tot ceea ce se realizează in România trebuie să asigure bunăstarea, independenta și suveranitatea țării, că adevăratul stă- pin este poporul și el trebuie să-și hotărască m mod conștient viitorul său, Acest viitor nu poate fi, însă, decît socialismul și, în perspectivă, societatea comunistă I

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, in momentul in care 
toate fările debitoare discută 
despre reeșalonarea datoriilor 
externe, România a anunțat li
chidarea completă a acestei da
torii. Este vorba de o soluție- 
miracol ?'RĂSPUNS : Problemele datoriilor externe, îndeosebi ale țărilor in curs de dezv.oltare. sînt foarte complexe. Volumul acestor datorii se ridică la peste 1 200 miliarde dolari și, după cum este bihp cunoscut, tnulte țări nu pot și nu le vor putea achita. A da răspuns la întrebarea cum s-a ajuns la apeastă situație necesită o ânaliză aprofundată, dar apar în mod. clar două cauze fundamentale : pe de o parte, politica financiară, a dbbinzilor excesiv de mari și, pe de altă parte, inegalitățile în relațiile economice internaționale, politica impusă de țările capitaliste dezvoltate privind prețurile in sistemul mondial.Este adevărat, cauza principală a datoriilor externe o constituie cele două realități foarte grave în relațiile mondiale, financiar-economi- ce, dar nu se poate să nu se sublinieze că și țările care apelează lâ credite au o anumită răspundere. Desigur, nu despre aceasta trebuie să discutăm acum. Menționez acest fapt numai pentru că in soluționarea viitoare a problemelor și in dezvoltarea economico-sOclală trebuie ca și țările in curs de dezvoltare să pornească de la o politică mat justă de folosire a mijloacelor proprii Șl'să nu se bizuie numai pe credite din partea țărilor dezvoltate, care, practic, nu au constituit lin ajutor, ci, dimpotrivă, au dus la Sărăcirea și mai mult a țărilor rămase îrt urmă. Fără îndoială însă, acum problema care se pune este de a trage concluziile necesare privind o soluționare rapidă a datoriilor externe ale țărilor in curs- de dezvoltare-și-realizarea noii ordini- economice Internaționale;- -în 'ee- o privește; România tre- buie=să spun deschis — â făcut și ea greșeala de a apela la credite, a apeciat și ea greșit că acestea o vor ajuta să soluționeze unele din problemele sale. Realitatea a fost, însă, cu totul alta, pentru că sporirea do- binzilor- pină la peste 20 la sută a făcut ca, datorită acestor dobînzi deosebit de mari, creditele luate la un moment dat să se dubleze. Prin, analiza pe care am făcut-o in 1980, am ajuns la concluzia că trebuie să lichidăm într-o perioadă cît mai scurtă posibil datoria externă, fără de care nu am fi putut asigura dezvoltarea economico-socială independentă a țării și construirea cu succes a societății socialiste. Ne-am convins că atît timp cît vom avea de plătit credite și dobinzi deosebit de mari economia românească va fi în imposibilitatea de a-și asigura dezvoltarea corespunzătoare. De aceea, am trecut la lichidarea acestei datorii.Nu este vorba deci de nici un miracol ! De altfel, după cum este cunoscut, niciodată, in nici un domeniu, nu s-au realizat miracole. Rambursarea în întregime a datoriei, în acest an, este rezultatul politicii pe care am promovat-o, de a lichida dependența — în orice fel — de alte state, de a asigura dezvoltarea economico-șocială a României pe baza propriilor forțe. Promovînd o asemenea politică am dezvoltat o largă colaborare și cooperare economică internațională eu toate statele, fără nici o deosebire, dar avind la bază deplina egalitate în drepturi, avantajul reciproc și neadmiterea nici unui fel de condiții din partea nimănui.Au fost — desigur — necesare eforturi 1 Dar trebuie să menționez că aceste eforturi nu au oprit dezvoltarea României. Dimpotrivă, dacă nu am fi pășit la lichidarea datoriei, acum am fi avut o situație economico-socială mult mai grea. Voi da numai două exemple. In această perioadă — din 1980 pină în 1989 — am realizat investiții de 2 000 miliarde lei, ceea ce echivalează cu circa 200 miliarde dolari. Și, astăzi, oricine poate vedea ce succese am obținut în dezvoltarea forțelor de producție, a Industriei, a agriculturii, a celorlalte sectoare, în construcțiile de locuințe șl de alte așezăminte so- cial-culturăle. în această perioadă nu numai că nu am redus nivelul de trai sau veniturile oamenilor muncii, ci, dimpotrivă, ani realizat de două ori creșterea retribuțiilor și pensiilor, creșteri care echivalează, în termeni reali, cu o sporire cil circa 20 la sută. Toate acestea demonstrează forța societății noastre socialiste, capacitatea poporului nostru, care a lichidat dominația străină, de a-și asigura o viață nouă, Independentă, corespunzătoare capacităților și dorințelor sale !

ÎNTREBARE : Toate țările, 
îndeosebi cele în curs de dez
voltare, suferă influența crizei 
economice actuale. Dumnea
voastră ați afirmat de mai mul
te ori că și România este a- 
fectată. Care sint măsurile luate 
si ce eforturi se fac de către 
țara dumneavoastră pentru a în
vinge dificultățile create de 
această criză ?RĂSPUNS : Am menționat, In cele ce am spus anterior, situația complexă și gravă existentă in lume și îndeosebi problemele foarte grave care se înregistrează în dezvoltarea economico-socială a numeroase state, ca urmare a efectelor puternice ale crizei economice. Cel mai mult au fost afectate țările în curs de dezvoltare. Pe ansamblu, in ultimii 10 ani țările în curs de dezvoltare nu numai că nu au realizat 

un progres corespunzător economico- social, dar situația lor s-a înrăutățit, și aceasta — repet r- ca rezultat al politicii nedrepte, inechitabile desfășurate de capitalul financiar și bancar, de monopoluri, de țările capitaliste dezvoltate. Dar, practic, criza economică a afectat, într-o măsură mai mare sau mai mică, toate statele. Așa cum am menționat, ea se resimte cu putere și în țările capitaliste dezvoltate. România a avut — fără îndoială — și ea de suferit, fiind afectată de consecințele crizei economice mondiale.Cred însă că ar trebui ca, pe lingă ceea ce am spus pînă acum, să menționez că uriașele cheltuieli militare reprezintă, de asemenea, un factor foarte important, care a dus la agravarea situației economiei mondiale, avînd in vedere cheltuielile pentru înarmare, care au ajuns la peste 1200 miliarde dolari anual și care s-au realizat în dauna dezvoltării economico-sociale a popoarelor, a soluționării unor probleme sociale din multe țări.Datorită înarmărilor, multe dintre țările lumii au redus mult investițiile în domeniul economic, au redus rata acumulării, a fondului de dezvoltare, și aceasta este valabil și pentru țările socialiste. Or, viața, realitățile dezvoltării economico-sociale de pînă acum demonstrează că fără o rată de acumulare corespunzătoare, fără dezvoltarea economico- socială nu se pot asigura progresul, ridicarea nivelului de trai general al popoarelor.Pornind de la acestea. România a acționat în două direcții principale. Pe de o parte, am redus treptat cheltuielile militare, iar pe de altă parte, am asigurat o rată înaltă a acumulării, repartizînd — anual — din venitul național pînă la 33 la sută în scopul dezvoltării. Pe această bază am putut să realizăm dezvoltarea industriei, agriculturii, transporturilor, să înfăptuim vastul program de locuințe și alte așezăminte social-culturale. Fără nici o îndoială că, în primii ani, aceasta a limitat fondul de consum, dar, pe măsura creșterii venitului național, am asigurat o sporire reală și stabilă a fondului de consum al populației, al dezvoltării generale a țării.Fără a realiza deci o dezvoltare a forțelor de producție, fără a aloca mijloacele financiare necesare dezvoltării, nici o țară, indiferent de orînduirea ei socială, nu va pxi- tea să-fci asigure progresul economic și social. Nimeni nu poate să consume. tot ceea ce produce ! Oricine dorește dezvoltarea trebuie să-și a- sigure mijloacele necesare proprii pentru a asigura un program corespunzător de dezvoltare, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, -a forțelor de producție, în general. Fără aceasta nu se pot realiza progresul societății, bunăstarea ei, nu se poate asigura independența economico-socială a țării 1Totodată, așa cum am menționat, am dezvoltat larg relațiile internaționale cu toate statele, fără nici o deosebire. Am pornit și pornim de la faptul că participarea activă la diviziunea internațională a muncii, la schimbul general de valori materiale și spirituale constituie o necesitate vitală pentru oricare stat, in vederea dezvoltării sale-economico- sociale și, totodată, pentru realizarea unei economii mondiale mai bune, oare să asigure fiecărui popor progresul și bunăstarea.
ÎNTREBARE : Domnule pre

ședinte, presa occidentală a di
fuzat, in general, informații 
contradictorii asupra procesului 
de modernizare a localităților 
românești. Noi am dori să cu
noaștem concepția care diri
jează această acțiune si stadiul 
de realizare a ei.RĂSPUNS : în ce privește dezvoltarea localităților patriei noastre, oricine vizitează România poate să-și facă o imagine și să înțeleagă cum am acționai și cum înțelegem să acționăm pentru ridicarea generală a nivelului de civilizație și de viață al poporului.încă din 1968 — anul în care am realizat și o nouă reorganizare teri- torial-administrativă a țării — am pornit de la necesitatea asigurării unei dezvoltări echilibrate a tuturor județelor și zonelor țării, considerind că înfăptuirea unui asemenea obiectiv reprezintă o cerință vitală pentru făurirea socialismului și ridicarea nivelului de trai, material și spiritual, al poporului, pentru manifestarea reală a adevăratei egalități în drepturi între toți cetățenii patriei. în această perioadă, de 20 de ani, s-au realizat puternice investiții in toate județele, s-au creat peste 180 de noi platforme industriale, o dată cu dezvoltarea celor care au existat în trecut. S-au realizat mari lucrări de investiții în agricultură, ceea ce a asigurat o dezvoltare armonioasă a întregii țări. Am introdus principiul că în fiecare județ trebuie să asigurăm o producție industrială pe locuitor minimă, pentru a nu exista județe cu venituri mari și județe cu venituri mici. Și continuăm această politică ! Am considerat, întotdeauna, că trebuie să asigurăm o dezvoltare echilibrată a orașelor și satelor, că — treptat — trebuie să ajungem la dispariția deosebirilor esențiale dintre oraș și sat.în multe țări a avut loc o deplasare a populației din sate la orașe. Este bine cunoscut acest proces, care a creat — și mai creează, de altfel — multe probleme sociale și uma'ne, în general. Intr-o anumită măsură, și la noi s-a produs o anumită deplasare, avînd în vedere că astăzi populația urbană reprezintă mai mult de 50 la sută. Sint însă centre orășenești care s-au dezvoltat în mod deosebit, de cîte 10—15 ori ! în București se observă mai puțin această creștere, pentru că am urmărit foarte atent să nu se ajungă la o concentrare foarte mare a populației in Capitală.Concepția noastră este ca, îndeosebi prin măsuri economico-sociale, să asigurăm stabilitatea oamenilor in localitățile lor. De aceea, am și repartizat șl dezvoltat echilibrat județele, iar în cadrul acestora, noile centre orășenești. Acum, ne aflăm într-o situație cînd in orașe, în linii generale, am rezolvat problema asigurării locuințelor, șl, practic, pină în 1995 vom rezolva complet această problemă. Avem, deja, în prezent orașe în care se înregistrează un disponibil de locuințe.Am construit, în această perioadă, șl în multe localități rurale un număr important de locuințe, mai cu seamă pentru specialiști, pentru muncitori, dar încă multi dintre ei, ca și mulți a Iți locuitori ai comunelor, nu au locuințe corespunzătoare. De aceea, am hotărît să dăm o mai mare atenție construcției de locuințe în comune, să asigurăm intr-un timp scurt locuințe corespunzătoare specialiștilor șl muncitorilor și să-i ajutăm pe cooperatori, pe țărani să-și construiască locuințe mal bune.

Desigur, aceasta va cere un timp mai îndelungat. Ceea ce dorim însă este ca — într-un timp scurt — să rezolvăm complet unele probleme sociale. Avem în vedere, în primul rind, să asigurăm o dezvoltare economico-socială mai bună a satelor, pe calea dezvoltării puternice a a- griculturii, dar și a altor activități— îndeosebi în domeniul industriei mici, al serviciilor, precum și prin amplasarea unor activități din industria mare — în așa fel încît să asigurăm populației și condiții de muncă, și venituri corespunzătoare. In al doilea rînd, dorim să rezolvăm complet problemele asigurării ocrotirii sănătății, deși nu avem situații prea grele nici astăzi, dar vrem ca, într-o măsură mai mare, locuitorii satelor să poată să găsească asistența medicală la fața locului, fără a fi necesar să se deplaseze la distanțe mari. Vrem să perfecționăm activitatea de învățămînt. Desigur, și acum avem pentru toti copiii in- vățămîntul asigurat. Ne gîndim Insă ca — o dată cu trecerea la învă- țămîntul de 12 ani, incepînd de anul viitor — să dezvoltăm și baza materială pentru ca toți copiii să poată învăța în localități cît mai apropiate de comunele în care locuiesc. Vrem să dezvoltăm activitatea cultural- educativă, domeniu în care, de asemenea, avem vechi tradiții și rezultate bune. Acționăm, totodată, pentru a asigura activitățile comerciale corespunzătoare, pentru dezvoltarea în toate comunele a unităților necesare pentru fabricarea piinii și a altor produse alimentare. De altfel, mai avem doar cîteva sute de comune fără această posibilitate.Facem deci totul pentru ca locuitorii comunelor să beneficieze de condiții de viață cît mai apropiate de cele din orașe ! Noi pornim de la teza veche a socialismului științific— care spune că trebuie să se a- jungă într-o asemenea situație cind locuitorii orașelor și satelor să dispună, în linii generale, de tot ceea ce le este necesar — și in condiții asemănătoare — pentru o viață demnă din toate punctele de vedere.Am realizat multe. Știm, de asemenea, că ne va trebui încă mult timp pentru înfăptuirea acestor o- biective. Dar avem obligația să acționăm și vom acționa ferm în această direcție !Ceea ce s-a scris într-o anumită presă occidentală vădește, dacă s-ar putea spune așa, o anumită necunoaștere, dar mai cu seamă o rea- credință și încercarea de a găsi un motiv pentru a se amesteca în treburile din România, spunind neadevăruri. Afirm că este rea-credință pentru că au fost în România reprezentanți ai presei din diferite țări și au combătut ei înșiși asemenea neadevăruri.Dezvoltarea economico-socială a României, a tuturor localităților, a orașelor, comunelor și satelor este însă o dovadă elocventă a justeței politicii partidului nostru comunist de construcție socialistă — în care omul, bunăstarea poporului constituie problema esențială si obiectivul fundamental al întregii activități.
ÎNTREBARE: Refertndu-ne

fot la unele publicații occiden
tale care deformează lucrurile, 
în ultimul timp se vorbește des
pre o anumită atingere a drep
turilor omului in România. Ce 
ne puteți spune în legătură cu 
această problemă ? Care este 
situația in România ?RĂSPUNS : România a pornit și pornește de la faptul că trebuie să asigurăm cetățenilor țării cele mai bune condiții de muncă, de viață, de învățătură — corespunzător nivelului de dezvoltare a societății socialiste românești.Intr-adevăr,în unele ziare din unele țări capitaliste se discută despre faptul că România a refuzat, la Conferința pentru securitate și pace de la Viena, să-și pună semnătura pe niște documente care conțin formulări ce reamintesc de perioada evului mediu și prin care unii ar dori să reglementeze ce să se facă în România sau în alte țări. Aceasta, în timp ce țările capitaliste au refuzat să accepte înscrierea in documentele de la Viena a unor prevederi privind drepturile omului. Este vorba de problema asigurării dreptului la muncă pentru toți cetățenii, îndeosebi pentru tineret — care. în unele țări, in proporție de 30 la sută, nu are locuri de muncă; de problema asigurării retribuției egale pentru muncă egală, fiind cunoscut că și astăzi femeile, tinerii sint defavorizați — nu mai vorbesc despre populația de altă naționalitate sau despre negrii dinS.U.A. — care primesc retribuții cu 20—30 la sută mai puțin decit alți cetățeni ; de problema asigurării unor locuințe corespunzătoare pentru toți cetățenii țării ; de problema lnvăță- mîntului și de alte și alte probleme, deosebit de importante, privind adevăratele drepturi ale omului.Intre altele. României i se reproșează că nu încurajează emițrarea— care s-a transformat, de fapt, din partea țărilor capitaliste dezvoltate intr-o politică de racolai al specialiștilor din diferite țări fi îndeosebi din țările în curs de dezvoltare, Iar aceasta se face deși România a acordat și acordă în mod constant celor care doresc să-și reunească familiile acest drept, le a- cordă vizele și facilitățile corespunzătoare ! Este adevărat insă ci nu încurajăm și sîntem împotriva politicii de emigrare, pentru că noi considerăm că cetățenii unei țări trebuie să rămînă acolo unde s-au născut, să lucreze, să muncească, să lupte pentru a realiza dezvoltirea economică și socială a țării lor. însăși emigrarea este, de fapt, o încălcare a drepturilor omului, pentru că ea înseamnă desprinderea oamenilor de natura în mijlocul căreia s-au format, de locurile în care au crescut, iar acest lucru este contrar drepturilor omului.Așa cum am mai menționat, toi sîntem ferm hotăriți să asigurim toate condițiile pentru o viață demnă, egală pentru toți cetățenii, să asigurăm participarea la conducerea societății a întregului popor, in formele care corespund societății socialiste, viitorului liber și indepei- dent al României. Așa înțelegem rai să asigurăm, cu adevărat, drepturile omului I

ÎNTREBARE : In mai mula 
euvintări ați menționat, domnult 
președinte, că in România s-i 
rezolvat pe deplin problema na' 
țională si că ar fi bine dacă h 
toate țările s-ar fi rezolvat Ic 
fel. Vă rugăm să prezentați citi
torilor noștri concepția si prac
tica românească in acest do
meniu.RĂSPUNS : Am menționat, într-a- devăr, de mai multe ori că România a rezolvat în mod democratic asigurarea deplinei egalități în drep

turi pentru toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate.România este un stat național unitar. Formarea poporului român a Început cu mai bine de 2 000 de ani in urmă. In decursul istoriei, într-o anumită perioadă, aici s-au așezat și cetățeni de alte naționalități — îndeosebi de origine maghiară, germană și altele.Pentru adevărul istoric, trebuie să spunem că. într-un anumit timp, cînd Transilvania s-a aflat sub dominația Austro-Ungariei, s-a dus o politică de deznaționalizare și de forțare a cetățenilor de origine română să renunțe la naționalitatea lor. Sînt dovezi multe și însuși Marx — care nu poate fi bănuit în vreun fel că ar fi fost părtinitor față de români — a vorbit despre aceasta.Noi am considerat și considerăm că încercarea de a împărți oamenii după naționalități a servit întotdeauna numai cercurilor reacționare capitaliste. celor care au dorit să asuprească popoarele, să-și asigure dominația. Ceea ce fac, de altfel, și astăzi !Pornind tocmai de la aceasta, în Constituția țării și în practică am asigurat deplina egalitate în drepturi pentru toți cetățenii. Iar prin dezvoltarea economico-socială, de care am vorbit, am creat baza materială pentru ca toți cetățenii să poată folosi aceste drepturi. Pentru că. atunci cînd oamenii nu au asigurate condiții bune de muncă, de Învățătură, de viață, nu se poate în nici un fel vorbi de egalitate în drepturi !Nimeni In România nu poate să. spună că, datorită originii sale, 1 se limitează posibilitățile de a lucra în- tr-un domeniu sau altul, 1 se limitează veniturile sau altceva. De asemenea, nimeni nu poate afirma că nu sînt asigurate condiții de învățătură în limba proprie pentru toți cei care doresc acest lucru, iar presa, literatura in limbile respective sînt cunoscute, pentru că sînt publice. Numărul de teatre, de activități culturale în limbile celor de alte naționalități este, de asemenea, bine cunoscut.Toate acestea ne fac să afirmăm că am rezolvat în mod democratic și deplin problema națională și că, intr-adevăr, ar fi bine dacă în toate țările s-ar porni de la aceste considerente — ca oamenii să se bucure de toate drepturile, fără deosebire de naționalitate.Practic nu există domeniu în care să nu asigurăm deplina egalitate 1 Dar, repet, dacă nu am fi rezolvat problemele de muncă, de viață, problema națională nu ar fi putut fi rezolvată.Deci, noi sîntem hotăriți să acționăm neabătut în vederea aplicării ferme a politicii noastre naționale, să asigurăm tuturor cetățenilor țării condiții tot mai bune de muncă, de viață, de învățătură în societatea pe care o edificăm și, în perspectivă, să construim Împreună, In deplină unitate, un popor muncitor unic, o societate a adevăratei dreptăți sociale și naționale !
ÎNTREBARE : Domnule pre

ședinte. România, țară membră 
a Tratatului de la Varșovia, a 
decis unilateral șă reducă chel
tuielile, armamentele și efecti
vele militare cu 5 la rsută'.: Am 
dori să cunoaștem poziția dum- 

: neavoastră asupra eliminării 
armelor nucleare din Europa, 
precum ți față de procesul de 
dezarmare ți securitate pe acest 
continent.RĂSPUNS : Am menționat, deja, că în decursul anilor nu am sporit, ci am redus chiar, treptat, cheltuielile militare, iar cu trei ani în urmă am hotărît să trecem la o reducefe cu 5 la sută a acestor efective. Am făcut aceasta și din considerente economice, dar și politice. Am dorit Să dăm un exemplu privind necesitatea de a se trece, chiar unilateral, la reducerea cheltuielilor militare.Acum, după cum se cunoaște, multe țări socialiste au trecut unilateral la măsuri de reducere a efectivelor și cheltuielilor militare. Inclusiv Uniunea Sovietică a anunțat reducerea unilaterală a unui număr important de efective militare, de armamente. Considerăm toate acestea ca fiind foarte importante pentru procesul securității și cooperării în Europa, pentru dezvoltarea generală a politicii de pace și colaborare în lume.Cu toate acestea, este cunoscut că după acordul dintre Uniunea Sovietică și S.U.A., de reducere a armelor nucleare cu rază medie de acțiune, lucrurile nu au mers înainte, ci, într-un anumit sens, se poate vorbi de o dare înapoi. Afirm aceasta bazat pe faptul că țările din N.A.T.O. insistă pentru trecerea la modernizarea rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune, ceea ce, după înseși declarațiile lor, ar însemna o creștere de 4 ori a puterii de distrugere. Or, acest lucru nu numai că ar anula, practic, efectele reducerii armelor nucleare cu rază medie de acțiune, dar ar crea chiar o forță in plus, sporind pericolul de distrugere nucleară a lumii. Continuă experiențele nucleare. Se desfășoară in continuare procesul de militarizare a Cosmosului prin realizarea programului S.U.A., ceea ce va atrage inevitabil măsuri corespunzătoare și din partea Uniunii Sovietice.Iată de ce noi considerăm că trebuie să se facă totul pentru a se trece la lichidarea completă a armelor nucleare cu rază mai scurtă de acțiune și tactice, de a se acționa pentru încheierea acordului privind reducerea cu 50 la sută a armamentelor convenționale, de a se opri experiențele nucleare de către toate statele, de a se renunța la militarizarea Cosmosului și de a se trece la realizarea unor acorduri corespunzătoare pentru eliminarea deplină a armelor nucleare, pînă în anul 2000. Considerăm că această problemă privește nu numai Uniunea Sovietică și S.U.A., nu numai țările care posedă arme nucleare, ci toate statele lumii, pentru că efectele folosirii armelor nucleare vor fi resimțite de întreaga umanitate. De aceea, toate țările, de pe toate continentele, sînt interesate și trebuie să participe activ la lichidarea deplină a armelor nucleare, pentru a asigura viața pe planeta noastră în condiții cit mai bune.Ne pronunțăm, de asemenea, pentru înfăptuirea programului de dezarmare convențională și participăm activ la aceste tratative cu hotărîrea de a face totul pentru ca, încă din acest an, să se ajungă la înțelegeri corespunzătoare. Sîntem pentru o reducere de cel puțin 50 la sută a acestor armamente, a trupelor și a cheltuielilor militare, sub un control internațional corespunzător. In același timp, considerăm că este necesar ca toate statele să acționeze nu pentru acumularea de noi armamente — de nici un fel —, ci pentru trecerea în întreaga lume la un program de dezarmare, de eliminare a armelor chimice, de reducere a ar

melor convenționale la strictul necesar. Desigur, pentru necesitățile de apărare fiecare țară are dreptul să posede armele strict necesare. Sperăm că — în perspectivă — se va ajunge la o lume fără războaie, și deci fără arme. Știm că este o năzuință veche a omenirii, o năzuință nobilă șl am dori ca ea să fie realizată în cel mai scurt timp I
ÎNTREBARE : In multe din 

cuvintările dumneavoastră ați 
introdus ideea nouă a unei „Eu
rope unite". Vă rugăm, domnule 
președinte, să ne prezentați a- 
ceastă propunere a dumnea
voastră.RĂSPUNS : România se pronunță cu ho târî re pentru stabilirea unor relații de largă colaborare cu toate statele lumii. Sîntem partizanii realizării unor înțelegeri regionale între diferite țări — cum este, de exemplu, și Organizația Unității Africane —, care să asigure o mai largă colaborare între state. în scopul dezvoltării lor economice și sociale.în realizarea unor asemenea relații, pornim de la necesitatea deplinei egalități în drepturi între state, a respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne, a dreptului fiecărui popor de a-și organiza viața și de a trăi în orînduirea socială care consideră că răspunde cel mai bine năzuințelor sale de progres și bunăstare.în acest spirit, sîntem pentru o largă colaborare în Europa. Sîntem pentru renunțarea la împărțirea Europei în blocuri militare — N.A.T.O. și Pactul de la Varșovia —, ceea ce presupune lichidarea lor concomitentă ; sîntem, de asemenea, pentru renunțarea la împărțirea țărilor europene în organizații economice, pe calea dezvoltării unei colaborări active între Piața Comună și C.A.E.R., colaborare care, treptat, să înlăture barierele existente în prezent.Considerăm că în înfăptuirea obiectivelor securității în Europa trebuie să pornim de la o Europă unită, a națiunilor libere și independente. Nu sîntem — și considerăm greșită o asemenea teză ! — pentru crearea unor organisme supranaționale, întrucît acestea nu ar mai asigura o Europă a popoarelor libere și independente, ci s-ar transforma — într-o formă sau alta, mai devreme sau mai tîrziu— într-o Europă a popoarelor lipsite de libertate, în care năzuințele fiecărui popor, ale fiecărei națiuni ar dispărea. Sintem pentru unitatea Europei în diversitatea orînduirilor sociale, cu păstrarea statelor libere și Independente — o Europă unită în dezvoltarea economico-socială, a științei, a culturii, o Europă a păcii și colaborării egale cu alte națiuni ale lumii.

întrebare : Am dori, mult 
stimate domnule președinte, să 
cunoaștem opinia dumneavoas
tră in legătură cu soluționarea 
problemei poporului palestinian. 
Cum vede România reglemen
tarea justă și durabilă a con
flictului din Orientul Mijlociu 1RĂSPUNS : Țara noastră s-a pronunțat întotdeauna pentru o soluțio- nai'd politică a problemelor din Orientul Mijlociu, pentru dreptul lă autodeterminare și formarea unul stat palestinian independent. România a fost printre primele țări care au propus realizarea unei conferințe internaționale, cu participarea tuturor celor interesați, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei și a Israelului.Am susținut totdeauna necesitatea realizării unui stat palestinian independent și, din momentul declarării acestui stat, am recunoscut existența sa și întreținem cu el relații diplomatice și de largă colaborare. în general, am colaborat larg, întotdeauna, cu O.E.P. în realizarea obiectivelor sale de autodeterminare, de a avea un stat propriu. Este cunoscut, totodată, că. am avut tot timpul relații diplomatice cu Israelul și am folosit aceste relații pentru a acționa și a ne aduce contribuția la solutionarea politică a problemelor din Orientul Mijlociu.Astăzi s-a creat o situație nouă. Necesitatea unei conferințe internaționale este aproape unanim recunoscută. De aceea, se poate spune că sînt create condițiile pentru a se ajunge, relativ într-un timp scurt, la organizarea acestei conferințe, la soluționarea în acest cadru a problemelor din Orientul Mijlociu. Cu cît se va ajunge mai iute la aceasta, cu atît va fi mai bine pentru situația din Orientul Mijlociu, și pentru viața politică internațională. Pentru că este bine cunoscut că nici condițiile favorabile care apar la un moment dat nu sînt veșnice, că în lume sînt așa de multe evenimente încît se pot ridica sau se poate da naștere la noi obstacole în calea soluționării acestei probleme. De aceea, noi considerăm că este necesar ca toate statele să-și Intensifice activitatea pentru organizarea acestei conferințe, pentru soluționarea problemelor din Orientul Mijlociu, în primul rind a problemei palestiniene, inclusiv a statului palestinian independent.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, am dori să cunoaștem 
opinia dumneavoastră cu pri
vire la stadiul relațiilor dintre 
România șl Algeria și perspec
tiva acestora în scopul ridicării 
cooperării bilaterale la un ni
vel exemplar.RĂSPUNS : Aș dori să remarc cu multă satisfacție că Intre România și Algeria s-au dezvoltat de-a lungul anilor relații de largă colaborare în diferite domenii de activitate. Dacă m-aș referi la ultimii ani, se poate afirma că a avut loc o anumită creștere — deși nu pe măsura posibilităților celor două țări — a schimburilor și cooperării economice.în multe probleme internaționale țările noastre au avut și au poziții identice și foarte apropiate, ceea ce a asigurat colaborarea activă, in diferite organisme internaționale, intre reprezentanții celor două țări.Ținînd seama de nivelul actual al relațiilor dintre țările noastre, de preocupările privind dezvoltarea economico-socială a României și Algeriei, apreciez că există posibilități mari pentru o extindere largă a schimburilor economice, a cooperării în producție, în avantajul ambelor țări, după cum există posibilitatea de a intensifica și mai mult colaborarea pe plan internațional, pentru a contribui — împreună cu alte popoare— la soluționarea în mod democratic, In interesul tuturor națiunilor, a problemelor grave ale lumii de astăzi.In încheiere, aș dori să adresez cititorilor revistei dumneavoastră, poporului algerian prieten cele mai bune urări de progres, de bunăstare și fericire ! îmi exprim convingerea într-o bună colaborare și dezvoltare In continuare a prieteniei dintre țările și popoarele noastre I
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TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Noi coleciîve de oani ai muncii 
din industrie raportează realizarea 

înainte de termen a planului pe semestrul IIn telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comitetul Ju
dețean Caraș-Severin al 
P.C.R. raportează că oamenii muncii din acest județ au îndeplinit, la 29 iunie, prevederile planului pe primul semestru Ia producția-marfă industrială. Depășirea valorică la acest indicator — peste 125 milioane lei — se materializează, în expresie fizică, în livrarea peste plan a 130 000 tone huilă, 150 tone plumb în concentrate, 100 tone zinc, importante cantități de utilaje tehnologice, cherestea și alte produse. în același timp, pe ogoarele județului se lucrează în ritm intens în vederea încheierii cît mai grabnice a recoltării orzului, pînă in prezent trei unități agricole reali- zind producții de peste 8 000 kg la hectar.Vă raportăm, mult Iubite și stimate tovarășe secretar general, că, in spiritul orientărilor și sarcinilor date de dumneavoastră, punînd în valoare mai bine potențialul tehnico-material și uman de care dispunem. în ziua de 29 iunie 1989 am îndeplinit prevederile planului pe primul semestru Ia producția-marfă industrială. A- ceasta ne permite să realizăm o*• SECTORUL 1 AL CAPITALEI : a îndeplinit sarcinile de plan la producția-marfă industrială, ceea ce asigură premise pentru a se obține pină la sfîrșitul acestei luni o producție suplimentară in valoare de peste 148 milioane lei, în condițiile depășirii gradului planificat de înnoire a producției cu 7 la sută și realizării productivității muncii. Totodată, au fost livrate suplimentar economiei naționale produse și mijloace de automatizare ale industriei electrotehnice, mașini și utilaje pentru industria ușoară, produse de mecanică fină, oțel brut, oțel aliat și altele.• ORAȘUL SCORNICEȘTI: planul la producția-marfă a fost îndeplinit în proporție de 108 la sută. A fost obținută, totodată, o producție suplimentară de confecții textile, de pompe și subansamble auto ; producția de export a fost realizată în proporție de' 106 la sută, cea obținută în unitățile de mică industrie și prestări servicii consemnînd depășiri de 2,5 mb lioane lei și, respectiv, 1,8 milioane lei.• CENTRALA-ANTREPRIZA GENERALA DE CONSTRUCȚII CĂI FERATE : a depășit sarcinile de plan la activitatea de con- strucții-montaj cu 15 la sută și la industrie cu 1,2 la sută, realizind toți ceilalți indicatori de plan.• ÎNTREPRINDEREA DE MECANICA FINA BUCUREȘTI : a obținut o producție-marfă suplimentară in valoare de 20 milioane lei, întregul spor de producție fiind realizat pe seama creșterii productivității muncii. Au fost îndeplinite în întregime obligațiile la export, prevederile pe relația devize convertibile fiind depășite cu 13 la sută. Planul la investiții a fost depășit cu 19 .milioane lei.• ÎNTREPRINDEREA CHIMICA „VICTORIA" BUCUREȘTI : a realizat o producție suplimentară de peste 11 milioane lei, in condițiile reducerii substanțiale a consumurilor energetice și materiale, a costurilor și cheltuielilor de producție, precum și reintroducerii in circuitul productiv a peste 75 tone de materiale plastice și cauciuc.• ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ DE MATERIAL RULANT PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI : a obținut o prdducție-marfă suplimentară in valoare de 8 milioane

REALIZĂRI IN ECONOMIE
CRAIOVA : O importantă 

realizare tehnicăSpecialiștii întreprinderii de Tractoare și Mașini Agricole din Craiova — ctitorie modernă a „Epocii Nicolae Ceaușescu" — raportează un nou și semnificativ succes în producție. Așa cum ne spune inginerul Ion Anghel, directorul întreprinderii, este vorba despre realizarea, în cadrul programului de organizare și modernizare a producției, a cutiei de viteze pentru tractorul de 180 CP pe pneuri, care asigură acestuia fiabilitate sporită, reducerea consumului de metal și a consumului de energie electrică, concomitent cu creșterea randamentului in funcționare a tractoarelor. Ilustrativ este faptul că la întreprinderea de Tractoare șl Mașini Agricole din Craiova s-au asimilat in fabricație noi tipuri de tractoare agricole și industriale, precum și alte mașini și utilaje. (Nicolae Băbălău).
VOIVOZI-BIHOR :

Suplimentar — 16 000 
tone lignitCapacitatea de mobilizare a colectivelor de oameni ai muncii din cadrul sectoarelor întreprinderii Miniere Voivozi, instaurarea unui climat de ordine și disciplină la fiecare punct de lucru in preluarea schimbului, în pregătirea fronturilor de lucru, folosirea cu randamente sporite a complexelor me

producție suplimentară în valoare de peste 125 milioane lei. materializată in importante depășiri ale planului la producția fizică, li- vrind economiei naționale, peste prevederi, 130 000 tone huilă netă, . 150 tone plumb în concentrate, 100 tone de zinc, 300 metri cubi cherestea, utilaje tehnologice și altele. în același timp, economia județului Caraș-Severin și-a onorat toate obligațiile din contractele încheiate pentru export.Urmînd indicațiile dumneavoastră, oamenii muncii de pe ogoarele județului acționează cu răspundere în vederea încheierii cît mai grabnice a recoltării orzului. Avem toate condițiile pentru depășirea producției medii stabilite pe județ, iar trei unități agricole au obtinut o producție medie de peste 8 000 kg orz la hectar : C.Â.P. Berzovia — 8 714 kg, C.A.P. Iertof — 8 133 kg și C.A.P. Pojejena — 8 042 kg. Totodată, sîntem pregătiți să trecem la secerișul griului pentru a încheia campania in termenul stabilit și la un înalt nivel calitativ.Vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sîntem hotăriți să transpunem în viață în mod exemplar toate sarcinile ce ne revin, întîmpinînd marea sărbătoare de la 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului cu succese deosebite In toate domeniile de activitate.
★lei. realizată integral pe seama creșterii peste prevederi a productivității muncii.» ÎNTREPRINDEREA FORESTIERA DE EXPLOATARE ȘI TRANSPORT SUCEAVA : a realizat . producția fizică și producția de export la toate pozițiile din plan ; s-au depășit livrările la export și prevederile valorice la pro- ducția-marfă industrială, beneficiile planificate.« ÎNTREPRINDEREA DE STICLA DOROHOI, județul Botoșani : a îndeplinit planul l i producția fizică și la export pe primul semestru.• COMBINAȚI I DE PRELUCRARE A LEMNULUI ORADEA: a realizat integral sarcinile de plan la toți indicatorii calitativi și cantitativi.• ÎNTREPRINDEREA METALURGICA ROMANA PENTRU Aeronautică bucurești : a realizat integral sarcinile de plan la producția pentru export, pro- ducția-marfă și investiții.în telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, colective de oameni ai muncii din centrale industriale. din întreprinderi raportează îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor de plan pe primul semestru la principalii indicatori economici. In telegrame se subliniază că la baza acestor realizări se află aplicarea măsurilor cuprinse în programele de perfecționare a organizării muncii și modernizare a proceselor de fabricație, un accent prioritar fiind pus pe realizarea producției destinate exportului, utilizarea corespunzătoare a capacităților de producție, creșterea calității produselor, reducerea consumurilor materiale și energetice. Totodată, ca urmare a măsurilor luate, a crescut productivitatea muncii și a scăzut nivelul cheltuielilor totale și materiale, s-a înregistrat o sporire accentuată a eficienței economice.Este exprimată hotărirea acestor colective de oameni ai muncii de a acționa cu abnegație pentru înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, de a adăuga în bilanțul realizărilor dedicate marii sărbători de la 23 August și Congresului al XIV-lea al partidului noi succese de prestigiu.

canizate din abataje și a combinelor de înaintare se reflectă în realizarea ritmică a sarcinilor de plan. Ce indică pulsul acțiunilor intreprinse ? Ne răspunde inginerul Mihai Iosub, directorul întreprinderii :— Muncă exemplar organizată, rezultate pe măsură. Inițiind zile și săptămîni-record In producție, lansînd o adevărată întrecere între sectoare sub deviza „De la fiecare utilaj, din fiecare abataj — randamente maxime !“, am extras peste prevederi 16 000 tone lignit, îndeplinind, in condițiile unei eficiențe ridicate, înainte de termen planul producției fizice pe primul semestru. (loan Laza).
CONSTANȚA : Lucrări 

suplimentare și de calitateDespre hărnicia și priceperea constructorilor și montorilor din brigăzile complexe și specializate ale Antreprizei de Construcții Căi Ferate, Drumuri și Poduri Constanța am mal avut posibilitatea să sariem în ziarul nostru. Revenim acum pentru a consemna faptul că In luna iunie ei au obținut noi succese ne frontul muncii, grăbind finalizarea unor noi și importante obiective. Faptele lor de muncă s-au concretizat într-un impresionant volum de lucrări de construcții și montaj realizate peste prevederi. Astfel, au fost puse suplimentar în operă peste 13 000 mc terasamente și betoane, importante cantități de asfalt, în fruntea acestei întreceri s-au situat constructorii din brigăzile nr. 1 și 7. (Lucian Cristea).
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llnităti agricole de stat si cooperatiste 
raportează producții mari de orz la hectar

IN JUDEJUL MUREȘ :

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Cristești — 9 080 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Gornești — 8 050 
kg la hectar

IN JUDEȚUL IALOMIȚA:

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Țăndărei — 8 878 
kg la hectar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Balaciu — 8 846 kg la 
hectar

9 întreprinderea Agricolă de 
Stat Ograda — 8 450 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL TIMIȘ :

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Coșteiu — 8 577 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Ghilad — 8 505 
kg la hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU :
• Cooperativa Agricolă de 

Producție Naipu — 8 370 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Cucuruzu — 8 304 
kg la hectar

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

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Ogrezeni — 8 110 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Joița — 8 105 kg 
la hectar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Vedea — 8 065 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Frățești •— 8 040 
kg la hectar

tv
19.00 Telejurnal
19,25 Epoca Nlcolae Ceaușescu — epoca 

marilor Înfăptuiri revoluționare 
(color) • Cetăți ale muncii și 
creației

19,45 România In lume. Documentar
20,05 Tezele șl orientările formulate de 

tovarășul Nlcolae Ceaușescu — 
program de muncă șl acțiune revo
luționară • Modernizarea Înseam
nă mai buna organizare a Întregii 
activități, reducerea consumurilor.

ACTUALITATEA SPORTIVA
STEAUA cîștigă pentru a 17-a oară 

„Cupa României”
• Ieri, Steaua - Dinamo 1-0 • Campioană republicană la juniori - 

Universitatea Craiova„Cupa României* * la fotbal, competiție ce se desfășoară sub genericul „Daciadei", a fost ciștigată la actuala ediție de echipa Steaua București, care cucerește pentru a 17-a oară prețiosul trofeu, după ce în acest an și-a adjudecat și titlul de campioană.

• Teatrul Național (14 7171. Sala 
mare) : Pasărea măiastră — Balet co
pii — 18
• Filarmonica „George Enescu- 
(15 68 75, sala Studio) : Seară de so
nate. Monica Boboc — vioară. Ioana 
Neculau — pian — 17,30 ;
• Teatrul de operetă (13 63 48) i 
Mam’zelle Nitouche — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mizantropul — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : A treia țeapă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Astă-seară 
stau acasă — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Noap
te bună, mamă — 19
• Teatrul „Nottara** (59 31 03, aala 
Studio) : Cuibul — 18,30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 18
• Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, tempo 
— 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18.30
• Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 18
• Teatrul „Țăndărică- (15 23 77, șala 
Victoria) : Oul buclucaș — 11

In finala disputată pe stadionul municipal din Brașov, in prezența a 30 000 de spectatori, echipa Steaua a Întrecut cu scorul de 1—0 (0—0) formația Dinamo București, la capătul unei partide de o bună factură tehnică și spectaculară.Unicul gol al meciului a fost Înscria in minutul 66 de Hagi, prin- tr-un șut puternic expediat de la peste 20 m.
vremea

Prognoza meteorologică pentru peri
oada 30 Iunie, ora 20 — 3 iulie, ora 20. In 
țară: Vremea va fi tn general instabilă. 
Îndeosebi in prima parte a intervalului. 
Cerul va fi variabil, cu innorări mai 
accentuate in regiunile estice, nordice 
șl centrale, unde vor cădea ploi, mai 
ales averse, Însoțite de descărcări elec

cinema
• Noiembrie, ultimul bal : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11 ; 13; 15; 17,15; 19,30, 
STUDIO (59 53 15) — 10: 12,15; 14,30; 17; 
19,15, EXCELSIOR (85 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 eu Mara : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
• Franțols Villon « VOLGA (79 71 26)
— 9; 12, 17
• Viața ca o poveste (filmul româ
nesc, ieri șl azi) — 17; 19, In fiecare 
zi ml-e dor de tine — 9; 11;- 13; 15: 
LIRA (31 71 71)
• Maria și Mlrabela In Tranzlstorla : 
9: 11; 13; 15, Alo, aterizează străbu
nica — 17; 19 : PACEA (71 30 85)
• „Bucuria**  Iul Matveev : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Fata de pe riu : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Jandarmul și jandarmerlțele : 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 film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15

IN JUDEȚUL ALBA :

• Unitatea Agroindustrială Al
ba Iulia — 8 275 kg la hec
tar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Lunca Mureș — 8 230 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Galda de Jos — 
8125 kg la hectar

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

IN JUDEȚUL MARAMUREȘ :

• Unitatea Agroindustrială 
Baia Mare — 8 210 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL HUNEDOARA:

• Cooperativă Agricolă de 
Producție Șoiniuș — 8 020 
kg la hectarIn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, alte colective de oameni ai muncii din unități agricole de stat și cooperatiste raportează terminarea recoltării orzului, precum și obținerea unor producții mari, superioare celor prevăzute.Se evidențiază, de asemenea, că au fost incheiate pregătirile pentru recoltarea griului, importante forțe fiind concentrate, in aceste zile, la întreținerea culturilor prăsitoare, la stringerea și valorificarea legumelor și fructelor. O a- tenție deosebită se acordă recoltării și depozitării furajelor, altor lucrări din zootehnie, asigurin- du-se astfel condițiile pentru obținerea de producții animaliere cit mai mari.In încheierea telegramelor se exprimă angajamentul ferm al oamenilor muncii din unitățile a- gricole respective — cooperatori, mecanizatori, specialiști — de a acționa cu inaltă responsabilitate pentru a obține, in acest an, producții vegetale și animaliere cit mai mari, in concordanță cu cerințele noii revoluții agrare.

creșterea producției șl ridicarea 
calității, a nivelului tehnic al pro
ducției

10,25 Copiii ctntă patria șl partidul. Pro
gram llterar-muzlcal-coregrafic In 
interpretarea unor formații laurea
te in Festivalul național „Clntarea 
României"

20,45 Invățămînt — cercetare — produc
ție. Responsabilitatea comunistă a 
educatorului

21,05 Univers, materie, viață. Emisiune 
de educație materlallst-științlflcă 
• Din tainele pădurii. Episodul 1 : 
Pădurile climatului temperat

21.35 Bijuterii muzicale
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Au evoluat următoarele formații : Steaua : Lung, Petrescu, Bumbescu, Minea, (Stan), Iovan, Dumitrescu. Stoica, Hagi, Rotariu, Lăcătuș (Balint), Pițurcă ; Dinamo : Stelea, Varga, Andone, Rednic Klein, Lu- pescu (Orac), Mlhăescu, Lupu, Ma- teuț, Cămătaru (Răducioiu), Vaișco- vici.
★în finala campionatului republican de juniori. desfășurată pe același stadion, echipa Universitatea Craiova a întrecut cu scorul de 3—1 (0—0) formația Steaua. Golurile au fost înscrise de Crlsțescu (min. 62 și min. 89), Papa (min. 73), respectiv. Puiu (min. 80).

trice și Izolat de grindină. în rest, aces
tea vor fi pe arii mai restrinse. în 
puncte Izolate, cantitățile de apă pot 
atinge și depăși 25 de litri pe metrul 
pătrat In 24 de ore. Vîntul va sufla si." 
pină la moderat, cu intensificări trecă
toare tn nord-est și la munte. Tempe
ratura aerului va scădea ușor la în
ceputul intervalului In nordul țării. Mi
nimele nocturne vor fi cuprinse Intre 
9—19 grade, iar maximele diurne Intre 
20—28 grade In nordul țării șl Intre 24 
șl 32 grade In rest.

teatre

în favoarea 
pe caleaSTOCKHOLM 29 (Agerpres). — Problemele stringente cu care se confruntă omenirea pot fi soluționate numai in condiții de pace și securitate pentru toate popoarele — se spune in rezoluția adoptată de cel de-al XVIII-lea Congres al Uniunii Internaționale a Tineretului Socialist, ale cărui lucrări s-au desfășurat in orașul suedez Bommersvik. La acest forum au fost reprezentate 65 de organizații de tineret socialiste, social-democrate și laburiste.în dezbateri s-a subliniat necesitatea realizării cit mai urgente a unui acord sovieto-american cu privire la reducerea cu 50 la sută a arsenalelor nucleare strategice ale U.R.S.S. și S.U.A., a începerii de negocieri in legătură cu eliminarea armelor nucleare tactice, pentru interzicerea experiențelor nucleare și
Manifestări dedicate 

centenarului Eminescu
PRAGA 29 (Agerpres). — In 

cadrul manifestărilor consacrate 
centenarului Mihai Eminescu, in 
sala de spectacole a Teatrului mu
zicii — Lyra Pragensis din Praga 
a avut loc premiera spectacolului 
„Venere și madonă", iar in foaie
rul aceleiași instituții a fost des
chisă o expoziție.

Au fost evocate aspecte semnifi
cative ale creației eminesciene, lo
cul acesteia in literatura și cultura 
romană și universală, originalita
tea,, bogăția și frumusețea artistică 
a operei marelui poet român. A 
urmat un program artistic, care a 
inclus recitarea de către actori 
cehoslovaci cunoscufi a unor poeme 
eminesciene reprezentative traduse 
in limba cehă și interpretarea unor 
piese muzicale din creația cultă 
românească pe versuri de M. Emi
nescu.

Revista „Kmen“ a Uniunii Artiș
tilor Cehi a publicat un articol 
consacrat lui Mihai Eminescu. Sint 
prezentate date privind viața și 
creația marelui poet, subliniindu-se 
că prin tematica vastă și profun
zimea lirismului, prin valoarea 
operei sale Eminescu Și-a ciștigat

DE PRESA
e scurt

I ÎNTREVEDERE. La Praga a avut loc o întrevedere între Milos Jakes, I. secretar general al C.C. al, P.C. din Cehoslovacia,. și Alvaro Cunhal, secretar general al P.C. Portughez, I aflat într-o vizită de lucru ih Cehoslovacia. A fost efectuat un schimb de păreri asupra unor probleme actuale ale activității celor
I două partide, precum și, asupra unor probleme ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.GRUP MIXT CHINO-INDIAN.I In perioada 30 iunie — 4 iulie va Iavea loc la Beijing prima reuniune a grupului mixt chino-indian cu privire la granița dintre cele două țări. După cum a anunțat un
I purtător de cuvint al Ministerului Afacerilor Externe al R.P. Chineze, cu acest prilej vor fi discutate și
Ialte aspecte ale relațiilor bilaterale și ale situației politice internaționale.I CONSULTĂRI. La Washington a avut loc o nouă rundă de consultări sovieto-americane in proble- Imele Asiei și Oceanului Pacific. Au fost examinate aspecte legate de reducerea gradului de confruntare militară in această regiune.| UN AMPLU SCHIMB DE PĂRERI in legătură cu o serie de
I____________________

SPRE REALIZAREA UNEI RECONCILIERI NAȚIONALE IN ANGOLAZilele acestea, în evoluția situației din Africa australă au fost înregistrate o serie de elemente de natură să deschidă noi perspective procesului de pace inceput o dată cu trecerea la aplicarea Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate al O.N.U. cu privire la proclamarea independenței Namibiei. Este vorba de Înțelegerea intervenită intre guvernul angolez și conducerea grupării „Unita" privind încetarea focului și a tuturor, operațiunilor militare pe teritoriul țării incepînd cu data de 24 iunie, ca și de inițierea unui plan de pace menit să ducă la realizarea reconcilierii naționale în R.P. Angola. Ambele măsuri au devenit publice in cadrul reuniunii la nivel înalt desfășurate in localitatea zaireză Gba- dolite, cu participarea a 18 state africane, bucurindu-se de un larg ecou in coloanele presei internaționale.Acordul de încetare a focului este apreciat ca un pas important spre oprirea războiului civil din Angola și, in același timp, ca avînd o semnificație mai largă pentru solutionarea de ansamblu a situației din regiunea australă a continentului african.Este știut că proclamarea independenței Angolei în urmă cu 14 ani nu a adus și pacea mult dorită de poporul angolez. Astfel, chiar in cursul anului 1975, „Unita" — una dintre cele trei organizații care participaseră la lupta de eliberare — a trecut în opoziție, declanșînd, cu sprijinul R.S.A. și S.U.A., vaste acțiuni de sabotaj și de subminare a guvernului legal de la Luanda. Detașamente dotate cu arme sud-africane și finanțate anual de Congresul a- merican au atacat o serie de obiective economico-sociale, provocînd mari pierderi de vieți omenești și pagube materiale. Potrivit calculelor făcute de autoritățile angoleze, daunele pricinuite țării se ridică la 12 miliarde de dolari. Situația s-a agravat și mai mult pe măsură ce s-a impus ca tot mai actuală problema independenței Namibiei, regimul rasist da

unor noi pași 
dezarmăriiprevenirea militarizării spațiului cosmic. Totodată, s-a reliefat importanța reducerii radicale a armelor convenționale. înarmarea nu poate rezolva problemele acute ale planetei noastre, cum ar fi foametea, distrugerea mediului Înconjurător și șomajul, s-a arătat la congresul de la Bommersvik.TOKIO 29 (Agerpres). — Mili- tanți pentru pace din Japonia vor participa la un marș ce va porni la 18 iulie de la Sapporo, urmind să sosească la Nagasaki la 5 august, in ajunul celei de-a 44-a comemorări a victimelor bombardamentului atomic de la Hiroshima. Organizatorii apreciază că Ia această manifestare pentru pace vor lua parte 100 000 de persoane.

un loc de seamă in. literatura uni
versală.

BELGRAD 29 (Agerpres). — In 
îngrijirea colectivului revistei 
„Lumina" din Pancevo (R.S.F. 
Iugoslavia) a apărut ediția 
bilingvă, română și sirbocroat.ă, a 
poemului „Luceafărul", de Mihai 
Eminescu, in traducerea lui Mate 
Maras.

Traducerea a apărut cu prilejul 
împlinirii a 100 de ani de la. stin
gerea din viață a marelui poet 
român.

BANGKOK 29 (Agerpres). — 
La Bangkok a avut loc un sim
pozion dedicat centenarului morții 
marelui poet national român Mihai 
Eminescu, organizat sub patrona
jul Congresului poeților de limbă 
tliai din Thailanda.

Pe lingă expunerile prezentate 
de organizatori, in cadrul simpo
zionului s-au recitat, in limbile 
română și that, poeme emines
ciene.

Au luat parte peste 400 de scrii
tori, oameni de artă și cultură, 
oficialități din Ministerul Educa
ției. Departamentul Artelor, repre
zentanți ai presei. și televiziunii.

probleme majore , ale vieții internaționale a avut loc, la Bonn, cu prilejul convorbirilor dintre Hans Dietrich Genscher, vicecancelar și ministrul afacerilor externe al R.F.G., și Petăr Mladenov. ministrul afacerilor externe al R. P. Bulgaria, aflat intr-o vizită in R.F.G. Cele două părți au evidențiat rolul țărilor mici și mijlocii in menținerea păcii și creării unui climat de incredere intre state.CONGRES. La Tirana s-au încheiat lucrările celui de-al VI-lea Congres al , Frontului Democratic din Albania, care a aprobat o serie de documente cu privire la creșterea contribuției acestei organizații la construirea socialismului.DECLARAȚIE. La Haga s-au încheiat lucrările reuniunii ministeriale a țărilor nealiniate cu tema „Pacea mondială și dreptul internațional". Declarația comună adoptată de reuniune adresează tuturor statelor apelul de a folosi exclusiv mijloace pașnice pentru rezolvarea problemelor litigioase și situațiilor conflictuale, in conformitate cu normele dreptului international.ÎNTÎLNIRE. Președintele Comitetului Politic al Alianței Forțelor de Stingă și Progresiste, secretarul 

la Pretoria recurgînd, ca atare, la un amestec direct in treburile interne ale statelor africane din zonă, sprijinitoare ale cauzei poporului nami- bian. Prezența pe teritoriul țărilor din „prima linie" a unui mare număr de refugiați namibieni — atit luptători ai S.W.A.P.O., cit și a zeci de mii de oameni nevoiți să-și părăsească propriile cămine datorită represiunilor regimului sud-african — a fost folosită ca pretext de regimul de Ia Pretoria pentru a declanșa permanente acțiuni agresive împotriva țărilor respective. Acesta incursiuni, condamnate cu vigoare de opinia publică mondială, urmăreau de fapt să destabilizeze situația internă și să instaureze controlul R.S.A. asupra întregii regiuni.Acțiunile antiguvernamentale ale grupării „Unita", sprijinite din afară, au primit însă o categorică replică din partea armatei angoleze. Ca urmare a acțiunilor de curățire întreprinse de-a lungul anilor, un mare număr de rebeli au fost scoși din luptă, iar forțele sud-africane de susținere s-au văzut nevoite, in baza acordurilor de reglementare a situației din Africa de Sud-Vest, să părăsească Angola. In acest context, potrivit acordurilor amintite, are ioc și retragerea contingentului cubanez dislocat cu ani în urmă în Angola.Situația grupării „Unita*  a devenit și mai dificilă in primăvara acestui an, o dată cu trecerea la aplicarea planului O.N.U. cu privire la independența Namibiei. In perspectiva decolonizării Namibiei, care era folosită de R.S.A. ca trambulină în lansarea de atacuri împotriva Angolei, regimul sud-african s-a văzut nevoit să-și reducă efectivele staționate pe teritoriul namibian de Ia 100 000 la 1 500, ceea ce a accentuat izolarea elementelor antiguvernamentale angoleze și a dat un impuls demersurilor pentru încetarea războiului civil din Angola, In contextul nou creat, o serie de state membre ale Organizației Unității Africane au inițiat o primă reuniune

ORIENTUL MIJLOCIU
• Scrisoare a Libanului adre
sată secretarului general al 
O.N.U. • încheierea lucrărilor 
Comitetului comun iordaniano- 

palestinianNAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). — într-o scrisoare adresată secretarului general al O.N.U. de către reprezentantul permanent al Libanului se arată că, in cursul atacului săvirșit de Israel asupra unor localități din Valea Bekaa, la 23 iunie, patru persoane au fost ucise, multe altele rănite și cauzate mari pagube materiale. Scrisoarea precizează că s-a făcut uz de tot felul de armamente in cursul acestor operațiuni desfășurate de trupele israe- liene, care au durat opt ore. Documentul condamnă noul act de agresiune, care constituie o incălcare a suveranității și integrității teritoriale a Libanului și o violare a Cartei O.N.U. și a dreptului internațional.MOSCOVA 29 (Agerpres). —. Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. ăl PiC.U.S., președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S., l-a primit pe ministrul de externe al Marocului, Abdellatif Fiiali, reprezentant al Comitetului tripartit al Ligii Arabe pentru Liban, constituit prin hotărirea reuniunii la nivel înalt de la Casablanca, relatează agenția T.A.S.S.în cadrul convorbirii au fost a- bordate probleme legate de modalitățile de rezolvare a problemelor din Liban.AMMAN 29 (Agerpres). — La Amman s-au încheiat lucrările Comitetului comun iordaniano-paiesti- nian. Reuniunea a fost consacrată examinării căilor de sprijinire a populației palestiniene din teritoriile ocupate — informează agenția I.N.A. Delegațiile au fost conduse de Marwan ARQassem, vicepremier și ministrul de externe iordanian, și de Mahmoud Abbas, membru al Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei.HANOI 29 (Agerpres). — Yasser Arafat, președintele Statului Palestina, și-a încheiat vizita la Hanoi, unde a avut convorbiri cu Nguyen Van Linh, secretar general al C.C. al P. C. din Vietnam, și cu Vo Chi Cong, președintele Consiliului de Stat al R. S. Vietnam —informează agenția V.N.A.
general al C.C. al P. C. din Grecia, Harilaos Florakis, s-a iritîlnit, joi. cu Andreas Papandreu. liderul Mișcării Socialiste Panelena 1(PASOK), in cadrul consultări- . lor in vederea formării noului guvern elen. Vineri, cind expiră ter- I menul mandatului care i-a fost Încredințat de președintele Republicii Elene. Harilaos Florakis va avea o | ultimă rundă de convorbiri cu o delegație lărgită a conducerii | PASOK, cu reprezentanți ai altor formațiuni și grupări politice din ' țară. .RESTABILIRE. Egiptul și Liba- | nul au hotărit. să restabilească relațiile diplomatice cu începere de la 29 iunie, se arată intr-un comunicat oficial dat publicității la 1 Cairo și Beirut. .PROVOCARE. Autoritățile regimu- I lui de la Seul au pus la cale o nouă provocare militară împotriva unui post al R.P.D. Coreene în zona demilitarizată situată la sud de Pyeunggang, Soldați sud-coreeni i au deschis focul asupra postului în care se aflau membri ai politiei ' civile, tiunînd in pericol viața acestora ti provocînd stricăciuni, I Numai datorită reținerii de care a | dat dovadă personalul de la postul amintit al R.P.D. Coreene, incidentul nu a degenerat intr-un conflict.CATASTROFA AERIANĂ. Un . avion d« pasageri somalez, care efectua un zbor pe ruta Hargeisa— I Mogadisdo, s-a,prăbușit miercuri, la numai 10 minute după decolare. Și-au pierdut viața 30 de persoane, | între care 7 membri ai echipajului.
____________________ I

Ia Ltnnda (16 mai) în vederea examinării diferitelor aspecte legate de realiarea acestui deziderat arzător, iar o lună mai tîrziu s-au reintîlnit intr-o reuniune lărgită in orașul zairer Gbadolite.Aș» cum remarcă agențiile de presă, ultima reuniune s-a înscris prin numârul mare al participanților (superior celui înregistrat la unele conferințe O.U.A, la nivel înalt) și prin modul in care a abordat tema în discuție ca un important moment în activitatea organizației panafrica- ne. Ea a evidențiat cu putere că țările continentului sint hotărîte să-$i rezdve problemele prin forțe proprii, fări nici un amestec din afară. In această privință este semnificativ faptul că eforturile lor de mediere au avut ca rezultat organizarea unei prine întîlniri intre președintele Angolei, Eduardo Dos Santos, cu liderul „Unita", Jonas Savimbi, și crea- rei unui comitet care urmează să stibilească diversele detalii legate de aplicarea planului .de reconciliere nițională in Angola.pesigur, înțelegerile realizate cu prilejul recentei reuniuni Ia nivel îralt reprezintă un important succes pilitic al O.U.A. și al continentului african în întregul său. Ele demon- srează o dată in plus că, oricit de dficile și de îndelungate ar fi tra- fitivele, acestea constituie singura <ale pentru soluționarea problemelor Itigioase. Dar, așa cum remarcă, pe lună dreptate, numeroși observatori lolitici, conflictul din Angola, care iatează de 14 ani, a lăsat urme idînci asupra vieții politice, economice și sociale a Angolei, a căror înlăturare va cere încă multe eforturi din partea poporului angolez. Luind cuvintul la 26 iunie, Ia Luanda, președintele Eduardo Dos Santos a ținut să sublinieze că încetarea ostilităților intre armata angoleză și gruparea antiguvernamentală „Unita" reprezintă „un pas major" spre reconciliere, dar că „mai este de străbătut un drum lung pină la realizarea unității naționale".
Nlcolae N. LUPU

Sarcinile P.C. Chinez in următoarea perioadă
O cuvîntare a tovarășului Jiang Zemin, secretar general 

al C.C, al P.C.C.BEIJING 29 (Agerpres). — Luind cuvintul la o intilnire cu lideri ai partidelor democratice, necomunis- te. chineze. Jiang Zemin, secretarul general al C.C. al P.C. Chinez, a arătat că succesul celei de-a IV-a plehabe a celui de-al XIII-lea Comitet Central al P.C.C. a jucat un rol important nu numai in stabilizarea situației din tară, in ansamblu, dar are și o semnificație de lungă durată pentru continuarea liniei, principiilor și politicii adoptate la a Ilj-a plenară a celui de-al XI-lea Comitet Central al C.C. al P.C.C. în perioada care urmează trebuie depuse eforturi concertate pentru Înfăptuirea sarcinilor importante stabilite. Trebuie să realizăm o activitate educativă de aderare hotări- tă la cele patru principii cardinale și de luptă împotriva liberalismului burghez — a spus el. In continuare, vorbitorul a subliniat că va fi continuată opera de dezvoltare economică a țării și de adincire a reformei, o atenție deosebită urmind să fie
Ședința Comitetului Permanent al celei de-a Vll-a

Adunări Naționale Populare a R. P. ChinezeBEIJING 29 (Agerpres). — La Beijing s-au deschis lucrările celei de-a VIII-a ședințe a Comitetului Permanent al celei de-a Vll-a Adunări Naționale Populare a R.P. Chineze. După cum transmite agenția China Nouă, pe ordinea de zi au fost înscrise, intre altele, studierea și discutarea documentelor celei de-a IV-a Plenare a celui de-al XIII-lea Comitet Central al P.C. Chinez, audierea unui raport cu privire la înăbușirea rebeliunii contrarevoluționare de la Beijing, audierea unui raport cu privire la situația bugetului de stat pe anul 1988.Cuvintul inaugural a fost rostit de
Situația economică a Poloniei în dezbaterea

Biroului Politic alVARȘOVIA 29 (Agerpres). — In cadrul ședinței Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P.. desfășurată la Varșovia. au fost examinate o serie de probleme legate de situația economică a tării. Totodată — informează agenția P.A.P. — Biroul Politic a dezbătut probleme referitoare la pregătirea celei de-a 13-a plenare
Apel la sprijinirea luptei pentru independența 

NamibieiLUSAKA 29 (Agerpres). — Congresul National African (A.N.C.) din Republica Sud-Africană a adresat un apel tuturor locuitorilor țârii să-și exprime solidaritatea cu poporul namibian și să-i acorde sprijin real in vederea victoriei S.W.A.P.O. (Organizația Poporului din Africa de Sud- Vest) la alegerile din luna noiembrie, etapă importantă in procesul
italia: Implicațiile unei crize I 

de guvern prelungiteDupă o lună și jumătate, criza de guvern din Italia se află in a- celași punct inițial. în urma „misiunii exploratorii" a președintelui Senatului, Giovanni Spadolini, fostul premier, Ciriaco De Mita, a fost însărcinat cu formarea viitorului guvern. El și-a început consultările imediat după alegerile pentru parlamentul vest-european, de la 18 iunie, exprimindu-și speranța că va reuși să formeze un cabinet bazat „pe alianța politică și programatică a partidelor care întrunesc consensul constant al italienilor" sau. altfel spus, să reediteze vechea formulă guvernamentală.încă de la declanșarea crizei, observatorii au avansat opinia că soluționarea ei va fi aminată după scrutinul pentru parlamentul vest- european, principalii protagoniști ai vechiului cabinet sperind că rezultatele acestuia le vor întări poziția la masa negocierilor. Așa se explică faptul Că întreaga campanie e- lectorală a reprezentat, ca și in alte țări membre ale C.E.E., mai mult o reflectare a disputelor pe teme de politică internă și mai puțin o dezbatere pe probleme specifice vest-europene. In cadrul campaniei electorale — nota ziarul „II Messag- gero" — s-a vorbit mai mult despre Italia decît despre Europa occidentală. însuși faptul că președintele Francesco Cossiga a pus capăt „misiunii exploratorii" a președintelui Senatului cu o săptămi- nă înainte de consumarea scrutinului a fost apreciat drept un amestec de natură a influența opțiunile electoratului.Dar ce au arătat aceste opțiuni ți cum se vor repercuta ele asupra actualei crize de guvern ? Socialiștii. care se consideră drept un „ac al balanței", au sperat să realizeze un plus de voturi față de alegerile precedente. Aflați într-o continuă ascensiune, ei au obținut acum 14,8 la sută din voturi, ceea ce reprezintă. fără îndoială, un rezultat bun, dar nu de natură să-i permită liderului partidului, Bettino Craxi, să propună o chemare anticipată la urne a electoratului. Poate tocmai de aceea, intr-un interviu publicat, zilele trecute în „II Giornale", secretarul general al Partidului Socialist a ținut să precizeze că, in ce-1 privește, consideră improbabilă recurgerea la alegeri anticipate.Surpriza cea mai mare a alegerilor o reprezintă, desigur, reculul înregistrat de Partidul Democrat- Creștin. Cu 32,9 la sută din voturi, față de 34,3 la alegerile generale din 1987. P.D.C., care din 1946 se află în permanență la conducerea țării, in diverse formule de guvern, a obținut cel mai slab rezultat din istoria sa. Cu toate acestea, democra- ția-creștină continuă să rămină prima forță politică a țării și, după cum relevă observatorii, nu pare in 

acordată dezvoltării industriilor de bază, comunicațiilor, transportului și agriculturii, științei, tehnologiei și învățămintului. De asemenea, va fi continuată politica de deschidere spre exterior, dar reforma de tip socialist și de deschidere este diferită de cea de esență capitalistă susținută de adepții liberalismului burghez. El a arătat că se va îmbunătăți rolul Conferinței Consultative Politice Populare și al altor organizații democratice în viața țării și că forțele democratice vor sprijini P.C.C.Partidul și guvernul se confruntă cu o serie de probleme și dificultăți, in special in legătură cu sarcinile de stabilizare a situației, de dezvoltare a economiei, de eliminare a corupției și de realizare a unității de gindire a poporului, a spus secretarul general al C.C. al P.C.C.In cuvintările lor, liderii partidelor democratice și-au exprimat sprijinul față de hotărîrile plenarei C.C. al P.C.C.

Wan Li. președintele Comitetului Permanent al A.N.P., care a subliniat că R.P. Chineză va continua să dezvolte democrația socialistă și sistemul legal, astfel incit acestea să fie întărite și îmbunătățite continuu. Stabilitatea — a declarat vorbitorul — constituie interesul suprem al Chinei.Wan Li a subliniat, de asemenea. că este necesară continuarea neabătută a liniei de bază a partidului cu privire la rolul major al construcției economice, la respectarea celor patru principii cardinale, la reinnoire și deschidere spre exterior.
C.C. al P.M.U.P.a C.C. al P.M.U.P., care va examina aspecte cu privire la alegerea organelor supreme de stat, va elabora poziția P.M.U.P. privind componenta guvernului. Plenara, precizează P.A.P., va examina, de asemenea, propunerea de convocare a celui de-al XI-lea Congres al P.M.U.P.

de eliberare și independență națională.A.N.C. cheamă, de asemenea, întreaga comunitate internațională să impună sancțiuni obligatorii și cuprinzătoare împotriva regimului rasist de la Pretoria pentru a-1 determina să pună capăt politicii sale de apartheid.

nici un fel dispusă să cedeze frîne- le puterii.Cea de-a doua formațiune politică a țării, Partidul Comunist, a ob- • ținut 27.6 la sută din voturi, față de 26,6 la alegerile parlamentare de acum doi ani. Un rezultat care va influența, fără îndoială, actualele negocieri pentru formarea noului guvern este cel realizat de partidele ce alcătuiesc așa-numit.ul pol laic (republican, liberal și radical), a căror listă a obținut doar 4,4 la sută din voturi. O grupare in plină ascensiune o reprezintă ecologiștii, care, după scrutinul de la 18 iunie. au devenit al patrulea partid al țării, devansînd Mișcarea Socială Italiană — partidul neofascist, în- frint categoric in alegeri. Jîn lumina rezultatelor recentelor ,| alegeri, observatorii sint sceptici in J privința rezolvării rapide a crizei, partidele ce au alcătuit fostul gu- 1 vern fiind acum mult mai circumspecte în legătură cu reînnoirea ,colaborării dintre ele. Ziarul „II Giornale" nu exclude nici posibilitatea recurgerii la alegeri anticipate, care s-ar putea desfășura in toamnă.Deocamdată se așteaptă rezultatele noii runde de consultări inițiate de premierul desemnat. Indiferent de rezultatele acesteia și de soluția ce se va adopta pentru ieșirea din criză, observatorii sint unanimi in a aprecia că aceasta nu va fi de natură să contribuie la soluționarea problemelor de fond ale societății italiene — agravarea șomajului, criminalitatea organizată, decalajul în continuă creștere dintre Nord și Sud, expansiunea galopantă a deficitului bugetar.Chiar tn aceste zile, raportul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.E.C.D.) aprecia că inflația și o balanță deficitară constituie cele mai preocupanta probleme care vor greva perspecti-. vele economiei italiene. Cel mal îngrijorător aspect însă, în opinia autorilor documentului, constă în deteriorarea balanței comerciale datorită, pe de o parte, sporirii importurilor și, pe de altă parte, diminuării exporturilor italiene ca urmare a scăderii progresive a competitivității Italiei în raport cu principalii săi concurenți. Raportul a- vertizează, totodată, șl asupra unei, încetiniri continue a creșterii economice, aceasta urmind să se fixeze, începfnd cu al doilea trimestru al anului 1989, la un ritm de circa 3,5 la sută.Pentru înfruntarea șl rezolvarea acestor probleme complexe, se apreciază Ia Roma, este necesară formarea unui guvern de concertare națională, din care să facă parte toate forțele democratice și progresiste ale țării.
Rada BOGDAN

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Sctntell nr. 1. Tal. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele «e fac la oficiile poștale șl diflzoril din întreprinderi șl lnstitutli. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA*'  — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prefir București, Calea Grivlțel nr, 64—66. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASĂ SCINTEH 40 360


