
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii IndoneziaPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

a primit, vineri, pe Hernan Benny Mochtan, ambasadorul Republicii Indonezia, in legătură cu încheierea misiunii sale în țara noastră.In oadrul întrevederii au fost subli
niate relațiile de colaborare statornicite între România și Indonezia și s-a exprimat dorința de a se acționa pentru dezvoltarea lor in continuare in interesul reciproc, al cauzei păcii, înțelegerii1 și cooperării internaționale.

Ambasadorul indonezian a adresat președintelui Nicolae Ceaușescu, Consiliului de Stat șl guvernului român calde mulțumiri pentru sprijinul ce i-a fost acordat In îndeplinirea misiunii sale in România.
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In prezența tovarășului nicolae ceaușescu

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, vineri, 27 octombrie, au început 
lucrările sesiunii a zecea a celei de-a IX-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

La sosirea în rotonda Palatului Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați cu cele mai calde sentimente de stimă și 
prețuire, cei prezenți ovaționînd îndelung pentru partid și 
secretarul său general, pentru patria noastră socialistă.împreună cu conducătorul partidului si statului nostru, in lojile oficiale au luat loc membrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. si membrii Consiliului de Stat.In calitate de invitat!, la lucrările sesiunii au participat membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, conducători de instituții centrale, organizații de masă si obștești, oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile bucurestene. reprezentanți ai vieții Științifice si culturale.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în tara noas

• Raportul guvernului privind realizarea planului national unic pe primele 9 luni, măsurile pentru îndepli
nirea prevederilor pe trimestrul IV și pe întregul an 1989, precum și Expunerea la Programul privind auto- 
conducerea și autoaprovizionarea, pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroali- 
mentare și bunuri industriale de consum pe anul 1990

• Din cuvîntul participanților la dezbateri

tră. precum si corespondenți ai presei străine.Lucrările sesiunii au fost deschise de tovarășul Nicolae Giosan. președintele Marii Adunări Naționale.La propunerea Biroului Marii Adunări Naționale, a fost adoptată, în unanimitate, următoarea ordine de zi :1. Raportul guvernului privind realizarea planului national unic pe primele 9 luni și măsuri pentru îndeplinirea prevederilor pe trimestrul IV și întregul an 1989.2. Programul privind autoconduce- rea și autoaprovizionarea pentru asi

gurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimenlare șl bunuri industriale de consum pe anul 1990.3. Proiectul Legii Planului national unic de dezvoltăre economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1990.4. Proiectul Legii Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor al Republicii Socialiste România pe anul 1990.5. Proiectul Legii Bugetului de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1990.6. Proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cuprinzînd norme cu putere de lege emise de Consiliul de Stat.Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăsc’ălescu. a prezentat un raport cu privire la primele două puncte ale ordinii de zi.In cadrul dezbaterilor au luat cu- vîntul deputății Ion Radu. Ion Fră- țilă, Elena Pugna, Ion M. Nicolae, Gheorghe Pană. Tamara Dobrin, Vasile Milea, Dinu Daniliuc, Rab Ștefan, Aurel Duma, Gheorghe Bîrlea, Ana Mureșan, Cornel Pacoste.

In ședința de după-amfeză au luat cuvintul deputății Alexandrina Găinușe. Marin Enache. Domokos Magdalena, Mihail Niculescu, Mircea Io- nescu. Viorica Neculau. Pantelimon Ungureanu. Maria Flucsă. Ion Mi- trică. Ion Popescu. Dumitru Constantin. Ștefan Andrei.După dezbateri. Marea Adunare Națională a aprobat. în unanimitate :— Raportul guvernului privind realizarea planului național unic pe primele 9 luni și măsuri pentru îndeplinirea prevederilor pe trimestrul IV și întregul an 1989.— Programul privind autocondu- cerea și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimen- tarc și bunuri industriale de consum pe anul 1990 — cu amendamentele propuse de deputati.în încheierea lucrărilor, președintele Marii Adunări Naționale a anuntat că proiectele de legi aflate în continuare pe ordinea de zi urmează să fie examinate de comisiile permanente de specialitate ale M.A.N. si supuse dezbaterii forului legislativ in cadrul actualei sesiuni. Data reluării lucrărilor in plen va fi anunțată din timp.

MKTMUI EXPUNERE fl TOMSIILII NWUtf CMBSKCB
ILA PIBMM IMIfl A C. C. Hl P. C. B. ~Strălucit program de muncă și luptă revoluționară al întregului nostru popor
In actualele împrejurări internaționale complexe este o ne

cesitate vitală ca activitatea ideologică, teoretică și politico-educa- 
tivă să pună cu putere în evidență forța socialismului științific re
voluționar, să demonstreze științific că numai și numai socialismul 
reprezintă viitorul luminos, de bunăstare și fericire, de libertate și 
pace al întregii omeniri și să demonstreze că victoria socialismului, 
indiferent ce obstacole se ridică, este de neînlăturat, că, mai devre
me sau mai tîrziu, popoarele vor păși pe calea socialismului.

Magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire ia problemele socialismului, ale activității ideologice, politico-educative, de dezvoltare a conștiinței revoluționare, de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului in România, rostită in deschiderea lucrărilor Plenarei lărgite a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, se înscrie ca un eveniment de adincă semnificație politică, teo- retico-ideologică, ca un moment de referință in viața partidului, a poporului, in cronica eroică a edificării! societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră.Semnificația amplă, pe multiple planuri a acestui document se relevă și mai puternic, avindu-se in vedere importanta deosebită a momentului in care s-a desfășurat plenara, m care a fost prezentată expunerea. Mai este putină vreme pină la deschiderea lucrărilor celui de-âl XTV-lea Congres al Partidului Comunist Român, care va da o perspectivă științifică, revoluționară dezvoltării patriei noastre în cincinalul următor si pînă in perspectiva anilor 2000—2010. activității si muncii întregului ponor pentru înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate si înaintare a României spre comunism. în aceste împrejurări, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. analiza științifică a drumului parcurs în edificarea noii orînduiri. a stadiului actual al construcției socialiste pentru a formula răspunsuri clare, realiste și a înarma partidul. întregul popor cu cunoașterea și înțelegerea justă a realităților economico-sociale. a legilor obiective, a principiilor socialismului științific privind căile de dezvoltare a patriei noastre, a omenirii în general, se impune cu forța unui imperativ, a unui comandament istoric.O asemenea dezbatere este cu atît mai necesară în condițiile în care, ne plan mondial, au apărut unele teze si concepții confuze cu privire la făurirea socialismului și la perspectivele luptei revoluționare ; concomitent se intensifică activitatea cercurilor imperialiste, antisocialiste si anticomuniste, de amestec în treburile interne ale țărilor socialiste cu scopul de a destabiliza situația din aceste state, a slăbi și intîrzia opera istorică de făurire a societății dreptății și egalității.Expunerea secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. sintetizează în- tr-o viziune unitară aceste probleme Si preocupări, formulează teze si orientări de mare valoare principială, care, neîndoios, vor înriuri profund dezvoltarea actuală și viitoare. Tocmai această largă deschidere sore analiza științifică, din perspectiva dialecticii revoluționare, a particularităților actualei etape de construcție socialistă, a unor probleme de maximă însemnătate, cum ar fi rolul conducerii politice in progresul de ansamblu al societății, răspunderile sporite ale activității teoretico- ideologice. ca latură componentă a exercitării rolului conducător al partidului, a procesului de conducere. organizare si perfecționare socială. dialectica raporturilor dintre partid si stat, dintre stat și organismele democrației muncitorești-re- voluționare. rolul și răspunderile partidelor comuniste în conducerea procesului istoric de făurire a noii orinduiri. importanta insusirii ideologiei socialismului științific ca o condiție fundamentală a orientării juste a luptei de transformare revoluționară a societății, de conducere științifică a procesului istoric
REALIZĂRI ÎN ECONOMIE

Producție fizică 
peste prevederiEforturile cu care colectivul întreprinderii de Puse de Schimb și Utilaje pentru Industria Chimică din Satu Mare întimpinâ mărețul eveniment din viata comuniștilor și a întregii țări. Congresul al XIV-lea al partidului, s-au materializat în perioada care a trecut din acest an in obținerea unei producții fizice peste prevederi în valoare de peste 130,5 milioane lei. Aceste rezultate au fost posibile în condițiile • depășirii cu 1 750 lei pe persoană a prevederilor de creștere a productivității muncii șl ale reducerii cheltuielilor materiale. In ultima perioadă au fost livrate înainte de termen diferitelor unități ale industriei chimice, farmaceutice si cosmetice din tară utilaje de înaltă tehnicitate.
Tehnologii noiPreocuparea constantă a colectivului de oameni ai muncii de la întreprinderea de Mecanică Fină din Sinaia pentru introducerea în producție a unor procedee tehnice 

de făurire a noii orînduiri. a întăririi solidarității partidelor comuniste si muncitorești, pentru triumful telurilor socialiste, al idealurilor de dreptate si egalitate socială. îndreptățesc aprecierea că recenta expunere poartă girul unui remarcabil document programatic, ce marchează un nou și important moment în desfășurarea cu succes a construcției societății socialiste multilateral dezvoltate in România.Expunerea pune cu putere în relief marile virtuti dialectice, revoluționare ale gîndirii tovarășului Nicolae Ceaușescu. rolul său hotări- tor în promovarea consecventă a principiilor fundamentale ale socialismului științific. în aplicarea lor creatoare, potrivit particularităților țării noastre, fiecărei etape de construcție socialistă, in generalizarea teoretică a experienței revoluției și construcției socialiste în România, în analiza profundă, cuprinzătoare a evoluției socialismului, a situației internaționale. în promovarea unor soluții îndrăznețe, realiste, in consens cu cerințele progresului socialist. ale păcii in lume.
Din multitudinea tezelor, orientărilor și aprecierilor cuprinse în expunere, o deosebită pregnanță și actualitate capătă ideea potrivit căreia socialismul științific a a- părut și s-a dezvoltat intr-o permanentă luptă eu viziunile utopice, cu concepțiile burgheze și mic burgheze. cu diferite variante de anarhism, reformism sau lichidatorism, cu alta cuviințe ou concepții pseudorevoiuțio- nare, care puteau să onienteze pe un drum greșit, pe direcții false potențialul de luptă al proletariatului, al maselor muncitoare. Prin întregul ei spirit, expunerea demonstrează convingător că valabilitatea acestui adevăr nu se limitează doar la perioada de inceput a socialismului științific, ci reprezintă o legitate a dezvoltării continue, a evoluției permanente a concepției despre lume și societate a clasei muncitoare. Tocmai pentru că reprezintă victoria spiritului revoluționar in mișcarea muncitorească, pentru că a dat și continuă să dea o perspectivă limpede luptei unite a clasei muncitoare pentru transformarea radicală a societății bazate pa exploatare si asuprire, pentru că reprezintă călăuza de neînlocuit in procesul istorie de făurire a noii societăți, socialismul științific a fost șl este supus unor critici izvorite citeo- dătă din neînțelegerea esenței sala revoluționare, dar cel mai adesea din situarea pe poziții politice și sociale antagonice cu cele ale clasei muncitoare, ala maselor populare — așa cum se întîmplă și în prezent, cind cercurile cele mai reacționare, apărătorii declarați ai capitalismului întrețin și promovează atacuri virulente față de ideologia clasei muncitoare, față de socialism, cu vădita preocupare de a denigra și discredita socialismul, de a acționa pentru destabilizarea țărilor socialiste. A lupta împotriva acestor poziții, a dezvălui cu toată forța slăbiciunea. netemeinicia, funcția lor reacționară este nu numai o datorie politică. ai un comandament izvorît din esența concepției revoluționare despre lume și societate, o modalitate fundamentală de a contribui la continua îmbogățire, la dezvoltarea sa în concordanță cu exigențele luptei de clasă, cu particularitățile fiecărei etape de dezvoltare socială. Este un motiv de adincă mîndrie patriotică, de autentică satisfacție faptul că, prin glasul său cel mai autorizat, partidul nostru exprimă profundul atașament la țelurile socialismului științific, voința neslăbită de a face ca ele să triumfe, demonstrînd că nu este datorie mai importantă pentru 
noi. de înaltă eficientă, s-a materializat în realizarea unei tehnologii de tratament termic în vid al otelurilor rapide folosite la fabricarea aparaturii de injecție, care asigură, comparativ cu vechea tehnologie. o rezistentă sporită la uzură a reperelor tratate si obținerea unor economii la energia electrică de 5 000 MWh pe an. la materiale tehnologice in valoare de 1,6 milioane lei, și creșterea productivității muncii cu 50 la sută.
Rezultate ale modernizăriiIn întreprinderile industriale și unitățile economice din județul Mures se desfășoară acțiuni susținute pentru ' înfăptuirea ritmică a obiectivelor cuprinse in programul de măsuri de modernizare si organizare a producției, cit si a produselor de tehnică nouă, de calitate superioară. Rod al acestei preocupări. în care sint antrenați peste 50 000 de oameni ai muncii — specialiști, cercetători, economiști. analiști și cadre didactice din învătămîntul superior — în întreprinderile industriale, unitățile e- conomice. pe șantiere si în alte unități productive au fost aplica

NICOLAE CEAUȘESCUun partid revoluționar decit aceea de a asigura transpunerea consecventă în v.ață a valorilor și opțiunilbr fundamentale ale socialismului revoluționar, de a înfăptui aspirațiile multiseculare ale maselor, de dreptate șl egalitate socială, de libertate și independență națională.In spiritul aprecierilor cuprinse în expunere, principala modalitate de a apăra și promova idealurile socialiste, de a contracara și combate tendințele ce li se opun este prezentarea convingătoare a realizărilor impresionante obținute în edificarea noii orînduiri, a capacității socialismului de a soluționa în mod superior problemele dezvoltării, de a asigura condiții mai bune de viață omului, dezvoltării personalității umane. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, succesele dobândite în edificarea noii orînduiri trebuie să f.e tratate și înțelese in strînsă și indisolubilă legătură cu structurile social- economice care le-au făcut posibile, cu orientările politice care au slujit asemenea înfăptuiri. Dacă, astăzi. România a lichidat definitiv exploatarea, dacă producția sa industrială și economică a crescut atît de mult, dacă toate zonele țării s-au dezvoltat în lumina unei concepții unitare și armonioase, dacă învățămintul. cultura, știința și asistșnța sanitară au cunoscut progrese considerabile, a- ceasta se datorează, in primul rînd. sistemului politic al țării, avind drept centru vital partidul politic al clasei muncitoare, bazei economice a acestui sistem, alcătuită în principal din existenta noilot relații de proprietate. politicii partidului de dezvoltare accelerată a tării, strategiei sale de promovare consecventă a progresului economico-social.
Procedînd astfel — așa cum sublinia secretarul general al partidului — activitatea politico-ideo- logică își va îndeplini la un nivel superior misiunea de a desprinde și a pune în lumină concluzii, învățăminte de mare importanță, de a inarma partidul și poporul cu perspectivele clare de înaintare neabătută spre orizonturile luminoasă ale societății comuniste : „Activitatea ideologică, teoretică. polițico-educativă trebuie să pună cu putere in evidență toate a- ceste mărețe transformări revoluționare și realizări obținute de poporul român pe calea socialismului, să tragă învățămintele și concluziile din întreaga activitate practică de pină acum, subliniind cu putere învățămintele pentru viitor, inarmind partidul, întregul popor cu o concepție revoluționară, de mare perspectivă, care să lumineze calea spre cele mai înalte piscuri — spre comunism I",Ca proces obiectiv necesar, menit să asigure corelarea strînsă dintre cerințele vieții sociale șl cele ale practicii concrete, perfecționarea economico-socială se înscrie între permanențele activității de conducere politică a societății, între prioritățile aoesteia. In vastul proces revoluționar inițiat după Congresul al IX-lea, cu aportul hotăritor al tovarășului Nicolae Ceaușescu, au fost dezvoltate în mod creator principalele concepte și principii ale teoriei revoluționare. Au fost îmbogățite teze și aprecieri, cum ar fi cele referitoare la rolul conducător al partidului, răsounderile statului socialist, dezvoltarea democrației revoluționare, teoria contradicției, concepția despre națiunea socialistă, viziunea asupra industrializării socialiste, corelație industrie-agricultură, s-au promovat teze și aprecieri noi, cum sint societatea socialistă multilateral dezvoltată, partidul ca centru

(Continuare în pag. a V-a) 
te. în perioada care a trecut din acest an. numeroase măsuri de o mare eficientă economică. Astfel, pe baza acestora a fost obținut, un spor de productie-marfă în valoare de peste 1.1 miliarde lei. din care producția de export reprezintă 534,9 milioane lei.

Succese ale minerilorColectivul de muncă de la întreprinderea Minieră Căpeni, din Ba- raolt, continuă să se mențină pe un loc fruntaș în întrecerea socialistă. Pînă in momentul de față, el a înregistrat o depășire a sarcinilor de plan la productia-marfă de 6,7 la sută, in condițiile realizării unor importante economii de metal, combustibil și energie electrică. Producția suplimentară a fost obținută pe seama creșterii productivității muncii, indicator care, pe nouă luni ale anului, a fost realizat în proporție de 105,9 la sută. Așa cum ne spunea directorul întreprinderii, Ar- cadie Boroș, colectivul de mineri de aici este preocupat permanent de folosirea integrală a capacităților de producție, de reducerea cheltuielilor materiale la 1 000 lei producție- marfă, indicator la care întreprinderea înregistrează economii de 8,4 lei.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIQNALE
Raportul guvernului privind realizarea planului național unic pe primele 9 luni, 

măsurile pentru îndeplinirea prevederilor pe trimestrul IV și pe întregul an 1989, 
precum și Expunerea la Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea 
pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare 

și bunuri industriale de consum pe anul 1990 
prezentate de tovarășul CONSTANTIN DĂSCĂLESCU, 

prim-ministru al guvernuluiMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Secretar general al Partidului Comunist Român,Președinte al Republicii Socialiste România,Stimate tovarășe deputate șl stimați tovarăși deputat*.In numele guvernului, vă rog să-mi permiteți să prezint Marii Adunări Naționale Raportul privind modul în care s-au îndeplinit sarcinile de plan și măsurile pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a prevederilor pe trimestrul IV șl întregul an 1989, precum și Expunerea la Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe anul 1990.Ne aflăm Încă sub puternica Impresie a magistralei expuneri a mult iubitului nostru conducător, rostită la recenta Plenară lărgită a Comitetului Central, eveniment politic de mare însemnătate în viața partidului și poporului, care se integrează organic in ampla activitate politico-organizatorică desfășurată pentru Îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, lntîmpinarea cu noi și remarcabile sucoese a Congresului al XIV-lea al partidului, Înfăptuirea sarcinilor și indicațiilor strălucitului strateg al edificării comunismului in patria noastră, președintele României Socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Folosesc și acest prilej pentru ■ exprima nețărmurita bucurie și adeziunea totală la Hotărîrea privind realegerea in funcția supremă de secretar general al partidului a celui mai iubit fiu al poporului, conducător revoluționar de excepție, promotor neobosit al Independenței și suveranității României, luptător j consecvent pentru socialism, > pace și colaborare, personal ita- • te proeminentă a lumii politice contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Aceasta este ■ opțiunea istorică fundamentală l pentru partidul șl poporul nos- itru, chezășia sigură a realizării cu succes a mărețelor obiective de dezvoltare generală a patriei și înaintare neabătută a națiunii spre înfăptuirea visului de aur al omenirii — comunismul.Strălucita expunere prezentată in plenară de secretarul general al partidului constituie un program de inestimabilă valoare teoretică și practică, ce i întregește, în mod fericit, monumentala operă social-politi- ■ că, economică și filozofică a to-*. varășului Nicolae Ceaușescu,■ înscriindu-se ca o remarcabilăi contribuție la dezvoltarea crea-■ toane a tezaurului glndirii re-’ volutionare, la îmbogățirea fon-E dului de eur al spiritualitățiit. românești și universale. Uriașa! bogăție de idei cuprinse în a-! coastă excepțională expunere,care sintetizează, tntr-o largă concepție unitară, strategia dezvoltării societăți! românești, reliefează cu putere viziunea , profundă ș! acțiunea revoluționară ale secretarului general al partidului, rolul său hotăritor in aplicarea creatoare a adevă- i rurilor generale ale materialts-, mulul dialectic si istoric, alesocialismului științific la coni' dițiiile concrete ale actualei e- tape de dezvoltare a țării.Transformările revoluționare, de dimensiuni fără precedent, pe care le-a cunoscut România în perioada ce a trecut de la Istoricul Congres al SX-lea confirmă Justețea concepție! o- rlginale, științifice a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind continuitatea procesului de construire a socialismului cu poporul și pentru popor, afirmarea cu putere a democrației muncitorești-revoluționare în condițiile formării omului nou, înaintat, cu un orizont larg de înțelegere și cunoaștere, constructor conștient al socialis- mulu! si comunismului.Doresc să evidențiez că originalul concept românesc al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate reprezintă o contribuție majoră la îmbogățirea teoriei științifice și practicii revoluționare a clasei muncitoare. El se întemeiază pe dezvoltarea puternică a forțelor de producție, pe transpunerea în viață a cuceririlor revoluției teh- nico-ștlințifice, pe perfecționarea relațiilor de producție șl sociale.Actuala etapă de edificare a socialismului în România înseamnă, In concepția partidului nostru, construirea unei economii avansate, de mare randament. bazată De întărirea proprietății socialiste, de stat șl cooneratlste. pe o industrie si o agricultură modernă. De creșterea DT,oductivitătii muncit și a ef'rientel economice In întreaga activitate, dezvoltarea stilntel, învățămintului sî cu’turi’. ridicarea neconten’tă a nivelului de trai. rf’-marea nut°mlcă a persn-nl'tStb vma^e. O confirmare strălucită a politicii partidului nostru comunist, ce demonstrează vigoarea șl puterea economiei românești, o reprezintă lichidarea datoriei externe, acțiune de înalt prestigiu și larg răsunet internațional, care a marcat cucerirea deplină a independenței economice șl politice a țării.

Stimați tovarăși,In perioada care a trecut de la începutul anului, colectivele de oameni al muncii din toate ramurile și sectoarele economiei au desfășurat o intensă activitate în vederea înfăptuirii prevederilor de plan și a transpunerii cu fermitate în viață a orientărilor și sarcinilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru utilizarea eficientă a potențialului productiv al țării, intrarea în exploatare de noi capacități, reducerea consumurilor și valorificarea cu randament superior a resurselor materiale și energetice, sporirea substanțială a eficienței economice;In acest cadru, pe primele 9 luni, față de perioada corespunzătoare din anul trecut, producția-marfă industrială a crescut cu aproape 7 la sută, iar producția netă cu 8 la sută. S-au aplicat cu rezultate bune măsurile și programele de organizare și modernizare a tehnologiilor pe baza celor mai noi cuceriri ale științei șl tehnicii, a sporit productivitatea muncii și s-au diminuat costurile de producție. S-a acționat cu fermitate pentru identificarea de noi posibilități de accentuare a rolului factorilor intensivi prin optimizarea fluxurilor de fabricație. îmbunătățirea pregătirii, lansării și urmăririi producției, folosirea mal bună a mașinilor, utilajelor și instalațiilor.Cu toate acestea, prevederii® de plan nu s-au îndeplinit integral, înregistrîndu-se unele ră- mineri în urmă în realizarea ritmică a producției fizice din industria extractivă, energetică. metalurgie, chimie, construcții de mașini și industria ușoară.S-au menținut unele neajunsuri în punerea în funcțiune la termenele prevăzute a noilor capacități de producție și in gospodărirea judicioasă a materialelor de construcții. De asemenea, s-au manifestat lipsuri șl în domeniul producție! de export și vămuirii mărfurilor, unde majoritatea ministerelor au restanțe față de programul aprobat. Nerealizarea în Întregime a sarcinilor de plan a fost determinată, !n principal, de Insuficienta preocupare a consiliilor de coordonare a activității pe ramuri, a conducerii unor ministere, centrale șl întreprinderi care nu s-au implicat cu hotă- rlre !n soluționarea operativă a problemelor cu care s-au confruntat unitățile, nu au acționat, întotdeauna, pentru mai buna organizare a producției ș! a muncii, pentru introducerea unei ordini desăvîrșite.Stimați tovarăși deputați,Trăgînd toate Învățămintele din neajunsurile manifestate in perioada care a trecut de la începutul anului, avem datoria să acționam cu hotărire, în spiritul înaltelor exigențe formulata de tovarășul Nicolae Ceaușescu, seare tarul general al partidului. președintele Republicii, pentru aplicarea întocmai a măsurilor stabilite, care să asigure creșterea răspunderii tuturor cadrelor de conducere — de la consiliile ministerelor și centralelor, comitetele executive ale consiliilor populare . pină la organele de conducere colectivă din întreprinderi —, organizarea corespunzătoare a proceselor de producție, întărirea ordinii și disciplinei in toate unitățile din economie. Vom a- sigura astfel . încheierea cu succes a lunii octombrie. întîm- pinarea Congresului al XIV-lea al partidului cu realizări remarcabile. demne de importanta istorică a acestui măreț eveniment. îndeplinirea in cele mai bune condiții a sarcinilor de plan pe trimestrul IV și întregul an 1989.Se Impune să acționăm cu mai multă hotărire în vederea înfăptuirii Întocmai a programelor aprobate de conducerea partidului pentru sectorul industriei extractive. Măsuri cu totul deosebite trebuie să luăm pentru folosirea mai bună a utilajelor din subteran și cariere, realizarea producțiilor fizice prevăzute la cărbune, șl îndeosebi la huila cocsificabilă, funcționarea la parametrii stabiliți a instalațiilor de preparare. asigurarea tuturor abatajelor și posturilor de lucru cu forța de muncă necesară. Va trebui să intervenim cu toată fermitatea pentru terminarea, in cel mai scurt timp, a livrărilor de cărbune la centralele electrice, pentru constituirea stocului de iarnă la nivelul programat. La țiței și gaze, vom lua măsuri mai energice pentru organizarea temeinică a activității de forai și extracție, executarea la timp șl de calitate a tuturor lucrărilor de intervenție și de reparații, punerea în stare de funcționare a întregului parc de sonde active, concomitent cu urgentarea încheierii probelor de producție și intrarea în exploatare a noilor sonde.In centrul preocupărilor vom situa crearea condițiilor necesare în vederea îndeplinirii întocmai a sarcinilor din programul energetic aprobat pentru perioada de iarnă, acordind toată atenția finalizării, cit mai grabnice, a reparațiilor capitale, sporirea producției de energie electrică pe cărbune, funcționarea la capacitate a sistemului energetic național. în toate ramurile și sectoarele de activi

tate vom acționa cu hotărire pentru respectarea strictă a normelor de consum de combustibili și energie electrică, pentru creșterea gradului de utilizare a resurselor energetice refolo- sibile și a surselor de energie neconvențională.In metalurgia șl chimie, ramuri care asigură materialele de bază pentru întreaga economie. vom pune pe primul plan preocuparea pentru încărcarea deplină și funcționarea in siguranță a tuturor instalațiilor tehnologice în vederea realizării nivelurilor zilnice de producție prevăzute în plan. O a- tenție deosebită vom acorda respectării riguroase a programelor de fabricație și de livrare a tuturor sortotipodimensiu- nilor, încadrării în disciplina contractuală și de plan.Sarcini de mare importanță revin construcțiilor de mașini și electrotehnicii pentru recuperarea de urgență a rămine- rilor în urmă în livrarea utilajelor si instalațiilor destinate obiectivelor de investiții cu punere în funcțiune în acest an. realizarea exemplară a cooperărilor din industria orizontală, îndeplinirea prevederilor referitoare la asimilarea de noi produse cu performante ridicate. înlocuirea în măsură sporită a metalelor neferoase, a materialelor scumpe și deficitare, ridicarea substanțială a nivelului tehnic și calitativ al produselor.In industria de prelucrare a lemnului vom acționa pentru îmbunătățirea structurii producției, creșterea prioritară a fabricației sortimentelor cu consumuri reduse, care valorifică superior masa lemnoasă și celelalte materiale.Măsuri deosebite trebuie luate In industria ușoară pentru diversificarea gamei sortimentale a produselor, mai buna organizare a programării și lansării în fabricație, acordîndu-se o atenție prioritară producției pentru export. Vom urmări ou mai multă consecvență aducerea la îndeplinire a programelor aprobate privind realizarea unor produse de calitate superioară, cu greutăți specifice reduse, care să valorifice în mai mare măsură materiile prime indigene, precum și materialele recuperabile și refolosibile.în agricultură, așa cum sublinia tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, va trebui să acționăm cu mail multă hotărire pentru strângerea, depozitarea și păstrarea în cele mai bune condiții a recoltei, a întregii producții agricole, să facem tot ce este necesar pentru a pune baza unei recolte bune în anul viitor. în zootehnie, preocupările vor fi orientate in vederea creării condițiilor necesare asigurării efectivelor de animale prevăzute în plan la toate speciile, urmărin- du-se realizarea indicilor de natalitate, a sporurilor de greutate stabilite, aplicarea cu fermitate a tuturor măsurilor referitoare la dezvoltarea bazei furajere.în domeniul investițiilor, va trebui să luăm măsuri mai ferme pentru recuperarea rămîne- rilor în urmă in punerea în funcțiune a noilor capacități, intensificarea ritmului de montaj, îmbunătățirea organizării producției și a muncii pe șantiere, încadrarea cu strictețe în normele de consum.Stimați tovarăși,în atenția ministerelor, Județelor. centralelor, întreprinderilor, a tuturor colectivelor de oameni ai muncii trebuie să situăm mai ferm realizarea exemplară a planului la export, condiție esențială pentru dezvoltarea puternică, în continuare, a patriei noastre. In perioada care a mai rămas pină la sfirșitul anului, va trebui să acționăm cu mai multă fermitate pentru pregătirea corespunzătoare a producției de export, alocind, în a- cest scop, din timp, toate resursele necesare. Vom asigura o urmărire atentă și un control exigent pe tot fluxul tehnologic de fabricație, astfel incit produsele să se realizeze la parametrii tehnico-calitativi prevăzut! în contractele încheiate cu partenerii externi. Măsuri deosebite va trebui să luăm pentru intensificarea activității de expediere și vămuire a mărfurilor, în fiecare întreprindere vom urmări rezolvarea operativă a tuturor problemelor care condiționează livrarea produselor existente în stoc și asigurarea mijloacelor de transport.Pornind de la orientările șl indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele țării, vom pune în centrul preocupărilor realizarea întocmai a măsurilor prevăzute în programele de organizare și modernizare a proceselor de producție, aplicarea fermă a principiilor autoconducerii și auto- gestiunii economico-financiare. Va trebui să asigurăm desfășurarea întregii activități în spirit revoluționar, astfel incit fiecare cadru de conducere din economie să-șd facă pe ddplin datoria, să acționeze pentru instaurarea unei atitudini mai hotărî- te și mai responsabile față de muncă, fată de înfăptuirea întocmai a prevederilor de plan.O atenție deosebită vom acorda promovării cu consecvență a noului In întreaga economie, îm

bunătățirii continue a calității producției și ridicării nivelului performanțelor tehnico-funcțio- nale ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor, astfel incit să asigurăm sporirea substanțială a ponderii produselor tehnicii de vîrf și o înaltă valorificare a mărfurilor românești pe piețele externe.Vom acționa pentru creșterea continuă a calificării întregului personal muncitor și perfecționarea pregătirii profesionale, urmărind respectarea riguroasă a normelor tehnice și a disciplinei tehnologice, utilizarea deplină a timpului de muncă, asigurarea unei eficiente ridicate în toate sectoarele de activitate.Vom lua cele mai hotărîte măsuri în vederea rentabilizării, în cel mai scurt timp, a produselor și activităților cu pierderi, lichidării oricăror forme de risipă șl gospodărire necorespunzătoare a fondurilor materiale și bănești încredințate colectivelor de oameni ai muncii. în acest cadru, o atenție deosebită vom acorda intensificării reducerii consumurilor în toate sectoarele, cu deosebire în metalurgie, chimie, materiale de construcții șl industria ușoară, desfășurării in cele mai bune condiții a aprovizionării tehnico-materiale, încadrării stricte în stocurile normate, introducerii în circuitul economic a tuturor stocurilor supranorma- tive, accelerării vitezei de rotație a mijloacelor circulante. întăririi ordinii și disciplinei In acest domeniu. Vom acționa cu mai multă hotărire pentru asigurarea condițiilor necesare echilibrului material al planului, prin îmbunătățirea randamentelor de prelucrare a materiilor prime și materialelor, creșterea gradului de utilizare a materialelor refolosibile și recuperabile.Stimați tovarăși deputați,Vasta activitate desfășurată de partid în toate domeniile a concentrat eforturile oamenilor muncii, ale întregii națiuni pentru "făurirea" societății socialista multilateral dezvoltate, care asigură deplina dreptate socială, a- devăratele condiții pentru creșterea permanentă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor. în acest cadru se înscrie și. programul de autocon- ducere și autoaprovizionare pe anul 1990, elaborat pe baza indicațiilor și sub conducerea nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cară reflectă grija și preocuparea statornică a partidului și statului nostru pentru asigurarea tn cele mai bune condiții a aprovizionării populației ou produse agroalimentare, bunuri industriale de larg consum și servicii. In conformitate cu prevederile acestui program, se va asigura o bună aprovizionare a populației, cu carne, pește, lapte, produse lactate, ulei, zahăr și produse zaharoase, legume, fructe și alte produse agroalimentare, la care se vor înregistra creșteri substanțiale față de 1989. Demn de evidențiat este faptul că, Ia carne și preparate din carne, pește și produse din pește și altele, sporurile prevăzute în program depășesc cu "mult normele mondiale.Pentru realizarea exemplară a nivelurilor prevăzute, va trebui să acționăm cu întreaga responsabilitate in vederea îndeplinirii întocmai a prevederilor de plan. In acest scop, vom urmări zilnic și vom acționa cu fermitate ca ministerele, centralele, întreprinderile și consiliile populare să-și îndeplinească integral sarcinile de producție și de livrare la fondul pieței a tuturor produselor prevăzute în Programul de autoaprovizionare.Vom lua măsuri hotărit® pentru a se crea condițiile necesare care să asigure creșterea producției în unitățile agricole de stat și cooperatiste, îndeplinirea integrală și ritmică a livrărilor la fondul centralizat al statului in cantitățile planificate pe fiecare județ, sporirea contractărilor și achizițiilor de produse agroalimentare din gospodăriile populației. Vom acționa ferm pentru mal buna organizare a comerțului și alimentației publice, întărirea ordinii și disciplinei, repartizarea corespunzătoare a mărfurilor în rețeaua comercială, respectarea strictă a normelor de calitate pentru toate produsele destinate aprovizionării ritmice a populației. O atenție deosebită vom acorda realizării sarcinilor referitoare la dezvoltarea prestărilor de servicii potrivit programului stabilit, pu- nind un accent mal mare pe diversificarea largă și îmbunătățirea calității acestora, în vederea satisfacerii necesităților populației in proporții mult sporite față de acest an.Stimați tovarăși deputați,Exprimînd atașamentul deplin față de înțeleaptă politică a partidului nostru, în numele guvernului, asigur Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. președinte al Republicii Socialiste România, că vom imprima un stil de lucru mal dinamic și exigent la toate verigile organizatorice din economie, conștienți fiind că fără o muncă bine organizată, controlată șl îndrumată nu se pot obține rezultate corespunzătoare.

Vom acționa cu Intransigență, combativitate și răspundere pentru Îmbunătățirea muncii în fiecare minister, centrală și întreprindere, astfel incit întreaga activitate economică și socială să se desfășoare potrivit Planului national unic. în spi
Din cuvintul participanților la dezbateri

CUVINTUL DEPUTATULUI CUVINTUL DEPUTATEI
ION RADU ELENA PUGNAMult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășa și stimați tovarăși deputați,Actuala sesiune a Marii Adunări Naționale se desfășoară in atmosfera de înălțătoare trăire și mindrie patriotică, generată de magistrala dumneavoastră expunere, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, amplă analiză științifică a vieții contemporane ce îmbogățește in chip strălucit zestrea teoriei și practicii partidului nostru privind construcția socialistă, patrimoniul gindirll revoluționare universale, grandios program de dimensiuni naționale pentru întreaga activitate ideologică și politico-e- ducativă, grăitoare pildă de patriotism, de dragoste fierbinte și credință nestrămutată în valorile inconiundabile ale socialismului și comunismului, cea mai dreaptă și umană societate cunoscută pină acum in istorie.Permitețl-mi ca șl In acest cadru să aduc tovarășului Nicolae Ceaușescu un omagiu fierbinte și profunda recunoștință, celui care, în cei 25 da ani ce au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, intruchipind cele mai înalte virtuți ale poporului nostru, a găsit în trecutul nostru de muncă și de luptă, forța, crezul și garanția izbinzii in propria-i muncă și luptă, pentru construcția și înflorirea nouă, socialistă și comunistă a vetrei noastre străbune. Marele nostru conducător a dinamizat Întreaga dezvoltare economico-socia- lă a țării, a făcut din independența și suveranitatea națională cheia de boltă a progresului rapid și multilateral al patriei. al afirmării sale fără precedent in lumea contemporană. Pentru toate acestea, ii vom da mult stimatului și Iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu toată dragostea și căldura inimilor noastre, la cel de-al XIV-lea Congres al partidului, votul de reinvestire In Înalta funcție de secretar general al partidului.Exprimăm, de asemenea, sentimentele noastre de înaltă prețuire și gratitudine tovarășe! Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională pentru

CUVINTUL DEPUTATULUI 
ION FRĂTILĂMult Iubite șl stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Actuala sesiune a Marii Adunări Naționale, care dezbate documente de deosebită însemnătate pentru dezvoltarea eco- nomico-socială a patriei și ridicarea nivelului de trai material ți spiritual al întregului nostru popor, se desfășoară in atmosfera de vibrantă ți înălțătoare trăire patriotică, generată de magistrala expunere prezentată Plenarei lărgite a Comitetului Central de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Prin conținutul său dialectic, original, profund științific, prin tezele de inestimabilă valoare teoretică șl practică privind problemele socialismului, ale activității ideologice și politico-educative, Expunerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, se constituie, pentru întregul partid și popor, intr-un însuflețitor document programatic de analiză științifică a proceselor interne și internaționale, într-o nouă contribuție la aplicarea creatoare a legităților și principiilor generale ale socialismului științific, la condițiile și particularitățile concret istorice, la Îmbogățirea patrimoniului glndirii si practicii revoluționare.Omagiind neobosita activitate a ilustrului nostru conducător, genial făuritor al noii societăți pe pămintul nostru strămoșesc, comuniștii, toți cei ce trăiesc și muncesc în județul Prahova, Intr-un glas cu întreaga țară, tși exprimă dorința fierbinte ca la cel de-al XIV-lea Congres, tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales in funcția supremă de secretar general al partidului. văzind in aceasta o opțiune istorică fundamentală, chezășia Înfăptuirii grandioasei opere de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului In România, spre binele și fericirea Întregului nostru popor.Permiteți-ml ca, tn numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Prahova, să aduc și cu acest prilej un fierbinte omagiu tovarășei Elena Ceaușescu pentru contribuția remarcabilă adusă la elaborarea și Înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, a programelor de dezvoltare și modernizare continuă a economiei naționale, la înflorirea științei, învățămintului ți culturii • românești.Referindu-se In continuare la succesele obținute de oamenii muncii prahoveni In realizarea sarcinilor de plan, vorbitorul a arătat că 33 de unități econo

rit revoluționar, la nivelul cerințelor actualei etape de dezvoltare a țării, pentru a întim- pina, cu noi și importante realizări, Congresul al XIV-lea al partidului — Congresul victoriei socialismului in tara noastră. Vum face totul pentru înfăptui

activitatea consacrată elaborării și înfăptuirii politicii partidului și statului nostru, dezvoltării economico-sociale a patriei, îndrumării, cu inaltă competență, a muncii ideologice șl politico-educative, a științei, învățămintului și culturii românești.Răspunzînd celor care ponegresc realizările socialismului, noi. cei ce muncim în industria constructoare de mașini și metalurgie, asemenea intregului popor, le răspundem ferm și răspicat, așa cum dumneavoastră ați demonstrat, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că numai socialismul, bazat pe o strategie științific fundamentată, pe întărirea si dezvoltarea proprietății socialiste de stat și cooperatiste, pe un raport just între acumulare și consum, a permis patriei, îndeosebi după cel de-al IX-lea Congres ai partidului, o creștere spectaculoasă a forțelor de producție, un înalt ritm de dezvoltare eco- nomico-socială.In acest cadru, vorbitorul • subliniat că oamenii muncii din ramurile metalurgie si con- struții de mașini, au obținut in acest an rezultate superioare la producția-marfă, față de a- ceeași perioadă a anului trecut.Cu toate acestea, a arătat vorbitorul, rezultatele obținute pe 9 luni din acest an nu s-au ridicat la nivelul sarcinilor stabilite și nu reflectă posibilitățile și baza tehnico-materială de care dispun ramurile construcții de mașini și metalurgie.Sîntem conștienți că trebuie să lucrăm mai mult ți mai bine, să acționăm mai hotărit, în spirit revoluționar, așa cum ne-ați cerut dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară lărgită a Comitetului Central, pentru eliminarea lipsurilor din activitatea noastră, Întărirea spiritului de răspundere, de ordine și disciplină in toate unitățile economice.Toți cei ce muncim în industria . constructoare de mașini șl metalurgie ne angajăm, asemenea întregului nostru popor, să acționăm cu hotărire pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin, pentru a fi in măsură să raportăm marelui forum al comuniștilor realizări tot mai mari pe măsura timpului și epocii pe care le trăim.

mice au raportat pină la această dată îndeplinirea prevederilor de plan pe primii 4 ani ai actualului cincinal, fapt ce le permite să realizeze, pină la sfârșitul anului, o producție suplimentară in valoare de 2,4 miliarde lei. iar in agricultură au fost obținute cele mai mari producții din istoria județului.Trăgind toate învățămintele din magistrala dumneavoastră expunere, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, a spus vorbitorul, vom acționa permanent pentru Întărirea roiului conducător al organelor și organizațiilor de partid In unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii dan județul nostru in vederea Înfăptuirii neabătute a programelor de dezvoltare economiico-soctia- lă. Vom perfecționa oontinuu activitatea politico-âdeolcgică, de creștere a conștiinței revoluționare, a spiritului de răspundere al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, pentru promovarea fermă a principiilor socialiste și comunista da viață și de muncă, in toate domeniile de activitate. Pe baza orientărilor cuprinse In cuvîn- tarea tovarășei Elena Ceaușescu la plenara Consiliului Național al Științei și învățământului, vom completa cu noi măsuri programele de modernizare a proceselor de producție pentru a asigura valorificarea superioară a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei, sporirea mai accentuată a nivelului tehnic și calitativ al produselor noastre și, pe această bază, creșterea oontribuției județului la activitatea de export a țării.Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum, reflectă preocuparea permanentă 
a partidului ș! statului nostru pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației, ridicarea continuă a calității vieții Întregului popor. Raportez Marii Adunări Naționale că șl In județul! nostru au fost luate toate măsurile pentru realizarea in bune condiții a producțiilor prevăzute, astfel incit să asigurăm tot ce este necesar bunei aprovizionări a populației cu cantități corespunzătoare de mărfuri agroalimentare și de larg consum.Exprimindu-ml deplinul acord fată de documentele supuse dezbaterii Marii Adunări Naționale, vă asigur că vom acționa cu deplină fermitate și răspundere comunistă pentru întărirea spiritului revoluționar al comuniștilor. al tuturor oamenilor muncii din județul nostru, pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin in acest an și In Întregul cincinal, pentru a Intîmplna cel de-al XIV-lea Congres al partidului cu noi și tot mal mari realizări. 

rea întocmai a orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului. revoluționarul consecvent, ctitorul României socialiste moderne, care de a- proape șase decenii și-a consacrat întreaga viată si activitate revoluționară luptei pentru li

Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe deputata șl stimați tovarăși deputați,Permiteți-mi să folosesc acest prilej pentru a reafirma voința nestrămutată, unanimă a comuniștilor, a tuturor locuitorilor județului Arad de a susține din toată inima, ca o garanție a Înfăptuirii cu succes a mărețelor obiective prefigurate în proiectul Programului-Directi- vă, realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, în suprema funcție de secretar general al partidului, cel mai iubit fiu al națiunii, care și-a legat întreaga viață și activitate de destinele patriei, de opera de edificare a celei mai înaintate orinduiri pe pămintul țării.Rezultatele remarcabile obținute de poporul român sub conducerea partidului, în special după Congresul al IX-lea, demonstrează cu forța de netăgăduit a faptelor, că ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale, a nivelului de civilizație a intregului popor are la bază întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste, activitatea desfășurată de toți oamenii muncii. in calitate de proprietari, producători și beneficiari, temelia mersului ascendent înainte al patriei noastre.In condițiile cînd pe plan internațional se intensifică ofensiva cercurilor reacționare imperialiste împotriva socialismului, campania de defăimare a noii orinduiri. In România se a- sigură, prin Înfăptuirea neabătută a politicii partidului, prin aplicarea principiilor socialismului științific Ia condițiile țării noastre, dezvoltarea în ritmuri înalte a economiei, a tuturor sectoarelor de activitate și, pe
CUVINTUL DEPUTATULUI 

ION M. NICOLAEMult Iubite șl stimate tovarășe secretar general Nieolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășa șl stimați tovarăși deputați.Actuala sesiune a Marii Adunări Naționale se desfășoară sub puternica Impresie a excepționalei expuneri făcute la Plenara lărgită a Comitetului Central al Partidului Comunist Român — eveniment politic da excepțională Însemnătate — de eminentul ginditor revoluționar al epocii contemporane, erou între eroii neamului, strălucitul strateg și conducător comunist, patriotul înflăcărat, cel mai iubit fiu al poporului, secretarul generai al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Magistrala expunere, adoptată ca document programatic, fundamentează noi idei, teze și orientări de inestimabilă valoare teoretică și practică, ce călăuzesc întreaga activitate a partidului tn amplul proces al construcției socialismului In țâra noastră. Aceasta constituie o mărturie vie a faptului de necontestat că partidul nostru tși exercită cu deosebită competență ți cea mai inaltă răspundere rolul de conducător politic, de centru vital al națiunii și ne ' îndrumă permanent calea spre viitorul luminos al omenirii, comunismul. Iată de ce comuniștii, toți oamenii muncii din Ministerul Industriei Chimice și Petrochimice, asemenea tuturor cetățenilor României socialiste, cu deplină satisfacție și inaltă mindrie patriotică susțin Hotărîrea istorică privind realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele nostru conducător, in cea mai înaltă funcție de secretar general al partidului, la Congresul al XIV-lea.După ce s-a referit Ia marile obiective puse în funcțiune după Congresul al IX-lea al partidului, vorbitorul a spus :In industria chimică și petrochimică s-a Înregistrat. în această perioadă de rodnică a- firmare a creativității poporului nostru, un ritm mediu anual de
CUVINTUL DEPUTATULUI

GHEORGHE PANĂMult stimate și iubite tovarășa Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale se desfășoară sub țernnul deplinei și unanimei a- probări de către întregul partid și popor a tezelor, ideilor și orientărilor de excepțională însemnătate, cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului la recenta Plenară lărgită a C.C. al P.C.R. Analizind, cu uriașă capacitate de sinteză și rigoare științifică, complexa problematică a edificării socialismului, tovarășul Nicolae Ceaușescu fundamentează in ’ mod genial, in spirit revoluționar, strategia dezvoltării socialiste a țării, in concordantă cu interesele și cerințele societății românești, dezvoltă în mod creator teoria și practica edificării socialismului ți comunismului, îmbogățind tezaurul universal al glndirii revoluționare.
Partidul nostru comunist. În

bertatea si fericirea ponorului român, pentru cauza socialismului si comunismului, condu- cind națiunea noastră oe drumul făuririi edificiului luminos al societății socialiste. Marele Erou al națiunii și al păcii — tovarășul Nicolae Ceausescu.

această bază, ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.Referindu-se apoi la realizările oamenilor muncii din județul Arad, vorbitoarea a raportat că producția-marfă industrială pa primele 9 luni este mai mare cu 6,2 la sută, comparativ cu anul precedent, in condițiile realizării integrale a productivității muncii planificate. Totodată, printr-o temeinică mobilizare a tuturor colectivelor de muncă, s-au realizat integral contractele la export. Au fost livrate suplimentar economiei naționale importante cantități de mașini- unelte. produse de mecanică fină, mobilă, țesături, confecții, încălțăminte $1 alte produse. în condițiile economisirii materiilor prime și a energiei.Un număr de 23 unități economice, au raportat încă de la 20 octombrie realizarea sarcinilor la export și la producția-marfă pa primii 4 ani ai cincinalului.In legătură cu Programul de autoconducere și autoaprovizionare a populației pentru anul 1990, vorbitoarea a subliniat că rezultatele superioare obținute anul acesta în industria șl agricultura județului, și care se înscriu în bilanțul remarcabil al Întregii economii naționale, au permis sporirea desfacerilor de mărfuri către populație.In numele oamenilor muncii, al locuitorilor județului Arad, ne angajăm în fața dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că vom acționa cu toată răspunderea, In spirit revoluționar, pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor care ne revin, amplificîndu-ne astfel contribuția la ridicarea pe noi culmi de progres și civilizație a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.
10,5 la sută, punîndu-se In funcțiune peste 1 250 capacități noi de producție, cu un profil ex- trie-nx de, variat.Așa după cum s-a subliniat țl la reeenta plenară a Consiliului National ăl Stiintei ți Invăță- mintului, dezvoltarea fără precedent a industriei chimice ți petrochimice din țara noastră M află în indisolubilă legătură cu prodigioasa activitate științifică, concretizată în lucrări proprii de mare competență și înaltă valoare teoretică și aplicativă, precum și prin îndrumarea permanentă a întregii activități de cercetare, asigurate de personalitatea proeminentă a vieții politice din țara noastră, savant de largă recunoaștere internațională, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu.în continuare, vorbitorul • «pus : In spiritul indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, s-a trecut la refacerea programelor de organizare și modernizare a proceselor de producție, stabilin- du-se noi măsuri ța tehnologii moderne care să conducă la reducerea consumurilor de materii prime, energie și combustibili și la îmbunătățirea nivelului teh- nic-calitativ al produselor.Pentru a ilustra această acțiune de importantă cardinală, lngăduiți-mi să informez Marea Adunare Națională că recent s-a realizat o nouă instalație la Combinatul Petrochimic Bor- zești, pe baza unor cercetări originale, care permite reducerea importului de aditivi utilizați la fabricarea uleiurilor. A- cesta este numai unul din numeroasele exemple de introducere a progresului tehnico-ști- ințific, pentru care adresăm respectuoase sentimente de gratitudine și recunoștință tovarășei academician doctor inginer Elena Ceausescu.Ne angajăm — a spus tn Încheiere vorbitorul — să milităm neobosit pentru îndeplinirea e- xemplară a tezelor și ideilor generoase cuprinse în expunerea la plenara lărgită, strîns uniți In jurul partidului, al secretarului său general, conducător înțelept și clarvăzător, strateg genial al luptei pentru edificarea socialismului și comunismului pe pămintul României, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

tregul popor poartă In Inimă ți conștiință, pe secretarul general al partidului. președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, personalitate de excepție, care de la Congresul al IX-lea al • partidului a înlăturat cu hotărire tot ceea ce a reprezentat la un moment dat imobilism, tipare și șabloane în activitatea de construcție socialistă, a imprimat întregii activități social- economice și cultural-științifice din patria noastră spiritul profund novator, cursul autentic revoluționar în înfăptuirea idealurilor de luptă ale clasei muncitoare — o societate a dreptății și echității sociale, o România independentă și suverană.Vă rog să-mi permiteți ca șl In acest cadru, în fața forului suprem legislativ al țării, să exprimăm, în deplin consens cu întreaga noastră națiune. în numele tuturor activiștilor consiliilor populare, deplina adeziune și adînca satisfacție față de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R.
(Continuare în pag. a III-a)
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LUCRĂRILE SESIUN11 M A RII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. a H-a)privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres, in funcția supremă de secretar general al partidului, opțiune care reprezintă garanția sigură a înfăptuirii cu succes a măreței opere de edificare a socialismului și comunismului pe pămintul României.Cu cel mal profund respect, aducem omagiul nostru fierbinte tovarășei Elena Ceaușescu pentru remarcabila sa contribuție la elaborarea și înfăptuirea politicii interne șl externe a partidului și statului nostru, pentru modul strălucit in care acționează în dezvoltarea continuă a științei, învățămîntului și culturii, folosirea cuceririlor științei în slujba păcii, a progresului și bunăstării poporului.Angajate, cu tot mai multă răspundere, in procesul construcției socialiste în țara noastră, consiliile populare, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, își aduc o contribuție sporită Ia înfăptuirea politicii partidului și statului de dezvoltare economico-so- cială și înflorirea continuă a tuturor zonelor și localităților țării.In fiecare județ, municipiu, oraș și comună, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, pe baza principiului repartizării echilibrate a forțelor de producție, s-a dezvoltat o economie puternică, s-au creat noi obiective industriale și agricole, au fost asigurate locuri de muncă pentru toți .cetățenii. S-au construit de cind la cirma
CUVINTUL

TAMARAMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe $1 tovarăși deputați,Recenta Plenară a Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste a dat glas, într-o deplină și vibrantă unanimitate, adeziunii înflăcărate, bucuriei și satisfacției care animă toate forțele sociale și politice ale țării, toate categoriile de oameni ai muncii, întregul popor, față de Hotărirea Plenarei Comitetului Central al partidului privind realegerea, la cel de-al XIV-lea Congres, în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, a celui mai iubit fiu al națiunii noastre, comunistul de omenie. Marele Erou intre eroii neamului, personalitate proeminentă a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu. '■ vPrezența în fruntea partidului 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, revoluționarul care de aproape șase decenii slujește cu nețărmurit devotament interesele fundamentale ale patriei, genialul ctitor al civilizației socialiste românești, constituie chezășia înfăptuirii mărețelor idealuri ale poporului român de dreptate și libertate, de bunăstare și f -icire, de înaintare fermă spre comunism, în condițiile întăririi permanente a independenței și suveranității naționale, ale intensificării colaborării cu toate popoarele, ale sporirii continue a contribuției României la consolidarea păcii pe continentul • european și in întreaga lume.Cu aleasă stimă și nemărginită dragoste vă rog să-mi permiteți să exprim întreaga noastră gratitudine tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și de stat, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția hotărîtoare la e- laborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, la înflorirea științei, învățămîntu- lui, culturii și artei românești.După ce a evidențiat pe larg transformările înnoitoare pe care Ie-a cunoscut România socialistă, îndeosebi în perioada inaugurată de Congresul al IX-' lea al partidului, vorbitoarea a spus : în cadrul sistemului democratic unic și original promovat de partid, de dumnea-

CUVINTUL DEPUTATULUI 
VASILE MILEAMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe șl tovarăși deputați,Memorabila expunere rostită de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la recenta Plenară lărgită a Comitetului Central, prin ampla și stringenta problematică abordată. profunda analiză făcută cu deosebită răspundere față de destinele poporului nostru, de înaltă ținută teoretică, ideologică și politică, a stadiului actual al dezvoltării societății românești și a evoluției lumii contemporane, a viitorului socialismului, îmbogățește cu noi teze și idei gîndirea revoluționară, înarmează partidul și poporul cu orientări clare, riguros fundamentate, de cardinală însemnătate pentru creșterea conștiinței socialiste, revoluționare, formarea omului nou, constructor conștient al noii orînduiri, pentru înaintarea neabătută a României pe calea socialismului și comunismului.Acest magistral document politie se constituie și .pentru armată într-un cuprinzător program de muncă și acțiune revoluționară, care va duce la intensificarea activității politico- educative în vederea cultivării sentimentului înălțător al dragostei față de patrie, partid și popor, față de comandantul nos

țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu peste 3,6 milioane locuințe, astfel incit, in prezent, peste 80 la sută din populația țării locuiește in case noi. Au fost edificate importante obiective sociale, de învăță- mint, cultură, sănătate, odihnă și recreere, care asigură un nivel ridicat de viață pentru întreaga populație.Referindu-se la programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea pe anul 1990, vorbitorul a subliniat că acesta reflectă grija statornică a secretarului general al partidului, pentru asigurarea unei bune aprovizionări a populației, pentru creșterea continuă a calității vieții tuturor cetățenilor patriei.însușindu-și pe deplin criti- cile și învățămintele reieșite din analizele efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitelor de lucru in piețe, iii unități comerciale și in întreprinderi ale industriei alimentare, consiliile populare au trecut cu hotărîre la aplicarea măsurilor de asigurare a fondului de marfă prevăzut, buna gospodărire și repartizare judicioasă a acestuia pe localități și unități comerciale, întărirea ordinii și disciplinei în întreaga activitate comercială.Vă asigurăm că sîntem ferm hotărîți să acționăm neobosit, cu toată energia pentru creșterea contribuției consiliilor populare la înfăptuirea programelor de dezvoltare economico- socială in profil teritorial, pentru realizarea tuturor sarcinilor din planul pe acest an și pe întregul cincinal, pentru a întîm- pina cu noi fapte de muncă, cu rezultate deosebite, cel de-al XIV-lea Congres ăl partidului.
DEPUTATEI 
DOBRINvoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, Frontul Democrației și Unității Socialiste, creat cu 21 de ani în urmă, a realizat cel mai larg organism politic, patriotic, revoluționar, cu caracter reprezentativ, permanent și direct participativ, în cadrul căruia se afirmă unitatea tuturor cetățenilor țării in jurul Partidului Comunist Român, centrul vital al întregii națiuni, se realizează unirea și coordonarea eforturilor întregii națiuni în procesul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și comunismului în patria noastră, cu poporul și pentru popor.Analizele efectuate in plenarele Consiliului Național, consiliilor teritoriale au evidențiat însușirea pe deplin a tezei fundamentate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind însemnătatea cardinală a proprietății socialiste în edificarea noii orînduiri, apărarea, dezvoltarea și întărirea averii obștești, temelie trainică a progresului econo- mico-social, fundament al dezvoltării revoluționare a societății, garanție a creșterii nivelului de trai, a creării noului tip de civilizație și cultură, a întăririi suveranității și independenței naționale.Angajîndu-se să pună la baza întregii lor activități principiile, ideile și orientările cuprinse în magistrala expunere prezentată Ia recenta Plenară lărgită a Comitetului Central de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, toate organizațiile componente ale Frontului sint hotărite să acționeze ferm pentru mobilizarea eforturilor creatoare ale tuturor oamenilor muncii, în spiritul înaltelor răspunderi revoluționare ce le revin, pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan pe 1989 și întregul cincinal.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că vom acționa, cu toate forțele, cu toată răspunderea, pentru ca ideile și orientările cuprinse în excepționala expunere rostită la Plenara lărgită a Comitetului Central, hotărîrile Congresului al XIV- lea al partidului să devină realitate, astfel încit România socialistă liberă, demnă și suverană șă se afirme tot mai plenar în rindul națiunilor lumii.

tru suprem, al încrederii neclintite în trăinicia și superioritatea orinduirii socialiste, al hotăririi ferme de a se pregăti temeinic pentru a fi întotdeauna în măsură să apere, împreună cu întregul popor, valorile supreme ale națiunii, integritatea teritorială, independența și suveranitatea ei.Ostașii țării și-au exprimat vibrant adeziunea fierbinte la Hotărirea privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres, in suprema funcție de conducere în partid, cu nemărginită încredere că astfel poporul nostru va avea în continuare, în fruntea sa, un conducător clarvăzător și înțelept, un mare patriot, un ferm și dîrz apărător al independenței și suveranității naționale, un luptător neinfricat pentru respectarea drepturilor inalienabile ale națiunii române de a-și făuri viitorul comunist potrivit propriei voințe.îngăduiți-mi să aduc, în același timp, un cald și respectuos omagiu din partea întregului personal al armatei, tovarășei Elena Ceaușescu, pentru tot ceea ce face cu exemplară dăruire și dragoste de tară, permanent alături de marele nostru conducător, în scopul propășirii materiale și spirituale a patriei, îmbogățirii patrimoniului național și universal al cunoașterii umane.Arătînd în continuare că. în condițiile în care sînt tot mai 

evidente încercările cercurilor imperialiste de a folosi actuala situație internațională pentru a schimba raportul de forte în favoarea lor. pentru a-si impune politica de dominație, forță și dictat, este necesar a se acorda atentia corespunzătoare menținerii capacității de apărare a patriei, vorbitorul a spus : In- țelegind bine marile răspunderi ce le revin, ostașii tării obțin rezultate superioare în pregătirea de luptă. în mînuirea tehnicii militare moderne. întăresc conlucrarea cu celelalte forțe ale sistemului national de apărare.Vă raportez dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, încadrin- du-ne în limitele mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat — care, după cum se știe, sînt de 2—3 ori mai mici decit ale țărilor vecine — si folosin- du-le cu chibzuință, prioritar pentru menținerea unei inalte capacități de luptă a unităților și comandamentelor, am asigurat o dotare corespunzătoare nevoilor de apărare Si o bună pregătire de luptă și politică a militarilor, potrivit doctrinei militare naționale. De asemenea. cu responsabilitate patriotică și elan tineresc, muncesc și militarii aflați pe numeroase șantiere ale economiei naționale. Pină la această dată. 23 la sută din unităti și-au înde
CUVINTUL DEPUTATULUI 

DINU DANILIUCMult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimat! tovarăși.Vă rog să-mi îngăduiți să exprim, de la această tribună, înalta apreciere și deplina a- deziune față de strălucita expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prezentată la Plenara lărgită a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, document de înaltă valoare teoretică și practică. care, prin aprecierile și tezele ce le cuprinde, prin remarcabila analiză științifică a problemelor fundamentale ale dezvoltării societății românești, reprezintă un model de aplicare creatoare a principiilor generale ale socialismului științific la condițiile tării noas- trei constituie un însuflețitor program de muncă și luptă revoluționară pentru înfăptuirea mărețelor - obiective ce jalonează mersul neabătut al poporului român pe calea socialismului și comunismului.In aceste momente de puternică emulație politică, de intensă muncă și fermă angajare patriotică, premergătoare Congresului al XIV-lea al partidului. în strînsă unitate cu întregul partid și popor, comuniștii. toți oamenii muncii din județul Călărași își exprimă unanim voința pentru re- învestirea dumneavoastră, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. la înaltul forum al comuniștilor. în suprema funcție de secretar general al partidului, această opțiune istorică fiind chezășia înfăptuirii cu succes a grandioaselor programe de dezvoltare econo- mico-sOcială a întregii țări.Aducem un respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu. militant de frunte al partidului si statului nostru, pentru remarcabila sa contribuție la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare a tării, la modernizarea activității din toate sectoarele vieții economice și sociale, la înflorirea continuă a științei, învățămîntului și culturii românești.In continuare, vorbitorul a spus : Cooperatorii din oomuina
CUVINTUL DEPUTATULUI 

RAB ȘTEFANMult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși.Actuala sesiune a forului legislativ suprem al tării se desfășoară sub semnul excepționalei expuneri a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a Comitetului Central al partidului, document de inestimabilă valoare teoretică și practică, expresie grăitoare a vastei activități creatoare desfășurate de genialul strateg revoluționar al înfloritoarei Românii contemporane, ce înarmează partidul și poporul cu un vast program de muncă și luptă revoluționară, aducind o contribuție de cea mai mare valoare la îmbogățirea teoriei revoluționare a clasei muncitoare, la tezaurul gindirii so- cial-politice contemporane.Doresc să subliniez, de la a- ceastă tribună, că. în conferințele de dări de seamă și alegeri, în adunările generale ale oamenilor muncii, locuitorii județului Covasna și-au exprimat adeziunea entuziastă la întreaga politică internă și externă a partidului Si statului nostru, la Hotărirea Comitetului Central al partidului cu privire la propunerea ca marele forum al comuniștilor români să reînves- tească in funcția supremă de secretar general al partidului pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, căruia ii datorăm chipul înfloritor al patriei.In aceste adunări s-a adus, totodată, un fierbinte omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, pentru contribuția sa de cea mal înaltă valoare Ia elaborarea și înfăptuirea întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, la înflorirea științei, învățămîntului și culturii, factori de progres multilateral al societății noastre socialiste. 

plinit sarcinile de plan ce le revin în economie pe întregul an. iar pînă la Congresul partidului. toate, fără excepție, vor raporta realizarea integrală a planului pe 1989. Aceasta va permite ca oină la sfîrșitul anului să depășim planul cu cel puțin 9 la sută.In legătură cu programul privind autoconducerea si auto- aprovizionarea cu produse agro- aiimentare si bunuri industriale de consum pe anul viitor, vorbitorul a subliniat realismul si baza trainică pe care se sprijină acesta, preocuparea partidului. a secretarului său general pentru asigurarea unor condiții de viață tot mai bune oamenilor muncii.Vă încredințez, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. si forul legislativ suprem al tării, că armată — purtătoare a unor eroice tradiții, făurite de-a lungul existentei, de peste 2000 de ani. a neamului românesc — strîns unită. împreună cu întregul popor. în jurul gloriosului nostru partid comunist, al dumneavoastră, tovarășe comandant suprem, se află permanent la posturile datoriei, fiind gata să apere cuceririle socialismului, grandioasele realizări ale acestei luminoase epoci, integritatea teritorială, independenta si suveranitatea României, a spus în încheiere vorbitorul.

Gurbănești au obținut în acest an producții medii la hectar de 8 700 kg orz, 9 160 kg grîu, peste 5 000 kg floarea-soarelui, peste 110 mii kg sfeclă de zahăr.Producțiile mari pe care le realizează unitatea noastră, precum și numeroase alte unități din județ demonstrează din plin superioritatea agriculturii socialiste, manile avantaje oferite de proprietatea socialistă, de stat și cooperatistă. Experiența noastră a ai-ătat că numai dezvoltând și întărind continuu proprietatea cooperatistă pot fi e- fectuate și folosite din plin marile amenajări pentru irigații și alte lucrări de îmbunătățiri funciare, pot fi aplicate cuceririle științei și tehnicii moderne, care oferă condiții pentru obținerea unor recolte tot mai mari.Am luat toate măsurile pentru transpunerea exemplară în viață a prețioaselor dumneavoastră .Indicații și orientări, fiind ferm hotărîți să obținem în 1990 peste 9 000 kg grîu și orz la hectar și peste 40 000 sau chiar 50 000 kg porumb ștlulețl la hectar.In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Călărași, exprimăm din adincul „inimilor profunda gratitudine pentru grija permanentă a partidului și statului, a dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, față de asigurarea bunei aprovizionări a populației, ridicarea continuă a nivelului de trai al întregului popor, ce își găsește o vie ilustrare și în măsurile întreprinse de dumneavoastră cu prilejul recentelor vizite de lucru efectuate in unități ale industriei alimentare, in piețe și unități pomerciale, în cadrul unor consfătuiri de lucru, precum, și in Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe anul 1990, supus dezbaterii și a- probării actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale.Ne angajăm solemn, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că vom acționa cu dăruire revoluționară pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor în profil teritorial, întîmpinînd marele forum al comuniștilor țării cu nai și importante realizări.

Semnificativ pentru atmosfera de responsabilitate patriotică, de deplină unitate în jurul partidului, ce caracterizează dezbaterile pe marginea documentelor pentru Congresul al XIV-lea, participanții au susținut, într-o impresionantă unanimitate și cu toată energia, poziția principială a partidului nostru, de condamnare a încercărilor unor cercuri imperialiste de ponegrire a realizărilor socialismului, de destabilizare a țârilor socialiste, de încurajare a așa-ziselor „reforme" care vizează în fond reînvierea unor forme capitaliste de organizare, condamnate de istorie. Comuniștii, toți oamenii muncii au luat, totodată, atitudine fermă împotriva manifestărilor antisocialiste și antiromâ- nești, naționaliste și șovine, a tendințelor de înjosire a condiției umane propovăduite de unele mijloace de propagandă din străinătate, inclusiv, din păcate, din unele țări socialiste vecine.Așa cum am relevat și cu alte prilejuri, răspunsul demn al oamenilor muncii din județul Covasna la orice încercare de învrăjbire între oameni, indiferent de unde ar veni ea, îl reprezintă munca plină de dăruire patriotică, în deplină unitate în jurul partidului, al mult iubitului său secretar general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, consacrată realizării în cele mal bune condiții a obiectivelor dezvoltării economico-sociale a patriei.Reprezintă un prilej de o deosebită satisfacție, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, să vă putem raporta că județul Covasna înregistrează un avans de o jumătate de lună în îndeplinirea planului producției-marfă industriale pe acest cincinal, că majoritatea unităților economice au realizat prevederile la acest indicator pe primele zece luni ale anului, că am obținut producții- record la toate culturile, că ne vom putea prezenta cu realizări de seamă la apropiatul forum 

național al comuniștilor români.Programul de autoaproviziona- re, supus, de asemenea, dezbaterii noastre, reprezintă o nouă expresie a preocupării dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea consecventă a țelului suprem al politicii partidului — ridicarea necontenită a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii.Exprimîndu-mi acordul deplin
CUVINTUL DEPUTATULUI 

AUREL DUMA .Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe deputate. Stimați tovarăși deputați.In cronica clocotitoarei vieți politice a țării, caracteris'tică în- tîmpînării marelui eveniment pe care îl reprezintă apropiatul Congres al XIV-lea al Partidului Comunist Român, se înscrie, cu strălucire, impresionanta expunere prezentată la recenta Plenară lărgită a Comitetului Central _ de către secretarul general al' partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Acest document politic de excepțională însemnătate națională și internațională se constituie într-un însuflețitor program de muncă și activitate revoluționară al partidului, al întregului popor, pentru edificarea socialismului pe pă- mintul României, dînd o orientare clară, profund științifică întregii activități interne si externe a partidului si statului nostru.Marile realizări obținute de poporul român în dezvoltarea generală a tării pun în lumină cu putere de netăgăduit justețea politicii Partidului Comunist Român, rolul hotărîtor al secretarului general al partidului. președintele Republicii, tovarășiul Nicolae Ceaușescu. in stabilirea strategiei dezvoltării economico-sociale a țării. încă de la Congresul al IX-lea al partidului.Această strategie, care a pus capăt șablonismului. concepției „modelului unic" si _ a redat partidului, poporului sentimentul demnității, al încrederii în forțele proprii, a dus. în perioada care a urmat, la făurirea României socialiste moderne In plină dezvoltare si care se bucură de un imens prestigiu internațional.întreaga dezvoltare economico-socială a țării s-a realizat în condițiile afirmării tot tnal puternice a științei, învățămlntu- lui, culturii, cu contribuția remarcabilă, de înaltă competență a tovarășei Elena Ceaușescu. militant de seamă al partidului și statului, eminent om de știință de largă recunoaștere internațională.Rezultatele fără precedent obținute de poporul nostru, sub conducerea partidului, într-o perioadă istorică scurtă, constituie o mărturie și demonstrațist de necontestat a superiorității socialismului, a faptului că numai socialismul asigură edificarea unei societăți a justiției și echității sociale și naționale, o societate fără asupriți si asupritori, in care poporul este stăpin pe destinele sale. Acesta este răspunsul nostru clar dat celor care in unele țări au fost contaminați de virusul concepției ideologiei burgheze și abdică de
CUVINTUL DEPUTATULUI 

GHEORGHE BIRLEAMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Adresindu-vă tradiționala urare minerească de „Noroc bun“ vă rog să primiți, mult stimate și . iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu; mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, urările noastre de sănătate, fericire și putere de muncă, spre gloria și continuă înflorire a patriei noastre. Republica Socialistă România.Noi, minerii Maramureșului și ai întregii țări, ne exprimăm și cu acest prilej, dorința vie, nestrămutată ca la cel de-al XIV-lea Congres, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți reîn- vestit în suprema funcție de secretar general al partidului, pentru că, numai avîndu-vă pe dumneavoastră în fruntea partidului și a tării, poporul nostru va putea să-și înfăptuiască mărețele idealuri de bunăstare, libertate. independență, pace si progres.împreună cu ortacii med am ascultat cu viu interes strălucita dumneavoastră Expunere la Plenara lărgită a Comitetului Central al partidului.Noi regăsim în ideile și orientările pe care le-ați prezentat toata .gîndurile și aspirațiile noastre, voința poporului român de a făuri pe pămintul patriei străbune societatea socialistă și comunistă. Vă mulțumim din adîncul inimii pentru că. de la tribuna acestei istorice plenare, dumneavoastră ați făcut cunoscută încă o dată încrederea nestrămutată a partidului nostru, a întregului popor în valorile socialismului, singura orînduire care asigură cu adevărat condiții optime de muncă și viață pentru toți membrii societății.Cunoaștem cu toții cît de grea a fost in trecut viata minerilor. Astăzi, prin grija partidului, a dumneavoastră, tovarășe secretar general, mineritul a devenit o profesie de înaltă onoare, prin introducerea în întreaga noastră activitate a tehnicii moderne, a celor mai noi cuceriri ale creației tehnico-științifice contemporane. Au crescut continuu calitatea vieții minerilor și a familiilor lor, nivelul lor de 

cu documentele supuse dezbaterii, vă rog să-mi permiteți să reînnoiesc angajamentul patriotic al tuturor oamenilor muncii din județul Covasna de a acționa și pe viitor. în strînsă unitate, cu toată energia și dăruirea, pentru traducerea in viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru a spori necontenit contribuția județului la progresul multilateral al scumpei noastre patrii comune, România socialistă.

la principiile socialismului științific, capitulează în fața greutăților, a ofensivei dezlănțuite de forțele cele mai reacționare și retrograde, pierzîndu-și încrederea în capacitatea clasei muncitoare de a soluționa pe calea socialismului problemele și unele greutăți ivite în dezvoltarea economică și socială.Datorăm activității neobosite a conducătorului partidului și statului nostru, contribuției sale hotărîtoare la afirmarea României pe plan internațional larga deschidere a politicii noastre externe, dezvoltarea raporturilor cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu cele nealiniate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a imjyis în conștiința umanității ca promotor consecvent al statornicirii în viața internațională a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, ale avantajului reciproc, respectării dreptului fiecărei națiuni la dezvoltare liberă, independentă, așa cum o dorește, fără nici un amestec din afară.In continuare, vorbitorul a pus în evidentă principiile de bază ale politicii externe promovate de România, demersurile și inițiativele președintelui Nioolae Ceaușescu pentru soluționarea. în interesul popoarelor, a problemelor majore ale vieții politice internaționale, subliniind că într-o lume atil de oomplexă și contradictorie, în care cercurile imperialiste desfășoară o ofensivă politică și ideologică Împotriva socialismului, de amestec brutal în treburile interne, de defăimare șî de destabilizare a țărilor socialiste, recurgînd la șantaj, diversiune, represiune economică și politică, poziția fermă, principială a tovarășului Nicolae Ceaușescu reprezintă pentru- noi toți un exemplu strălucit de combativitate și acțiune revoluționară.Evoluția evenimentelor internaționale impune, așa cum a a- nătat secretarul general al partidului, întărirea solidarității șl colaborării tuturor forțelor progresiste, realiste, ale tuturor popoarelor care, prin acțiunea lor unită, pot să oprească cursul periculos al evenimentelor, să asigure triumful rațiunii și păcii pe planeta noaistră.Reafirm și cu acest prilej a- deziunea întregului colectiv al Ministerului Afacerilor Externe la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. prin care se propune ca. la cel de-al XIV-lea Congres ai partidului, iubitul nostru conducător, înflăcărat patriot și revoluționar, personalitate proeminentă a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să fie reinvestit in funcția supremă de secretar general al partidului.

trai material și spiritual, iar localitățile în care trăim și muncim au cunoscut o puternică dezvoltare.Noi, minerii Maramureșului, ca de altfel întregul popor român, nu putem fi de acord cu acele păreri, cu acei domni din alte părți care se ploconesc în fața unor vitrine poleite, aler- gind după așa-zisa „economie de piață". Să nu uităm că o asemenea societate va fi la bunul plac al oelor bogați, că societatea de consum înseamnă, în. cele din urmă, inegalitate, șomaj, exploatarea muncii celor mulți și asupriți. Calea adevărată, așa cum magistral a a- rătat conducătorul iubit al partidului și statului nostru, o reprezintă numai făurirea societății socialiste, cu poporul -și pentru popor, sub conducerea încercată a partidului comuniștilor.In continuare, vorbitorul a evidențiat acțiunile întreprinse de oamenii muncii maramureșeni în vederea realizării in bune condiții a sarcinilor ce le revin din programele de dezvoltare economico-socială a patriei, menționînd că puternicul colectiv de muncitori de la Mina Șuior a reușit să obțină în primele 9 luni o producție- marfă industrială suplimentară in valoare de 3,7 milioane lei. Sîntem hotărîți să acționăm în spirit revoluționar pentru a ne aduce *o contribuție sporită la dezvoltarea bazei de materii prime a țării, îndeplinindiu-ne cu cinste toate sarcinile pe care ni le-am asumat prin planul pe a- cest an și pe întregul cincinal.Referindu-se la Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea, deputatul a exprimat recunoștința fierbinte pentru atenția generoasă pe care secretarul general al partidului a acordat-o și o acordă creșterii nivelului de trai material și spiritual al minerilor, al întregului popor, înfăptuirii exemplare a programelor de autoconducere și autoaprovizio- nare.în încheiere, a spus vorbitorul, permiteți-mi să reafirm șl de la această înaltă tribună. în numele tuturor oamenilor muncii din județul Maramureș, a- deziunea deplină la politica internă și externă a României 

socialiste, politică profund științifică, izvorîtă din interesele supreme ale poporului, al cărei strălucit promotor și exponent sînteți dumneavoastră.
CUVINTUL DEPUTATEI 

ANA MURESANMult stimate tovarășe secretar general Nîcolae Ceaușescu.Mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați,în deplină unitate de cuget si simțire cu întregul ponor, vă rog să-mi îngăduiți ca de la tribuna Marii Adunări Naționale sa dau glas adeziunii totale a oamenilor muncii din comerțul socialist la tezele si orientările cuprinse în magistrala expunere a mult stimatului secretar general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. — strălucită analiză a drumului parcurs în construcția noii societăți. a stadiului actual al socialismului în tara noastră — adoptată la plenară ca program de muncă si acțiune revoluționară al partidului, al întregului popor, care va sta la baza întregii activități de înfăptuire a cutezătoarelor obiective de dezvoltare economico-socială a României, de edificare a socialismului și comunismului pe pămintul patriei.Dorim, totodată, să exprimăm un cald omagiu, sentimentele noastre de recunoștință si adîn- că prețuire tovarășei Elena Ceausescu, militant de frunte al partidului și statului, savant de largă recunoaștere internațională. pentru îndelungata și eroica activitate revoluționară si științifică, pentru contribuția sa la elaborarea si realizarea politicii interne și externe a României socialiste, la promovarea fermă a cuceririlor științei si tehnicii în toate ramurile economiei naționale. pentru bunăstarea poporului, la înflorirea fără precedent a învăță- mîntului și culturii.Desfășurată în climatul de aprobare deplină a documentelor pentru Congresul al XIV-lea. de amplă angajare patriotică a întregii națiuni pentru a întîm- pina cu rezultate remarcabile marele forum al comuniștilor români, actuala sesiune a Marii Adunări Naționale dezbate probleme de importantă deosebită privind realizarea planului national unic pe primele nouă luni si măsurile pentru îndeplinirea prevederilor pe trimestrul IV si întregul an. precum si Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea pe anul 1990. Realizările obținute ilustrează cu mare putere de convingere justețea politicii economice si sociale a partidului si statului nostru, abordarea profund științifică în spirit comunist. de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, a problemelor dezvoltării în ritmuri susținute, tot mai eficiente, a economiei românești si asigurării. pe această bază, a bunel aprovizionări a populației, creșterea continuă a nivelului de trai al celor ce muncesc.Permiteți-mi să subliniez șl eu că în timp ce în țările cu
CUVINTUL DEPUTATULUI 

CORNEL PACOSTEMult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, președinte al Republicii Socialiste România,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputați,Magistrala expunere la recenta Plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român a secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nioolae Ceaușescu, document programatic de o excepțională valoare teoretică și practică, înarmează partidul, întregul popor cu o cunoaștere și înțelegere științifică a realităților economico-sociiaile, a legilor obiective, a principiilor socialismului științific, cu concepția revoluționară privind căile de dezvoltare a patriei noastre, a întregii omeniri în lupta pentru o orînduire dreaptă fără asupritori și săraci.Oamenii muncii din agricultură, industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor, profund recunoscători secretarului general al partidului pentru tot ceea ce a făcut și face spre binele și fericirea națiunii, spre împlinirea aspirațiilor sale de progres și bunăstare, își reafirmă, într-un glas cu toți comuniștii, cu întreaga țară, voința fierbinte ca la Congresul al XIV-lea să fie reinvests în funcția supremă de secretar general al partidului.Aducem., și cu acest prilej, un vihrant omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și de știință, profund devotat idealurilor nobile alle umanismului revoluționar, intereselor poporului român, pentru contribuția remarcabilă la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la înflorirea științei, învățământului și culturii românești și afirmarea tot mai puternică a acestora pe plan mondial.Bilanțul marilor realizări economico-sociale este rezultatul Înfăptuirii neabătute a strategiei proprii și originale a construcției socialismului, elaborată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al IX-lea al partidului, care a pus capăt dogmatismului și conservatorismului, atitudinii de ploconire față de tot ce era străin, modelului unic și altor concepții anacronice. Această strategie, bazată pe legitățile materialismului dialectic și istoric, îmbogățită, în decursul anilor, cu contribuția decisivă _a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a asigurat dezvoltarea neîntreruptă a societății noastre, România devenind dintr-o țară înapoiată, o țară socialistă, industrial-agra- ră, cu un nivel ridicat de trai ăl 

mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mare erou al păcii, patriot înflăcărat, personalitate proeminentă a lumii contemporane.

economie de piață populația ara de suferit de pe urma fenomenelor de criză. însoțite de creșterea vertiginoasă a preturilor și de inflație, dezvoltarea socialistă a tării noastre a asigurat continuu. în special după Congresul al IX-lea al partidului. ridicarea nivelului de viată al poporului, creșterea retribuției întregului personal muncitor. precum si stabilitatea fermă a preturilor la produsele a- limentare si industriale, concomitent cu plata integrală a datoriei externe. Toate acestea demonstrează pe deplin superioritatea orinduirii noastre socialiste, a drumului ales pentru totdeauna de poporul nostru sub conducerea înțeleaptă a partidului, a secretarului său general. tovarășul Nicolae Ceaușescu.In continuare, vorbitoarea a spus : Vă încredințăm mult stimate tovarășe secretar gene-' ral Nicolae Ceaușescu, mult iubită și stimată tovarășă Elena CeaușeScu. că. beneficiind de prețioasele indicații și orientări date de dumneavoastră, de marile realizări obținute in acest an in Industrie și agricultură, vom depune toate eforturile pentru îmbunătățirea, sub toate aspectele, a activității comerciale. Așa cum ne-ațl cerut, vom introduce un înalt spirit de ordine și disciplină, siluind in centrul preocupărilor noastre realizarea programelor stabilite și buna a- provizionare a populației. îmbunătățirea organizării rețelei comerciale si amplasarea judicioasă a unităților în teritoriu, ridicarea calității servirii în magazine. în strînsă colaborare cu ministerele, centralele si unitățile producătoare, cu consiliile populare din Capitală șl județe, vom acționa mai ferm pentru asigurarea în întregime, la timp. în structura prevăzută si de bună calitate, a cantităților de produse agroalimentare si de bunuri industriale de consum.Exprimînd deplinul acord cu documentele supuse dezbaterii sesiunii noastre. în numele tuturor oamenilor muncii din comerțul socialist, ne angajăm să acționăm cu mai multă răspundere sl exigentă. astfel încît comerțul să devină un model de activitate, să asigure satisfacerea cerințelor mereu cres- cînde ale populației, pentru a întimpina cu realizări cît mal bune Congresul al XIV-lpa al gloriosului nostru pârtie Comunist — eveniment cu matrițe si profunde semnificații pențțru înaintarea viguroasă a Românii spre culmile semețe ale pre greșului sl civilizației sociali.' te si comuniste, sub strălucit conducere a celuî mal iubit t‘ al poporului, marele Erou 1: tre eroii neamului — secret, rul general al partidului, pr. ședințele Republicii, tovarășu Nicolae Ceaușescu.

întregii națiuni, independentă șl fără datorii externe.Combătind concepțiile greșite, profund dăunătoare, de subapreciere a agriculturii, la - Congresul al IX-lea tovarășul Nicolae Ceaușescu a reconsiderat rolul agriculturii, dindu-i, alături de industrie, rolul de ramură de bază a economiei naționale. Este bine cunoscut că în ultimii 25 de ani, sub directa conducere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-a întreprins un complex de măsuri politico- organizatorice și tehnico-științifice pentru întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste de stat și cooperatiste, ca bază sigură a obținerii unor producții toț mai mari, la nivelul cerințelor și obiectivelor noii revoluții agrare. Au fost făcute uriașe investiții în agricultură pentru creșterea potențialului productiv al pămîntului, pentru realizarea unor mari sisteme de irigații, pentru extinderea mecanizării, pentru asigurarea de semințe de înaltă productivitate și aplicarea unor tehnologii moderne, bazate pe cele mai noi cuceriri ale științei. In aceste condiții, nu este deci surprinzător că in acest an am obținut cele mai mari producții agricole de pînă acum.Referindu-se, în continuare, la Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe anul 1990, care reflectă preocuparea permanentă a partidului și statului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației, ridicarea nivelului de trai al întregului popor, vorbitorul a spus : Prin prevederile sale, Programul asigură creșteri importante la toată produsele, comparativ cu anul1989.Făcînd din creșterea nivelului de trai aii poporului țelul suprem al întregii politici a partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a respins concepția străină socialismului, a așa-zisei „economii de piață", care lasă la voia întîmplării a- provizionarea populației cu ceea ce este necesar pentru o viață demnă și duce în realitate la speculă, Ia inflație. Una din caracteristicile de bază ale economiei noastre este stabilitatea prețurilor bunurilor de consum.în încheiere, vorbitorul a spus : Vă încredințăm pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe dumneavoastră mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu. că toți oamenii muncii din agricultură. industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor vor depune toate eforturile pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin din planul pe anul 1990.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARI! ADUNĂRI NAȚIONALE
CUVINTUL DEPUTATEI 

ALEXANDRINA GĂINUȘEMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Document de excepțională Însemnătate teoretică și practică. Expunerea secretarului general cil partidului la Plenara lărgită a Comitetului Central al partidului constituie o strălucită sinteză a experienței construirii socialismului In România, a aplicării creatoare a principiilor generale ale socialismului științific la condițiile specifice ale țării noastre, un impresionant program de muncă și acțiune revoluționară al partidului, al Întregului nostru popor, care va cta la baza Întregii activități de înfăptuire a cutezătoarelor obiective de dezvoltare economico-socială a României in etapa următoare. Acest minunat program, ce Îmbogățește tezaurul socialismului cu teze și idei de mare va’uare, pune Încă o dată In evidență personalitatea de excepție, rolul hotăritor pe care îl are in elaborarea și înfăptuirea întregii politici a partidului și statului nostru cel mai stimat fiu al națiunii, ctitorul României socialiste moderne, apărător consecvent și promotor ferm al cauzei socialismului și îomunismului, personalitate de ecunoscut prestigiu internațio- al, tovarășul Nicolae Ceaușescu,Cu adincă emoție, cu profund respect și nemărginită mîndrie patriotică îndeplinesc mandatul încredințat de comuniști, de toți locuitorii județului Ialomița, de a exprima, de la tribuna înaltului forum legislativ al țării, acordul nostru deplin la Hotărî- rea privind realegerea, la cel de-al XlV-lea Congres, în funcția supremă de secretar general al partidului, a patriotului Înflăcărat ți revoluționar de excepție, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Această opțiune de însemnătate-istorică, ce a primit adeziunea întregii noastre națiuni, izvorăște din convingerea fermă a partidului, a întregului popor că realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului constituie garanția sigură a continuării, cu • ceeașl fermitate revoluționară, a dezvoltării societății noastre socialiste.
Cu cele mal alese sentimente de profundă stimă si Înaltă prețuire, aducem un cald și vibrant omagiu tovarășei Elena. Ceaușescu. eminent om politic si de stat, savant de largă recunoaștere Internațională, pentru remarcabila sa contribuție la elaborarea si înfăptuirea poli- icii interne si externe a parti- ului ni statului nostru.'la dez- tltayea lnvătămlntului. stlinteL ii si culturii românești: ib conducerea gloriosului id comunist, poporul nostru otinut — în anii construcției «liste, cu deosebire după «resul al IX-lea — realizări ale in dezvoltarea multila- tă a patriei, care, într-o pe- .dă istorică scurtă. în eonii Internationale complexe, î transformat într-o tară cu o industrie modernă si o agricultură in plin progres, ce asigură condiții optime de viață pentru toti oamenii muncii. Acesta mărețe realizări demonstrează cu putere justețea da netăgăduit a politicii partidului nostru de edifi

CUVINTUL DEPUTATULUI 
MARIN ENACHEMult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe șl stimați tovarăși deputat!.Tezele, ideile și orientările cuprinse In excepționala Expunere a secretarului general al partidului nostru. tovarășul Nicolae Ceaușescu. prezentată la recenta Plenară lărgită a Comitetului Central al P.C.R., constituie pentru toți metalur- giștii tării, la fel ca pentru întregul nostru popor, un insu- flețitor program de muncă și luptă revoluționară in desfășurarea unei activități caracterizate <je inalt spirit revoluționar, in măsură să asigure îndeplinirea neabătută a mărețelor sarcini trasate de dumneavoastră. mult iubite șl stimate tovarășe secretar general.România s-a dezvoltat puternic în anii socialismului. îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, cind, sub conducerea Înțeleaptă si clarvăzătoare a secretarului său general. tovarășul Nicolae Ceaușescu. s-a trecut la elaborarea si transpunerea in viată a unei concepții noi. profund științifice, revoluționare cu privire la construcția socialismului în patria noastră. Ca urmare a politicii consecvente de dezvoltare puternică a forțelor de producție, România a Înregistrat în această perioadă ritmuri înalte de progres, demonstrind prin propria experiență istorică, cu argumentul realităților de netăgăduit, că o- rînduirea socialistă este singura in măsură să asigure poporului român o dezvoltare liberă si independentă, bunăstâ- re si prosperitate.Asemenea întregului popor, oamenii muncii din metalurgie sint mindri de a fi contemporani cu genialul nostru conducător. tovarășul Nicolae Ceaușescu. care de aproape sase decenii îsi dedică viata si activitatea bine

CUVINTUL DEPUTATEI 
DOMOKOS MAGDALENAMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimata și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe $1 stimați tovarăși,De la tribuna forului legislativ suprem al țării, in numele locuitorilor comunei noastre, al 

care socialistă a târli. al cărei strateg de geniu sinteti dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, viabilitatea si forța socialismului. singura orinduire in măsură să asigure eliminarea exploatării si asupririi omului de către om, dezvoltarea economico-so- cială. liberă si independentă, bunăstare si fericire.Beneficiind din plin, asemenea tuturor zonelor tării, de politica științifică. profund umanistă a partidului si statului nostru de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe întreg cuprinsul tării, de sprijinul dumneavoastră multilateral si neprecupețit, mult stimate tovarășe secretar general, județul Ialomița a cunoscut, în luminoasa EpocăNicolae Ceausescu, o puternică dezvoltare economico-socială, într-un ritm mediu anual de peste 10 la sută.Relevînd succesele înregistrate în realizarea prevederilor de plan, vorbitoarea a arătat că. oină la această dată, colectivele de oameni ai muncii din 42 de întreprinderi industriale au îndeplinit planul la produc- ția-marfă pe primii 4 ani ai actualului cincinal. Au fost realizate în totalitate contractele la export și planul la investiții. atît in industrie, cît si în construcția de locuințe. Oamenii muncii, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, acționează cu hotărire pentru realizarea planului la toti indicatorii nină la Congresul al XlV-lea al partidului.Tn agricultură, domeniu în care se afirmă puternic superioritatea proprietății socialiste, actlonlnd pentru înfăptuirea cerințelor noii revoluții agrare — concept revoluționar elaborat de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu —, am obtinut. în acest an, cea mai mare producție din Istoria județului.Recolte de excepție a obtinut Cooperativa Agricolă de Producție Gheorghe Poja — unitate vizitată recent de dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu —, care, transpunind In viată prețioasele dumneavoastră Indicații privind aplicarea unor tehnologii avansate, a realizat 41 700 kg porumb știuleți la hectar pe întreaga suprafață. Așa cum ne-ati cerut dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general al partidului, acționăm cu fermitate pentru generalizarea experienței acumulate aici în toate unitățile agricole din județ.Programul de auțoc.onducere ți autoaprovizionare, elaborat pa baza orientărilor, și cu contribuția dumneavoastră hotăritoa- fe, mbit stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, reflectă preocuparea constantă a partidului nostru pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației și ridicarea continuă a nivelului de trai al întregului popor.Vă rog să-mi permiteți să exprim deplinul acord cu documentele supuse dezbaterii sesiunii Marii Adunări Naționale, să dau glas angajamentului solemn al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Ialomița de a întimpina Congresul al XlV-lea cu noi și remarcabile fapte de muncă.
lui poporului nostru, cauzei socialismului.După 1985, asemenea celorlalte ramuri economice, metalurgia românească a cunoscut o intensă dezvoltare, un amplu proces de modernizare, utilizind pe scară mereu mal largă cuceririle revoluției tehnico-științifice contemporane, cele mai avansate tehnologii în realizarea produselor metalurgice necesare economiei naționale și pentru export. Prin grija permanentă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, â tovarășei Elena Ceaușescu, metalurgia a fost dotată cu utilaje de inallă productivitate, care au determinat creșteri însemnate la producția de oțel, laminate finite pline, țevi din oțel. In această perioadă, pe harta țării au apărut 20 noi unități metalurgice, rod al politicii partidului de puternică dezvoltare a forțelor de producție și repartizare rațională a acestora pe întreg teritoriul patriei.Sub îndrumarea și cu sprijinul permanent al tovarășei Elena Ceaușescu s-au obținut realizări deosebite în activitatea de introducere a progresului tehnic, de asimilare a noi produse metalurgice, asigurindu-se dezvoltarea și modernizarea industriei metalurgice românești .in concepție proprie, fapt pentru care ii aducem vii mulțumiri.Metalurgiștii țării, exprimîn- du-și prețuirea și deosebita admirație față de marele Erou al națiunii noastre socialiste, eminentul conducător de partid și tară, ctitorul de geniu al României socialiste moderne, susțin din adîncul inimilor realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. la cel de-al XlV-lea Congres, în suprema funcție de secretar general al partidului, văzînd in acest act politic fundamental garanția obținerii unor noi și tot mai mari succese în măreața operă de făurire a societății socialiste și comuniste în scumpa noastră patrie.
tuturor locuitorilor județului Harghita, exprim deplina adeziune la Hotărirea Plenarei Comitetului Central din iunie privind realegerea tovarășului Nicolae Ceausescu, la Congresul al XlV-lea, în funcția supremă de secretar general al partidului, act politic de importantă istorică deosebită și, totodată, ga

ranția înfăptuirii neabătute • politicii interne și externe a tării noastre, a programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Exprim, de asemenea, sentimentele noastre de profundă stimă și gratitudine față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția importantă adusă la elaborarea și îndeplinirea programelor de dezvoltare eco- nomico-socuală, la Înflorirea fără precedent a învățământului. științei și culturii românești.După ce s-a referit pe larg la realizările obținute în acest an de oamenii muncii din județul Harghita, vorhitoarea a spus : Mărețele înfăptuiri de pină acum, precum și planurile îndrăznețe de viitor demonstrează cu pubere superioritatea o- rinduiirii noastre socialiste, bazată pe proprietatea socialistă, de stat și cooperatistă, justețea politicii partidului și statului nostru de a asigura dezvoltarea puternică a forțelor de producție, de repartizare judicioasă a .lor în teritoriu.Realitățile de azi ale județului nostru, ale întregii țări ilustrează pregnant faptul că socialismul este singura orinduire a dreptății sociale, a realei egalități, a bunăstării, a afirmării depline a personalității fiecăruia dintre merrtbrii societății. Socialismul a devenit astfel crezul nostru al tuturor, unica alternativă si sintem hotărlti să mergem neabătut pe această cale, spre comunism.Așa cum releva secretarul general al partidului, soluționarea
CUVINTUL DEPUTATULUI

MIHAIL NICULESCUMult stimate și Iubite tovarășe Nioolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România,Mult stimată tovarășă academician doctor inginer Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Lucrările actuale! sesiuni a Marii Adunări Naționale se desfășoară in atmosfera de puternică însuflețire și angajare patriotică, revoluționară, prin care întregul nostru popor lși manifestă deplina aprobare și adeziune la tezele, ideile și orientările de istorică însemnătate formulate de dumneavoastră, mult stimate și Iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, în Expunerea la recenta Plenară lărgită a Comitetului Central al partidului. Sintem acum in posesia unul strălucit document, de importanță deosebită in dezvoltarea creatoare a teoriei și practicii construcției socialismului în patria noastră, în îmbogățirea concepției revoluționare despre lume și societate a clasei muncitoare, care înnoiește si îmbogățește cu clarviziune profund , științifică patrimoniul ideologic al partidului nostru, gîndirea revoluționară contemporană, încrederea noastră nestrămutată în trăinicia șl superioritatea socialismului pe care ii edificăm pe pămîntul străbun al patriei. Punind incă o dată în evidență rolul hotărî- tor al orinduirii socialiste pentru progresul întregii lumi, pentru fericirea și bunăstarea popoarelor, magistrala dumneavoastră expunere dă o puternică ripostă intensificării activității cercurilor reacționare, antisocialiste și anticomuniste, de amestec în treburile interne ale țărilor socialiste, în scopul destabilizării situației în aceste țări și slăbirii construcției socialiste.Vă sintem profund recunoscători. mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, noi, toți specialiștii din cercetare și ingineria tehnologică din metalurgie, alături de întregul popor, pentru modul genial in care ați elaborat strategia și tactica revoluționară ale partidului, pentru clarviziunea cu care ne conduceți spi-e înfăptuirea idealurilor fundamentale ale po
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MIRCEA IONESCUMult stimate și iubite tovarășa Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate și stimați tovarăși de- putațl și invitați,Acum, In preajma Congresului al XlV-lea ai Partidului Comunist Român, cînd facem bilanțul grandioaselor împliniri economice și sociale din perioada ce cu mindrie patriotică și profundă recunoștință o numim „Epoca Nicolae Ceausescu", vă rog să-mi permiteți ca, de la această tribună, să dau expresie gindurilor și sentimentelor de fierbinte dragoste și nețărmurită prețuire ale tuturor cetățenilor din județul Iași pentru tot ceea ce ați făcut pentru prosperitatea României socialiste și să susținem cu toată ființa noastră realegerea dumneavoastră, la Congresul al XlV-lea, in suprema funcție de secretar general al partidului, garanție sigură a mersului ferm al patriei noastre . pe drumul făuririi socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie.Aducem șl cu acest prilej prinosul de recunoștință tovarășei Elena Ceaușescu pentru contribuția ce o aduce la elaborarea și înfăptuirea socialismului în România, la înflorirea fără precedent a învăță- mîntului, științei și culturii.In continuare, vorbitorul a raportat că în primele 9 luni ale acestui an. comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, a fost obținut la produc- ția-marfă un spor de 7,3 la sută, iar la producția netă da aproape 17 la sută. Pînă în prezent, 8 unități industriale și-au onorat sarcinile de plan pe întregul an, alte 40 unități și-au realizat înainte de termen planul la producția-marfă 

problemelor actuale și de viitor ale construcției socialiste depinde in mod fundamental de întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste, unica in măsură să asigure înfăptuirea deplină a aspirațiilor fundamentale ale celor oe muncesc, libertatea, demnitatea, sentimentul de a fi stăpin pe propriile destine, conștiința de participanți la conducerea societății. Orice încercare de fărimițare a acestei proprietăți, abolirea planificării și promovarea așa-zisei economii „de piață" nu fac decit să ducă la dezordine In economie, la anarhie, ia negarea legilor o- bieotive de dezvoltare a societății socialiste, la renunțarea la cuceririle revoluționare ale clasei muncitoare, ale poporului, la socialism. Viața, practica construcției socialismului la noi in țară ne-au convins pe deplin că edificarea noii orinduiiri se poate realiza numai în condițiile exercitării plenare, neștirbite a rolului conducător al partidului, că. actionînd strînsi uniți in jurul Partidului Comunist Român, centrul vital al Întregii națiuni, vom înainta pe drumul progresului șl bunăstării.Cu încrederea deplină In viitorul socialist și comunist al patriei, cu mîndria de a participa la marea operă de construcție socialistă in patria noastră, ne exprimăm angajamentul de a acționa cu dăruire revoluționară, cu Înaltă răspundere patriotică pentru a da viată hotăririlor ce vor fi adoptate. sporindu-ne contribuția la progresul și prosperitatea patriei noastre socialiste, la înaintarea fermă spre comunism.
porului In dezvoltarea economico-socială a țări! pe drumul edificării socialismului și comunismului in patria noastră. Toate acestea sint temeiuri de neclintit pentru care susținem unanim, din toată inima, laolaltă cu voința întregului po. por. realegerea dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, Ia Congresul al XlV-lea, în funcția supremă de secretar general a! Partidului Comunist Român, ca o garanție pentru mersul neabătut înainte pe calea socialismului, pentru afirmarea liberă, demnă și suverană și ' pe deplin independentă economic și politic a României socialiste.Cu profund respect, exprim și cu acest prilej cele mai alese sentimente de Înaltă stimă, respect și prețuire tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, pentru sprijinul și îndrumarea directă pe care ne-o dă zi de zi in activitatea de cercetare șl inginerie tehnologică, penttu perfecționarea organizării și modernizarea metalurgiei românești. Orientările și sarcinile de largă cuprindere formulate la recenta Plenară a Consiliului Național al Științei șl învățămintului ne mobilizează și ne stimulează eforturile creatoare avind ca principal obiectiv conectarea și mai puternică a cercetării științifice în introducerea tehnicii noi. In dezvoltarea intensivă a metalurgiei românești pe coordonatele Înscrise în proiectul Programului-Directivă pentru apropiatul Congres al partidului.In Încheiere, vorbitorul a spus : Vă asigur. multstimate și. Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că toți specialiștii din cercetarea științifică și ingineria tehnologică pentru metalurgie vor sluji cu devotament, abnegație și spirit revoluționar cauza nobilă a construcției socialismului, înfăptuirea luminoaselor obiective ce vor fi stabilite de Congresul al XlV-lea. astfel ca tara noastră să urce mîndră și demnă pe culmile de progres și civilizație ale socialismului și comunismului — visul de aur al întregii omeniri.
pe 10 luni, ceea oe ne va permite obținerea pină la sfirșitul lunii octombrie a unei producții suplimentare de peste 1,4 miliarde Jei. Prin folosirea mai eficientă a bazei teh- nico-materiale, cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse substanțial, nivelul beneficiilor fiind superior cu 14 la sută față de 1988, Au fost a- doptate măsuri energice pentru îmbunătățirea activității de investiții.în domeniul autoconduceriî și autoaprovizionării, a arătat vorbitorul, sintem hotărîți, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, să realizăm o îmbunătățire radicală a activității consiliilor populare, să îndeplinim ritmic sarcinile de producție și livrări la fondul pieței, la toate produsele alimentare șl industriale prevăzute în program. Vom acționa cu toată ho- tărîrea, In spirit revoluționar, pentru dezvoltarea puternică și diversificarea industriei mici, pentru îmbunătățirea substanțială a întregii activități de comerț și din domeniul serviciilor, îndeosebi prin lărgirea rețelei de unități și îmbunătățirea calității serviciilor prestate, pentru realizarea tuturor obiectivelor menite să conducă la creșterea nivelului de trai material și spiritual al populației.In aceste momente de lnaliă semnificație patriotică și politică. cu conștiința înțelegerii depline a marilor răspunderi ce ne revin, permiteți-mi să-mi exprim adeziunea deplină cu documentele supuse dezbaterii, an- gajîndu-ne să acționăm in continuare, cu pasiune și dăruire revoluționară, pentru înfăptuirea neabătută a politicii științifice a partidului și statului, al cărei strălucit strateg sînteți dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, și vă a

dresăm. din adîncul Inimilor noastre, calde urări de sănătate, multă putere de muncă pentru a ne conduce pe mai de
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VIORICA NECULAUMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată șl iubită tovarășă Elena' Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși.Actuala sesiune a parlamentului țării are loc în orizontul ideologic luminos definit de documentele pregătitoare pentru cel de-al XlV-lea forum al comuniștilor români, documente magistral întregite prin excepționala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a Comitetului Central al partidului. Adoptată în deplină unanimitate și entuziasm de plenară ca program de muncă și acțiune revoluționară al partidului, al întregului popor, expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu reprezintă o nouă contribuție esențială la clarificarea problemelor actuale ale edificării socialismului și comunismului, la jalonarea cu realism și rigoare a modului în care trebuie acționat pentru ca mărețele realizări inaugurate de istoricul Congres al IX- lea al partidului să fie astfel valorificate îneît România, prin aplicarea creatoare a principiilor generale ale socialismului. să devină o țară socialistă multilateral dezvoltată din toate punctele de vedere.Slujitorii școlii vă sînt profund recunoscători. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru modul strălucit în care elaborați strategia șl tactica revoluționară ale partidului si statului. în care conduceți, eu clarviziune științifică si profund umanism, amplul proces de edificare a socialismului pe pămîntul românesc. proces în care știința și învățămîntul au fost învestite eu rolul de factori majori ai progresului rapid și multilateral al țării noastre. Pentru certitudinea continuării pe noi trepte calitative a procesului revoluționar de edificare a socialismului și comunismului în România, permiteți-mi să dau glas voinței unanime a celor ce lucrează în domeniul lnvătămlntului ca. la al XlV-lea Congres, în funcția supremă de partid să fie retn- vestit marele ctitor de viată nouă, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cu profund respect șl înaltă prețuire exprimăm, și cu acest prilej, un vibrant omagiu șl a- lese sentimente de stimă si recunoștință față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om
CUVINTUL DEPUTATULUI 

PANTELIMON UNGUREANUMult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Vă rog să-m! Îngăduiți ca, tn numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Vîlcea. să exprim adeziunea deplină Ia magistrala Expunere prezentată de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., strălucită analiză științifică a stadiului actual al construcției socialiste în țara noastră, a fenomenelor șl proceselor maiore care au loc tn lumea de astăzi, document' wnovramâtAe oare, nri.n bogăția de ide! și teze, prin valoarea principială și practică a orientărilor pe care le cuprinde. se constituie Intr-un tnsufletitor program de acțiune revoluționară al partidului, al întregului nostru poporîntr-o unitate de gînd și simțire cu toți fiii patriei, per- miteți-m» ca, de la tribuna înaltului forum legislativ al țării, să dau glas celor mai respectuoase sentimente de aleasă stimă și profundă recunoștință pe care le nutrim față de dumneavoastră, strălucit conducător al partidului șl statului, marele Erou tntre eroii neamului, eminent gin- ditor și om politic, personalitate proeminentă a lumii contemporane, și să exprim voința noastră fierbinte ca la cel de-al XlV-lea Congres să fiți reinvests în funcția supremă de secretar general al partidului, această opțiune de inimă și conștiință constituind cea mai puternică garanție a mărețelor izbînzi pe calea socialismului și comunismului în România.Aducem un fierbinte omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, personalitate proeminentă a partidului și statului nostru, a vieții științifice naționale și internaționale, pentru contribuția sa hotărîtoare la afirmarea plenară a valorilor științei, invăță- mîntului și culturii, la dezvoltarea într-o dinamică fără pre
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MARIA FLUCSĂMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputat!,Permiteti-ne ca. tn numele oamenilor muncii din industria ușoară, să exprim prinosul nostru de recunoștință si cele mai alese mulțumiri secretarului general al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu. pentru tot ceea ce a făcut și face spre binele și fericirea întregului popor. pentru inegalabila sa capacitate creatoare șl forța vizionară cu care ne conduce neabătut pe treptele de lumină ale socialismului și comunismu

parte pe calea dezvoltării multilaterale a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
politic și de știință, sub a cărei conducere de înaltă competență știința și învățămîntul au cunoscut un proces constant de perfecționare și modernizare, s-au afirmat tot mai puternic în întreaga lume. Așa cum a apreciat tovarășa Elena Ceaușescu la recenta Plenară a Consiliului Național al Științei și în- vățftmîntului, constituie o mîndrie pentru noi să subliniem că România se numără printre puținele țări din lume care lși pregătește prin forțe proprii cadrele necesare pentru toate domeniile de activitate.Pentru a spori aportul Invă- țămintului la îndeplinirea programelor de dezvoltare, economico-socială a României, ne angajăm să acționăm mai ferm pentru modernizarea conținutului de idei al întregului proces instructiv-educativ, să realizăm mai bine procesul de integrare a învățămîntului cu cercetarea și producția, să formăm specialiști a căror competență profesională să se definească, înainte de toate, prin capacitatea de a gîndi original, de a investiga de sine stătător procesele din domeniul specialității,. dar și al specializărilor înrudite. Vom acorda o atenție mai mare intensificării și îmbunătățirii studiului realităților concrete din natură și societate, dar și al legilor obiective care le guvernează, pentru ca acțiunea conștientă a oamenilor să răspundă exigențelor obiective de proures ale societăți! noastre socialiste.O deosebită atenție vom a- corda însușirii științelor sociale, angajării lor mai’puter-' nice în studierea noilor fenomene din societate în dezvoltarea concepției revoluționare despre lume și viață, creșterii rolului lor educativ, de formare a tineretului tn spiritul concepției revoluționare a partidului nostru, al patriotismului socialist și dragostei de muncă, al luptei pentru progres, pentru construcția socialismului și comunismului. * *In numele cadrelor didactice, cercetătorilor, studenților și elevilor, doresc să reafirm angajamentul nostru solemn de a participa cu întreaga pricepere, energie șl pasiune la transpunerea tn fapte a tuturor orientărilor si indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru propă-iirea tnvățămintu- luii, științei și culturii românești, contribuind astfel la ridicarea României socialiste pe cele mal înalte culmi de progres și civilizație. ■ - 
cedent a chimie! românești, la realizarea programelor de dezvoltare multilaterală a tării.îmi desfășor activitatea într-o puternică citadelă a chimiei românești — Combinatul Chimic din Rîmnicu Vîlcea —, măreață ctitorie a „Epocii Nicolae Ceaușescu". al cărei puternic colectiv muncitoresc a făcut dovada Înaltei sale conștiințe revoluționare inregistrînd an de an succese deosebite in muncă, fapt ce a făcut ca în 1988. să i se acorde „Ordimul Muncii" clasa I. în ce’e nouă luni din acest an a realizat integral producția-marfă industrială prevăzută, livrînd peste plan importante cantități de produse.Am studiat eu multă atenție și interes prevederile cuprinse in Programul de autoconducere și autoaprovizionare prezentat în cadrul sesiunii noastre, elaborat pe baza orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceausescu. Permiteti-ml să raportez că în județul Vîlcea s-a acționat și se acționează ho- tărît pentru asigurarea resurselor necesare în vederea realizării Integrale a tuturor prevederilor planului, fapt ce a dus la o bună aprovizionare a populației, la creșterea calității vieții oamenilor. în trimestrul IV a.c. șl în anul 1990 vom acționa pentru ca livrările de mărfuri la fondul pieței să fie mai mari, conform programului adoptat, atît la desfacerile de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist, cit și In privința prestărilor de servicii către populație.Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a spus în încheiere deputatul, că. asemenea întregului nostru popor, oamenii muncii, toți locuitorii județului Vîlcea vor urma neabătut. ca și pină acum, gloriosul nostru partid, acționînd cu toată energia, cu dăruire patriotică și spirit revoluționar pentru traducerea în viață a Insuflețitoa- relor programe de dezvoltare eeonomico-socială a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
lui. îndeplinesc o datorie de o- noare ca. in consens cu întregul partid și popor, să exprim, din adîncul inimii, adeziunea unanimă a celor 600 de mii de oameni ai muncii din industria ușoară la Hotărirea Plenarei Comitetului Central a! partidului cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XlV-lea Congres, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, convinși fiind că această opțiune politică de excepțională insemnătate reprezintă garanția de neclintit a înfăptuirii neabătute a însuflețitoarelor obiective de dezvoltare eeonomico-socială a patriei.

In continuare, vorbitoarea a raportat că, in primele 9 luni din acest an. unitățile industriei ușoare au obținut o producție- marfă cu 7,3 la sută mai mare decit în perioada corespunzătoare a anului precedent, iar exportul a crescut cu 7,5 la sută. De asemenea, comparativ cu primele trei trimestre din anul 1988, livrările la fondul pieței au crescut cu 16,8 la sută.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, în prezent, desfășurăm o activitate susținută pentru realizarea măsurilor vizînd perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție, precum și a programelor speciale de dezvoltare a subramurilor industriei ușoare, in aplicarea cărora beneficiem de sprijinul cercetării, al științei și învățămîntului, domeniu condus cu inaltă competentă de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, căreia îi exprimăm calda recunoștință și profunda noastră gratitudine.Referindu-se la programul privind autoconducerea și auto- aprovlzionarea cu produse agro- alimentare și bunuri industriale de consum pe anul 1990, vorbitoarea a exprimat hotărirea oamenilor muncii din industria ușoară de a asigura buna aprovizionare a populației cu o gamă diversificată de mărfuri cu grad
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ION MITRICĂMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați.Vă rog să-m! Îngăduiți să aduc un fierbinte omagiu mult iubitului și stimatului nostru conducător de partid și de țară, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, personalitate de, excepție a lumii contemporane. chemată de istorie să ne călăuzească cu exemplară Încredere in idealul comunist pe calea dezvoltării multilaterale a patriei. Toate acestea sînt temeiuri de nezdruncinat ale voinței unanime a întregii națiuni ca, la cel de-al XlV-iea Congres, să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu in suprema funcție de gecretar general al partidului, garanție a deplinei împliniri a destinului luminos, socialist și comunist al României.Anii glorioși de după Congresul a] IX-lea al partidului au adus adinei prefaceri înnoitoare și in județul Dolj, ca de altfel in viața tuturor localităților patriei.Ne putem mindri astăzi cu mari platforme industriale în care iși desfășoară activitatea puternice colective muncitorești, cu unități agricole care obțin astăzi recolte la care nici nu îndrăzneam să visăm in trecut, au înflorit invățămintul. știința și cultura, iar orașele și comunele doljene au devenit puternice cetăți ale muncii și creației revoluționare, așa cum ați indicat dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, eu prilejul vizitelor pe care le-ați efectuat, împreună cu stimata tovarășă Elena Ceaușescu, in județul nostru.
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ION POPESCUMult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputat!.Strălucita Expunere prezentată de dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. la Plenara lărgită a Comitetului Central al partidului constituie, prin întregul ei conținut, prin ideile, tezele și orientările de excepțională insemnătate. un insufle- titor program de muncă si acțiune al partidului, al întregului popor, aducind o inestimabilă contribuție la Îmbogățirea teoriei și practicii construcției socialiste, a gindirii social-poli- tice contemporane, pentru continua perfecționare a procesului revoluționar de dezvoltare a patriei, de formare și educare a omului nou. constructor conștient si devotat al socialismului și comunismului în România.Adresîndu-vă cu nemărginit respect profunda noastră gratitudine pentru tot ceea ce ați făcut si faceți, cu înălțător patriotism. pentru măreția patriei șl fericirea poporului, vă rog să imi permiteți, mult stimate ei iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. să exprim si de la această inaltă tribună vibranta adeziune a comuniștilor, a tuturor celor ce trăiesc și muncesc in județul Giurgiu la Hotărirea plenarei din iunie prin care se propune ca dumneavoastră. marele Erou al națiunii. genial făuritor al noului destin al României, personalitate proeminentă a lumii contemporane. să fiți reales, la Congresul al XIV-lea, in suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Cu alese sentimente de prețuire și respect, adresăm cele mai vii mulțumiri tovarășei Elena Ceaușescu. militant da frunte al partidului șl statului nostru, pentru contribuția remarcabilă la elaborarea si înfăptuirea obiectivelor politicii partidului și statului nostru, la afirmarea puternică șl înflorirea continuă a științei, invă- țămintulul și culturii românești, la dezvoltarea generală a patriei socialiste.Oamenii muncii din județul Giurgiu, beneficiari ai unor importante fonduri de investiții, ai politicii consecvente a partidului privind menținerea unei rate înalte a acumulării șl repartizării judicioase a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, au cinstea să vă raporteze, mult stimate tovarășe 

ridicat de prelucrare, execuție, finisaj și prezentare, cu parametri tehnico-calitativi superiori, in vederea satisfacerii cerințelor mereu crescînde ale diferitelor categorii de cumpărători. Prin program s-au stabilit creșteri importante la articole pentru copii și tineret. In 1990, unitățile industriei ușoare vor livra la fondul pieței un volum de confecții mai mare decit în 1989 cu 15—20 la sută, la tricotaje cu 10—13 la sută, diferențiat pe categorii de produse, iar la Încălțăminte cu 6,4 la sută. în anul ce-1 încheiem și in acest trimestru, desfacerile prevăzute in plan la fondul pieței vor fi realizata integral.în încheiere, vorbitoarea a spus : Asigur Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe dumneavoastră. mult Iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că vom depune toate eforturile pentru ca industria ușoară să-și îndeplinească la indicatori calitativi superiori toate sarcinile ce-i revin din planul pe acest an și din programul de autoconducere și autoaprovizionare, pentru a întimpina marele forum comunist din noiembrie, Congresul al XlV-lea al partidului, cu rezultate mai bune in Întreaga noastră activitate.
Toate acestea, așa cum ați subliniat, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. in magistrala Expunere pe care ați prezentat-o la Plenara lărgită a Comitetului Central al partidului, demonstrează forța orinduirii noastre socialiste, marele potențial creator al poporului nostru, condus de partidul comunist, care iși făurește un viitor luminos. liber și demn, așa cum o dorește, fără nici un amestec din afară.După ce s-a referit la rezultatele obținute 'de oamenii muncii doljeni în activitatea economică. vorbitorul a arătat că, prin orientările de ansamblu, prin creșterile însemnate prevăzute pentru 1990, Programul privind autoconducerea și autoaprovizio- narea, supus dezbaterii și aprobării actualei sesiuni a Mari! Adunări Naționale, reflectă cu deosebită putere de convingere gri ja permanentă pe care conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, o manifestă permanent pentru creșterea necontenită a nivelului da trai material și spiritual al întregului popor — țelul suprem al întregii politici a partidului.Așa cum s-a arătat și în cadrul conferinței organizației comunale de partid Amărăștii de Jos, strlns uniți in jurul „partidului, al, secretarului său general, Împreună cu toți oamenii muncii de pe Întreg cuprinsul țării, vom face totul pentru deplina transpunere în viață, sub conducerea dumneavoastră clarvăzătoare, Înțeleaptă șl cutezătoare, mult Iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a tuturor programelor de dezvoltare economico-socială, cu Încrederea fermă in superioritatea orinduirii socialiste și comuniste, în cauza partidului, centrul vital al întregii națiuni, care garantează viitorul luminos și fericit al tuturor fiilor scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

Nicolae Ceausescu, că. muncind cu abnegație, cu inalt spirit revoluționar pentru a întimpina Congresul al XlV-lea cu cele mai bune rezultate, așa cum ne-ați cerut dumneavoastră, au îndeplinit planul pe 3 ani și 10 luni din actualul cincinal la producția-marfă industrială la data de 7 octombrie. De asemenea. planul pe 9 luni din acest an la producția-marfă industrială Ia export și productivitatea muncii a fost realizat înainte de termen.De asemenea. In agriculturi, acționind permanent pentru Întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste, de stat si cooperatiste, au fost obținute producții bune și foarte bune la cereale, legume și plante tehnice, sporind astfel contribuția județului la buna aprovizionare a populației.Referindu-se la programul privind autoconducerea și auto- aprovizionarea pe anul .1990, deputatul a subliniat că acesta reflectă preocuparea constantă a conducerii partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceausescu, pentru ridicarea continuă a bunăstării națiunii, a calității vieții întregului nostru popor.în continuare, vorbitorul a făcut următoarea propunere : A- vind in vedere importanța deosebită a realizării efectivelor de animale ,pentru asigurarea produselor animaliere prevăzute in program, propun ca la punctul 4. după aliniatul 3, să se introducă un paragraf distinct, cu următorul conținut :— Ministerul Agriculturii, toate unitățile de stat și cooperatiste au obligația să asigure livrarea la timp și la greutatea stabilită a animalelor prevăzute pentru tăiere.De asemenea, au obligația să asigure realizarea integrală a efectivelor de animale prevăzute in plan, in special Ia bovina și ovine.Orice «acrifficare, așa-zls da necesitate, se include tn numărul de animale prevăzut pentru tăiere, efectivele de animale stabilite a fi realizate neputlnd fi diminuate in mied un feLIn încheiere, vorbitorul a spu» : Asigur Marea Adunare Națională că toți locuittoril județului Giurgiu vor munci cu înaltă răspundere pentru realizarea in bune condiții a planului pa trimestrul IV, pe Întregul an șl pe Întregul cincinal, pentru a obține, in cinstea Congresului al XlV-lea, realizări deosebita tn toate domeniile.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
CUVINTUL DEPUTATULUI 
DUMITRU CONSTANTINMult stimate șt iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, președinte al Republicii,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe,Stimați tovarăși deputațl.Lucrările Marii Adunări Naționale se desfășoară in atmosfera de vibrantă angajare. da puternic avînt revoluționar marcată de magistrala Expunere prezentată de secretarul general al partidului la Plenara lărgită a Comitetului Central, document programatic care constituie o nouă și strălucită expresie a gîndirii și capacității creatoare, de excepție, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, de a sintetiza esența principalelor fenomene economice si social-po- litice ale construcției socialiste in patria noastră, precum si ale ansamblului lumii contemporane.Permltetl-mi să folosesc și acest orilei ca. in numele colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderile Centralei Industriale de Utilaj Energetic, să exprim deplina adeziune la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie ca la cel de-al XIV-lea Congres să fie reales. în funcția de secretar general al partidului cel mai 

iubit fiu al națiunii române, marele Erou între eroii neamului. proeminentă personalitate a lumii politice contemporane, tovarășul Nicolae Ceausescu.Cu adine respect, exprimăm Si cu acest prilej aleasa stimă, profunda noastră recunoștință tovarășei Elena Ceaușescu. Ilustru om politic si savant de largă recunoaștere internațională. pentru contribuția de mare însemnătate adusă la fundamentarea si Înfăptuirea politicii partidului și statului, pentru rolul determinant pe care îl are in promovarea celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnlco-științifice contemporane, în dezvoltarea științei, culturii și învățămîntului, în întreaga operă de edificare socialistă a patriei.Călăuziți de prețioasele indicații și sarcini date de dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, cu ocazia vizitelor de lucru în unitățile centralei noastre, precum și la Consfătuirea pe probleme economice de la Comitetul Central, vă raportez că. sub conducerea și îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, ne-am preocupat cu mai multă exigență și răspundere de utilizarea cu eficientă sporită a capacităților de producție, a potențialului tehnic și uman de care dispunem, reușind să rea

lizăm pe primele 9 luni ale a- cestui an, fată de anul precedent, creșteri importante la producția de export, producția- marfă, să punem în funcțiune noi capacități, să reducem cheltuielile de fabricație.Teza cu privire la Întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste, pe care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați dezvoltat-o și demonstrat-o cu puterea exemplului României, va ocupa un loc principal în activitatea organizațiilor de partid, a consiliului oamenilor muncii — organism al democrației muncitorești-revoluționare —> pentru creșterea răspunderii de proprietari, producători șl beneficiari. în gospodărirea puternice! baze tehnico-materiale cu care am fost înzestrați.în numele locuitorilor Capitalei. doresc, și cu acest prilej, să vă exprim, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, adînca
CUVINTUL DEPUTATULUI

ȘTEFANMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe deputate.Stimați tovarăși deputațl,în preajma Congresului al XIV-lea al partidului, in actuala situație internațională. Împovărată de probleme grave și com- 

noastră recunoștință pentru grija permanentă ce o manifestați in domeniul creșterii necontenite a nivelului de trai al oamenilor muncii, a calității vieții, pentru vizitele realizate In unități comerciale din Capitală, al căror efect ș-a resimțit in îmbunătățirea substanțială a aprovizionării populației cu produse agroalimentare, în realizarea unei calități superioare a serviciilor către populație.Exprimîndu-mi deplinul a- cord cu documentele supuse dezbaterii Marii Adunări Naționale, în numele oamenilor muncii, al comuniștilor din unitățile centralei noastre, vă a- sigur, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că sîntem hotărîți să acționăm cu toată energia și puterea creatoare pentru a întîmpina cel de-al XIV-lea Congres al partidului cu rezultate deosebite în întreaga activitate.
ANDREIplexe. probleme ale unei aspre confruntări între forțele progresului și forțele reacționare, antisocialiste. anticomuniste. Expunerea de excepțională valoare și deosebită actualitate rostită de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta Plenară lărgită a Comitetului Central al P.C.R.. înmănunchează in mod strălucit, atotcuprin

zător. sfera problematicii polit-i- co-ideologice a partidului, constituind un document de maximă însemnătate pentru partid, pentru întregul popor.Prin analiza riguros științifică a realităților lumii contemporane. prin concluziile clare privind prezentul și devenirea u- manității, expunerea are, în actualele condiții de pe arena mondială, o remarcabilă importantă internațională, constituind un izvor de încredere și optimism pentru forțele angajate în lupta împotriva exploatării și asupririi, a'dominației străine, a politicii de forță, presiune și amestec în treburile interne, pentru eliberare națională și socială, pentru socialism.Magistrala cuvîntare a secretarului general al partidului exprimă încrederea de nestrămutat in victoria socialismului, reafirmarea si sublinierea justeței. confirmate de istorie, a principiilor generale ale socialismului științific, spulberă, cu argumente imbatabile si cu forța realităților, afirmațiile defăimătoare la adresa socialismului, dezvăluie caracterul unor poziții. fenomene si acțiuni din u- nele țări menite să determine o nefirească întoarcere spre rîn- duielile capitaliste, evidențiază în mod grăitor, prin rezultatele obținute de România, ce poate realiza un popor liber care, condus de partidul comunist, a ales pentru totdeauna socialismul.Doinesc să exprim calda adeziune la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului 

privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului, văzînd și eu în a- ceasta expresia prețuirii întregului partid și popor pentru activitatea revoluționară, de a- proape șase decenii, pentru mărețele realizări dobîndite de poporul nostru in pătrarul de veac de la Congresul al IX-lea, siguranța înfăptuirii programului de construcție a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, a întăririi independenței și suveranității patriei, a trecerii României în mileniul următor, mai prosperă și mai bogată, așa cum se prefigurează în Programul-Directivă ai Congresului al XIV-lea. Sint convins că. în aceste vremuri de mari prefaceri sociale și economice, de luptă pentru pace, dezarmare, colaborare, progres economic șl social, pentru o nouă ordine economică internațională, alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu va fi salutată șl de popoarele lumii, care vor vedea în această alegere o nouă apreciere a activității sale statornice, consacrate împlinirii aspirațiilor lor de pace, independență, libertate si demnitate.Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ne înarmează cu o orientare clară a- supra fenomenelor din viața internațională. Totodată, tragem concluzia că se impune să muncim mai bine și mai rodnic pentru înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare multilaterală a țării, pentru realizarea integrală 

a prevederilor planului unic de stat în domeniul comerțului exterior pe trimestrul IV și pe întregul an 1989, pentru pregătirea și asigurarea condițiilor optime înfăptuirii planului pe1990.Analizînd cu răspundere rezultatele activității desfășurate, trebuie să arătăm că acestea nu ne pot mulțumi în nici un caz, si- tuîndu-se cu mult sub posibilitățile de care dispune economia națională. Ne-am însușit întru totul concluziile pe care secretarul general al partidului le-a evidențiat în cadrul Consfătuirii de lucru din 5 octombrie 1989, aceste concluzii constituind baza unor analize complexe și temeinice ale întregii activități în organele de conducere colectivă din ministere și întreprinderile de comerț exterior.în continuare vorbitorul s-a referit pe larg la măsurile luate pentru acoperirea integrală cu contracte externe a capacităților de producție pentru export, la nivelul prevederilor planului, pentru inițierea de noi acțiuni de cooperare și specializare în producție, promovarea unor forme moderne de încadrare in diviziunea internațională a muncii, care să ofere stabilitate și perspectivă mai îndelungată raporturilor economice externe, să asigure o bază trainică aprovizionării cu materii prime și materiale necesare economiei naționale.Noi, cel care lucrăm în comerțul exterior, a subliniat vorbitorul, ne bucurăm de grija deosebită și îndrumarea directă pe care 

tovarășul Nicolae Ceaușescu o acordă sectorului nostru de activitate, de orientările și indicațiile sale, de sprijinul nemijlocit pe care ni-1 acordă în soluționarea problemelor cu care ne confruntăm, pentru care imi fac o datorie de onoare să-i aduc prinosul recunoștinței noastre.Doresc, totodată, să exprim sentimente de caldă recunoștință și vii mulțumiri tovarășei Elena Ceaușescu pentru sprijinul și Îndrumările pe care le acordă in vederea dezvoltării raporturilor economice externe ale României, pentru remarcabila și multilaterala activitate desfășurată în conducerea partidului și statului nostru.Răspunzând cu dăruire însu- flețitoarelor dumneavoastră îndemnuri, încrederii pe care ne-o acordați, in numele lucrătorilor din sistemul comerțului exterior, vă asigur, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci fără preget. în spirit revoluționar. într-un climat de deplină mobilizare și responsabilitate comunistă, pentru a în- timpina cu rezultate cit mal bune cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, slujind astfel cauza victoriei socialismului șl comunismului în tara noastră, întărirea independentei și suveranității naționale a României, progresul și bunăstarea poporului nostru, minunatul erou colectiv al tuturor victoriilor dobîndite pe magistralele socialismului și comunismului.
■ ■■■■■BBH BBBBBBBBBBBBBBStrălucit program de muncă și luptă revoluționară SIMPOZION PE TEMA

„125 de ani de activitate C. E. C."

(Urmare din pag. I) vital, statul democrației muncito- rești-revoluționare, autocOnducerea și autogestiunea economico-financiară etc.
Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu degajă cu putere concluzia că aplicarea creatoare a adevărurilor fundamentale ale teoriei revoluționare — cerință obiectivă, subliniată incă de întemeietorii materialismului dialectic și istoric — nu justifică în nici un fel eludarea principiilor fundamentale, a acelor principii care formează matricea teoretico-ideologică a socialismului științific, ci presupune asigurarea condițiilor optime pentru materializarea, pentru izbînda, pentru triumful lor. Așa cum se subliniază în acest excepțional document, într-o serie de țări se formulează teze și orientări, apar practici care contravin acestor principii, care subminează, compromit înfăptuirea idealurilor de bază ale noii orînduiri. De pildă, tezele așa-zisel „economii de piață“, care înseamnă a lăsa la voia întîmplării dezvoltarea economiei naționale, a facilita instituirea raporturilor de inegalitate, de asuprire, de exploatare, împotriva cărora a luptat clasa muncitoare. în activitatea concretă pot apărea fenomene de birocratism, care se cer înlăturate, dar aceasta nu implică în nici un fel, așa cum se subliniază, abandonarea principiului conducerii unitare a vieții economi- co-sociale, în măsură să asigure dezvoltarea echilibrată a întregii economii și a întregii țări. Perfecționarea activității economico-sociale — cerință legică, obiectivă — nu trebuie în nici uin fel să deschidă porțile formelor capitaliste de organizare, cu tot cortegiul de urmări sociale pe care socialismul le-a depășit.Desigur, se poate pune problema perfecționării sistemului de proprietate, dar această „perfecționare" se cere privită cu legitime rezerve, îngrijorare, atunci cînd ea conduce nu la consolidarea proprietății poporului asupra mijloacelor de producție, ci la subminarea sau chiar lichidarea' a- cesteia. înfăptuirea rolului istoric al clasei muncitoare, progresul durabil al noii orînduiri sînt strîns legate, în lumina aprecierilor din expunere, de dezvoltarea și consolidarea proprietății socialiste — cea care asigură înfăptuirea practică a egalității și dreptății sociale, posibilitatea planificării unitare și orientării in direcții prioritare a potențialului existent la un moment dat. Stadiul actual al dezvoltării forțelor productive ale societății, marcat în mod decisiv de noua revoluție tehnico-științifică, nu diminuează rolul relațiilor socialiste de proprietate, ci favorizează realizarea lor pe o treaptă superioară de eficiență socială. Proprietatea socialistă este singura in măsură să ofere cadrul firesc de dezvoltare a progresului tehnico-științific, să susțină efortul pentru cercetare șl inovație, indispensabil dezvoltării intensive, să asigure indici lnalți de concentrare, de randament, de eficiență. De aceea, în concepția partidului nostru, a secretarului său general, opera complexă de dezvoltare și perfecționare a societății socialiste, modernizarea economiei naționale, creșterea bunăstării materiale șl spirituale a națiunii, consolidarea permanentă a raporturilor sociale de dreptate, egalitate și e- chitate, întărirea independenței și suveranității României sint organic legate de întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste. „Acum, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — cînd In unele țări socialiste se pun in discuție însăși existența proprietății socialiste, de stat șl cooperatiste, este necesar să evidențiem cu putere, in intreaga noastră activitate teoretică, poiitico-educatlvă, rolul determinant al proprietății, de stat și cooperatiste, tn realizarea marilor progrese in dezvoltarea generală a României și să subliniem cu toată tăria că făurirea cu succes a socialismului in patria noastră — dar, în general în lume — nu se poate realiza decît pe baza dezvoltării tot mal puternice a proprietății întregului popor, de stat și cooperatiste, pu- nind Ia bază cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, in toate domeniile".

al întregului nostru popor
Așa cum ilustrează experiența țării noastre, potențialul de progres al proprietății socialiste, al orânduirii socialiste în general, cunoaște o superioară valorificare atunci cînd se promovează măsuri și orientări politice in consens cu legile obiective ale progresului social. Strategia dezvoltării promovată de Congresul al IX-lea a avut în vedere tocmai stadiul modest de dezvoltare de la care pornea țara, chiar și la acea dată, necesitatea ridicării României, într-un interval Istoric cît mai scurt, la un nou nivel de dezvoltare, adevărul fundamental că numai forțele de producție moderne, de Înalt randament pot constitui baza economică a societății socialiste. Opțiunea fermă a României pentru continuarea politicii de industrializare, alocarea a circa 30 la sută din venitul național pentru fondul de dezvoltare și acumulare și-au găsit o strălucită confirmare în dezvoltarea spectaculoasă a fiecărui domeniu de activitate economico-socială.' în înflorirea fără precedent a tării. „Trebuie să spunem cu toată tăria — pornind de la realități — că viața a demonstrat cu putere justețea politicii partidului nostru de dezvoltare puternică a industriei, a agriculturii. a forțelor de producție, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei șl tehnicii, că numai și numai pe a- ceastă bază s-au putut obține marile realizări în dezvoltarea generală a tării" — se subliniază în expunere.Viața, practica edificări! noii orânduiri au relevat cu pregnantă adevărul potrivit căruia conducerea de către partidul unic al clasei muncitoare reprezintă o legitate fundamentală a construcției socialiste, a- ceasta asigurînd caracterul revoluționar al operei de făurire a noii orânduiri, coordonarea unitară a e- forturilor constructive ale comuniștilor, ale întregului nopor. orientarea procesului dezvoltării în lumina aspiraților fundamentale ale maselor. perfecționarea activității de conducere și organizare socială De temeiul opțiunilor pentru dreptate și egalitate, pentru bunăstare șl libertate ale întregului popor. Pornind de la această realitate. în expunere primesc o replică fermă acele teorii care limitează în mod arbitrar si unilateral activitatea partidului doar la unele stere ale vieții sociale și cu atit mai mult tezele potrivit cărora partidul ar trebui să cedeze o parte din atribuțiile și răspunderile sale sau să se lase înlocuit de alte forte politice.Partid al clase! muncitoare, al întregului popor — chemat să îndeplinească misiunea istorică ce revine clasei pe care o reprezintă —, partidul comunist, ca forță politică conducătoare, reprezintă garanția înfăptuirii transformării revoluționare a societății. „Făurirea cu succes a socialismului — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — impune întărirea continuă a unității mișcări! revoluționare, realizarea unui partid unic, cu o Ideologie revoluționară, care să îndeplinească rolul de centru vital al întregii națiuni. Numai un ademenea partid va putea îndeplini rolul Istoric de a conduce națiunea spre comunism, spre o lume în care poporul să fie pentru totdeauna liber și independent !“.O condiție de prim ordin a succesului activității partidului comunist este întărirea legăturilor sale cu clasa muncitoare, cu masele largi, promovarea fermă a principiilor luptei și activității revoluționare. Din această perspectivă capătă o semnificație deosebită cerința formulată de tovarășul Nicolae Ceaușescu de a se întări caracterul muncitoresc al partidului, ca o modalitate esențială de a se păstra caracterul său revoluționar, de a se promova principiul luptei de clasă, ca un principiu fun-' damental al întregii sale activități, de a se preveni orientări și tendințe oportuniste, reformiste. Societatea a ajuns la un înalt nivel de dezvoltare, dar atît timp cit există clase sociale cu interese diferite. cît există capitalism și socialism, trebuie să existe și conștiința limpede că numai prin luptă se pot dobindi și apăra cuceririle revoluționare ale maselor.Creșterea rolului conducător al partidului nu conduce în nici un fel 

la substituirea de către organele de partid a atribuțiilor și răspunderilor organelor de stat. Complexitatea sarcinilor etapei actuale impune o conlucrare permanentă între organele de partid și de stat, eforturi conjugate pornind de la atribuțiile și răspunderile ce revin fiecăruia pentru accelerarea progresului României. De aceea, cum se subliniază în expunere, tezele despre „partidul- stat“ și „staitul-partid" au drept scop să dezorienteze șl să creeze confuzii în rândul maselor, să sugereze iluzorii substituiri de funcții șl responsabilități.Prin intreaga sa analiză, expunerea degajă concluzia că rolul și funcțiile statului în planificarea, organizarea și conducerea unitară a întregii activități economico-sociale pe baza planului unic vor crește. îndeplinirea acestor răspunderi, din ce în ce mai complexe, trebuie să se facă printr-o conlucrare activă cu masele, cu structurile democrației muncitorești-revoluționare, prin întărirea controlului democratic al poporului asupra aplicării ferme a legalității, a respectării legilor tării. Astfel, statul democrației muncito- rești-revoluționare, care spre deosebire de statul dictaturii proletariatului. corespunde pe deplin caracterului orînduirii noastre, devine un instrument al făuririi socialismului cu ponorul și pentru popor, al apărării independenței și suveranității naționale.
Din ansamblul tezelor și aprecierilor cuprinse în expunere se degajă puternic cerința intensificării activității ideologice și politico-educative, a aprofundării diferitelor probleme noi, dezvoltării unor puternice șl substanțiale cercetări originale menite să contribuie la generalizarea experienței construcției socialiste în patria noastră, să dea răspuns, de pe poziții revoluționare, unor teze și aprecieri profund greșite, să combată cu fermitate curentele și tendințele antisocialiste, să Înarmeze comuniștii, toți oamenii munci! cu legile obiective ale dezvoltării sociale, să stimuleze hotărârea lor de a folosi aceste legi în vederea accelerării dezvoltării societății noastre, a progresului noii orânduiri. învățămîntul politico-ideologic și de stat, predarea științelor sociale, activitatea culturală și de creație artistică, presa, radioteleviziunea sînt chemate să-și sporească contribuția la formarea omului nou, cu o înaltă conștiință revoluționară, la modelarea unor atitudinii militante, combative față de manifestările străine profilului moral-politic al comunistului, eticii șl echității socialiste, la mobilizarea potențialului de muncă și creație al colectivelor în vederea înfăptuirii exemplare a sarcinilor ce ne revin.Analiza profundă, riguros științifică a unor probleme de cea mai mare importanță pentru desfășurarea procesului revoluționar mondial, pentru perfecționarea continuă a activității de construcție socialistă relevă din nou că prin ideile și tezele de cardinală însemnătate formulate, prin soluțiile realiste și constructive propuse, expunerea tovarășului Nioolae Ceaușescu se înscrie ca un document de excepțională valoare internațională, substanțială contribuție originală la îmbogățirea tezaurului de gîndire și acțiune revoluționară mondială. In mod deosebit se impune atenției abordarea unor probleme specifice ale edificării noii orînduiri, pornindu-se de la preocuparea, aflată la ordinea zilei, într-o formă sau alta, în toate țările socialiste. Așa cum pe bună dreptate se relevă în expunere, înfăptuirea cu succes a socialismului presupune o- rientarea întregii activități revoluționare în lumina principiilor fundamentale ale socialismului științific, aplicarea lor potrivit particularităților fiecărei țări, fiecărei etape de dezvoltare.Este din nou reconfirmată orientarea consecventă a partidului și statului nostru privind întărirea colaborării și solidarității cu toate țările socialiste, cu toate partidele muncitorești, cu toate forțele progresiste. Conceptul de solidaritate, definit de secretarul general al partidului într-o viziune de largă cuprindere. 

străin oricăror închistări, lșl dovedește cu atit mai mult actualitatea în condițiile contemporane, cînd asistăm la o puternică ofensivă împotriva socialismului. Străbătută de preocuparea pentru afirmarea tot mai puternică a idealurilor socialismului, a concepției revoluționare despre om și societate, expunerea constituie, în același timp, o fundamentare teoretică riguroasă a stnaite- giei de luptă împotriva propagandei Imperialiste, reacționare, precum și a necesității de a adopta o poziție militantă față de diferite confuzii și concepții greșite, cum ar fi teoria dezideologizării relațiilor dintre state, inclusiv față de anumite manifestări ale neîncrederii în forțele socialismului, în dezvoltarea societății pe calea libertății sociale, a independenței și suveranității naționale.în condițiile atît de complexe ale situației internaționale de astăzi, cînd pacea mondială este permanent amenințată de practicile de descurajare nucleară, de persistenta unor focare conflictuale, documentul subliniază că singura cale pentru înlăturarea oricăror surse de încordare și tensiune este respectarea strictă a normelor de legalitate internațională, a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului In treburile interne și avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța, a dreptului fiecărui popor de a-și alege singur calea de dezvoltare, fără nici un fel de ingerințe sau presiuni exterioare.în același spirit novator și principial sînt abordate în expunere numeroase alte probleme de cea mai mare actualitate, cum sint necesitatea înfăptuirii dezarmării, in primul rind a dezarmării nucleare, adoptării de măsuri pentru înlăturarea armelor nucleare,’pentru reducerea armamentului convențional și a cheltuielilor militare ; soluționarea problemelor subdezvoltării și edificării unei noi ordini economice ; sprijinul ce trebuie acordat țărilor in curs de dezvoltare ; necesitatea demascării propagandei imperialiste, reacționare, intensificarea activității și luptei pentru afirmarea concepției revoluționare despre lume și. societate.Expunerea cuprinde astfel o sferă vastă de probleme de primordială însemnătate, contribuind în mod esențial, cu excepțională forță de convingere, la înțelegerea mal aprofundată a proceselor și evoluțiilor din viața internațională, a epocii contemporane.După cum se știe. Plenara C.C. al P.C.R. a hotărât ca acest document de inestimabilă valoare teoretică și practică să devină program de muncă și luptă revoluționară al comuniștilor, al întregului nostru popor, urmînd să fie larg dezbătut în întregul partid, situat în centrul 'activității pentru pregătirea Congresului al XIV-lea, să ducă la intensificarea activității Ideologice, politico-educative, pentru a asigura înțelegerea temeinică și justă a problemelor complexe din viața Internațională, a obiectivelor strategice privind dezvoltarea patriei noastre.Așa cum sublinia secretarul general al partidului in cuvintarea rostită la încheierea plenarei, cerința intensificării activității politico-educative, ca factor de importanță deosebită în bunul mers al construcției socialiste, se cere strîns corelată cu cea a îmbunătățirii muncii organizatorice de unire a eforturilor tuturor — ale partidului, statului, organismelor democrației muncitorești-revoluționare, ale clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, ale întregului nostru popor — în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. împletirea strânsă a acestor laturi esențiale ale construcției socialiste oferă garanția că hotăririle adoptate vor prinde viață, că obiectivele stabilite la plenară, la apropiatul forum suprem vor fi integral înfăptuite, prin angajarea întregului popor, strîns unit în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru făurirea programelor de dezvoltare multilate- țală a patriei, înscriind astfel România pe o nouă treaptă superioară de progres și civilizație socialistă.

Sub genericul „125 de ani de activitate C.E.C.", în Capitală a avut loc un simpozion dedicat dezvoltării procesului de economisire, organizat de Casa de Economii și Consemna- țiuni. în cadrul lucrărilor s-a relevat faptul că în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului soldul general al economiilor bănești păstrate de populație la C.E.C. a crescut de 22,7 ori, iar numărul libretelor de economii de 5,7 ori, aceste cifre demonstrând in mod elocvent caracterul larg, de masă, pe care 11 are în prezent acțiunea de economisire la C.E.C. șl ca urmare a încrederii populației în politica partidului și statului nostru, în întărirea și consolidarea circulației bănești in țara noastră. De asemenea, efectele acțiunii de majorare a retribuțiilor, începută la 1 august 1988 și terminată cu o lună mai devreme față de prevederi, la 1 iulie 1989, sporirea veniturilor obținute de țărănime din muncă țn cooperativele agricole de pro-
ORARUL DE IARNĂ TAROMDupă cum anunță Compania aeriană TAROM, înoepînd cu data de 29 octombrie 1989 va intra în vigoare noul orar de iarnă al curselor TAROM, care va fii valabil pînă la 24 martie 1990. Atît din punct de vedere al traficului intern, cît, și al celui internațional, orarul de iarnă a- duce o serie de noutăți și îmbunătățiri, care vin în întîmpinarea solicitărilor publicului călător. Astfel, cursele regulate interne TAROM vor asigura legătura între Buourești și 14 din cele mai importante centre so- cial-economice ale tării.Printre noutățile acestui sezon în operarea curselor interne Tarom semnalăm :— programul curselor pentru lunile noiembrie 1989 și martie 1990, spre municipiile Arad. Baia Mare. Iași. Satu Mare și Tîrgu Mureș prevede o cursă in plus pe zi față de perioada decembrie 1989 — februarie 1990 ;— se introduce o cursă în zilele de duminică pe destinațiile Arad. Baia Mare, Oradea, Timișoara ;— cursa de Tulcea operează co- nyisat cu cea de Constanța și numai în zilele de luni, miercuri și sim- bătă ;— spre Bacău operează o singură cursă in fiecare zi a săptămînii, cu excepția zilelor de sîmbătă și duminică ;— spre Caransebeș operează o singură cursă .zilnic, cu excepția zilei de duminică, in lunile noiembrie 1989 și martie 1990, iar în perioada decembrie 1989 — februarie 1990 a- ceastă cursă va opera doar de trei ori pe săptămînă.Toate cursele interne TAROM vor decola și ateriza (de) pe aeroportul Băneasa, cu excepția curselor de Timișoara, care vor decola și ateriza.(de) pe aeroportul Otopeni. Cursa de Timișoara din ziua de duminică va opera însă (de) pe aeroportul Băneasa. Prezentarea pasagerilor se va face în toate cazurile la aeroportul Băneasa. iar transferul la O- topeni se va asigura cu autobuzele TAROM.în alcătuirea programului de iarnă al curselor externe TAROM s-a avut

cinema
• Rochia albă de dantelă : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30 
0 Cei care plătesc cu viața : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;,13; 15; 
17; 19, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
9 Oricare fată iubește un băiat („Zi
lele filmului cehoslovac") : STUDIO 
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30
0 Un studio in căutarea unei vedete: 
PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
© Ciprian Porumbescu : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
O Rezervă la start : DACIA (50 35 94) 
— 9: 11; 13: 15; 17; 19
9 Flori de gheață : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
9 Zîmbet de soare : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
O Sosesc păsările călătoare : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
0 Cantemir : COSMOS (27 54 95) — 9; 
11: 13; 15: 17; 19
© Un comisar acuză : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11; 13: 15: 17; 19
0 De Ia literatură la film : PATRIA 

ducție și în gospodăriile personale, majorarea consecventă a pensiilor s-au materializat in venituri suplimentare realizate de oamenii muncii care au contribuit la creșterea bunăstării lor materiale.în telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de participanții la simpozion se spune : Vă rugăm să ne permiteți să dăm expresie crezului nețărmurit al tuturor lucrătorilor din cadrul Casei de Economi! și Consemnațiuni, angajamentului nostru ferm de a nu precupeți nici un efort în scopul transpunerii neabătute In practică a tuturor sarcinilor ce ne revin, de a urma luminosul dumneavoastră exemplu de patriot înflăcărat, de pasiune și dăruire revoluționară, adueîndu-ne și noi, alături de întregul popor, contribuția la înfăptuirea mărețelor planuri și programe de dezvoltare multilaterală a patriei noastre.
In vedere șl asigurarea unor conexiuni avantajoase atît cu zborurile Companiei TAROM. cît și cu cele ale altor companii partenere. Zborurile externe TAROM vor a- sigura legătura între București șl 37 din marile orașe ale lumii.Ca noutăți în operarea curselor externe TAROM semnalăm :— cursa București — Amman (RO 255) se va efectua prin Sofia;— în acest sezon, spre Larnaca va opera o cursă in plus. în ziua de marți ;— cursa lung curier București — Beijing (RO 311) va opera cu escală la Kuwait șl Karachi ;— cursa lung curier București — New York (RO 303) va opera prin Viena cu o singură frecventă, in ziua de luni, iar în perioada 13 decembrie 1989 — 18 ianuarie 1990 va opera si o a doua frecventă, prin Luxemburg. în ziua de miercuri :— cursa București — Londra (RO 209). din ziua de duminică, va opera direct, fără escală ;— cursa București — Praga (RO 233) va opera In ziua da luni, cu escală la Budapesta ;— s-a permanentizat pentru Întreg sezonul cursa București — Viena — Frankfurt (RO 213), In zilele de miercuri și duminică. (Agerpres)
vremea

Prognoza meteorologică pentru Inter
valul 28 octombrie, ora 20 — 31 octom
brie, ora 20. In tară : Vremea va fl 
caldă, la începutul intervalului, apoi se 
va răci treptat, începînd din nordul 
țării. Cerul va fl temporar noros, ex- 
ceptînd regiunile sudice, la începutul 
intervalului, unde va fi mai mult senin. 
Ploi, ce vor avea și caracter de aversă, 
vor cădea, pe alocuri, în jumătatea de 
nord a țării și, izolat, în rest. In zona 
de munte, Ia peste 1 500 metri altitudine, 
precipitațiile vor fi izolate și sub formă 
de lapoviță și ninsoare. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu intensificări

(11 86 25) — 8; 10,45; 12,30; 14,15; 16;
18: 20
o Miss Arizona : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 19.30
0 Program special pentru copii și ti
neret : — 9: 11; 13; 15, Școala de con
ducători auto — 17; 19 : DOINA
(16 35 38)
9 Aleargă după el : FERENTARI 
(30 49 85) — 15; 17; 19
0 O farsă pentru cuscru : COTRO- 
CENI (81 68 88) — 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Bădăranii — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Contrabasul — 18 ; (sala Ate
lier) : Fata din Andros — 18
a Filarmonica ..George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Karla Haltenwanger 
— pian (Bach, Marcello-Bach, Beetho
ven, Chopin, Weber, Kabalevskl, 
Enescu, Paul Constantinescu — 17 ; 
(Ateneul Român) : Concert simfonic. 
Dirijor : Mihai Brediceanu ; solist : 
Dan Grigore — 18
© Opera Română (13 18 57) : Don 
Pasquale — 18
0 Teatrul de operetă (13 63 48) : Li
liacul — 18
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

tv
13,00 Telex
13,05 La sftrșit de săptămînă
14,45 Săptămînă politică
15,00 închiderea programului

19,00 Telejurnal
19,35 Sub tricolor, sub roșu steag. Ver

suri patriotice, revoluționare
19.30 Partid șl țară — o unică voință
20,15 Toamna in Cișmigiu... Emisiune 11- 

terar-muzicală
21,00 Film artistic. „Rămîn cu tine”. Pro

ducție a Casei de filme patru. In 
distribuție : Florin Zamflrescu, 
Dana Dogaru, Dinu Manolache, 
Valeria Sitaru, Sebastian Papaiani, 
Dan Damian, Aurel Cloranu, Octa
vian Cotescu, Amza Pellea, Con
stantin Diplan, Rodlca popescu- 
Bitănescu, Mihal Mereuță, Daniel 
Tomescu, Andrei Bursaci. Scena
riul : Dumitru Buznea. Regia : 
George COrnea

22,20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. • Pe stadionul Dlnamo din Capitală sa va disputa astăzi, cu începere de la ora 15. meciul dintre echipele Dinamo București și F.C.M. Brașov, contînd pentru etapa a 10-a a campionatului diviziei A la fotbal. O La Almelo (Olanda), in meci pentru preliminariile Campionatului european de fotbal rezervat echipelor de juniori, selecționata U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 3—0 (0—0) formația Olandei. în cadrul aceleiași competiții, reprezentativa Cehoslovaciei a surclasat ne teren propriu, cu scorul de 9—0 (3—0). formația Maltei.
BASCHET. La Moscova. în meci pentru optimile de finală ale „Cupei campionilor europeni" Ia baschet feminin, echipa locală Ț.S.K.A. a întrecut cu scorul de 98—76 (50—44) formația suedeză B.C. Arvika. în cadrul aceleiași competiții, echipa franceză B.C. Mirande a învins în deplasare, cu scorul de 58—56 (31—24) formația S.C. Atena.
TENIS. în turneul internațional de tenis de la Frankfurt pe Main, contînd pentru „Marele Premiu", olandezul Tom Nijssen l-a eliminat cu 1—6. 6—3. 7—6 pe americanul Paul Annacone. iar Glenn Layendecker (S.U.A.) l-a întrecut cu 6—4. 3—6, 6—2 pe Kelly Evernden (Noua Zeelandă).VOLEI. în continuarea turneului pe care îl întreprinde in S.U.A.. e- chipa masculină de volei a Japoniei a evoluat la Portland. în compania selecționatei americane. Victoria a revenit gazdelor cu scorul de 3—0 (15—6. 15—3. 16—14).

temporare, la Început tn sud-vestul ță
rii, apoi In nord-est. precum șl la mun
te, cu viteze de pînă la 45 kilometri la 
oră, respectiv, 70—90 kilometri la oră. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse, 
în genera), intre zero și 8 grade, iar 
cele maxime Intre 8 șl 18 grade, mal ri
dicate la Început in sud. Pe alocuri, di
mineața, se va produce ceață slabă, iar 
spre sfirșltul intervalului, in regiunile 
nordice și zonele deprestonare, vor fi 
condiții de producere a brumei. In 
București : Vremea, caldă la început, 
se va răci ușor. Cerul, mal mult senin, 
va prezenta înnorări temporare in par
tea a doua a intervalului, devenind fa
vorabil ploii slabe. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor oscila între 4 și 7 grade, iar cele 
maxime Intre 17 și 20 de grade. Dimi
neața, condiții de ceață slabă.

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dimineață 
pierdută — 18
• Teatrul de comedie (18 64 60) : Ctad 
comedia era rege — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : Pensiunea doamnei Olimpia
— 18,30 ; (sala Magheru) : Necazurile 
unui îndrăgostit — 18
0 Teatrul Glulești (sala Majestic,
14 72 34) : Ar ti fost o mare iubire — 
18 ; (sala Glulești, 18 04 85) : Hotel 
„Zodia Gemenilor" — 18
0 Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, Savoy
— 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : Caval
cada râsului — 18
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate pinzele sus — 9 ; Romanțioșii
— 18
0 Teatrul „Țăndărică" (sala Victoria,
15 23 77) : Șoricelul și păpușa — 15 ; 
(sala Cosmonauților, 11 12 04) : O fetiță 
mai cu moț — 15
0 Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Arena atracțiilor" (R. P. Bul
garia) — 15,30 : 19
0 Studioul de teatru I.A.T.C, (15 72 39): 
Nu sînt Turnul Eiffel 18
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Tovarășului MILOS JAKES
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului LADISLAV ADAMEC
Președintele Guvernului

Republicii Socialiste Cehoslovace

„Zilele culturii românești" 
în Cehoslovacia

PRAGAStlmati tovarăși.In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace și poporului cehoslovac prieten un cald salut tovărășesc și cele mal sincere felicitări cu prilejul celei de-a 71-a aniversări a creării •tatulul cehoslovac independent.Evenimentul memorabil de la 28 octombrie 1918, prin care a fost proclamată Republica Cehoslovacă, a încununat lupta îndelungată și eroică a cehilor și slovacilor pentru cucerirea suveranității și independenței naționale, pentru o dezvoltare liberă, de sine stătătoare.Poporul român urmărește cu interes șl simpatie remarcabilele realizări obținute în anii construcției socialiste de poporul cehoslovac, sub conducerea partidului său comunist, în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii.Exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre partidele și țările noastre se vor extinde și adinei continuu, in spiritul Înțelegerilor convenite la nivel înalt, în interesul popoarelor român și cehoslovac, al apărării și întăririi socialismului, asigurării unui climat de pace, securitate și colaborare în Europa și în lume.Vă dorim, stimați tovarăși, dumneavoastră șl întregului popor ceho- «ovac succes deplin în realizarea hotăririlor Congresului al XVII-lea al Partidului Comunist din Cehoslovacia, în edificarea societății socialiste dezvoltate in patria dumneavoastră.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele
Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DÂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

PRAGA 27 (Agerpres). — Coralia 
Popescu transmite : Mesaj de pace 
și înțelegere in limbajul sugestiv 
al artei, al frumosului, „Zilele cul
turii românești" in Cehoslovacia 
s-au incheiat vineri, la Bratislava, 
cu concertul orchestrei de ca
meră a Filarmonicii din Cluj- 
Napoca.

„Colaborarea culturală, declara 
cu prilejul „Zilelor culturii româ
nești", Frantisec Jelinek, adjunct al 
ministrului culturii al R. S. Cehe, 
este o componentă esențială a 
cooperării româno-cehOslovace. 
Constatăm cu satisfacție dezvolta
rea legăturilor reciproce in toate 
sferele de activitate politică, eco
nomică, științifică, tehnică, cultu-

ral-artistică, corespunzător intere
selor construcției socialiste și co
muniste in țările noastre. Intilni- 
rile și convorbirile dintre condu
cătorii partidelor și statelor noastre 
au conferit, de fiecare dată, noi 
deschideri colaborării reciproce, 
contribuind la mai buna cunoaș
tere, la întărirea prieteniei româno- 
cehoslovace Cele 135 de acțiuni 
diferite realizate la ediția ’89 a 
„Zilelor culturii românești" cu par
ticiparea unor apreciate colective 
artistice, a unor personalități de 
frunte ale culturii și artei tării 
dumneavoastră, precum și cu con
cursul a numeroase. instituții ceho
slovace, au stirnit un deosebit in
teres in rindul publicului nostru".

Știința și tehnologia-numai în slujba 
dezvoltăriiNAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). în Adunarea Generală a O.N.U. au loc dezbateri asupra raportului celei de-a X-a sesiuni a Comitetului interguvernamental pentru știință și tehnologie în slujba dezvoltării.Luind cuvîntul in cadrul dezbaterilor. secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a declarat că o deosebită îngrijorare o provoacă utilizarea cuceririlor științei și tehnicii în domeniul militar. în pre

zent. aproape 25 Ia sută din cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare la scară mondială sînt folosite în scopuri militare. Peste 500 000 dintre cei mai buni oameni de știință și ingineri participă la producția de armamente. Aceasta — a arătat Javier Perez de Cuellar — nu numai că sustrage resurse umane și financiare din sfera utilizării lor în scopuri constructive, dar duce în același timp la destabilizare și la creșterea tensiunii politice în lume.

ȘEDINȚA COMITETULUI MINIȘTRILOR AFACERILOR EXTERNE
Al STATELOR PARTICIPANTE LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA»VARȘOVIA 27 (Agerpres). — La Varșovia s-au încheiat, vineri, lucrările ședinței Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia. In legătură cu lucrările 1 consfătuirii se

dă publicității un comunicat. Partici- panții la ședința Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia au fost primiți de Wojciech
Jaruzelski, președintele Republicii Populare Polone. De asemenea, au avut o întrevedere prietenească cu M. Rakowski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

COMUNICATUL
ședinței Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm satisfacția să confirm primirea amabilului mesaj transmis de dumneavoastră cu ocazia Zilei naționale a Braziliei și doresc să vă exprim, in numele guvernului brazilian și al meu personal, cele mai sincere mulțumiri și vă adresez urări pentru dezvoltarea constantă a relațiilor dintre țările noastre, pentru creșterea neîntreruptă a prosperității poporului român.

JOSE SARNEY
Președintele

Republicii Federative a Braziliei

Rezultatele dezvoltării 
pe primele nouăPRAGA 27 (Agerpres). — La Praga a fost dat publicității comunicatul Direcției federale de statistică, in care se subliniază apariția în economia națională cehoslovacă. în primele nouă luni ale anului, a unor fenomene pozitive constînd. în primul rînd. in asigurarea unei dezvoltări echilibrate. Produsul național global — se relevă in comunicat — a crescut cu aproximativ 2 la sută, ceea ce depășește prevederile planului pe anul curent. în sectorul construcțiilor volumul producției a crescut în condițiile reducerii numă-

economiei cehoslovace 
luni ale anuluirulul personalului, ceea ce a determinat creșterea productivității muncii.în agricultură rezultatele din acest an au fost relativ favorabile, potrivit estimărilor urmînd să se înregistreze o recoltă mai bună decît cea din anul trecut la cereale, sfeclă de zahăr si altele. Au crescut Si achizițiile de produse animaliere. Se arată, totodată, că. deocamdată, nu s-a produs încă o cotitură în domeniul eficientizării economiei naționale — relatează agenția C.T.K.

Cronica zileiCu prilejul împlinirii a 71 da ani da la crearea statului cehoslovac independent, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București. Jan Papp, 
a oferit o recepție.Au participat tovarășul Ion Dlncă, membru ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim vice- prim-ministru al guvernului, miniștri. reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, oameni de știință și cultură, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în tara noastră, alti membri ai corpului diplomatic.Ou prilejul împlinirii a 71 de ani de ia crearea statului cehoslovac independent, la cinematograful „Studio" din Capitală a avut loc, vineri, wGata filmului oehostovac".Au participat reprezentanți ai Con- •iliuilui Culturii și Educației Socialiste, Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezenți Jam Papb, amba- •adorui R.S. Cehoslovace la București, al ți șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră.

★Vineri a fost semnat la București protocolul privind schimbul de mărfuri șl servicii între Republica. Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia pe lanul 1990.Documentai a fost semnat din partea română de Mihail Micu, adjunct el ministrului comerțului exterior și cooperării eoonomice internaționale,

tar dip partea Iugoslavă de George Hagii Miha.ilovici, adjunct al secretarului federal pentru relațiile economice cu străinătatea.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Turcia, ambasadorul acestei țări la București, Tugay Ulugevik, a oferit, vineri,, o recepție.Au participat Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului. președintele părții române in Comisia mixtă economică româno- turcă, Barbu Petrescu, primarul general al Capitalei, membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, ai altor ministere, deputați, reprezentanți ai unor instituții centrale și întreprinderi de comerț exterior, generali, oameni de cultură și artă, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, alți membri al corpului diplomatic.i ★Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Austria, vineri a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, în cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această tară și s-a vizionat un film documentar.Au participat membri al conducerii I.R.R.C.S.. reprezentanți a.i Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.A fost de față Berta Braun, ambasadorul Austriei la București.(Agerpres)

Principala cale de restabilire a păcii, de asigurare 
a unității Afganistanului

Cuvîntarea secretarului general al C.C. al P.D.P.A.KABUL 27 (Agerpres). — La Kabul a avut loc Plenara C.C. al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan.Luînd cuvîntul în cadrul lucrărilor, Najibullah, secretar general al C.C. al P.D.P.A., președintele Republicii Afganistan, a subliniat că măsurile luate în decursul celor opt luni care au trecut de la retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul afgan s-au dovedit juste, fiind menite să mobilizeze partidul și poporul la acțiuni vizînd asigurarea păcii în condițiile actuale. Afganistanul își îndeplinește riguros obligațiile a-

sumate prin acordurile de la Geneva — a arătat vorbitorul, condamnînd, totodată „ferm acțiunile elementelor extremiste ale opoziției înarmate, sprijinite din exterior". Relevind că în țară se înregistrează o diminuare a contradicțiilor dintre guvern și o serie de grupări de opoziție, ca urmare a existenței unor puncte comune de înțelegere, conducătorul afgan a arătat că lărgirea și consolidarea bazei coaliției, atît la nivel central, cît și pe plan local, constituie actualmente principala cale de restabilire a păcii, de asigurare a unității Afganistanului.
PARIS» Oamenii muncii se ridică cu hotărire 
in apărarea drepturilor lor, pentru justiție socialăPARIS 27 (Agerpres). — Cîteva zeci de mii de persoane au luat parte, în Capitala Franței, la o demonstrație inițiată de Confederația Generală a Muncii. Manifestanții și-au exprimat solidaritatea cu oamenii muncii ce luptă pentru drepturile lor într-o serie întreagă de întreprinderi și fa

brici din Franța. Aceste acțiuni revendicative — s-a relevat la mitingul organizat cu acest prilej — au arătat că oamenii muncii prezintă nu numai cereri de ordin economic. Ei reclamă, de asemenea, democratizarea vieții interne în întreprinderi, justiție socială.
japonia» Intr-o companie deznaționalizată patronii 

Iasă pe drumuri zeci de mii de salariațiTOKIO 27 (Agerpres). — Corporația niponă de telecomunicații a hotărit ca în perioada următoare să opereze masive reduceri de personal. Din 1985, cind a fost deznaționalizată,
corporația niponă de telecomunicații a concediat 44 000 de salariați, redu- cind numărul personalului angajat de la 314 000 la 270 000.

In zilele de 26 șl 27 octombrie 1989, la Varșovia a avut loc ședința Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia de prietenie, colaborare și asistență mutuală.La ședință au participat : I. Ganev, adjunct al ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Bulgaria,J. Johanes, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste Cehoslovace, O. Fischer, ministrul afacerilor externe al Republicii Democrate Germane, K. Skubiszewski, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Polone, loan Totu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, G. Horn, ministrul afacerilor externe al Republicii Ungare, E. A. Șevardnadze, ministrul afacerilor externe al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.Au participat, de asemenea : H. Hristov, ministru la Ministerul Relațiilor Economice Externe al Republicii Populare Bulgaria, J. Sterba, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste Cehoslovace,K. Fenske, secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior al Republicii Democrate Germane, M. Swie- cicki, ministrul relațiilor economice externe al Republicii Populare Polone, C. Pinzaru, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale al Republicii Socialiste România, P. Apro, adjunct al ministrului comerțului Republicii. Ungare, A. I. Kacianov, prim-adjunct al ministrului relațiilor economice externe al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.Miniștrii au examinat situația actuală și tendințele evoluției relațiilor internaționale. Ei au șublintat actualitatea aprecierilor cuprinse în documentele Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia din 7—8 iulie 1989, de la București, atît în privința evoluțiilor pozitive din viața internațională, cât și a fenomenelor care determină caracterul deosebit de complex și contradictoriu al acesteia. în legătură cu aceasta, miniștrii au reafirmat ho- tărirea statelor lor de a acționa în continuare pentru înfăptuirea dezarmării, întărirea păcii, securității și încrederii, democratizarea raportorilor" dintre state, dezvoltarea unei largi colaborări internaționale.Participanții la ședință au constatat că deși situația din Europa rămîne contradictorie, se creează premise pentru realizarea unei schimbări radicale în relațiile dintre statele continentului, depășirea treptată a orientărilor de divizare, îndepărtarea definitivă a rămășițelor „războiului rece".Una din condițiile de bază ale edificării unei Europe unite, a păcii si securității o constituie respectarea dreptului fiecărui popor de a-și stabili de sine stătător soarta, de a-și alege în mod liber calea dezvoltării sale sociale, politice si economice. fără amestec din afară.O importanță fundamentală pentru edificarea unui cămin european, în diversitatea orînduirilor sociale și de stat ale țărilor, are respectarea strictă a inviolabilității frontierelor existente, a integrității teritoriale, independentei si suveranității statelor. respectarea principiilor si normelor general recunoscute ale dreptului international, a prevederilor Actului final al C.S.C.E. și altor documente adootate în cadrul procesului de la Helsinki. Orice încercări de destabilizare a situației, de apune la si de această daune îndoială granițele postbelicea relua problemă procesului discuțiile în vor aduce de întărire
Sprijin activ cauzei independenței

Ca în fiecare an, între 27 octombrie șl 3 noiembrie forțele democratice și progresiste de pretutindeni marchează „Săptămina de solidaritate cu poporul namibian și cu organizația sa de eliberare S.W.A.P.O.". Instituită printr-o rezoluție a Adunării Generale a O.N.U. din 1976, această manifestare internațională constituie un nou prilej de reafirmare a sprijinului popoarelor lumii față de lupta dreaptă a poporului namibian in vederea cuceririi libertății și independenței naționale.Anul acesta, săptămîna de solidaritate debutează sub semnul unui eveniment de importantă hotărîtoare pentru poporul namibian și pentru continentul african în întregul său. Continuind procesul de decolonizare a Namibiei. început în luna aprilie, circa 700 000 de namibieni se vor prezenta în fața urnelor între 7 și 11 noiembrie pentru a desemna pe membrii Adunării Constituante, chemată să joace un rol determinant în Înfăptuirea idealului independentei. Așa cum se știe, viitorul for legislativ Va elabora constituția țării, pe baza căreia în aprilie 1990 va ti proclamată independența Namibiei.Dată fiind semnificația sa deosebită pentru reglementarea situației din Africa de Sud-Vest, apropiata consultare este așteptată cu cel mal viu interes de poporul namibian. Ea și-a pus de cîteva săptămâni amprenta asupra întregii vieți a Namibiei, determinind o activitate fără precedent a partidelor politice, oare s-au angajat cu toate forțele in campania electorală. La Windhoek, capitala teritoriului. în celelalte localități au loc zilnic întruniri de masă în cadrul cărora fiecare formațiune își prezintă opțiunile cu privire la viitorul Namibiei independepte. O activitate deosebit de intensă desfășoară Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), care, în ultimii 23 de ani, a condus

cu abnegație lupta armată a poporului namibian împotriva ocupației sud-africane, aducindu-și astfel o contribuție hotărîtoare la deschiderea drumului spre libertate. De la 14 septembrie, cind s-a reîntors in patrie. președintele organizației. Sam Nujoma, a participat la un șir de adunări electorale, dintre care cea din localitatea Oshakati (provincia Ovan- boland). la care au participat 70 000 de persoane (întreaga populație a țării este apreciată la 1,3 milioane), a fost cea mai mare demonstrație politică din întreaga istorie a Namibiei. Apelul la reconcilie

Windhoek sînt departe de a fi liniștitoare. Nu toate lucrurile merg conform prevederilor O.N.U. și așteptărilor opiniei publice mondiale. Pe măsură ce Se apropie data scrutinului, elementele pro sud-africane, de extremă dreaptă, între care „Alianța 
de la Turnhalle", își intensifică activitatea, încercînd să încingă spiritele. Au sporit cazurile de atentate la viața unor cunoscuți oameni politici și a unor activiști cu vederi liberale. Elemente de extremă dreapta, între care se află foști membri ai detașamentelor de represiune 
„Koevoet", continuă să sfideze ape

„Săptămîna de solidaritate cu poporul namibian**

re națională, la îndeplinirea cu simț de răspundere a sarcinilor edificării unei Namibii libere și independente, pe care liderul S.W.A.P.O. l-a lansat, a stîrnit un puternic ecou. Tot în ultimele săptămini a fost definitivat cadrul de desfășurare a scrutinului, care va fi supravegheat de 1 700 membri ai forțelor O.N.U. Pentru desemnarea celor 72 de membri ai Adunării Constituante candidează reprezentanții a 10 partide. Sam Nujoma se află primul pe lista de candidați ai S.W.A.P.O. Intr-un cuvînt. cu numai zece zile înaintea alegerilor. Namibia cunoaște o activitate politică febrilă, pe măsura evenimentului pe care-1 va trăi poporul namibian alături de toate popoarele Africii. Dobin- direa independenței de către vastul teritoriu al sud-vestului african va marca nu numai încheierea a 70 de ani de dominație a R.S.A. (anterior acest teritoriu a fost sub stăpînirea colonialismului prusac), ci si deplina eliberare a continentului.Din păcate, știrile care sosesc din

lurile la ordine, provocînd ciocniri singeroase.Amploarea represiunilor organizate de aceste unelte ale R.S.A. provoacă o vie neliniște atît în interiorul Namibiei, cît și în afara ei. La inițiativa autorităților O.N.U. aflate la fața locului, cele zece partide înregistrate pentru alegeri au dat publicității un comunicat prin care îșî cheamă suporterii să se abțină de la violență și să respecte codul de bună conduită semnat în luna septembrie a.c. Poziții ferme au fost adoptate, de asemenea, în cadrul actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. și al conferinței la nivel înalt de la Kuala Lumpur a statelor membre ale Commonwealth-ulul. în timp ce țările africane au cerut convocarea de urgență a Consiliului de Securitate pentru a examina ultimele evoluții din Namibia, numeroși participanți la amintita reuniune s-au pronunțat pentru sporirea sancțiunilor împotriva R.S.A., care poartă răspunderea tensiunii create. Aceste reacții, ca și multe altele,

Namibiei
confirmă încă o dată că în lupta sa pentru dobindirea independenței poporul namibian se bucură de sprijinul ferm al întregii comunități internaționale. care respinge tentativele de a torpila organizarea unor alegeri libere și drepte, de a îngreuna accesul la existență liberă al Africii de Sud-Vest. O expresie a acestei simpatii o constituie însăși marcarea în întreaga lume progresistă a ..Săptămînii de solidaritate cu poporul namibian".In spiritul politicii sale de solidaritate cu toate popoarele care luptă pentru afirmarea dreptului lor de a se dezvolta de sine stătător. România socialistă a fost și este alături de poporul namibian, acordîndu-i un permanent sprijin — politic, diplomatic, moral și material. Solidaritatea dintre poporul român și poporul namibian, dintre Partidul Comunist Român și Organizația Poporului din Africa* de Sud-Vest și-a găsit, pe parcursul anilor, expresia cea mai concludentă in întîlnirile tovarășului Nicolae Ceaușescu, pe pămînt african sau la București, cu Sam Nujoma, președintele S.W.A.P.O., care, de fiecare dată, au prilejuit reafirmarea sprijinului deplin față de cauza dreaptă a poporului namibian. Țara noastră a salutat cu satisfacție trecerea la aplicarea Planului O.N.U., văzînd în aceasta un pas important pe calea lichidării dominației R.S.A. asupra Namibiei.Deplin solidar cu lupta dreaptă a poporului namibian, poporul român își exprimă convingerea că, în zilele noastre, cind se afirmă tot mai puternic dreptul națiunilor de a dispune liber de propriile lor destine, nimic nu va putea împiedica victoria acestei lupte, împlinirea aspirațiilor de libertate și independență ale tuturor namibienilor.

Nicolae N. LUPU

a încrederii si securității în Europa. Este necesară respectarea deplină a prerogativelor statelor suverane, inclusiv în problema cetățeniei. în conformitate cu normele dreptului internațional. La ședință s-a atras atenția asupra creșterii pericolului neonazismului si revanșismulul în unele țări din Europa oocidentală.Miniștrii au împărtășit părerea că implicarea alianțelor politico-mili- tare nu contribuie la rezolvarea problemelor litigioase bilaterale. Singura cale pentru solutionarea unor asemenea probleme o reprezintă dialogul constructiv, egal în drepturi, între țările interesate.Participantii la ședință au relevat Importanta pe care o are dezvoltarea procesului de la Helsinki în toate domeniile pentru crearea unor baze trainice ale securității si unei mai strînse colaborări intre toate statele. Ei au reafirmat hotărîrea de a contribui activ la înfăptuirea înțelegerilor Ia care s-a ajuns la reuniunea de la Viena. în cadrul pro-

la Tratatul de la Varșovia •cesului general-european In ansamblu.Miniștrii au relevat cu satisfacție evoluția pozitivă a negocierilor de la Viena dintre cele 23 de state din Tratatul de la Varșovia și N.A.T.O. privind forțele armate convenționale în Europa. Ei au exprimat hotărîrea de a depune toate eforturile pentru ca primul acord privind reducerea substanțială a forțelor armate si armamentelor conventionale să fie realizat încă în anul viitor. Acordul ar putea fi semnat pînă la sfîrsitul anului 1990. la o consfătuire a șefilor de stat si de guvern, din Europa. S.U.A. și Canada. Această consfătuire ar fi precedată de o întîlnire a miniștrilor afacerilor externe. Reducerea forțelor armate si armamentelor conventionale s-ar efectua în decurs de doi-trei ani. Aceasta ar permite să se diminueze considerabil nivelul armamentelor și al cheltuielilor militare, să se elibereze importante resurse materiale și umane în scopul dezvoltării social-econo- mice, să se consolideze stabilitatea șl securitatea pe continent.Participanții ta ședință s-au pronunțat pentru adoptarea, ta negocierile celor 35 de state participante ta C.S.C.E. privind măsuri de întărire a încrederii și securității, a unui ansamblu de noi asemenea măsuri care să cuprindă toate genurile activității militare, inclusiv activitatea forțelor militare navale și aeriene. O mare însemnătate ar avea crearea Centrului pentru reducerea pericolului militar și preîntimpdnarea unui atac prin surprindere în Europa. Miniștrii au exprimat speranța că seminarul celor 35 de state participante 1a C.S.C.E. în problema doctrinelor militare va contribui ta întărirea încrederii în Europa.Participantii ta ședință s-au pronunțat pentru începerea neîntîrziată de negocieri separate cu privire ta „ armamentul nuclear tactic din Europa.Statei» aliate consideră că dezarmarea constituie problema fundamentală a contemporaneității. Ele reafirmă atașamentul lor față de o- biectivul lichidării armelor nucleare și chimice.Miniștrii au subliniat Importanța realizării Tratatului sovieto-ameri- can privind’lichidarea rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune și au exprimat, totodată, sprijinul pentru încheierea rit mai rapidă a Tratatului dintre U.R.S.S. și S.U.A. cu privire ta reducerea cu 50 ta sută a armamentelor lor strategice ofensive. A fost relevată necesitatea respectării Tratatului sovieto-american privind apărarea antirachetă, în forma in care a fost semnat în anul 1972.Participanții ta ședință au evidențiat necesitatea încetării tuturor experiențelor cu arma nucleară. El a- dresează chemarea de a se renunța reciproc ta modernizarea acestei arme.Miniștrii s-au pronunțat pentru încheierea într-un timp scurt a convenției internaționale privind interzicerea totală și lichidarea armelor chimice și au adresat statelor participante ta negocierile de la Geneva chemarea de a soluționa, în anul 1990, problemele rămase deschise. A fost subliniată necesitatea creșterii eficienței activității conferinței de dezarmare de 1a Geneva în ansamblu.Participanții la ședință s-au pronunțat pentru începerea de negocieri privind forțele militare maritime, cu participarea tuturor statelor interesate, în primul rînd a țărilor care dispun de potențialul cel mai mare în acest domeniu.Miniștrii au avut un schimb de păreri cu privire 1a propunerea de instituire a regimului „cerului deschis".Participanții la ședință au examinat problemele legate de conversiunea producției militare și au exprimat disponibilitatea de a organiza consultări internaționale pe această temă.Miniștrii au reconfirmat actualitatea pozițiilor și propunerilor în problemele dezarmării, cuprinse în declarația „Pentru o Europă stabilă și în securitate, fără arme nucleare și chimice, pentru reducerea substanțială a forțelor armate, armamentelor și cheltuielilor militare", a- doptată la Consfătuirea de la București a Comitetului Politic Consultativ.Miniștrii au exprimat preocuparea lor în legătură cu faptul că dezvoltarea colaborării economice ge- neral-europene nu se ridică la un nivel corespunzător. Realizarea unei largi colaborări economice corespunde interdependentelor crescînda dintre țările continentului, repre

zintă premisa materială necesară destinderii, a ridicării Europei. în perspectivă, la un nivel calitativ nou de dezvoltare economică și tehnologică. Acestui scop trebuia să-1 servească implicarea mai largă si mai profundă a tuturor țărilor continentului în sistemul contemporan al diviziunii internaționala a muncii. în comerțul mondial pa baza principiilor și normelor general recunoscute, inclusiv a principiilor avantajului reciproc, nediscri- minării și clauzei națiunii celei mal favorizate. Este necesar să fia eliminate obstacolele și restricțiile din calea dezvoltării legăturilor economice, comerciale, științifice, tehnice și în domeniul producției, practica condiționării dezvoltării acestora de considerente politice.Statele participante la Tratatul de Ia Varșovia se pronunță pentru extinderea colaborării economice bilaterale și multilaterale, în condiții de egalitate, inclusiv între organizațiile economice din Europa. Un rol însemnat în această privință trebuia să-l joace viitoarea conferință da la Bonn, din 1990.S-a subliniat însemnătatea lărgirii colaborării internaționale in protecția mediului înconjurător. Un imputa pozitiv acestei colaborări, bazate pa o abordare a continentului ca entitate ecologică, este chemată să-1 dea reuniunea general-europeană in problemele protecției mediului înconjurător, de la Sofia. Participanții ta ședință au constatat că această reuniune se desfășoară cu succes șl eu exprimat speranța că se va încheia cu concluzii și recomandări concrete, ceea ce ar avea o semnificație pozitivă pentru dezvoltarea procesului general-european.Participantii la ședință au exprimat convingerea că o parte componentă a procesului de edificare a u- nei Europe unite în diversitatea ei, a căminului european o constitui» înfăptuirea deplină. în fiecare țară, a ansamblului drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a drepturilor sale politice, civile, economice, sociale, cui turale și în alte domenii, fără deosebire de rasă, sex, limbă, credință și naționalitate. Dialogul constructiv‘și conlucrarea dintre state în sfera umanitară reprezintă un element important al colaborării și securității internaționale. In acest context, miniștrii s-au pronunțat pentru extinderea contactelor între oameni, a ootaborării în domeniile informației, culturii șl învățămîntului. Ei au efectuat un schimb de păreri privind pregătirile pentru reuniunile Conferinței privind dimensiunea umană. C.S.C.E., de ta Copenhaga și Moscova, precum și in legătură cu simpozionul de la Cracovia în problemele moștenirii culturale europene.Participanții la ședință au exprimat convingerea că înfăptuirea de progrese în domeniul dezarmării, întăririi încrederii și dezvoltării colaborării, edificării unei Europe unite va permite crearea unui sistem general-european de securitate colectivă și desființarea concomitentă a Tratatului de ta Varșovia și N.A.T.O. Stabilirea de contacte între cele două alianțe, in diferite domenii, ar contribui 1a realizarea acestui obiectiv.Miniștrii s-au pronunțat în favoarea reglementării urgente, prin negocieri. a conflictelor regional» și a focarelor de încordare și au subliniat necesitatea creșterii în continuare a rolului O.N.U. în acest domeniu.Participanții la ședință s-au declarat pentru o reglementare politică cuprinzătoare a problemei afgane pe baza reconcilierii naționale. pentru un Afganistan unit, suveran și nealiniat, al cărui popor să-și decidă propria soartă, fără nici un amestec din afară. Ei au exprimat sprijinul față de eforturile Republicii Afganistan Îndreptate spre atingerea acestor scopuri.In lumina rezultatelor celei de-a 9-a Conferințe, de la Belgrad, a șefilor de stat și guvern al țărilor nealiniate, s-a relevat contribuția substanțială pe care mișcarea de nealiniere o aduce la soluționarea problemelor actuale ale contemporaneității. Miniștrii au subliniat hotă- rirea guvernelor lor de a dezvolta și aprofunda colaborarea cu această mișcare.La ședință a fost exprimată năzuința comună de a dezvolta în continuare colaborarea multilaterală, e- gală în drepturi. între statele aliate.Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă de înțelegere, prieteni» șl colaborare.Următoarea ședință va avea loc ta București.
r -AGENȚIILE DE PRESA

w - ne scurt
LA PRAGA a avut loc. vineri. Ședința Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Au fost examinate probleme actuale ale evoluției politice interne și internaționale. în cadrul ședinței s-a dezbătut proiectul Statutului P.C. din Cehoslovacia, document ce urmează să în dezbaterea publică. fie DUS

Pe poligonul unde operațiunea se afla inspecție american. s-a efectuat un grup de

L"

LA 27 OCTOMBRIE a trusă ultima rachetă cu scurtă de vietice în conformitate cu Tratatul referitor la lichidarea rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune dintre U.R.S.S. si S.U.A.
fost rază acțiune a Uniunii dis- mai So-

CONVORBIRE.S.U.A., George Bush,Casa Albă pe conducătorul delegației parlamentare sovietice. E. Primakov, președintele Sovietului Uniunii al Sovietului Suprem al U.R.S.S. Convorbirea a prilejuit abordarea unor probleme privind dezvoltarea relațiilor sovieto-ame- ricane. —

Președintele l-a primit la

DEMISIE. Ministrul britanic al economiei, Nigel Lawson, și-a pre-

zentat demisia primului ministru Margaret Thatcher din cauza deosebirilor de vederi în legătură cu o serie de măsuri de ordin econo- mico-financiar. In locul său a fost numit John Major, care a deținut funcția de ministru de externe. In această funcție a fost numit ministrul de interne, Douglas Hurd.
n

POZIȚIE. Wofgang Roth. purtător de cuvînt în probleme economice al fracțiunii din Bundestag a Partidului Social-Democrat, a cerut Guvernului R.F.G. să renunțe la punerea în aplicare a prevederilor așa-numitului ..Comitet de coordonare a controlului comerțului Est-Vest" (COCOM). care interzice exportul de înaltă tehnologie în țările socialiste. Politica promovată de COCOM. a relevat Roth. In cadrul unei conferințe de presă, citată de agenția D.P.A.. contravine ideii liberalizării schimburilor comerciale Est- Vest.

I

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Sctnteiî nr. J. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzoril din Întreprinderi șl instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsflr București, Calea Grivlțel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SClNTEII 40 360


