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SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

ieri și-a incheiat lucrările 

Plenara comună a Comitetului Central 
al ParîMi Comunist Oomăn, 

a Biroului Permanent si birourilor secțiunilor 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice si Sociale

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, marți au 
continuat lucrările Plenarei comune a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a Biroului Permanent și 
birourilor secțiunilor Consiliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale.In cadrul dezbaterilor privind documentele aflate pe ordinea de zi au luat cuvîntul tovarășii Radu Bălan, Dumitru Constantin, Dinu Daniliuc, Barbu Petrescu, Eugeniu Rădulescu, Csillag Andrei, Ion Bu- gariu. Dan Dulamă, Simion Cotoi,

loan Ungur, Ion Marin, Floarea Leuștian.Toți cei care au luat cuvîntul au dat o înaltă apreciere rolului determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și fundamentarea planurilor

de dezvoltare economico-socială a țării, a întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru socialist, care asigură creșterea neîntreruptă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, afirmarea tot mai puternică a României ca țară liberă, independentă și suverană.Plenara a aprobat în unanimitate :— Proiectul Planului național unic de dezvoltare economico- socială a Republicii Socialiste România pe anul 1990 ;— Proiectul Planului de dez

voltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor pe anul 1990 ; — Proiectul Planului financiar centralizat al dezvoltării econo- mico-sociale și proiectul Bugetului de Stat al Republicii Socialiste România pe anul 1990.Plenara a hotărît ca toate aceste documente, care asigură, prin prevederile lor, dezvoltarea în continuare a economiei naționale, modernizarea activității în industrie și agricultură, in toate domeniile(Continuare în pag. a III-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,Plenara Comitetului Central a dezbătut și adoptat în unanimitate planurile de dezvoltare economico- socială, în domeniul industriei, agriculturii și al celorlalte sectoare, precum și planul financiar centralizat și bugetul pe 1990, care au în vedere înfăptuirea în cele mai bune condiții a planului cincinal pe anii 1986—1990, ca o parte importantă a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism. (Aplauze puternice, prelungite).De asemenea, au fost adoptate hotărîri privind organizarea activității Comitetului Central al partidului in vederea perfecționării conducerii, care să asigure desfășurarea în cele mai bune condiții a muncii Comitetului Central ales de cel de-al XIV-lea Congres. Acesta are marea răspundere de a asigura înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului, înălțarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație, ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului, întărirea independenței și suveranității României. (Aplauze puternice, prelungite).După cum reiese din documentele pe care le-am adoptat, Planul național unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1990 asigură realizarea în bune condiții a prevederilor celui de-al 8-lea cincinal — atît în industrie, cit și In agricultură, în celelalte domenii de activitate.La întocmirea planului s-a avut In vedere să se asigure realizarea în condiții mult mai bune a prevederilor actualului cincinal și dezvoltarea mai puternică a tuturor sectoarelor economiei na

ționale, realizarea obiectivului strategic de trecere a țării noastre la un nou stadiu de dezvoltare — acela de țară socialistă mediu dezvoltată.Prin aceasta, încheiem un cincinal care s-a realizat în condiții economice mondiale grele, de- monstrînd cu putere forța ți capacitatea creatoare a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a întregului popor, justețea liniei generale a partidului nostru, trăinicia și forța orînduirii noastre socialiste, care a asigurat și asigură dezvoltarea puternică a patriei noastre, ridicarea nivelului de civilizație și bunăstare a întregii noastre națiuni. (Aplauze puternice, prelungite).Acum este necesar să acționăm cu toată hotărîrea și fermitatea în vederea înfăptuirii tuturor prevederilor planurilor' și - programelor de dezvoltare pe anul viitor, avind în vedere că aceasta va constitui un factor de importanță deosebită și pentru trecerea la cel de-al 9-lea plan cincinal.In perioada următoare, o dată cu măsurile pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții â planului pe acest an, va trebui să asigurăm pregătirea temeinică a pianului pe anul viitor, în așa fel incit din prima zi a noului an să asigurăm în toate sectoarele îndeplinirea în cele mai bune condiții a prevederilor planului.în mod deosebit este necesar ca, încă în această lună, să încheiem lucrările de organizare, de specializare și modernizare a tuturor sectoarelor de activitate. Acestea sînt într-un stadiu avansat; multe din aceste lucrări au fost de mai multe ori discutate, așa că trebuie să încheiem aceste lu

crări, urmînd ca, în continuare, în cursul anului viitor, să perfecționăm și să îmbunătățim aceste programe. Dar să pornim de la începutul anului viitor cu o orientare clară, cu programe clare privind această activitate de importanță hotărîtoare pentru întreaga noastră muncă din industrie, ^agricultură, precum, și din celelalte sectoare . ale, economiei naționale.Ini acest cadru, .aș dori să atrag atenția asupra7 necesității aplicării ferme a hotărîrilor, a prevederilor legilor țării în toate domeniile de activitate. Mă voi referi, în acest sens, la un domeniu foarte important — acela al răspunderii întreprinderilor producătoare pentru punerea în producție și buna funcționare a utilajelor complexe. Avem prevederi foarte bune cu privire la furnizorul unic de utilaje complexe atît pentru țară, cit și pentru străinătate. Din păcate, nu peste tot aceste prevederi au fost aplicate în mod corespunzător.Se impun măsuri imediate pentru precizarea corespunzătoare și organizarea clară a activității centralelor și întreprinderilor pe a- cest principiu. Să se pună capăt actualei situații — inadmisibile — cînd, în loc de răspundere unică, la realizarea unui obiectiv de investiții complexe lucrează un număr nelimitat de întreprinderi.Am discutat de mai multe ori aceste probleme, inclusiv problemele privind centralele nucleare. Trebuie să punem capăt cu desăvîrșire anarhiei, lipsei de răspundere și transformării activității de punere în funcțiune într-un fel de activitate de turism, la care sînt trimiși să se plimbe, și în țară, și în străină

tate, oameni care nu au nimic comun. cu activitatea respectivă. Muncitorii și specialiștii care au executat în fabrică utilajele și mașinile respective, ei trebuie să asigure și montarea lor, punerea în funcțiune, inclusiv probele tehnologice — și să poarte răspunderea directă de buna lor funcționare. în conformitate cu legea furnizorului unic, pentru o unitate complexă, la aprobarea investițiilor, trebuie să se stabilească cine este furnizorul unic și el trebuie să contracteze subansamblele, aparatura, de la alte ministere, el trebuie să le probeze, să asigure punerea în funcțiune.Spun aceasta pentru toți tovarășii prezenți, pentru primii- secretari, pentru cei care lucrează în industrie mai cu seamă, dar și pentru organele centrale — Comitetul de Stat al Planificării și Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie —, care poartă răspunderea pentru nivelul tehnic și asigurarea punerii Ia timp în producție a utilajelor, și, desigur, pentru Consiliul de Miniștri, în întregimi. Este necesar să punem cu desăvîrșire ordine și să lucrăm în mod industrial, asigurînd calitatea, eficiența și realizarea la timp a tuturor lucrărilor !O altă problemă este < aceea a reparațiilor capitale. Practic, în toate sectoarele, dar, mai cu seamă, în chimie și în metalurgie, problema reparațiilor capitale ne provoacă și ne-a provocat foarte mari întîrzieri și pagube, a dus inclusiv la nerealizarea planului de producție, datorită deselor întreruperi, ca rezultat al nerealiză- rii la timp, sau în condiții proaste, a reparațiilor capitale. Trebuie să introducem ferm și să prevedem prin plan obligația și răspunderea 

întreprinderilor care au produs utilajele — furnizorul unic — de a realiza și reparațiile capitale. Este necesar ca producătorii să livreze subansamble și materiale de bună calitate, iar controlul de calitate să-și întărească răspunderea și să nu se mai admită sub nici un motiv livrarea de materiale și utilaje necorespunzătoare ! Pentru anul viitor avem un pro- gram foarte importaht de punere în producție a multor capacități. Avem un program foarte mare de reparații capitale și trebuie să luăm toate măsurile pentru a le realiza în cele mai bune condiții.S-a ridicat în cursul întocmirii planului — dar chiar și în discuții— problema bunei aprovizionări tehnico-materlale pentru toate sectoarele. Planul asigură toate materiile prime și materialele necesare în conformitate cu normele de consum și — știți bine — importăm foarte multe materii prime și materiale pentru a asigura buna aprovizionare tehnico-mate- rială. Dar, în afară de aceasta, trebuie să asigurăm ca în industria noastră — așa-zis orizontală— să se realizeze la timp și de bună calitate toate produsele necesare. Să se respecte, neabătut, normele de consumuri materiale și energetice. In același timp, este necesar să fie luate toate măsurile în vederea realizării recuperării și refolosirii materialelor, a suban- samblelor, inclusiv recuperarea și refolosirea diferitelor surse de energie. Toate acestea asigură o bună aprovizionare și tot ceea ce este necesar pentru înfăptuirea planului, în toate sectoarele de activitate.în ce privește agricultura, după cum reiese din planurile aprobate, anul viitor va trebui să executăm toate lucrările la timp, să folosim în întregime fondul funciar, baza tehnico-materială pentru a obține o recoltă conform prevederilor planului, care să asigure buna aprovizionare a populației, satisfacerea necesităților activității industriale și a altor activități.Aceasta este valabil, de asemenea, și pentru industria alimentară și pentru celelalte sectoare. Nu doresc, acum, să mă opresc la prevederile planului. Au fost aprobate în unanimitate de plenară — ca și prevederile planului din industrie — și trebuie să considerăm că acestea sînt ' prevederile minime de la care trebuie să pornim și să luăm toate măsurile pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului.în mod deosebit,, doresc să atrag atenția asupra necesității depozitării și păstrării în cele mai bune condiții a produselor agricole. Se impune ca organele de contractări și achiziții, împreună cu organele agricole, cu alte organe de stat, cu consiliile populare, să exercite un control în toate bazele și în toate locurile unde sînt depozitate produsele agricole pentru a asigura buna lor păstrare. Trebuie să se asigure atît produsele necesare pentru buna aprovizionare a populației, cît și pentru rezervele de stat, așa cum este stabilit. La plenara dinaintea Congresului am discutat și am adoptat programele de autoaprovizionare și, o dată cu aceasta, și balanțele de produse agricole care trebuie să asigure, în tot cursul anului viitor, toate necesitățile țării în toate domeniile, precum și rezervele necesare stabilite prin plan.

Ce se poate spune de celelalte prevederi ale planului, pe care le-am adoptat cu puțin timp înainte ? Ele constituie un tot u- nitar și trebuie să luăm toate măsurile pentru a asigura buna organizare a activității, pentru înfăptuirea în cele mai mici amănunte a măsurilor organizatorice, tehnice, materiale, în vederea realizării lor.în acest cadru, în conformitate cu programul de autoconducere și autoaprovizionare, trebuie să a- cordăm atenția corespunzătoare, zilnică, bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimen- tare, cu celelalte produse industriale. Trebuie să pornim permanent de la principiul de bază al activității partidului și statului nostru socialist — că tot ceea ce realizăm trebuie să servească dezvoltării patriei, ridicării nivelului de trai material și spiritual al poporului, țelul suprem al politicii partidului nostru comunist, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în România ! (Aplauze puternice, prelungite).Pornind de la obiectivul dezvoltării intensive a activității din toate domeniile, este necesar să a- sigurăm perfecționarea folosirii în cele mai bune condiții a fondurilor fixe și să punem în centrul activității ridicarea nivelului tehnic și calitativ al întregii producții. Tot ceea ce realizăm, în toate domeniile, trebuie să corespundă cerințelor de calitate, atît în ce privește produsele destinate consumului intern, cît și cele destinate exportului. Să facem totul ca produsele românești din toate sectoarele să fie comparative și competitive cu cele mai bune produse ce se realizează în alte țări.în acest, scop, în conformitate cu hotărîrile Congresului al XIV-lea, cu prevederile planului, trebuie să perfecționăm activitatea de cercetare științifică, de introducere rapidă în producție a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, precum și activitatea învățămîntu- lui, de ridicare a nivelului profesional, tehnic, științific al tuturor oamenilor muncii. Să avem permanent în vedere că numai pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, numai cu muncitori, tehnicieni și specialiști cu un înalt nivel de cunoștințe în toațe domeniile vom asigura realizarea obiectivelor dezvoltării intensive, de modernizare, de ridicare a nivelului calitativ și tehnic al întregii noastre activități ! Numai astfel vom asigura înfăptuirea în viață a tuturor obiectivelor de dezvoltare socialistă, de ridicare la un nivel tot mai înalt a patriei noastre. (Aplauze puternice, prelungite).Este, de asemenea, necesar ca, asigurînd înfăptuirea în cele mai bune condiții a planului în toate domeniile, să punem în centrul întregii activități realizarea la timp și la nivel tehnic calitativ cît mai înalt a producției de export.Trebuie să înțelegem bine că exportul reprezintă pentru țara noastră — ca de altfel și pentru alte țări — o necesitate a dezvoltării societății, a înfăptuirii programelor de progres economico-so- cial.Este necesar să dezvoltăm cooperarea în producție cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, în spiritul deplinei egali

tăți în drepturi, al avantajului reciproc, participînd activ la diviziunea internațională a muncii. Aceasta reprezintă o necesitate obiectivă a progresului economi- co-social, a politicii de colaborare și pace în lume ! (Aplauze puternice, prelungite).
Stimați tovarăși,Plenara a aprobat în unanimitate planul financiar centralizat și bugetul de stat pe anul 1990.Așa cum reiese din aceste documente, atît planul financiar centralizat, cît și bugetul asigură mijloacele financiare necesare, realizarea în bune condiții a planului și programelor pe 1990. în spiritul liniei generale, sînt asigurate mijloacele atît pentru fondul de consum, cît și pentru fondul de acumulare, ceea ce garantează realizarea în bune condiții a planului și programelor pentru anul viitor.-Așa cum reiese din documentele pe care le-am adoptat, avem o situație financiară bună, aș putea s-o caracterizez chiar foarte bună, în acest cincinal, am avut în fiecare an un buget excedentar, iar pentru anul 1990 se prevede o creștere importantă a excedentului bugetar, ceea ce are o mare importanță pentru stabilitatea activității financiare, stabilitatea e- conomiei, pentru întreaga noastră activitate.De altfel, pe această bază am avut posibilitatea ca în trimestrul I, din acest an, să anulăm datoriile cooperativelor agricole de producție — în valoare de circa 115 miliarde lei —, ceea ce constituie un mare, un foarte mare ajutor acordat de statul nostru socialist agriculturii, creîndu-se condițiile pen- trti înfăptuirea obiectivelor de progres și de dezvoltare tot mai puternică a acesteia. Se demonstrează astfel că statul nostru socialist — prin întreaga sa politică — asigură ca sectorul, cooperatist din agricultură să-și îndeplinească în cele mai bune condiții rolul important pe care îl are. Dar doresc să spun și acum că trebuie să fie ultima reducere sau anulare în a- cest sens, că este necesar să facem în așa fel îneît agricultura cooperatistă, întreaga noastră agricultură să se autofinanțeze, să-și asigure mijloacele proprii. Avem această posibilitate și trebuie să facem acest lucru ! (Aplauze puternice).Tot datorită stabilității financiar re, a activității întregii noastre industrii și economii în general, am putut, la sfîrșitul trimestrului I( să achităm întreaga datorie externă și să facem astfel îneît. pentru prima oară, România să nu mai aibă de plătit nici un tribut, nici un fel de obligații față de alte țări sau monopoluri străine, să asigurăm ca tot ceea ce se realizează, prin munca poporului nostru să aparțină numai poporului, pentru dezvoltarea- țării, pentru ridicarea nivelului său de civilizație, de bunăstare. (Aplauze puternice, prelungite).De la plata datoriei și pînă în prezent s-au adoptat măsurile necesare în vederea întăririi rezervei valutare, astfel că, astăzi, România dispune de însemnate rezerve valutare sub diferite forme, inclusiv în valută convertibilă. Avem în vedere, după cum ați putut constata și din prevederile ' bugetului, să(Continuare în pag. a III-a)
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Plenara comună a CnmiîoîoB Central al Partidului Comunist Român, a Hui Permanent si 
bironrior secțiunilor Consiliului Snnrem al Dezvoltării Economice si Sociale

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
RADU BĂLANMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimafi tovarăși,Plenara comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Biroului Permanent și birourilor secțiunilor Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale Iși desfășoară lucrările în perioada de mare vibrație patriotică, generată de istoricul Congres al XIV-lea, care a reales, intr-o deplină și impresionantă unanimitate, in funcția supremă de conducere fn partid, pe cel mai devotat fiu al națiunii noastre, genialul ctitor al României socialiste moderne, al celei mai glorioase epoci din multimilenara istorie a patriei, strălucitul nostru conducător pe calea propășirii socialiste și comuniste, marele Erou între eroii neamului, mult iubitul și stimatul secretar general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Mă simt deosebit de onorat să exprim și in acest cadru imensa bucurie și profunda satisfacție a celor peste 120 000 de comuniști, a tuturor oamenilor muncii din județul Timiș, care, asemenea întregului partid și popor, sînt mîndri de a vă ști mereu în fruntea partidului și tării pe dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ilustru gîn- ditor politic și desăvîrșit strateg al construcției socialiste și comuniste, neostenit luptător pentru triumful ideilor de pace, prietenie și colaborare, pentru o lume mai bună și mal dreaptă, și să dau glas celui mai vibrant și înălțător omagiu față de eroica și uriașa dumneavoastră activitate consacrată triumfului celor mai scumpe idealuri de progres și civilizație, de pace și libertate pe pă- mîntul României, angajării noastre ferme pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor stabilite de Congresul al XIV-lea, împreună cu recunoștința fierbinte și cele mai respectuoase mulțumiri pentru sprijinul generos, multilateral și statornic acordat județului nostru.Exprim, totodată, cele mai alese sentimente de prețuire și gratitudine mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, eminent militant al partidului și statului, nostru, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția de seamă la elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de edificare socialistă a patriei, la Înflorirea științei, învățămîntului și culturii românești.Vă rog să-mi îngăduiți să apreciez că Plenara Comitetului Central al partidului are la ordinea de zi, spre dezbatere și aprobare, o problematică de mare însemnătate pentru înfăptuirea obiectivelor strategice ale actualului cincinal, a prețioaselor idei și orientări formulate de către dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, în magistralul Raport prezentat la Congresul al XIV-lea și la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, în scopul consolidării și amplificării laturilor intensiv-calita- tive ale construcției socialiste în patria noastră, al ridicării necontenite a nivelului' de trai, material și spiritual, al Întregului popor.Marcate decisiv de gindirea științifică, mereu novatoare, de profundul realism și cutezanța revoluționară a iubitului secretar general al partidului, prevederile proiectului Planului național unic de dezvoltare eco- nomico-socială a României, Planului de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare și Bugetului de stat pe anul 1990 reflectă întru totul liniile directoare ale Congresului al XIV-lea al partidului, privind adîncirea procesului de modernizare și creștere intensivă a economiei, ilustrînd elocvent preocuparea statornică a conducerii partidului și statului de a asigura, în actualele împrejurări complexe ale vieții politice și economice internaționale, ritmuri înalte de dezvoltare economico-socială a patriei.Declarîndu-se întru totul de acord cu conținutul documentelor prezentate plenarei, vorbitorul s-a referit în continuare la stadiul îndeplinirii sarcinilor de plan pe acest an șl la măsurile adoptate pentru pregătirea producției anului viitor.Vă raportăm, mult iubite șl

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
DUMITRU CONSTANTINMult stimate șl Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Trăim lntr-o perioadă de o deosebită efervescență politică, de profundă angajare patriotică, generată de hotărîrile adoptate, într-o deplină unanimitate, de Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, înscris în istoria patriei drept Congresul marilor victorii socialiste, al triumfului socialismului, al afirmării depline a suveranității și independenței României.Asemenea întregului popor, și pentru noi, oamenii muncii din întreprinderile Centralei Industriale de Utilaj Energetic, realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în suprema 

stimate tovarășe secretar general, că, acționind cu toată răspunderea și hotărîrea, colectivele din unitățile industriale ale județului Timiș au realizat integral planul pe 11 luni, majoritatea întreprinderilor inscri- indu-se In sarcinile stabilite la producția fizică, productivitatea muncii, consumurile materiale și energetice, producția-marfă la nivelul județului crescînd cu 7 procente față de perioada corespunzătoare a anului trecut. Vă raportăm, totodată, că sarcinile pe 4 ani din actualul cincinal au fost îndeplinite încă din luna noiembrie, succes dedicat marelui forum al partidului, creîndu-se condiții pentru realizarea, pină la finele acestui an, a unei producții industriale suplimentare în valoare de 5 miliarde de lei. Au fost, de asemenea, onorate integral contractele la export scadente pentru această perioadă. Concomitent am soluționat problemele ce condiționează realizarea sarcinilor pe luna decembrie șl pe Întregul an.Cu toate aceste rezultate, trebuie să arătăm critic și autocritic, în lumina înaltelor exigențe formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că și în acest an In activitatea economică a unor unități timișene au continuat să se manifeste neajunsuri și deficiențe în realizarea producției fizice la unele sortimente, a planului la export, in organizarea și modernizarea producției.Vă asigur, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu toată răspunderea și exigenta pentru continua perfecționare a stilului și metodelor de muncă ale organelor de partid, de stat, ale democrației muncitorești-revolu- ționare, în vederea situării întregii activități politico-organi- zatorice, ideologice și educative la nivelul marilor cerințe ale etapei actuale și ale minunatelor perspective de dezvoltare economico-socială a țării, a județului, a tuturor localităților, în industrie vom acționa energic pentru îndeplinirea integrală a planului pe luna decembrie, pe întregul an, pentru o pregătire temeinică, sub toate aspectele, a producției anului viitor, punînd un accent deosebit pe înnoirea producției si fi“ dicarea parametrilor tehnico- calitativi ai produselor, în vederea creșterii competitivității acestora pe piața externă, reducerii consumurilor de materii prime, materiale și energie, sporirii mai accentuate a productivității muncii, lichidării stocurilor supranormative, rentabilizării tuturor produselor, creșterii eficienței întregii activități productive.în agricultură, toate forțele mecanice și umane sînt concentrate la încheierea cit mai grabnică a arăturilor adinei, la executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, la a- plicarea îngrășămintelor minerale și organice, pentru a pune baze trainice producțiilor mari prevăzute pentru anul viitor.Neslăbit vom acționa pentru legarea nemijlocită a muncii politico-educative de problemele activității productive și profesionale, pentru formarea unei atitudini înaintate față de muncă, de apărarea valorilor morale ale socialismului, de respectarea principiilor eticii și echității socialiste.Așa cum ne cereți de fiecare dată, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, dezvoltînd puternic spiritul critic și auto- . critic în întreaga activitate, a- titudinea deschisă, clară și fermă împotriva lipsurilor. însoțită de stabilirea de măsuri practice pentru lichidarea neajunsurilor și perfecționarea stilului de muncă, vom acționa mai hotărît pentru ridicarea combativității tuturor organelor și organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor, pentru intensificarea și creșterea eficientei controlului de partid.în încheiere, vorbitorul a spus :Așa cum ne-am angajat la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, organizația noastră județeană de partid, toți oamenii muncii din județul Timiș sînt ferm hotărîți să încheie anul 1989 cu cele mai bune rezultate de pînă acum, faptele noastre de muncă constituind dovada cea mai concludentă a spiritului nou. revoluționar, profund partinic, care ne călăuzește întreaga activitate.

funcție de secretar general al Partidului Comunist Român constituie garanția sigură a înfăptuirii tuturor programelor adoptate, a edificării pe pămîn- tul scumpei noastre patrii a celei mai drepte și umane orîn- duiri — societatea socialistă și comunistă.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că, acționind cu toată dăruirea pentru înfăptuirea orientărilor și indicațiilor date de dumneavoastră cu prilejul vizitelor de lucru, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, consiliile oamenilor muncii din întreprinderile centralei au organizat mai bine activitatea, reușind ca în acest an să creștem cu 28 la sută producția de export, cu 4,8 la sută producția industrială, să punem In funcțiune noi capacități de producție la Cluj-

Napoca, la Reșița, în București, să reducem cheltuielile cu 32 de lei la mia de lei, în condițiile in care 80 la sută din producția fizică reprezintă produse noi sau reproiectate, cu performanțe de nivel tehnic mondial.Respectînd angajamentele luate pentru livrarea utilajelor complexe, am contribuit, în această perioadă, la punerea în funcțiune a grupurilor termoelectrice de la Turceni, Drobeta- Tr. Severin,. Craiova, cit și la termocentrala Progresul—București, a hidrocentralelor de la Drăgănești—Frunzaru, precumși a noilor capacități de la Galați, Călărași, Midia și Brazi. Numai în acest an au fost introduse în fabricație și omologate 28 de noi produse și peste 110 procedee și tehnologii noi, beneficiind de sprijinul permanent al institutelor de cercetare și proiectare, al institutelor de învățămînt superior, magistral coordonate de tovarășa Elena Ceaușescu, ilustru om politic și savant de largă recunoaștere internațională, căreia îi exprimăm și cu acest prilej aleasa stimă . și profunda noastră recunoștință pentru rolul determinant pe care îl are în promovarea celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice, pentru contribuția de mare însemnătate adusă la fundamentarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru.în continuare, vorbitorul a spus : Trebuie să recunosc deschis că în activitatea noastră, a consiliilor oamenilor muncii, a cadrelor de conducere din centrală și întreprinderi s-au manifestat și unele lipsuri. Restanțele la sortimentele fizice pentru industria extractivă, pentru industria energetică și chimică, consumurile încă mari cu care realizăm produsele, calitatea necorespunzătoare a unor lucrări; de montaj, precum și menținerea unor stocuri supranormative, sînt deficiențe care au constituit obiectul analizelor critice și autocritice în organizațiile de partid și în consiliile oamenilor muncii.Pentru noi, cei care ne desfășurăm activitatea în unitățile centralei, recentele vizite de lucru pe care le-ați efectuat, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în întreprinderile economice din Capitală, printre care s-a înscris și întreprinderea de Mașini Grele, au constituit o puternică și adîncă lecție de exigență comunistă, de analiză profundă asupra modului în care am acționat pentru realizarea planului și programelor pe care le avem, pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor primite cu prilejul vizitelor antșrioarq, A^p înțeles că n-am făcut totul, nici la ni-
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DINU DANILIUCMult Iubite șl stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Plenara la care participăm astăzi marchează un moment de importanță deosebită pentru întreaga activitate de viitor a partidului și statului nostru în vederea înfăptuirii neabătute a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, în Programul-Directivă, care definesc pe baze științifice, cu clarviziune mersul nostru neabătut pe drumul făuririi celei mai drepte și celei mai umane societăți, societatea socialistă și comunistă. Și cu acest prilej, exprimăm totala adeziune la hotărîrea unanimă a Congresului, a întregului partid și popor, de reînves- tire în funcția supremă de secretar general al partidului a celui mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre, personalitate proeminentă a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu, garanție sigură a înaintării continue a patriei, liberă și suverană, pe calea progresului și bunăstării.Mîndri de a fi contemporani eu dumneavoastră, de a vă ști mereu în fruntea partidului și a țării, vă rog să-mi îngăduiți, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ilustru conducător și militant revoluționar, personalitate de prim rang a lumii contemporane, ca, în numele comuniștilor, al tuturor celor ce trăiesc și muncesc în județul Călărași, să exprim cel mai inalt omagiu pentru mărețele realizări din epoca de glorie deschisă de Congresul al IX-lea al partidului, pentru tot ce ați făcut și faceți, cu exemplar eroism, pentru edificarea ' socialismului și comunismului pe pămîntul scump al patriei, spre binele și fericirea noastră, a tuturor.într-o deplină unitate de cuget și simțire cu întreaga națiune, dăm, totodată, glas sentimentelor de aleasă prețuire față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția prodigioasă ce o aduce la continua propășire a patriei, la înflorirea învățămîntului, științei și culturii, pentru exemplara sa activitate pusă în slujba progresului și a aspirațiilor de pace ale umanității.Ca urmare a sprijinului permanent acordat de stat și partid, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, am reușit să mobilizăm toate energiile creatoare ale comuniștilor, ale tuturor locuitorilor județului Călărași, întîmpinînd marele eveniment politic din viața partidului și a țării — Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român — cu noi și mărețe fapte de muncă. Astfel, în industrie, 14 unități economice au

Din cuvîntul participanților la dezbateri
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BARBU PETRESCU
velul centralei,- nici la nivelul întreprinderilor din subordine, pentru a ne organiza în mod exemplar întreaga activitate, pentru înlăturarea unor stări de automulțumire, pentru a cunoaște concret și temeinic realitățile din secțiile de producție și a adopta, pe această bază, cele mai bune măsuri de natură să asigure valorificarea în întregime a potențialului.După ce a prezentat principalele măsuri luate de centrală pentru realizarea în cele mai bune condiții de calitate a utilajelor necesare pe șantierul Centralei Nuclearo-Electrice de la Cernavodă, vorbitorul a spus:Vom acționa hotărît, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru introducerea mai rapidă în producție a progresului tehnic, prin aplicarea tehnologiilor noi și modernizate, care să determine promovarea susținută a exportului, scurtarea ciclurilor de fabricație, precum și creșterea fiabilității și calității produselor. Totodată, vom pune un accent deosebit pe reducerea consumurilor materiale și energetice, pe creșterea rentabilității tuturor produselor, precum și a eficienței întregii noastre activități.Vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că avem o pregătire bună pentru anul 1990. Planul este acoperit cu contracte, la intern, în proporție de 96 la sută pe întregul an, Iar pe semestrul întîi — 100 la sută ; la export avem acoperit 80 la sută din plan — pe întregul an, iar pe semestrul I — în proporție de 95 la sută, ceea ce ne dă garanția înfăptuirii în totalitate a sarcinilor ce ne revin.In încheiere, exprimîndu-mi acordul deplin cu documentele supuse dezbaterii plenarei, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din unitățile centralei, vă asigur, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că urmînd neabătut luminosul dumneavoastră exemplu de muncă și de viață vom face totul pentru înfăptuirea hotărî- rilor adoptate de Congresul al XIV-lea, Congresul marilor victorii socialiste.Vă urăm din toată Inima, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, ani mulți și fericiți în fruntea partidului și statului nostru, pentru a conduce pe mai departe destinele harnicului și talentatului popor român, pentru edificarea socialismului șl comunismului pe pămîntul patriei noastre scumpe.

realizat planul producției industriale din actualul cincinal ; 21 întreprinderi au îndeplinit planul pe 1989 ; 5 din acestea și-au onorat în întregime planul la export. Și agricultura județului a înregistrat rezultate bune prin faptul că am realizat producții medii pe hectar de 7 590 de kg la orz, 8150 kg la grîu, 30 150 kg la porumb știuleți și 115 000 kg Ia sfeclă de zahăr. Zootehnia a cunoscut, de asemenea, creșteri însemnate la efective și producții animaliere.Unitatea unde lucrez, Cooperativa Agricolă de Producție din Gurbănești, a încheiat anul cu producții medii pe hectar de 8 750 kg orz, 9 160 kg grîu, 5 000 kg floarea-soarelui și peste 125 tone de sfeclă de zahăr. în zootehnie, efectivele la bovine le-am depășit cu 200 de capete, natalitatea este de peste 96 la sută și producția de lapte în medie pe vacă furajată este de 5 000 litri. Avem o avere obștească de peste 200 milioane lei și încheiem anul financiar cu 25 milioane lei beneficii.Faptele noastre de muncă și rezultatele superioare obținute dovedesc justețea tezei de mare valoare principială și practică a superiorității proprietății socialiste, a întregului popor și cooperatiste, teză reafirmată de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, în magistralul Raport prezentat la recentul forum comunist al țării.în continuare vorbitorul a arătat că oamenii muncii din Cooperativa Agricolă de Producție Gurbănești iși mobilizează toate energiile, aplicînd neabătut în practică prețioasele orientări și indicații ale tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Politic Executiv din 1 decembrie 1989, pentru a asigura realizarea și depășirea indicatorilor de plan pe trimestrul IV și pregătirea înfăptuirii obiectivelor care le revin, din planul unic de dezvoltare economico-socială a României pe 1990.îngăduiți-mi să vă asigur pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom acționa cu cea mai înaltă răspundere patriotică, cp dăruire revoluționară, comunistă pentru transpunerea în viață a planurilor și programelor de dezvoltare economică și socială a țării în vederea înaintării sale neabătute pe calea socialismului și comunismului, în încheiere, doresc să exprim, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor din județul Călărași, acordul deplin cu documentele supuse dezbaterii Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, în aceste momente de angajare patriotică, vă urăm din adîncul inimii, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, viață îndelungată, multă sănătate și putere de muncă pentru a conduce țara șl poporul român din victorie In victorie, spre comunism.

Mult Iubite șl stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși.Plenara comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Biroului Permanent și birourilor secțiunilor Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, consacrată adoptării programelor de dezvoltare e- conomico-socială și bugetului pe anul viitor, ultimul an al unui cincinal de hotărîtoare însemnătate pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism, pune cu putere în lumină rolul esențial al gîndirii, acțiunii ilustrului conducător de partid și de țară, marele Erou între eroii neamului, înflăcăratul patriot și militant comunist, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în elaborarea și transpunerea neabătută în viață a istoricelor obiective de ridicare a patriei pe culmile înalte ale progresului și civilizației.Marele privilegiu de a-1 avea mereu în frunte pe genialul nostru conducător,-așa cum au decis, în neclintită unitate, toți comuniștii, întregul popor, reprezintă garanția sigură a continuării impunătoarelor izbînzi din cea mai glorioasă perioadă a istoriei multimilenare a poporului român, „Epoca Nicolae Ceaușescu".Răspunzînd vibrantelor îndemnuri adresate de secretarul general al partidului, la încheierea Congresului al XIV-lea, însușin- du-și pe deplin cerințele subliniate în cuprinzătoarea analiză în cadrul ședinței Comitetului Politic Executiv din 1 decembrie, asemenea întregii țări, oamenii muncii din Capitală, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, acționează hotărît pentru îndeplinirea e- xemplară a planului, a angajamentelor pe acest an, pentru realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor ce ne revin în anul 1990 și pe întregul cincinal.Ca urmare a activității politice și organizatorice desfășurate de organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, de consiliile oamenilor muncii, pentru angajarea fermă, hotărî- tă, a personalului muncitor în soluționarea problemelor majore ale organizării și mai ales modernizării producției, folosirea mai bună a capacităților existente în fiecare unitate, întărirea spiritului de răspundere, a ordinii și disciplinei la toate locurile de muncă, pe 11 luni din acest an, unitățile economice din Capitală au realizat suplimentar o producție-marfă industrială de 4,3 miliarde lei, ritmul de creștere față de perioada corespunzătoare a anului trecut fiind de 8,7 Ia sută, iar pe cei patru ani ai cincinalului producția suplimentară se ridică la aproape 17 miliarde lei.Este semnificativ faptul că întregul spor de producție a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii, în condițiile valorificării mai bune a resurselor, a economisirii unor însemnate cantități de metal, de energie electrică, de combustibil. S-a asigurat, totodată, înnoirea, modernizarea produselor în proporție de 78 la sută de la începutul cincinalului, onorarea integrală a contractelor de export, precum și pregătirea și lansarea în fabricație a unor comenzi din primul trimestru al anului viitor. O contribuție majoră în obținerea acestor rezultate au adus-o știința și învăță- mîntul, care, sub conducerea de înaltă competență a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și de stat, savant de Înalt prestigiu internațional, au devenit factori decisivi ai dezvoltării, ai făuririi celei mai înaintate orînduiri. Ne facem o înaltă datorie de conștiință prin a sublinia și cu acest prilej că realizările obținute au la bază sprijinul multilateral acordat permanent cu toată generozitatea organizației de partid a municipiului București de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de tovarășa Elena Ceaușescu. pentru care cu profundă recunoștință, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Capitală, exprimăm respectuos, și în acest cadru. întreaga gratitudine, cele mai alese mulțumiri.Este un motiv de mare bucurie și mîndrie pentru orice bucureștean, pentru orice cetățean al țării faptul că Bucu- reștiul, prin mărețe transformări, a dobîndit și dobîndește tot mai mult atributele de estetică urbanistică, de funcționalitate superioară ale celor mai frumoase și moderne metropole ale lumii, ducînd mai departe prin timp,'In beneficiul generației actuale și încă al multor generații, mărturiile înălțătoare ale unui neasemuit timp de angajare revoluționară, de patriotism, de eroism.Raportîndu-ne activitatea desfășurată la exigentele ridicate in fața noastră, trebuie să arătăm că rezultatele pe care le
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

EUGENIU RĂDULESCUMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși.Ne aflăm sub puternica impresie a magistralei expuneri 

avem nu se situează la nivelul posibilităților tehnlco-materiale, umane, a dotării de care dispune Capitala. Rămlnerile în urmă la unele produse fizice și de export, neîndeplinirea în totalitate a programelor de organizare și de modernizare, neasi- gurarea creșterii în măsura prevăzută a productivității muncii, neaplicarea unor principii ale mecanismului economico-finan- ciar, înregistrarea unor restanțe în construcția de locuințe, în îndeplinirea programelor de autoaprovizionare au drept cauze neajunsurile în munca politică, organizatorică a comitetului municipal de partid, a organelor și organizațiilor de partid dintr-o serie de unități.Desprinzînd însă toate concluziile din orientările și indicațiile date de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, Ia conferința organizației municipale de partid, precum și cu prilejul recentelor vizite de lucru în mari unități ale Capitalei, vă asigurăm ferm și hotărît că vom promova în întreaga activitate un stil dinamic, eficient, în consens cu marile cerințe ale noii etape de dezvoltare.Prevederile pentru anul viitor asigură accentuarea caracterului intensiv, întărirea laturilor calitative în toate Structurile economiei bucureștene ; în unități au fost luate măsuri ferme pentru fundamentarea riguroasă a realizării tuturor indicatorilor prevăzuți, de eficiență, de calitate, încă din prima lună a anului 1990, astfel îneît pe ansamblul Capitalei să obținem pe seama creșterii productivității, a organizării, a modernizării, în condițiile reducerii consumurilor, o sporire a producției industriale cu aproape 10 la sută față de acest an.O atenție deosebită acordăm pregătirii complexe a anului viitor impusă de creșterea însemnată a exportului, de fapt problema fundamentală a activității noastre, a amplificării contribuției Capitalei la sporirea, prin export, a venitului național. Urmărim să obținem și să valorificăm, în condiții mai avantajoase, pe piața externă numai produse cu grad avansat de prelucrare, mașini, utilaje de tehnicitate ridicată, printre cele mai bune din lume.în Sectorul Agricol Ilfov, cu funcțiuni specifice prin prisma marilor cerințe de aprovizionare cu produse agroalimentare ale Bucureștiului, prevederile de plan asigură dezvoltarea legumi culturii pe 15 070 hectare și, totodată, dezvoltarea zootehniei și bazei furajere pe o suprafață și într-o structură corespunzătoare. Sînt create astfel premise efective, a căror materializare, printr-o activitate mai intensă, mai bine organizată, va permite aprovizionarea piețelor, a unită- -ților de profil ale Bucureștiului cu cantități mai mari de legume, cu producții sporite de lapte, carne, ouă și alte produse alimentare.Potrivit indicațiilor primite din partea dumneavoastră, avem in vedere amplificarea substanțială a contribuției sectorului la îndeplinirea programelor de autoaprovizionare. Totodată, ne vom intensifica eforturile pentru modernizarea industriei alimentare, pentru organizarea judicioasă a activității comerciale, pentru diversificarea tot mai mare a serviciilor, urmărind satisfacerea la un nivel superior a cerințelor populației.Angajați cu toată energia pentru transpunerea în viață a mărețelor programe adoptate de Congresul al XIV-lea, comuniștii, toți cei ce muncesc și trăiesc în Capitala țării își exprimă adeziunea deplină la politica externă promovată statornîe de partid, de statul nostru, și dăm cca mai înaltă apreciere strălucitelor demersuri și Inițiative pentru soluționarea constructivă a marilor probleme ale vieții internaționale, ce poartă pecetea geniului politic al tovarășului Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a lumii contemporane, conducătorul apreciat și stimat pe toate meridianele globului, ca mare erou al dreptății și păcii.Aprobînd pe deplin documentele propuse dezbaterii Plenarei, vă asigurăm pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, a cărui eroică activitate revoluționară reprezintă pentru noi cea mai înaltă și luminoasă pildă de dăruire fără margini, spre binele și prosperitatea patriei, că, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, comuniștii, toți oamenii muncii din Capitală vor face totul pentru a se situa, prin faptele lor de muncă, la înălțimea" marilor comandamente ale „Epocii Nicolae Ceaușescu".Puternicul detașament muncitoresc din Capitală, alături de toți oamenii muncii din Întreaga țară, vă adresează dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, să ne trăiți Intru mulți ani, spre binele și fericirea întregului nostru popor, pentru Înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

prezentate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, la ședința Comitetului Politic Executiv din 1 decembrie, expunere care, prin problematica și direcțiile precizate pentru toate domeniile de activitate, reprezintă un vast program de acțiune, menit să 

asigure transpunerea In viață a prevederilor din istoricele documente aprobate de marele forum al comuniștilor. Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.Constructorii de mașini aduc un vibrant omagiu secretarului general al partidului pentru contribuția sa esențială la elaborarea și fundamentarea planurilor și programelor de dezvoltare a țării, la creșterea continuă a nivelului de trai, material și spiritual al poporului, la afirmarea tot mai puternică a României în lume ca stat liber, independent și suveran.Adresăm, și cu acest prilej, sentimentele noastre de înaltă considerație tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, remarcabil savant de renume mondial, pentru contribuția importantă pe care o aduce la progresul necontenit al științei, învățămîntului și culturii românești.In continuare, vorbitorul a spus : Constructorilor de mașini le revin pentru anul 1990 și în cincinalul următor sarcini deosebit de importante pentru realizarea unei creșteri economice de tip intensiv, valorificarea cu randament sporit a potențialului productiv al țării, a resurselor materiale și energetice, extinderea schimburilor externe și a cooperării economice internaționale, prin sporirea exportului, asigurarea instalațiilor și utilajelor necesare înfăptuirii programelor prioritare și speciale stabilite de conducerea partidului.După ce a prezentat evoluția principalilor indicatori de plan in anul viitor, vorbitorul a spus în continuare : Analizîndu-ne activitatea în lumina exigențelor formulate de dumneavoastră, mult -stimate tovarășe secretar general, trebuie să recunoaștem — cu toată responsabilitatea — că realizările nu se situează la nivelul potențialului tehnic, material și uman de care dispun unitățile constructoare de mașini. Planul la producția-marfă nu s-a realizat, iar la export sîntem mult rămași în urmă. Am creat unele dificultăți în sectoarele producătoare de materii prime și materiale, în industria chimică, metalurgică și energetică, datorită întîrzierilor in livrarea la termen și în condiții de calitate și fiabilitate a unor utilaje. Neîmplinirile din industria constructoare de mașini reflectă stilul de muncă încă defectuos al organelor colective de conducere, al cadrelor de conducere și specialiștilor din minister, centrale, care n-au reușit să asigure sprijinul și îndrumarea competentă a activității în toate întreprinderile.Conducerile centralelor industriale și întreprinderilor n-au analizat, Întotdeauna, cu deplină exigență și răspundere cauzele reale care conduc la» nerealizarea sarcinilor de plan, căutîndu-le in afară, fără a pune accentul pe Înlăturarea deficiențelor din activitatea proprie, spre întărirea ordinii, disciplinei in toate sectoarele de producție. Criticile, pe deplin justificate, adresate constructorilor de mașini ne obligă să acționăm pentru înlăturarea neajunsurilor prin creșterea spiritului de exigență comunistă, de răspundere patriotică, îmbunătățirea stilului
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CSILLAG ANDREIMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,în aceste zile, cînd toate colectivele de muncă din întreaga țară depun eforturi sporite în vederea încheierii anului în curs cu rezultate cît mai bune, noi. In plenara Comitetului Central, după o perioadă de pregătire minuțioasă, dezbatem documente de o maximă importanță pentru înfăptuirea hotărîrilor adoptate de istoricul nostru Congres — proiectele planurilor de dezvoltare pe anul 1990, an decisiv în realizarea prevederilor pe actualul cincinal, care, totodată, va trebui să constituie baza de pornire în materializarea mărețelor obiective adoptate pe perioada 1991—1995, nouă etapă, superioară, de dezvoltare socialistă, de progres și prosperitate.Din studierea proiectelor a- cestor documente, elaborate sub directa dumneavoastră conducere, mult stimate tovarășe secretar general, se desprinde concluzia că prevederile lor sînt în deplină concordanță cu hotărîrile Congresului, că ele țin seama, pe de o parte, de nivelul de dezvoltare atins și de necesitatea menținerii, în continuare, a unor înalte ritmuri de creștere, iar, pe de altă parte, de posibilitățile tehnico-mate- riale, financiare și umane de care dispunem, de caracteristicile actuale ale economiei mondiale.Prin conținutul și modul lui de fundamentare, proiectul de plan confirmă pe deplin gindirea creatoare, profund științifică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia puterea și vigoarea unei economii constă, înainte de toate, în capacitatea ei de autodezvoltare, în capacitatea de a-și asigura prin forțe proprii resursele de bază necesare dezvoltării la cote tot mai înalte.Prin nivelurile prevăzute, prin structurile calitativ superioare stabilite, proiectul de plan, față de care exprim acordul meu deplin, asigură sporirea aportului factorilor de tip intensiv în accelerarea ritmului creșterii economice, folosirea rațională și valorificarea superioară a resurselor materiale și energetice, ridicarea eficientei întregii activități și sporirea, pe această bază, a venitului național, a standardului de viată al populației. 

de muncă al conducerii ministerului, centralelor industriala și întreprinderilor, care să conducă la realizarea sarcinilor ca ne revin pe decembrie și întreg anul 1989, onorind încrederea acordată de conducerea partidului prin fapte de muncă.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că am stabilit măsuri concreta pentru folosirea deplină a capacităților, a forței de muncă, a timpului de lucru, întărirea disciplinei tehnologice și de plan, a ordinii și spiritului de răspundere, respectarea riguroasă a programelor zilnice de producție, asigurarea ritmică a bazei materiale, în strictă concordanță cu normele de consum și lichidarea oricăror forme de risipă. Acționăm pentru întărirea responsabilității fiecărui muncitor și specialist în asigurarea calității produselor pentru export, impli- cind direct unitățile de cercetare științifică și inginerie tehnologică în această acțiune. Concomitent, intensificăm eforturile pentru realizarea sarcinilor la export, asigurînd executarea, vămuirea și livrarea fondului de marfă prevăzut in contracte.După ce s-a referit la unele probleme pe care le ridică execuția unor obiective de investiții în străinătate, vorbitorul a spus : Cu sprijinul Comitetu- . lui Național pentru Știință șl Tehnologie, acționăm ferm pentru aplicarea în producție a realizărilor de vîrf ale științei românești. înfăptuirea programelor de organizare, specializare și modernizare a producției contribuie la creșterea productivității muncii, a calității și reducerea cheltuielilor totale, extinderea tehpologiilor de fabricație cu consumuri reduse, revalorificarea materialelor, pieselor de schimb, a subansamblelor, tipizarea și asimilarea produselor noi. care să conducă la utilizarea superioară a materiilor prime existente, a energiei, combustibililor și forței de muncă.Măsurile stabilite în cadrul plenarei vor mobiliza și mai puternic forțele și energiile creatoare ale tuturor oamenilor muncii In vederea înfăptuirii în cele mai bune condiții a programelor dezbătute și aprobate — programe hotărîtoare pentru realizarea sarcinilor pentru actualul cincinal, garanție sigură pentru pregătirea corespunzătoare a cincinalului 1991—1995. Asigurăm plenara, pe dumneavoastră, tovarășe secretar general, că oamenii muncii din industria construcțiilor de mașini își vor amplifica eforturile in scopul îndeplinirii sarcinilor pe anul 1989, făcînd dovada înaltului patriotism, a spiritului revoluționar în acțiune.Dînd glas glndurilor șl sentimentelor tuturor celor ce muncesc In această ramură de bază a economiei naționale aducem— și cu acest prilej — viile mulțumiri și profunda noastră recunoștință marelui Erou al națiunii, care slujește cu exemplară dăruire și patos revoluționar interesele supreme ale poporului român, cauza socialismului, păcii și progresului— secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Proiectul de plan pe anul viitor conține importante prevederi și pentru județul nostru, a căror înfăptuire va contribui la ridicarea pe noi trepte a economiei clujene, care va deveni mai modernă și mai eficientă. Față de realizările preliminate pe acest an, producția industrială urmează să crească cu 8,9 la sută, iar volumul exportului cu 33 la sută, în condițiile sporirii substanțiale a productivității muncii și diminuării consumurilor materiale și costurilor de producție. Creșterea producției se va baza, prioritar, pe mai buna valorificare a potențialului productiv de care dispunem, dar va fi susținută și de un important program de investiții, a cărui valoare se ridică la 52 miliarde lei.După ce a relevat realizările obținute în acest an de economia județului Cluj, vorbitorul a spus : Bilanțul perioadei parcurse din acest an putea fi însă mult mai bun dacă în activitatea organelor si organizațiilor de partid, a consiliilor oa- irienilor muncii nu s-ar fi manifestat și unele neajunsuri în organizarea și conducerea activității economice, din cauza cărora nu au fost îndeplinite integral prevederile la producția fizică și valorică, nu s-a atins nivelul planificat al productivității muncii și, deși s-au onorat integral toate contractele și comenzile scadente, nu au fost Îndeplinite integral sarcinile planului la exportVă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că. In spiritul indicațiilor date de dumneavoastră la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, am analizat modul In care am muncit In acest an, evidențiind neajunsurile manifestate și cauzele producerii acestora și am stabilit un ansamblu de măsuri care să conducă la eliminarea lor, la îmbunătățirea întregii activități, la realizarea în acest an a unui volum sporit de producție industrială, onorarea integrală. pînă la 20 decembrie, a tuturor contractelor Încheiate la export, îndeplinirea prevederilor planului de investiții și a programului punerilor în funcțiune.Acționăm, In continuare, con- lucrînd îndeaproape cu conducerile ministerelor și centralelor industriale, în vederea stabilirii măsurilor necesare de luat pen-
(Continuare in pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. I)dezvoltăm și să consolidăm rezervele valutare, sub diferite forme, ca o necesitate a stabilității economiei și asigurării condițiilor înfăptuirii programelor de dezvoltare economică și socială a patriei. (Aplauze puternice).în același timp, România are de încasat din creditele acordate în anii anteriori 2,6 miliarde de dolari și 1,4 miliarde ruble, ceea ce, luîn- du-le în calcul și avînd în vedere că nu mai avem nici o datorie de plătit, pot fi socotite toate ca o rezervă financiară a țării, a poporului nostru. Desigur, trebuie să urmărim ca toată această valută să fie încasată în conformitate cu programele pe care le avem.Pe această bază, am apreciat că avem o situație financiară foarte bună. Trebuie să acționăm în așa fel încît să consolidăm și să creăm condiții pentru întărirea monedei noastre și trecerea treptată la convertibilitatea leului, care să fie, într-adevăr, un leu puternic, să reprezinte un leu al socialismului român ! (Aplaude puternice, prelungite).Cred că este bine să subliniem faptul că veniturile bugetului pe anul viitor provin, în proporție de peste 98 la sută, din sectorul socialist, din care peste 94 la sută din sectorul socialist de stat, deci constituie avuția întregului nostru popor. Numai pe baza acestor venituri din sectorul socialist am putut realiza programele de dezvoltare, am putut făuri socialismul. Numai proprietatea socialistă, a întregului popor sau cooperatistă, asigură viitorul socialist și comunist al României! (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“).Consider însă că este necesar să subliniez că din această situație financiară, bună sau foarte bună, trebuie să tragem concluziile corespunzătoare, și anume de a gospodări și mai bine mijloacele materiale și financiare, de a întări spiritul de autogestiune, de autofinanțare. Să nu-și facă în nici un fel loc tendința că, dacă avem o situație așa de bună, hai să cheltuim mai mult, să risipim mai mult ! Sînt unii care procedează așa. Desigur, și în familie fac rău dacă procedează astfel, dar în societatea noastră aceste mijloace a- parțin poporului și toți conducătorii din toate domeniile de activitate trebuie șă asigure ca toate unitățile — din industrie, agricultură, transporturi, toate celelalte activități social-culturale — să funcționeze pe autogestiune. Trebuie să cheltuiască fiecare leu, fiecare ban cu grijă și să răspundă în fața organelor colective, în fața poporului de felul cum se cheltuiesc banii. Ei nu pot fi cheltuiți decît pentru dezvoltarea patriei, pentru ridicarea nivelului de civilizație și de bunăstare al poporului ! (Aplauze puternice). Aceasta impune perfecționarea activității financiare, aplicarea fermă a normativelor economico-fi- nanciare, în toate domeniile, rentabilizarea produselor și a tuturor întreprinderilor, pentru că, după cum vă este cunoscut, continuă încă să mai fie cîteva întreprinderi și produse nerentabile. Avem în vedere ca în acest an să nu mai avem produse nerentabile și nici întreprinderi care să lucreze cu pierderi. Mai sînt circa 20 de zile din acest ah și trebuie să facem totul încît, în cel. mai rău caz, in primele 2—3 luni din anul viitor, să obținem o reglementare totală a acestei situații, să nu mai avem nici o întreprindere și nici un produs la care să înregistrăm pierderi. Aceasta înseamnă autogestiunea, aplicarea fermă a 

principiilor autogestiunii și autb- conducerii !Este necesar ca organele noastre financiare din toate sectoarele să-și îndeplinească în condiții mai bune rolul și răspunderea pe care le au în desfășurarea întregii activități economico-financiare. Avem tot ce este necesar încît, în anul viitor, activitatea noastră econo- mico-financiară să înregistreze rezultate mai bune și, realmente, să ne prezentăm la sfîrșltul anului viitor — deci Ia sfîrșitul celui de-al 8-lea cincinal — cu o situație economico-financiară bună, care să demonstreze forța economiei noastre, a socialismului, capacitatea poporului nostru, care, sub conducerea partidului său comunist, își făurește viitorul liber și independent — socialismul. și comunismul ! (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“).
Stimați tovarăși,Avem programe foarte clare de activitate pentru anul viitor. Acum este necesar să luăm toate măsurile în vederea realizării lor. Va trebui să acționăm cu întreaga răspundere pentru perfecționarea, în continuare. în spiritul hotărîri- lor Congresului partidului, a activității de conducere și planificare a întregii economii naționale. Se impune creșterea răspunderii tuturor unităților eco- nomico-sociale, a centralelor și a celorlalte organisme. Creșterea răspunderii în întocmirea și realizarea planului trebuie să se realizeze în concordanță cu prevederile planului național unic de dezvoltare economică, cu conducerea unitară a întregii activități. Să îmbinăm răspunderea unităților, a oamenilor muncii eu buna organizare și conducere din partea organelor centrale, cu soluționarea ia timp și în mod operativ a problemelor complexe ale desfășurării în cele mai bune condiții a întregii activități !Să întărim rolul adunărilor generale, al proprietarilor și producătorilor, să perfecționăm activitatea consiliilor oamenilor muncii în toate sectoarele de activitate. Atît adunările generale, cît și consiliile oamenilor muncii trebuie sa acționeze cu toată răspunderea pentru buna gospodărire și desfășurare a întregii activități, pentru aplicarea fermă a principiilor socialiste de retribuție, a acordului global, asigurînd astfel ca veniturile oamenilor muncii să fie rezultatul mimai și numai al activi-1 tații productive in diferite sectoare de activitate. Repet ceea ce am spus la Congres, că nimeni, în societatea noastră socialistă, nu poate trăi fără muncă sau prin exploatarea muncii altora 1 Să a- sigurăm ca pe baza muncii să crească continuu venitul oamenilor muncii 1 Să realizăm o repartiție echitabilă, în spiritul eticii și echității socialiste, asigurînd făurirea unui popor cu un nivel de viață tot mai ridicat, în care să nu existe bogați, dar nici săraci, un popor care, prin munca sa, își clădește o viață îmbelșugată, de bunăstare și fericire ! (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“).Trebuie să avem permanent în vedere că asigurarea transpunerii în viață .a tuturor problemelor și hotărîrilor este determinată de munca tuturor cetățenilor patriei noastre, că fiecare, în domeniul său de activitate, trebuie să acționeze cu întreaga răspundere pentru a contribui la realizarea planurilor de dezvoltare economico-socială, că viața fiecăruia este nemijlocit determinată de dezvoltarea generală a patriei, că numai o dată cu dezvoltarea generală a patriei — ca rezultat al muncii întregii națiuni 

— se poate asigura și ridicarea ni-, velului de viață al fiecărui cetățean. Această înțelegere dialectică a unității între interesele personale și interesele generale ale societății constituie o necesitate c- biectivă a progresului economic și social, a făuririi cu succes a socialismului și comunismului, a ridicării bunăstării generale a poporului ! (Aplauze puternice).In cadrul plenarei am adoptat hotărîrea privind perfecționarea și întărirea controlului, în toate sectoarele de activitate. Avem un sistem larg de organisme economice și de control economico-financiar. Trebuie să spunem însă deschis că nu se asigură o cunoaștere temeinică — și, mai cu seamă, la timp — a diferitelor probleme, nu se asigură intervenția imediată pentru înlăturarea diferitelor lipsuri, pentru perfecționarea activității.Legile pe care le avem de aproape 20 de ani răspund tuturor necesităților unui control eficient, exigent și ferm. Numai că, din păcate, nu s-a acționat de către toate organele noastre de control în concordanță cu prevederile acestor legi și, mai cu seamă, ele s-au oprit la un anumit nivel. Controlul nu a fost exercitat în măsura necesară, și poate chiar, în primul rînd, nu a avut în vedere modul cum diferite organisme centrale, de stat își îndeplinesc obligațiile, deși legile au în vedere, în primul rînd, exercitarea controlului asupra organelor centrale, inclusiv a controlului preventiv în domeniul financiar.Am stabilit să îmbunătățim organizarea și coordonarea activității de control, prin crearea unui consiliu superior de coordonare a activității de control economic, financiar și social, care să unească toate organismele de control existente, să asigure coordonarea și îndrumarea unitară, în toate domeniile, a controlului, cu lărgirea atribuțiilor, inclusiv prin crearea unei Curți de Justiție în cadrul a- cestui organism de coordonare a controlului economic, financiar-so- cial, care să poată chema în judecată pe oricine încalcă legile țării, din orice domeniu de activitate și ale căror hotărîri devin obligatorii. Ne-am gîndit să adoptăm această lege la actuala sesiune a Marii Adunări Naționale, cu o prevedere ca. după șase luni de funcționare, dacă vor apărea necesare îmbunătățiri, să le supunem Marii Adunări Naționale și, după aceea, să definitivăm aceste organisme de control.Este foarte important să realizăm acest organism de control unitar, avînd în vedere diversitatea activității și faptul că, în societatea noastră socialistă, controlul oamenilor muncii, al întregului popor asupra întregii activități constituie una din cerințele vitale ale adevăratei democrații muncitorești-revoluționare, a creșterii puternice a răspunderii în toate domeniile.Nu doresc să insist mult asupra acestui lucru. Consider însă că este absolut necesar să acționăm în așa fel încît controlul unitar al tuturor domeniilor să asigure perfecționarea întregii noastre activități ! Aceasta constituie o parte importantă a conducerii tuturor domeniilor de activitate, va duce la creșterea răspunderii și, în același timp, la aplicarea fermă a măsurilor împotriva tuturor celor care încalcă legile și disciplina, care aduc daune statului, poporului, construcției socialismului în țara noastră.
Stimați tovarăși,.In întreaga noastră activitate va trebui — așa cum s-a subliniat la Congresul al XIV-lea al partidu

lui — să dezvoltăm tot maî puternic sistemul democrației muncitorești-revoluționare, care asigură participarea largă a tuturor categoriilor sociale, a întregului nostru popor la adoptarea hotărîrilor și înfăptuirea în viață a tuturor programelor de făurire a viitorului liber și luminos al întregii noastre națiuni. Aceasta presupune dezvoltarea tot mai puternică a conlucrării strînse între organele de stat și organismele democrației muncitorești-revoluționare, apli- cînd ferm principiul construirii socialismului cu poporul și pentru popor.Trebuie să acționăm cu toată hotărîrea, în orice împrejurări, ca adevărați revoluționari, în vederea creșterii răspunderii, a întăririi ordinii, disciplinei, asigurării desfășurării în cele mai bune condiții a activității din toatei domeniile.Pornind de la dezvoltarea largă a democrației muncitorești-revoluționare, trebuie, totodată, să luăm măsuri ferme pentru a nu admite nici un fel de încălcare a legilor țării, a hotărîrilor care privesc întregul nostru popor.întreaga activitate trebuie să fie pătrunsă de răspundere față de interesele socialismului, față de popor, și tot ceea ce realizăm să servească socialismului, poporului, independenței și suveranității țării ! (Aplauze puternice, prelungite).în cadrul actualei plenare am hotărît ca, la 11 martie 1990, să aibă loc alegerile pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare. După cum ați putut constata, se perfecționează sistemul de depunere a candidaturilor, se mărește numărul de circumscripții în care se depun 2 sau 3 candidaturi, reprezentînd pentru Marea Adunare Națională circa 60 la sută șl mergînd pînă la consiliile populare comunale la 90 la sută. Aceasta trebuie să asigure o legătură strînsă, largă cu masele populare. Toți candidații pentru locurile de deputați — în Marea Adunare Națională sau pentru consiliile populare — să fie discutați în prealabil, așa cum prevăd legile țării noastre, în adunările alegătorilor și să poată fi înscriși pe lista de candidați numai aceia care răspund exigențelor și voinței alegătorilor, a poporului. Desigur, aceasta va presupune și o îmbunătățire generală a activității Marii Adunări Naționale, a _ consiliilor populare, dar despre aceasta vom mai avea timp să vorbim pînă la alegeri șl după alegeri, adoptînd și măsurile care se impun. Doresc numai să subliniez că toți deputății, începînd cu Marea Adunare Națională, toți cef ce vor fi aleși în consiliile populare trebuie să sa bucure de sprijinul, de încrederea poporului și să aibă în vedere că își asumă răspunderea în fața poporului de a acționa în vederea înfăptuirii neabătute a hotărîrilor Congresului al XIV-lea al partidului, de a asigura progresul general al tuturor localităților, al întregii țări. In această privință, în perioada pregătitoare alegerilor trebuie să definitivăm și să supunem aprobării oamenilor muncii, locuitorilor din toate județele programele de dezvoltare economico- socială a comunelor, orașelor și județelor.Aceasta, de altfel, trebuie să constituie problema centrală a activității în campania electorală, precum și obligația tuturor acelora care vor candida pentru Marea Adunare Națională sau pentru consiliile populare. Să facem astfel încît alegerile de la 11 martie din anul viitor să constituie o

puternică manifestare a democrației noastre muncitorești-revoluționare, dar și o puternică manifestare a unității întregului popor, în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea partidului nostru comunist, aceasta reprezentînd garanția mersului înainte și a ridicării patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu și poporul !").
Stimați tovarăși,Plenara a adoptat, de asemenea, măsurile de organizare a Colegiului și a comisiilor Comitetului Central pe probleme, hotărînd constituirea unei noi comisii — Comisia pentru nivelul de trai și autoaprovizionare. Aceasta trebuie să determine o preocupare mult mai activă și permanentă și a Comitetului nostru Central, a tuturor organelor de stat și a organismelor democrației muncitorești-revoluționare pentru înfăptuirea, în cele mai bune condiții, a prevederilor planurilor privind ridicarea nivelului de trai, material și spiritual, al poporului.Am situat întotdeauna în centrul preocupărilor această problemă, dar considerăm că prin constituirea unei comisii speciale se va a- sigura o urmărire zilnică a modului în care diferite organisme își îndeplinesc în cele mai bune condiții rolul pe care îl au în acest sector hotărîtor pentru activitatea de construcție socialistă. Desigur, avem în vedere să crească răspunderea și a Marii Adunări Naționale. și a comisiilor Marii Adunări Naționale — dar, așa cum am spus, despre aceste măsuri vom discuta și le vom aplica după alegerile care vor avea loc.Prin aceste măsuri putem spune că activitatea de organizare în cadrul Comitetului Central este încheiată. Au fost alese toate organismele și comisiile care trebuie să asigure buna funcționare a activității Comitetului nostru Central. Este necesar să pornim de la faptul că, pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a hotărîrilor Congresului al XIV-lea, trebuie să crească mai mult rolul Comitetului Central, ca organ colectiv . care, între congrese, răspunde în fața partidului, deci și a poporu- . lui, de înfăptuirea hotărîrilor Congresului. Este necesar să crească mai puternic și să se perfecțio- ' neze activitatea organizațiilor ju- : dețene. municipale, orășenești și comunale, a tuturor organizațiilor ■ de partid. în totalitatea lor, ele trebuie să acționeze într-un spirit mai combativ, mai revoluționar, pentru unirea eforturilor întregului nostru popor, în vederea înfăptuirii neabătute a hotărîrilor de dezvoltare a patriei noastre, de făurire cu succes a Programului partidului. Trebuie avut în vedere că cincinalul al 9-lea, așa cum am subliniat și la Congresul al XIV-lea, are un rol hotărîtor pentru realizarea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Să acționăm în așa fel — și subliniez aceasta fiind la începutul activității noului Comitet Central — încît să ne putem prezenta la cel de-al XV-lea Congres al partidului cu realizarea tuturor hotărîrilor luate de Congresul al XIV-lea, pentru a putea prezenta un program care să dea un nou avînt patriei noastre pe drumul spre înfăptuirea Pro-, gramului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și oare să deschidă direcțiile înaintării țării spre comunism ! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — eroism, România — comunism !“).

Stimați tovarăși,Punînd în centrul întregii noastre activități realizarea programelor de făurire a socialismului în patria noastră, este necesar să acordăm și în viitor o atenție deosebită problemelor internaționale, ținînd seama — așa cum a apreciat și hotărît Congresul nostru — de complexitatea și gravitatea actualei situații mondiale.Este necesar să trecem cu toată fermitatea la înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului în ce privește activitatea internațională — de a participa mai activ la realizarea dezarmării, și în primul rînd a dezarmării nucleare, la lichidarea subdezvoltării și înfăptuirea noii ordini economice mondiale, la afirmarea cu fermitate. în relațiile dintre state, a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Trebuie să acționăm pentru întărirea colaborării cu toate țările socialiste, să participăm activ la perfecționarea activității în C.A.E.R. și a altor forme de colaborare, care să asigure progresul' fiecărei țări socialiste, întărirea forței socialismului în general.Se impune să întărim — în conformitate cu orientările Congresului al XIV-lea — colaborarea cu țările în curs de dezvoltare, cu țările mici și mijlocii, cu țările nealiniate. Să acționăm, totodată, și în direcția dezvoltării și colaborării cu țările capitaliste dezvoltate, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, punînd la baza activității generale principiile pe care le-am menționat înainte. Trebuie să facem totul încît România socialistă să constituie și în viitor o puternică forță a luptei pentru dezarmare, pentru pace, pentru o lume mai dreaptă și mai bună, a colaborării egale între toate națiunile. (Aplauze puternice).In realizarea orientărilor stabilite de Congresul al XIV-lea va trebui să acționăm pentru extinderea colaborării cu partidele comuniste și muncitorești și să ne angajăm, cu toată fermitatea, în realizarea hotărîrii Congresului privind par- ; ticiparea la organizarea unei Conferințe a partidelor comuniste și ț muncitorești care, în actualele împrejurări internaționale, constituie o necesitate atît pentru forțele progresiste și care se pronunță pentru socialism, dar și pentru politica de dezarmare, de pace, de egalitate între toate națiunile lumii. (Aplauze puternice, prelungite).în același timp va trebui să acționăm ferm și să extindem relațiile cu partidele socialiste, social- democrate, progresiste, cu mișcările de eliberare națională, cu toate forțele democratice care se pronunță pentru relații de colaborare pe principiul egalității și solidarității în lupta pentru independența tuturor popoarelor, pentru o lume fără războaie, o lume a păcii și egalității între toate națiunile. (Aplauze puternice).După cum vedeți, tovarăși, Congresul ne-a trasat mari obiective și în ce privește activitatea de făurire a socialismului în țara noastră, care constituie obligația principală a partidului și a Comitetului nostru Central, dar și în domeniul activității internaționale. Trebuie să ne organizăm și să lucrăm în așa fel încît să ne îndeplinim în cele mai bune condiții răspunderea în toate domeniile, considerînd că activitatea internă și internațională se condiționează reciproc și, numai în strînsă unitate dialectică, asigură 

înfăptuirea Programului partldu- lui, dezvoltarea patriei noastre, asigură pacea necesară atît poporului nostru, cît și întregii lumi. (Aplauze puternice, prelungite).Nu doresc deloc să mă refer la problemele din unele țări socialiste și din mișcarea comunistă și muncitorească. Ați citit stenogramele întîlnirii de la Moscova a conducătorilor țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, asupra unor probleme internaționale. Ați citit, de asemenea, intervenția pe care am prezentat-o în numele conducerii noastre de partid și de stat. De altfel, ați aprobat în unanimitate această intervenție.Am ținut, la această întîlnire, să prezint foarte pe scurt cîteva sublinieri asupra unor probleme, deși sînt multe de spus. Pentru noi este de neînțeles o întîlnire a conducătorilor de partid și de stat din țări socialiste unde să nu se discute problemele dezvoltării acestor țări — cu atît mai mult cu cît unele trec prin probleme grele — deci să nu se discute cum să acționăm pentru a asigura dezvoltarea construcției socialiste. De aceea, am, și subliniat că este necesar să se ajungă, în cel mai scurt timp, la o întîlnire unde să discutăm aceste probleme, pornind de la interesele făuririi socialismului în fiecare țară, ale socialismului în general, ca o parte a luptei pentru progres și pentru pace. Nu se poate vorbi de pace, de progres, fără a asigura trăinicia socialismului în țările noastre, fără progresul și bunăstarea popoarelor socialiste, progresul tuturor națiunilor lumii. (Aplauze puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. “).
Stimați tovarăși,In încheiere, doresc să subliniez foarte pe scurt că este necesar să acționăm — în puținele zile care au mai rămas pînă la sfîrșitul anului — pentru a încheia acest an cu realizări cît mai bune in toate sectoarele de activitate. Să trecem imediat la pregătirea temeinică a planului pe 1990, luînd toate măsurile ca, din prima zi, să asigurăm desfășurarea activității în condiții cît mai bune !Să facem astfel ca fiecare membru al Comitetului nostru Central, în sectorul sau în sectoarele în care își desfășoară activitatea, să acționeze cu întreaga răspundere de revoluționar, de comunist, pentru unirea tuturor organizațiilor de partid, a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, a întregii națiuni, în direcția unică a înfăptuirii programelor de dezvoltare și ridicare a patriei noastre pe noi trepte de progres și civilizație !Repet, nu trebuie să existe pentru nimeni țel mai înalt, suprem decît interesele poporului, construcția socialismului, independența și suveranitatea țării, ridicarea continuă a bunăstării întregii națiuni ! (Aplauze puternice prelungite ; se scandează indclunj „Ceaușescu și poporul !“).Deoarece mai sînt puține zil< pînă la Noul An, doresc să adresez, la încheierea lucrărilor plenarei, tuturor organelor și organizațiilor de partid, Comitetului noștri Central, tuturor membrilor Comitetului Central, tuturor comuniștilor, tuturor oamenilor munci și întregii noastre națiuni cele ma bune urări pentru Noul An ! Ur An Nou cu rezultate cît mai bune în toate domeniile !La mulți ani ! (Aplauze șl urali puternice, prelungite ; toți cel pre- zenți în sală se ridică în picioare ț scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !" „Ceaușescu — La mulți ani !“).

DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR PLENAREI(Urmare din pag. I)vieții economico-sociale, să fie dezbătute și aprobate în sesiunea Marii Adunări Naționale.Plenara a aprobat in unanimitate Hotărîrea privind organizarea 'alegerilor generale de deputați în Marea Adunare Națională și în consiliile populare, care se vor desfășura la 11 martie 1990. S-a a- preciat că alegerile de deputați reprezintă un eveniment de seamă în viața social-politică a țării și s-a subliniat că prin buna lor organizare și desfășurare alegerile de la 11 martie trebuie să constituie o puternică manifestare a democrației noastre muncitorești- revoluționare, a unității întregului popor în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea partidului — garanție a mersului neabătut înainte pe calea edificării socialismului și comunismului in patria noastră.Plenara a hotărît crearea Consiliului Superior de Coordonare a Activității de Control Economic, Financiar și Social, care asigură conducerea unitară a întregii activități de control, coordonarea și îndrumarea tuturor organelor și organismelor care exercită, potrivit legii, atribuții de control. S-a hotărît ca propunerea privind crearea acestui organism de coordonare a controlului să fie pusă în dezbaterea Marii Adunări Naționale.Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat componența Colegiului Central de Partid.

Plenara a aprobat, de asemenea, comisiile pe probleme ale Comitetului Central al partidului și componența acestora. S-a hotărît ca, pe lingă comisiile existente, să fie creată o comisie specială — Comisia pentru problemele ridicării nivelului de trai și autoaprovizionării, a cărei sarcină o constituie înfăptuirea în cele mai bune condiții a prevederilor planului privind creșterea bunăstării materiale și spirituale a poporului. S-a subliniat că prin crearea acestor comisii s-a încheiat activitatea de organizare în cadrul Comitetului Central, asigurîndu-se toate condițiile pentru creșterea rolului său ca organ colectiv de conducere pentru perfecționarea activității tuturor organelor și organizațiilor de partid, de unire a eforturilor întregului popor in vederea înfăptuirii neabătute a hotărîrilor celui de-al XIV-lea Congres al partidului.Particlpanții la plenara comună au aprobat în unanimitate și au dat o înaltă apreciere poziției exprimate de conducătorul partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cadrul întîlnirii la nivel înalt a conducătorilor statelor participante la Tratatul de la Varșovia, care a avut Ioc la Moscova, la 4 decembrie 1989. A fost reafirmată și cu acest prilej adeziunea deplină a comuniștilor, a întregului popor față de politica externă principială, constructivă a Partidului Comunist Român, a României socialiste de dezvoltare largă a colaborării cu 

partidele comuniste șl muncitorești, cu forțele progresiste de pretutindeni, cu statele socialiste, cu toate țările lumii, de participare activă la soluționarea, în interesul tuturor popoarelor, a problemelor complexe ale lumii contemporane, la edificarea unui climat de pace, înțelegere și conlucrare între națiuni.în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român.Cuvintarea a fost urmărită cu viu interes, cu deplină aprobare, fiind subliniată, in repetate rîn- duri, cu îndelungi șl puternice a- plauze.Insușindu-și întru totul aprecierile, orientările și chemările cuprinse în cuvîntarea secretarului general al partidului, particlpanții la plenara comună s-au angajat ca, strîns uniți în jurul partidului, al tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, să acționeze cu toate forțele, in spirit revoluționar, pentru a încheia anul 1989 cu rezultate tot mai bune în toate sectoarele de activitate și pentru trecerea la realizarea cu succes a prevederilor planului pe anul viitor și pe întregul cincinal, pentru înfăptuirea neabătută a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIV-lea al partidului, pentru înaintarea fermă a României pe calea socialismului și comunismului.



PAGINA 4 SCINTEIA — miercuri 13 decembrie 1989

Plenara comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Biroului Permanent 
si birourilnr sectmnilnr Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice si Sociale

(Urmare din pag. a H-a)tru Încărcarea completă a capacităților de fabricație și în special a celor rezervate producției de export, în general pentru asigurarea tuturor celor necesare ridicării activității din anul viitor la nivelul cotelor calitative și cantitative prevăzute în planul pe care il dezbatem astăzi.In toate unitățile au fost activizate colectivele speciale, constituite în scopul reactualizării și îmbunătățirii programelor de perfecționare a organizării și modernizare a producției, acor- dînd prioritate măsurilor care vizează specializarea în fabricație, creșterea gradului de mecanizare și automatizare, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, aplicarea de noi tehnologii de fabricație, găsirea soluțiilor de fundamentare a sarcinilor de creștere a productivității muncii și de reducere a consumurilor materiale și energetice, a costurilor de fabricație.Atenție sporită acordăm perfecționării muncii de partid, sporirii eficienței acesteia. în spiritul orientărilor și indicațiilor concrete date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, am analizat recent în biroul comitetului ju- țean întreaga noastră activitate, stabilind noi modalități și căi de acțiune, care să conducă la creșterea răspunderii în muncă a fiecărui cadru de partid, a fie
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ION BUGARIUMult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Actuala plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român se înscrie ca un. moment de profundă angajare politică și înălțătoare mîndrie oatriotică, oferindu-ne prilejul de a exprima omagiul fierbinte >i deplina satisfacție ale tuturor celor ce muncesc și trăiesc în județul Ațad, asemenea în- feguJuii partid și popor, față de ipțiunea unanimă de realegere, a cel de-a.l XIV-lea Congres il partidului, în suprema func- ie de secretar general a celui nai iubit fiu al națiunii noas- re, Erou între eroii neamului, personalitate proeminentă a vie- ii politice contemporane, mare- e ctitor al României moderne, ovarășul Nicolae Ceaușescu.Prezența dumneavoastră în fruntea partidului și a țării, în ■ondițiile actuale, cînd o serie ie cercuri imperialiste, de forțe pstile își intensifică acțiunile ie destabilizare a țărilor socia- iste, cînd sînt puse în discuție zalorile noii orînduiri, justețea uptei revoluționare a clasei nuncitoare, constituie pentru poi chezășia sigură a mersului peșnvăitor pe calea marilor cu- ■eriri, a edificării celei mai irepte și mai umane societăți pe pămîntul patriei noastre străbune.Pornind de la condițiile con- ■rete ale țării noastre, ale nivelului de dezvoltare economico- ;ocială atins, vă rog să-mi per- niteți să apreciez și eu realis- nul proiectului Planului națio- îal unic pe anul 1990, prevede- ile din planul financiar și bu- »et, elaborate și fundamentate sub conducerea și cu contribuția iumneavoastră nemijlocită, plaiuri și proiecte de dezvoltare •are mențin un ritm ridicat de ■reștere economică, asigurînd, pe această bază, îmbunătățirea pivelului de trai material și spiritual al poporului, afirmarea ot mai puternică a României n lume ca stat liber, indepen- ient și suveran.Beneficiind de sprijinul dum- leavoastră nemijlocit, mult ubite și stimate tovarășe Vicolae Ceaușescu, al tovarășei Ilena Ceaușescu, pentru care idresăm din adîncul inimilor loastre cele mai alese mulțu- niri, județul Arad va obține la firșitul anului viitor o produc- ie-marfă industrială cu 43,8 la sută mai mare decit in 1985 și p creștere a productivității nuncii cu aproape 54 la sută. Creșteri însemnate sînt prevăzute și pentru agricultură, atit a producția vegetală, cit și în zootehnie.Prezentînd în continuare reall- ările constructorilor de vagoa- le din Arad, vorbitorul a spus : Im acționat în cursul acestui ■incinal în spirit revoluționar >entru diversificarea producției,
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

DAN DULAMĂMult stimate și Iubite o v a r ă ș e secretar general 4icolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă •Jena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Actuala plenară își desfășoa- ă. lucrările în atmosfera de ntuziasm general, de puternică ngajare patriotică și eferves- ență creatoare generate de mportantele hotărîri adoptate le Congresul al XIV-lea il partidului, adevărat pro- ;ram de muncă revoluțio- lară pentru întregul nostru iartid și popor, care definește iniile directoare ale dezvoltă- ii României pe noi trepte de irogres și civilizație socialistă, leînvestirea tovarășului licolae Ceaușescu în înalta uncție de secretar general al ’artidului Comunist Român, ex- irimată cu o impresionantă inanimitate, constituie și pen- ru siderurgiștii gălățeni, ca >entru întregul nostru popor, in prilej de legitimă mîndrie >atriotică și de nemărginită sa- isfacție, avînd ferma convinge- e că această opțiune istorică reprezintă chezășia înfăptuirii 

cărui comunist, în scopul Întăririi rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid, accentuării spiritului revoluționar, întăririi ordinii și disciplinei, înfăptuirii exemplare a sarcinilor ce ne revin din hotă- rîrile adoptate de Congresul partidului.în încheiere, asigur plenara că sîntem conștienți dș lipsurile manifestate în munca noastră și ferm hotăriți să le eliminăm din activitatea viitoare, că dispunem de capacitatea organizatorică necesară mobilizării organizațiilor de partid, a tuturor colectivelor la o muncă susținută și rodnică si vă promitem solemn că vom face totul pentru înfăptuirea integrală a prevederilor de plan, cu ferma convingere că aceasta este suprema dovadă cu care toți clujenii susțin și contribuie la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, strălucit concepută și magistral înfăptuită de secretarul general aj partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Vă rog să-mi permiteți ca, în numele organizației județene de partid, în numele tuturor clujenilor, să vă transmit dumneavoastră, mult Stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, urarea de viață îndelungată, în deplină sănătate, în folosul patriei noastre, al viitorului prosper și îmbelșugat al poporului nostru !

creșterea gradului de valorificare a materiilor prime și materialelor, în condițiile sporirii fiabilității și a parametrilor tehni- co-funcționali. Asemenea realizări sînt rodul transpunerii în viață a indicațiilor dumneavoastră, a programelor de perfecționare a organizării, specializării și modernizării producției, intensificării creativității tehnice, ultimii 4 ani consemnînd aici un număr de 425 invenții și inovații și finalizarea a 567 de măsuri care s-au soldat cu sporuri de producție și eficiență econo- . mică însumind peste 3 miliarde de lei.Ținînd însă seama de ansamblul indicatorilor de plan, de exigențele formulate de dumneavoastră și la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., trebuie să arătăm deschis, în mod partinic, revoluționar, că în județul nostru se înregistrează și unele restante față de plan. La nerealizările județului am contribuit și noi, cei de la întreprinderea de vagoane, care înregistrăm restanțe la producția fizică și marfă, dar, prin măsurile adoptate, vă asigurăm, tovarășe secretar general, că vom realiza integral planul pe acest an.Pornind de la faptul că în 1991 vom aniversa 100 de ani de activitate industrială, sîntem ho- tărîți să cinstim acest eveniment prin realizarea în 1990, în mod ritmic și la un nivel calitativ ridicat, a tuturor indicatorilor de plan, exprimînd prin aceasta recunoștința fierbinte față de grija cu care înconjurați permanent clasa muncitoare și, în a- cest cadru, colectivul întreprinderii noastre.Vorbitorul a evidențiat apoi măsurile adoptate de Comitetul Județean Arad al P.C.R. pentru realizarea tuturor indicatorilor planificați. Totodată, acționăm susținut pentru aplicarea măsurilor din programele prioritare privind ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției, creșterea productivității muncii, de organizare și modernizare, de introducere sistematică a rezulta- • telor cercetării științifice și tehnice în activitatea productivă, în concordantă cu indicațiile formulate de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu la recenta plenară a Consiliului Național al Științei și învățămîntului, căreia îi adresăm și cu acest prilej sentimentele noastre de'înaltă gratitudine și recunoștință pentru, modul în care conduce destinele științei, învățămîntului și culturii românești, pentru contribuția la înfăptuirea întregii politici interne și externe a României.Cu cele mai alese sentimente de respect, permiteți-ne acum, la sfîrșit de an, să vă adresăm dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, „La multi ani", ani mulți de viață în deplină sănătate și fericire, pentru ca, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, să ne conduceți spre piscurile înalte ale comunismului.

programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, a idealurilor de pace și bunăstare ale poporului român.Profund recunoscători pentru sprijinul acordat în dezvoltarea platformei siderurgice de la Galați, pe baza indicațiilor, sarcinilor șl orientărilor date de secretarul general al partidului, în anul 1989 am înregistrat o îmbunătățire a rezultatelor în toate sectoarele de activitate, anul celui de-al XIV-lea Congres al partidului fiind și anul cu cea mai mare producție de oțel realizată la Galați. în lumina indicațiilor primite am acordat prioritate realizării producției de export, în condiții sporite de competitivitate și eficiență. Ca urmare, am îndeplinit integral obligațiile asumate față de partenerii externi.Evidențiind preocupările pentru reducerea cheltuielilor de producție și creșterea rentabilității, vorbitorul a spus în continuare : Indicatorii planului pe anul 1990, oglindind spiritul vizionar și capacitatea excepțională de analiză a fenomenelor politice, economice și sociale ale secretarului general al partidului nostru, asigură adîn- 

cirea pe mai departe a laturilor intensiv-calitative, urmărind orientarea eforturilor cu precădere spre valorificarea superioară a resurselor alocate, folosirea la capacitate a instalațiilor puse în funcțiune, gospodărirea mai rațională a fondurilor de producție și creșterea rentabilității produselor. Atingerea acestor obiective ne obligă la luarea unor măsuri încă din această lună pentru îmbunătățirea aprovizionării tehni- co-materiale și pentru asigurarea resurselor energetice. Apreciem, în aces sens, ca deosebit de bună măsura adoptată de conducerea partidului pentru fuzionarea Comitetului de Stat al Planificării cu Ministerul Aprovizionării Tehnico-Ma- teriale. Avem convingerea că in actuala formă de organizare indicatorii planului de stat vor fi susținuți cu balanțe materiale și energetice corespunzătoare.întrucît și In cursul acestui an în activitatea noastră au continuat să se manifeste o serie de deficiențe, legate de neîndeplinirea ritmică a producției fizice, de depășirea unor consumuri planificate, de nerespectarea tehnologiilor și a disciplinei muncii, Vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, pe baza indicațiilor și orientărilor date de dumneavoastră, adunările generale ale oamenilor muncii din uzinele și întreprinderile centralei au dezbătut pe larg a- ceste neajunsuri și au adoptat măsurile corespunzătoare politice, tehnice și organizatorice pentru pregătirea condițiilor de îndeplinire a planului încă din primele zile ale anului viitor. Pe baza sarcinilor trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. in ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., am activizat organismele specializate de control, ca și comisiile pe
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SIMION COTOIMult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Actuala plenară a Comitetului Central al partidului are loc la puțin timp după Congresul al XIV-lea al partidului, Congresul marilor victorii socialiste, eveniment de excepțională însemnătate în viața întregului partid și popor și care a deschis noi și luminoase perspective înaintării ferme a României pe calea socialismului și comunismului.Magistralul Raport pe care l-ați prezentat, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, sintetizează în mod strălucit teze, idei și orientări de mare profunzime științifică, realism și cutezanță revoluționară, pornind de la realitățile concrete ale devenirii noastre socialiste, de la aspirațiile spre progres, sădind în conștiința și convingerea poporului încrederea în forțele proprii, în capacitatea sa creatoare, punîndu-le în slujba unei grandioase opere constructive, ce asigură dezvoltarea multilaterală a patriei.Doresc ca și în acest cadru, In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Buzău, să dau glas sentimentelor de fierbinte dragoste, aleasă prețuire, și nemărginită recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, cel mai iubit fiu al poporului nostru, patriot înflăcărat și revoluționar cutezător, proeminentă personalitate a lumii contemporane, ctitor al României socialiste moderne, pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre binele și fericirea poporului.în semn de cald omagiu, ne exprimăm de asemenea înalta stimă și profundul respect față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de renume mondial, pentru contribuția adusă la perfecționarea continuă a activității partidului și statului, la înflorirea științei, învățămîntului și culturii, la asigurarea unui climat de pace și colaborare între toate popoarele lumii.Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, in spiritul prețioaselor dumneavoastră indicații și orientări, comitetul județean de partid a acordat o atenție deosebită îmbunătățirii stilului și metodelor sale de lucru, întăririi rolului organelor și organizațiilor de partid în conducerea întregii activități economice și sociale, pentru valorificarea deplină a rezervelor de care dispunem și sporirea eficienței în toate sectoarele de activitate. Creșterea răspunderii organelor și organizațiilor de partid, a tuturor colectivelor de oameni ai muncii față de îndeplinirea sarcinilor ce le revin a făcut ca în perioada care a trecut din anul 1989 planul la producția-marfă industrială să se realizeze în proporție de 101 la sută, iar la construcții-montaj în proporție de 115,3 la sută. De asemenea, gradul de folosire a capacităților de producție s-a ridicat la 92,1 la sută față de 91 planificat și ne-am onorat toate contractele încheiate cu partenerii externi.Totodată, ca urmare a sprijinului neprecupețit pe care l-am primit din partea conducerii partidului și statului, s-a intensificat ritmul de lucru la Amenajarea complexă hidroenergetică pe rîul Buzău, s-au finalizat lucrările la barajul Si- riu și au fost puse parțial sau total în funcțiune hidrocentralele de la Cîndești, Cernești și Simileasca, județul nostru devenind încă din anul trecut producător de energie electrică.Vă raportăm că, așa cum ne-am angajat în cinstea Congresului al XIV-lea al partidu

domenii ale consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi și uzine, pentru perfecționarea activității de control și îndrumare, în scopul gospodăririi mai raționale a importantelor fonduri de producție ce ne-au fost încredințate de societate, pentru apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste, garanția creșterii continue a venitului național și de sporire a nivelului de trai material șl cultural al întregului popor.Infățișînd apoi o serie de neajunsuri și deficiențe ce s-au manifestat în relațiile cu beneficiarii, vorbitorul a spus în continuare : Folosesc acest cadru pentru a adresa organelor financiare și de sinteză rugămintea să aducă îmbunătățiri sistemului de decontare a facturilor, pentru accelerarea decontărilor și refacerea capacității de plată a unităților furnizoare. Aceasta ar contribui la evitarea penalizărilor pentru în- tîrzierea plăților, la realizarea indicatorilor financiari și crearea condițiilor de aplicare plenară a principiilor de autoges- tiune și autofinanțare.In numele puternicei organizații de partid de pe platforma combinatului, asigur plenara, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că vom face totul pentru întronarea unul puternic spirit de răspundere, ordine și disciplină în îndeplinirea planului, pentru ridicarea întregii activități la un nivel superior. în numele tuturor siderurgiștilor gălățeni, adresez, cu prilejul Noului An, iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, cele mai fierbinți urări de ani mulți cu sănătate, pentru înfăptuirea cu succes a istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului, pentru prosperitatea poporului român și pace în lume.

lui, la data de 9 octombrie județul Buzău și-a îndeplinit sarcinile de plan pe primii 4 ani ai cincinalului la producția- marfă industrială, ceea ce ne permite să realizăm suplimentar pînă la sfîrșitul anului o producție în valoare de peste 2,5 miliarde lei, garanție a îndeplinirii sarcinilor de _ plan prevăzute pentru perioada 1986—1990.In ceea ce privește activitatea din agricultură, vă raportăm că, prin angajarea deplină, responsabilă a organelor și organizațiilor de partid, a conducerilor de unități, a specialiștilor și lucrătorilor de pe ogoare, in anul 1989 am obținut cele mai mari producții din istoria județului nostru. în acest an toate cooperativele agricole de producție din județul nostru realizează beneficii.Transformările revoluționare, împlinirile fără precedent înregistrate și în județul Buzău, ca de altfel în întreaga țară, ilustrează cu puterea de Convingere a faptelor hotărîrea neclintită a oamenilor muncii, în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari, de a apăra și dezvolta proprietatea socialistă, de a-și spori contribuția la realizarea în mod liber și independent a orînduirii noi, fără clase, fără asupritori, la consolidarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Analizîndu-ne activitatea In spiritul exigențelor formulate de dumneavoastră la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, menționez că rezultatele obținute în acest an nu reflectă pe deplin condițiile ce ne-au fost create, potențialul uman și tehnic de care dispunem, rezervele de sporire a producției și a eficienței acesteia, nu am reușit încă să înlăturăm deficiențele existente în realizarea producției fizice, a celei destinate exportului, în organizarea și modernizarea proceselor de producție, în asigurarea materiilor prime și materialelor, în contractarea și desfacerea producției, în îndeplinirea planului la investiții, mai cu seamă în construcția de locuințe.Referindu-mă la proiectele planurilor de dezvoltare economico-socială a României în anul 1990, planului de dezvoltare a agriculturii și a bugetului de stat, elaborate cu contribuția determinantă a dumneavoastră, subliniez că, în spiritul Programului partidului, acestea asigură continuarea procesului de dezvoltare intensivă a industriei și agriculturii, a celorlalte ramuri ale economiei naționale, ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii. Dezvoltarea armonioasă, echilibrată, a tuturor zonelor țării se regăsește pregnant și în împlinirile șl perspectivele județului nostru. Făcînd un calcul simplu, în situația în care am fi păstrat ritmul mediu anual de dezvoltare din perioada 1950—1965, și nu s-ar fi trecut cu toată hotărîrea, din inițiativa dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, la o fermă și eficientă politică de acumulare, la reorganizarea teri- torial-administrativă, concept strategic al înfloririi întregii Românii, Buzăul ar fi ajuns la nivelul actual de dezvoltare economico-socială abia după anul 2010.In consens cu aceste prevederi, în 1990 producția-marfă industrială a județului va ajunge la 30 miliarde lei, investițiile vor însuma circa 4 miliarde lei, se vor construi peste 3 000 de apartamente. In agricultură, valoarea producției globale va ajunge la 7 miliarde lei, mai ales pe seama creșterii recoltelor și valorificarea superioară a resurselor existente în unitățile socialiste și în gospodăriile populației.Preocupați pentru folosirea intensivă și eficientă a pîrghii- lor financiare în întreaga economie, în acest an județul nos

tru realizează integral prevederile bugetare, asigurîndu-și autofinanțarea tuturor unităților administrativ-teritoriale din venituri proprii, precum și însemnate disponibilități la bugetul republican. Proiectul bugetului de stat pe anul 1990 asigură nivelurile stabilite și județului Buzău, pentru finanțarea tuturor obiectivelor economico- sociale prevăzute în planul de dezvoltare în profil teritorial.In continuare, exprimîndu-și deplinul acord față de documentele supuse dezbaterii, vorbitorul a spus : Asigur plenara.
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IOAN UNGURMult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Reunită la scurtă vreme după Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, Plenara comună a Comitetului Central al P.C.R., a Biroului Permanent și birourilor secțiunilor Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale are drept scop să dezbată și să adopte măsurile necesare pentru transpunerea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului, fiind chemată, totodată, să-și însușească proiectele planului național unic, al planului financiar centralizat și al bugetului pe 1990, precum și alte documente privind dezvoltarea economico-socială a patriei noastre în anul viitor și în perspectivă.Subliniind rolul determinant pe care secretarul general al partidului l-a avut la elaborarea proiectelor și măsurilor supuse examinării, doresc să dau glas, încă o dată, profundei recunoștințe pentru uriașa contribuție pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o aduce necontenit la dezvoltarea teoriei și practicii construcției socialiste, la fundamentarea științifică a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru cutezanța revoluționară și energia neobosită cu care conduce destinele României.îmi exprim, totodată, întreaga gratitudine față de contribuția esențială adusă de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională. la elaborarea și înfăptuirea programelor noastre de dezvoltare, la promovarea progresului științific și introducerea tehnologiilor Înaintate în economia românească.După cum se cunoaște. In 1990 și in cincinalul următor România socialistă va continua să participe activ la diviziunea mondială a muncii, prevăzîn- Ș du-se ereșteri însemnate ale schimburilor noastre economice, atît pe cliring țări socialiste, cît și pe devize convertibile. Este o orientare fundamentală care decurge nemijlocit din cerințele dezvoltării economico-sociale ale țării noastre și dă expresie unei politici statornice elaborate acum aproape un sfert de veac, de cînd în fruntea partidului a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu.Sîntem pe deplin conștienți că îndeplinirea obiectivelor ce revin comerțului exterior în 1990 și în perspectivă depinde, în bună măsură, de activitatea pe care o desfășurăm acum, de rezultatele cu care încheiem anul în curs. Din acest punct de vedere, trebuie să recunoaștem deschis că realizările pe 11 luni nu sint mulțumitoare, nu se ridică la nivelul prevederilor de plan și al potențialului economic și tehnico-științific de care dispune România. Au continuat să se manifeste o serie de lipsuri atît in munca noastră, a celor ce lucrăm nemijlocit în acest domeniu, cît și a producătorilor pentru export.Vă raportez, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că, ținînd seama de criticile și indicațiile dumneavoastră, de exigentele pe care le-ați pus în fața aparatului de partid și de stat și la ședința Comitetului Politic Executiv din 1 decembrie 1989, am analizat cu toată răspunderea stările de lucruri negative, stabilind măsuri pentru lichidarea lor grabnică șl îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor de plan.Preocuparea centrală o constituie, în aceste zile, realizarea ritmică a exportului aferent lunii decembrie și anului 1989, acționîndu-se susținut, împreună cu unitățile furnizoare, pentru livrarea integrală a mărfurilor contractate cu partenerii externi, atît din producție curentă, cît și din stocuri. In paralel, desfășurăm o intensă activitate de încheiere a contractelor externe în contul anului 1990, urmărind ca, pînă la sfîrșitul lunii în curs, volumul acestora să acopere o pondere însemnată din sarcina de export pe ambele relații.
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ION MARINMult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși,Apreciind la începutul cuvîn- tului său rolul deosebit al lucrărilor plenarei în înfăptuirea hotăririlor și obiectivelor Congresului al XIV-lea, vorbitorul a spus în continuare : Exprim, cu cele mai alese sentimente de prețuire și deosebit respect, întreaga gratitudine a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Brăila față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, eminent strateg revoluționar, ctitorul României socialiste moderne, luptător înflăcărat pentru cauza 

pe dumneavoastră, mult Iubite și stimate tovarășe secretar general, că locuitorii județului Buzău, în frunte cu comuniștii, strîns uniți in jurul partidului, printr-o exemplară angajare revoluționară, vor acționa cu abnegație și fermitate, cu răspundere pentru transpunerea neabătută în viață a obiectivelor stabilite de Congresul al XIV- lea al partidului, a sarcinilor pe anul 1990, ultimul an din actualul cincinal, sporindu-ne astfel contribuția la înălțarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație.

Acordăm o atenție deosebită creării cadrului comercial extern pentru producția destinată exportului în trimestrul I al a- nului viitor și pentru mărfurile cu ciclu lung de fabricație.Așa cum ați arătat în repetate rînduri, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o cerință esențială pentru exportul nostru o constituie creșterea competitivității sale, pe de o parte pentru a valorifica superior munca și inteligența poporului român, iar pe de alta pentru a face față cu succes unei concurențe accentuate pe piețele externe. Ințelegînd pe deplin acest imperativ, vom conlucra strîns cu unitățile producătoare și institutele de cercetare și proiectare în scopul înfăptuirii neabătute a programelor de organizare, specializare și modernizare a producției, care sînt de natură să conducă la optimizarea structurii și, implicit, la creșterea volumului și eficienței exportului românesc.In concordantă cu orientările secretarului general al partidului și cu prevederile de plan, ne vom intensifica eforturile în direcția contractării de obiective complexe și inițierii de noi acțiuni de cooperare și specializare în producție, forme moderne de participare la diviziunea internațională a muncii, care conferă stabilitate și perspectivă raporturilor economice ale țării noastre. O atenție deosebită vom acorda extinderii colaborării cu țările în curs de dezvoltare, atît în construirea de obiective, cit și In pregătirea cadrelor.In ceea ce privește importul, vom lua toate măsurile pentru respectarea disciplinei de plan, pentru utilizarea cu maximă eficiență a resurselor valutare și materiale destinate acestui scop, pentru creșterea ponderii materiilor prime și materialelor obținute pe seama cooperării In producție sau prin compensare cu produse românești, cu precădere din ramurile construcțiilor de mașini.Creșterea exportului românesc, îndeosebi de produse cu grad superior de prelucrare și valorificare, coroborată cu dimensionarea rațională a importului, ne va permite ca și în 1990 să încheiem anul cu un excedent al balanței comerciale, contribuind, astfel, la consolidarea rezervelor valutare și poziției financiare externe a țării.Dezvoltarea Impetuoasă a tuturor ramurilor economiei naționale, puternicul potențial de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică de care dispunem, lichidarea datoriei externe, imensul prestigiu internațional pe care l-a dobîndit România in ultimul sfert de veac sînt factori care conferă țării noastre o poziție avantajoasă în diviziunea mondială a muncii.In Încheiere, vorbitorul a arătat: Exprimîndu-mi deplinul acord asupra documentelor supuse dezbaterii, asigur plenara, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că toți cei ce lucrăm în comerțul exterior, puternic mobilizați de chemările dumneavoastră, de sarcinile deosebit de importante care ne revin, ne vom angaja cu toate forțele, cu cel mai înalt devotament și simț de răspundere să înfăptuim prevederile de plan, să traducem neabătut în viață hotărîrile Congresului al XIV-lea, care prefigurează imaginea României socialiste, mereu mai înfloritoare, factor activ în lupta pentru edificarea unei lumi mai drepte și mai bune.Vă rog cu deosebit respect să-mi permiteți ca în numele tuturor lucrătorilor din comerțul exterior, acum, în preajma Anului Nou, să vă transmit dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, cele mai fierbinți urări de viață lungă și multă sănătate pentru binele partidului și patriei noastre, al poporului nostru, pentru propășirea României socialiste și ridicarea ei pe noi culmi de civilizație și progres.

partidului șl poporului, pentru modul strălucit în care conduceți destinele națiunii române pe calea socialismului și comunismului, pentru contribuția ho- tărîtoare la elaborarea și fundamentarea planurilor și programelor de dezvoltare socialistă a țării, creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului, pentru afirmarea tot mai puternică a României în lume ca stat liber, independent și suveran, a idealurilor socialismului și păcii.Cu profund respect și deosebită considerație, exprimăm, și cu acest prilej, cele mai alese sentimente de stimă și recunoștință tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, remarcabil om politic și savant de renume mondial, pentru impresionanta activitate politică, organizatorică și științifică pe 

care o desfășoară In conducerea superioară de partid și de stat, pentru elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare multilaterală a patriei, promovarea creației științifice și tehnice, înflorirea lnvățămin- tului și culturii românești, afirmarea idealurilor de pace și prietenie in lume.Apoi vorbitorul s-a referit pe larg la măsurile adoptate de organizațiile de partid din județ pentru dezbaterea și însușirea conținutului de idei al documentelor Congresului al XIV-lea, pentru perfecționarea, în lumina aprecierilor din cu- vîntarea la - recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central, a actului de conducere, pentru realizarea unei cotituri radicale în stilul și metodele de muncă ale organelor de partid și organelor de conducere colectivă din unitățile economice și sociale, pentru aplicarea fermă a principiilor mecanismului economico-finan- ciar.în continuare, vorbitorul a spus : în anul pe care îl Încheiem, județul nostru a obținut producții medii superioare, la care In urmă cu 25 de ani nu cutezau să gîndească nici cel mai optimiști specialiști șl lucrători ai ogoarelor din această zonă a țării, rezultate pe baza cărora județului Brăila l-a fost conferit înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare". La aceste rezultate au contribuit și oamenii muncii de la întreprinderea Agricolă de Stat „Insula Mare a Brăilei", unitate unde îmi desfășor activitatea, care a reușit să obțină cele mai mari producții medii la hectar din istoria acestei u- nități, la toate culturile din structura de plan. Producțiile pe care le-am realizat ilustrează caracterul realist, profund științific al tezei formulate de secretarul general al partidului potrivit căreia numai în condițiile socialismului, ale proprietății socialiste a întregului popor și cooperatiste se creează cadrul optim pentru organizarea superioară a producției și a muncii pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.Deși rezultatele obținute de colectivul nostru de muncă sînt superioare anilor precedent!, In toate sectoarele și la toți indicatorii de plan, analiza
CUVlNTUL 

FLOAREAMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult iubită șl stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Prin problematica înscrisă pa ordinea de zi, plenara Comitetului Central, care se desfășoară la scurtă vreme după incheie- reâ lucrărilor marelui forum al comuniștilor români, are o importanță deosebită, punînd și de această dată in evidență preocuparea statornică a conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru perfecționarea continuă a activității de conducere economică și politică, pentru îndeplinirea integrală a planului pe 1989 și pe Întregul cincinal, pentru aplicarea exemplară în viață a ho- tărîrilor și obiectivelor de dezvoltare economică și socială a patriei adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului.Exprimăm și în acest cadru deplina satisfacție șl bucuria fără margini a comuniștilor, a locuitorilor județului Neamț față de realegerea în fruntea partidului a celui mai iubit și stimat fiu al națiunii, eminent militant revoluționar și apărător consecvent al principiilor socialismului științific, genial strateg al României socialiste moderne, al făuririi unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Avîndu-vă mereu In frunte pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele șl înțeleptul conducător al românilor, ilustrul gînditor și Ctitor al celei mai glorioase epoci din istoria neamului, sîntem siguri că scumpa noastră patrie, liberă și independentă, va înainta neabătut pe calea mărețelor înfăptuiri și a profundelor transformări revoluționare deschise de Istoricul Congres al IX-lea, spre împlinirea visului de aur al națiunii noastre și al lumii întregi — comunismul.Cu aleasă stimă, adîncă prețuire și nemărginită recunoștință, aducem un cald și respectuos omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de înalt prestigiu internațional, pentru contribuția de excepțională însemnătate la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare a țării, la înflorirea științei și tehnicii, a învățămîntului și culturii, la organizarea și modernizarea întregii activități economice și sociale.Exprimîndu-și acordul deplin cu proiectul Planului național unic de dezvoltare economico- socială a României în anul 1990, cu celelalte documente supuse dezbaterii, vorbitoarea a spus :Sîntem pe deplin conștienți că, pentru pregătirea temeinică a planului pe 1990, o importanță deosebită o are realizarea în cele mai bune condiții a prevederilor pe acest an. în acest sens, raportez că am depășit nivelurile planificate pe 11 luni la 27 produse principale, valoarea producției-marfă realizate fiind cu 3,7 la sută mai mare decît în anul precedent, producția pentru export pe devize convertibile cu 23 la sută, in timp ce productivitatea, muncii a crescut, iar costurile de producție s-au redus.Raportăm plenarei, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că biroul comitetului județean de partid a 

pe care am realizat-o recent, cu participarea tuturor oamenilor muncii, în spiritul prețioaselor indicații și orientări pe care ni le-ați dat, a scos In evidență că dispunem încă de rezerve importante pentru creșterea producției șl a eficienței economice. Și în acest an ne-am confruntat cu lipsuri și neajunsuri in ceea ce privește folosirea deplină și eficientă a fondului funciar, utilizarea sistemelor de irigații, a mașinilor și tractoarelor, asigurarea ordinii, disciplinei și responsabilității la toate locurile de muncă. Avem încă specialiști și cadre de conducere care nu se implică cu toată răspunderea In activitatea de introducere a progresului tehnico-științific în producție, manifestă tendințe de automulțumire și superficialitate în muncă, în respectarea tuturor verigilor tehnologiilor specifice fiecărei culturi. Am analizat cu atenție și înaltă răspundere aceste lipsuri și neajunsuri și am stabilit măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea continuă a întregii noastre activități.Pe baza planului de dezvoltare a agriculturii, a indicațiilor și orientărilor pe care ni le-ați dat la marea adunare populară din municipiul Brăila, în anul viitor întreprinderii noastre îl revin sarcini deosebit de importante. De pe cele 60 000 ha trebuie să realizăm o producție globală agricolă de aproape 2,4 miliarde lei mate- realizată în producerea și livrarea la fondul de stat a peste 500 mii tone cereale, 35 mii tone plante tehnice și importante cantități de produse animaliere.Declarfndu-mă de acord cu documentele supuse dezbaterii — a spus în încheiere vorbitorul —, asigur plenara Comitetului Central al partidului, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de legămîn- tul nostru solemn că vom munci cu pasiune și înaltă răspundere comunistă pentru a îndeplini exemplar planul pe anul viitor, obiectivele și sarcinile ce ne revin din mărețul program de dezvoltare și înflorire multilaterală a patriei a- doptat de cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.
TOVARĂȘEI 
LEUȘTIANanalizat cu exigență. In lumina cerințelor pe care le-ați formulat la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, stadiul Îndeplinirii planului, cauzele restanțelor înregistrate și am luat măsuri pentru folosirea deplină a capacităților, a forței de muncă și a timpului de lucru, pentru întărirea ordinii și disciplinei In vederea realizării planului pe luna decembrie, pe întregul an 1989.In spiritul cerințelor formulate de dumneavoastră, «Intern preocupați de realizarea măsurilor stabilite în recentele adunări generale ale oamenilor muncii, cadrele de conducere din întreprinderi acționind, sub conducerea organizațiilor de partid, pentru asigurarea contractelor de aprovizionare tehnico-materială și de livrare a produselor, pentru soluționarea tuturor problemelor de care depinde desfășurarea activității productive în cele mai bune condiții încă din prima zi a anului viitor.în agricultură, însămtnțările «-au efectuat în perioada optimă ; starea de vegetație a culturilor este bună. Âu fost asigurate furajele și celelalte condiții necesare pentru iernarea tuturor efectivelor de animale, astfel incit, in anul 1990, producțiile vegetale și animale, rezultatele economice financiare ale fiecărei unități să se ridice la nivelul sarcinilor de plan, al cerințelor noii revoluții agrare, sporindu-ne totodată contribuția la fondul de stat și de autoaprovizionare.Pornind de la cerințele formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea al partidului, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, Comitetul județean de partid Neamț, toate organele și organizațiile de partid acționează în prezent pentru mutarea centrului de greutate al muncii de partid în mijlocul maselor, în fabrici, în unitățile agricole, pe șantierele de construcții în vederea înfăptuirii exemplare a hotăririlor de partid și a legilor țării, a planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială.Am luat măsuri și acționăm pentru mal buna fundamentare a programelor și hotăririlor pe baza cunoașterii temeinice a realităților și prin consultarea permanentă a maselor, pentru folosirea mai eficientă a forțelor de care dispunem, implicarea cu întreaga răspundere a fiecărui cadru de conducere, a fiecărui activist in soluționarea problemelor. De asemenea, am întărit controlul de partid în toate domeniile ; cerem comuniștilor, învestiți cu funcții de răspundere in organele de partid, de stat și economice, să raporteze despre modul cum își îndeplinesc îndatoririle șl obligațiile ce le revin, să-și evalueze in toate împrejurările, cu exigență revoluționară, rezultatele și neîmplinirile, să acționeze pentru perfecționarea propriei activități, cît și a organismelor din care fac parte.Asigur plenara Comitetului Central, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu, că, puternic mobilizați de strălucitul exemplu de muncă și de viață pe care ni le oferiți, de prețioasele dumneavoastră orientări și indicații, comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru vor acționa cu Întreaga răspundere și dăruire patriotică pentru realizarea planului pe acest an și pe 1990, pentru aplicarea exemplară in viată a istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.
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Mesaje de felicitare adresate
tovarăsuM Hicolae Ceausescu

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe Ceaușescu,Cu prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, vă adresez felicitări și cele mai bune urări de prosperitate poporului român prieten.

MILAN PANCEVSKI
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România, 

Secretar general al Partidului Comunist RomânIn numele poporului somalez și al meu personal, doresc să vă felicit cu ocazia realegerii dumneavoastră ca secretar general al Partidului Comunist Român.Folosesc acest prilej pentru a vă transmite cele mai bune urări de fericire personală, precum și de prosperitate poporului Republicii Socialiste România.
MOHAMED SIAD BARRE

Președintele Republicii Democratice Somalia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîmi este deosebit de plăcut să vă adresez sincere și călduroase felicitări. In numele meu și al membrilor Partidului Poporului din Pakistan, cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.Relațiile dintre Pakistan și România se caracterizează prin prietenie și strînsă cooperare. Fie ca aceste relații să se dezvolte tot mai puternic, în interesul reciproc al popoarelor noastre.Mă folosesc de acest prilej pentru a vă transmite urări de sănătate șl fericire, iar poporului român progres continuu și prosperitate.Vă rog să primiți asigurarea înaltei mele considerații.
BEGUM NUSRAT BHUTTOI

Președintele Partidului Poporului din Pakistan, 
Vicepremier al Guvernului 

Republicii Islamice Pakistan

tv
-------------------------------------------------------- ,------------------------
REALIZĂRI DE PRESTIGIU ÎN ECONOMIE

Clasa muncitoare-forța hotărîtoare 
a progresului economic și social

13 Decembrie 1918 —13 Decembrie 1989

19,00 Telejurnal <*  înfăptuim hotărîrile 
marelui forum al comuniștilor 
români !

• Există joi : SCALA (11 03 72) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, COSMOS (27 54 95)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
® Enigmele se explică In zori : GRI- 
VITA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
a Un studio In căutarea unei ve
dete : STUDIO (59 53 15) — 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19
ft Nea Mărln miliardar : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
a Revanșa: LIRA (317171) — 9; 11; 
13; 15; 17: 19
s» Cei care plătesc cu viața : CO- 
TROCENI (81 68 88) — 15; 17; 19
© Un comisar acuză : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
ft Rochia albă de dantelă : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
» Mircea : PATRIA (11 86 25) — 9; 
12.30; 16: 19
ft Vinătorui de senzații : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11: 13; 15; 17; 19
O Program special pentru copil șl 
tineret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
ft Fără prieteni : TIMPURI NOI 
(15 fii 10) — 9: 12: 15; 18
O Potopul (III—IV) : UNION (13 49 04)
— 9: 12; 15: 18
ft Miss Arizona : DRUMUL SĂRII 
(31 23 13) — 15: 17: 19
ft o seară de iarnă la Gagra : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
O Ultima ninsoare : POPULAR 
(3515 17) — 15: 17; 19

19,25 în dezbatere : Documentele Con
gresului al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român. Dezvoltarea de
mocrației muncitorești-revoluțlo- 
nare — necesitate legică a făuririi 
cu succes a socialismului. Docu
mentar

19.50 Din marea carte a patriei socia
liste $ Deschideri spre viitor. Pro
ducție a Studioului de film TV

20,10 Trăim decenii de împliniri mărețe. 
Versuri și cîntece patriotice, revo
luționare

20,40 Puternică mobilizare pentru înde*  
plinirea exemplară a planului pe 
luna decembrie și pe întregul an

21,00 File de glorioasă Istorie. în aceeași 
vatră străbună

21,20 Generația Epocii Nicolae Ceaușescu 
— generația victoriei socialismului 
în România © Tînăra generație 
educată în spiritul cinstei, al dra
gostei de muncă, al patriotismului 
revoluționar — gata oricînd să 
apere cuceririle socialiste, să ridi
ce țara pe cele mai înalte culmi 
de progres și civilizație

0 Te cîntăm, iubită țară. Muzică 
ușoară românească

21.50 Telejurnal

teatre
• Teatrul . Național (14 71 71, Sala 
mare) : Ploșnița — 18; (s^la Amfitea
tru) : Cineva te iubește — 18; (sala 
Atelier) : Cartea lui lovită — 18 
q Filarmonica „George Enescu**  
(15 68 75, Ateneul Român) : Confluen
ța artelor (Muzică — Literatură — 
Plastică). Spectacol realizat de Cris
tina' Vasiliu. Secolul lui Leonardo da 
Vinci. își dau concursul Cezara Dafi- 
nescu. Georgeta Stoleriu, George 
Motoi, Nicolae Licareț — orgă, For
mația „Consortium Violae". corul Fi
larmonicii „George Enescu*.  Dirijor : 
Mihai Diaconescu — 18
© Opera Română (13 18 57) : Cavaleria 
Rusticană, Paiațe — 18
Q Teatrul de operetă (13 63 48) : Ti
nerețea unui vis — 18
fi) Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Mizantropul -*-18
O Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Slugă la doi stăpîni -—18
O Teatrul ..Nottara**  (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 18; (sala 
Studio) : Sculptură în os — 18,30
© Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna cind au murit can
gurii — 18
© Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare 
că mă-nsor — 18; (sala Victoria,
50 58 65) : Cavalcada risului — 18
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română**  (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
O Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 15
© Teatrul „Țăndărică- (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie 
— 10: Aventurile lui Plum-Plum — 
15; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Cartea cu jucării — 15

cinema

PRAHOVA :
Producție suplimentară 

prin modernizarea 
proceselor de fabricațiePerfecționarea organizării muncii și modernizarea proceselor de producție reprezintă pentru toate colectivele muncitorești din județul Prahova o preocupare defjni- torie,. menită să contribuie la ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor și reducerea costurilor de producție, să stimuleze gospodărirea cu înaltă răspundere și eficiență a tuturor resurselor materiale și umane de care dispun. In perioada care a trecut din acest an, prin aplicarea măsurilor înscrise în programele elaborate, s-a realizat un spor al producției industriale de 27,5 miliarde lei, din care 1,4 miliarde lei la producția destinată exportului, o creștere a productivității muncii cu 120,4 mii lei pe persoană, în condițiile diminuării cheltuielilor de producție cu 3,2 miliarde lei.Dintre acțiunile întreprinse se e- vidențiază punerea în funcțiune a unor noi instalații la Combinatul Petrochimic Brazi, ce asigură un spor la producția-marfă în valoare de 4,7 miliarde Iei, modernizarea și îmbunătățirea tehnologiei de fabricație a laminorului de mică capacitate la întreprinderea „1 Mai" Ploiești, care contribuie la obținerea unei producții suplimentare de aproape 10 milioane lei, noi linii de transfer, echipate cu roboți industriali pentru prelucrarea pinioa- nelor și a bielelor la întreprinderea Mecanică Plopeni, modernizarea producției de anvelope' pentru autoturisme, care asigură un spor de producție în valoare de 148 milioane lei, concomitent cu dublarea productivității muncii în sectorul de fabricare a acestui tip de anvelopă. (Ioan Marinescu).
DOLJ : Însemnate sporuri 

de producție„Produse mal multe, de calitate superioară, cu cheltuieli materiale reduse" — iată cuvîntul de ordine sub semnul căruia acționează a- cum, Ia sfirșit de an, toate colectivele din unitățile economice ale județului Dolj, în vederea materializării măsurilor cuprinse în programul de organizare și modernizare a proceselor de producție. Astfel, în perioada ce a trecut din acest an, prin aplicarea celor aproape 900 de măsuri, a fost posibilă realizarea unei producțli-
FOTBAL. • Comentînd tragerea la sorți a grupelor Campionatului mondial de fotbal, ziarul „La Gaz- zetta dello Sport" din Milano, consideră că grupa B (de la Napoli și Bari) este cea mai grea, cea mai aspră, iar grupa F (Cagliari) cea mai periculoasă din cauza incorigibililor suporteri englezi și olandezi. • Internaționalul argentinian Diego Maradona a declarat, referitor la tragerea la sorți : „Cred că niciodată în istoria campionatului mondial deținătoarea titlului n-a avut jocuri atît de grele din prima fază. Speram o grupă mai ușoară, cum este cea a Italiei, de pildă. Va trebui să ne gîndim încă de pe acum la a- ceastă Cupă mondială și să ne pregătim foarte bine dacă vrem să trecem în optimile de finală. Nu va fi deloc ușor". • Delegatul federației din Camerun a declarat că tragerea la sorți i s-a părut prea dirijată, înțelegem — a spus el — că există interese financiare, dar după stabilirea capilor de serie în continuare trebuia să se facă o tragere la

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia și al meu personal, vă adresez cele mai calde mulțumiri pentru sentimentele de compasiune pe care ni le-ați transmis cu ocazia accidentului tragic de la mina Aleksinac.
Dr. IANEZ DRNOVSEK

Președintele Prezidiului
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Președintelui Republicii Socialiste România 
NICOLAE CEAUȘESCU

Primului-ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, CONSTANTIN DĂSCĂLESCUVă exprimăm mulțumirile noastre pentru caldele salutări pe care ni le-ați adresat cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a eliberării patriei și, la rindul nostru, transmitem cele mai bune urări de bunăstare și prosperitate pentru poporul român prieten.Dorim ca prietenia tradițională șl colaborarea dintre popoarele și țările noastre să se dezvolte continuu.

RAMIZ ALIA
Președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Socialiste Albania

ADIL CARCANI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Socialiste Albania

Oamenii muncii din județul Covasna au îndeplinit planul 
la producția-marlă pe 4 ani din actualul cincinalîntr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comitetul Județean Covasna al P.C.R. raportează că oamenii muncii din unitățile economice ale județului au îndeplinit, la data de 11 decembrie, planul la producția-marfă pe 4 ani din actualul cincinal. A- ceasta va permite realizarea, pină la sfîrșitul anului, a unei producții suplimentare in valoare de peste 550 milioane lei, concretizată în 265 000 tone lignit, 388 000 metri pătrați țesături din bumbac și tip bumbac, confecții textile etc. Apli- cînd cu fermitate principiile mecanismului economico-finânciar, au- toconducerii și autogestiunii — se subliniază în telegramă —, producția netă industrială a sporit în a- cest cincinal cu aproape 46 la sută, cheltuielile totale au fost dimi

marfă suplimentare în valoare de peste 2 144 milioane lei, din care aproape 244 milioane lei o reprezintă producția destinată exportului. Ilustrativ este faptul că întreaga acțiune de modernizare a producției și a proceselor tehnologice a fost subordonată creșterii calității produselor, a competitivității acestora și reducerii cheltuielilor. Dovadă și faptul că, prin măsurile aplicate, cheltuielile totale au fost diminuate cu 319,4 milioane lei, din, care 253,1 milioane lei cele materiale. Rezultate deosebite au obținut colectivele întreprinderilor de Utilaj Greu, „E- lectroputere", de Tractoare și Mașini Agricole, de Confecții șl Combinatul Chimic Craiova. (Nicolae Băbăîău).
OCNA MUREȘ :

Crește eficiența economicăComuniștii, toți oamenii muncii de la Combinatul de Produse Sodice din Ocna Mureș s-au angajat cu înaltă responsabilitate muncitorească în întrecerea socialistă care se desfășoară în industria județului Alba pentru transpunerea în viață a istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului. Au fost inițiate și puse în practică numeroase acțiuni care vizează creșterea productivității muncii șl asigurarea unor parametri inalți de funcționare ai instalațiilor, îndeosebi pe baza îmbunătățirii organizării activității la fiecare loc de muncă și a înfăptuirii măsurilor cuprinse în programul de modernizare. Astfel, chimiștii din Ocna Mureș au raportat îndeplinirea planului pe patru ani la export, angajîndu-se să livreze suplimentar, pină la sfîrșitul anului, partenerilor externi, produse sodice in valoare de 120 milioane lei.— Acest succes este unul din cele cuprinse în bilanțul muncitoresc al colectivului nostru — ne-a precizat inginerul Ilie Morovan, directorul combinatului. în aceste zile au fost obținute primele cantități de carbonat de calciu rezultat din valorificarea resturilor tehnologice, produs solicitat în industria cauciucului și a maselor plastice. De asemenea, a fost pusă în funcțiune o instalație pentru producerea din reziduuri tehnologice a clorurii de calciu pentru industria cimentului. (Ștefan Dinică).
CLUJ : Produse fizice 

peste prevederiAcțiunile întreprinse de colectivele de oameni ai muncii din ju
ACTUALITATEA SPORTIVĂsorți obișnuită, punînd pe picior de egalitate toate echipele. In ce ne privește ne vom strădui să demonstrăm valoarea fotbalului african, care s-a impus și la alte competiții. • La agenția pariurilor sportive din Londra, prima favorită este Italia, cotată (7—2), urmată de Brazilia, Olanda și R.F. Germania (5—1), Argentina (9—1), Anglia (12—1), U.R.S.S. (16—1), Spania (20—1), Uruguay (25—1), România, Cehoslovacia, Iugoslavia, Belgia (33—1), Columbia și Irlanda (40—1), Scoția și Suedia (50—1) etc.PATINAJ. • Proba de 5 000 m din cadrul concursului internațional de patinaj viteză de la Skien (Norvegia) a revenit olandezului Bert Veld- kamp — 6’59”96/100, urmat de norvegianul Johan Olaf Koss (7’08”47/ 100). o în ultima zi a concursului internațional de patinaj viteză de la Karuizawa (Japonia), Uwe-Jens Mey (R.D. Germană) a terminat învingător în două probe : 500 m(37”04/100) și 1 000 m (1’14”26/100). Proba feminină de 1 000 m a revenit Angelei Hauck (R.D. Germană), cu timpul de l’23”32/100. 

nuate cu 114 lei la 1 000 lei pro- ducție-marfă industrială, concomitent cu economisirea a 8 600 tone metal, 17 600 tone combustibil convențional, 8 900 MWh energie e- lectrică. Totodată, producția destinată exportului a crescut cu 18 la sută pe seama sporirii volumului produselor din industriile e- lectrotehnică, ușoară și de prelucrare a lemnului.Toate aceste realizări dobîndite de oamenii muncii din județul Covasna, se arată în încheierea telegramei, demonstrează cu puterea faptelor justețea politicii partidului nostru de repartizare armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, condiție e- sențială a asigurării realei și deplinei egalități în drepturi, de a- firmare a personalității umane, a tuturor fiilor patriei fără nici o deosebire. (Agerpres)

dețul Cluj pentru încheierea cu rezultate cit măi bune a planului pe acest an și pe întregul cincinal se materializează în importante sporuri la producția fizică, în livrări peste prevederi la export. Astfel, prin aplicarea măsurilor prevăzute în programul de perfecționare și modernizare a producției, care au permis mai buna folosire a capacităților de producție și a forței de muncă, aplicarea de tehnologii moderne, introducerea în fabricație a unor noi produS- care valorifică superior resursele de materii prime și energetice, s-au realizat peste plan, în perioada care a trecut din acest an, 23 600 tone oțel beton, mijloace de automatizare electronice în valoare de 18 milioane lei, mașini și utilaje pentru agricultură în valoare de aproape 11 000 000 lei, confecții textile, tricotaje, articole de sticlărie de menaj, furnire estetice, materiale de construcții și alte produse. In această perioadă, ponderea produselor noi, aflate în fabricație, este de peste 80 la sută, cu 6 la sută mai mare decît sarcina prevăzută în plan, în aceste rezultate se regăsesc eforturile creatoare ale unor colective cum sînt Combinatul Metalurgic din Cîmpla Turzii, întreprinderea de Electronică Industrială și Automatizări, întreprinderea Mecanică pentru Agricultură, întreprinderile „Iris" și „Sanex" din Cluj-Napoca, întreprinderea de Sticlărie din Gherla. (Marin Oprea).
ALEXANDRIA :

Fapte exemplare de muncăColectivul întreprinderii de Rulmenți din Alexandria a organizat zile și schimburi record în producție. Un fapt deosebit de muncă ne este prezentat de secretarul comitetului de partid, tovarășul Constantin Drăghici :— A fost livrat Ia export, mai devreme cu 10 zile, un important lot de produse avînd performanțe tehnico-funcționale superioare, la nivelul realizărilor de vîrf pe plan mondial. De altfel, sarcinile de plan la export au fost îndeplinite în întregime pe primii patru ani ai actualului cincinal, ceea ce creează posibilitatea livrării suplimentare, pină la sfîrșitul anului acesta, ca urmare a solicitărilor partenerilor externi, a unei producții în valoare de peste 44 milioane lei. Așa înțelege colectivul nostru de muncitori și specialiști să răspundă în- flăcăratelor chemări și îndemnuri adresate de secretarul general al partidului. (Stan Ștefan).
TENIS. Proba de dublu a „Turneului campionilor" la tenis a fost cîști- gată la actuala ediție de cuplul a- merican Patrick McEnroe — Jim Grabb. în finala disputată la Londra, americanii au întrecut cu 7—5, 7—6, 5—7, 6—3 perechea John Fitzgerald (Australia) — Anders Jarryd (Suedia).SCHI. Proba feminină de slalom special disputată la / Steamboat Springs (Colorado), în cadrul „Cupei Mondiale", a fost ciștigată de austriaca Claudia StrobI, înregistrată în două manșe cu timpul de 1’30” 53/100. Pe locul secund : iugoslava Veronica Sarec (l’31”22/100). în clasamentul general, după £ probe, se menține lideră Anita Wachter (Austria), cu 103 puncte, urmată de Mi- chaela Gerg (R. F. Germania) — 98 puncte. ® Concursul internațional de sărituri cu schiurile disputat pe trambulina de 70 m de la Lake Placid s-a încheiat cu succesul finlandezului Ari Pekka Mikkola, cu un total de 236,6 puncte (sărituri de 89 m și 86 m).

De peste un secol și jumătate, evoluția vieții social-economice și politice din țara noastră a fost puternic înrîurită de procesul apariției și afirmării clasei muncitoare, care, de la începuturile sale, s-a impus în societatea românească prin statornicia cu care a militat pentru idealurile dreptății și libertății sociale si naționale, împotriva oricărui fel de asuprire, prin tenacitatea cu care a acționat în vederea unirii și organizării rîndurilor sale, prin receptivitate față de ideile noi și înaintate ale vremii și, în primul rînd, față de ideile socialismului științific. Asumîndu-și cu vigoare și cutezanță revoluționară mari răspunderi față de prezentul și viitorul patriei, clasa muncitoare a constituit o prezență activă în amplul efort susținut de poporul român în întreaga epocă modernă pentru împlinirea comandamentelor stringente ce se aflau în fața lui : făurirea statului național unitar și independent, dezvoltarea economică accelerată, modernizarea structurilor instituționale, democratizarea vieții social-politice. In același timp, clasa noastră muncitoare a desfășurat ample și viguroase bătălii sociale împotriva inegalităților sociale, împotriva exploatării capitaliste, afirmindu-se în scurt timp ca un autentic port-drapel al aspirațiilor și intereselor tuturor oamenilor muncii. ale întregului popor. • In aceste acțiuni revoluționare, muncitorimea a dovedit uriașe disponibilități de abnegație, dîrzenie și neînfricare, o impresionantă sudură moral-politică și o capacitate deosebită de a înrîuri cursul evenimentelor.Toate aceste caracteristici ale dezvoltării clasei noastre muncitoare, ale luptei sale' revoluționare au fost cu putere confirmate la 13 Decembrie 1918, în cadrul marii demonstrații muncitorești din București. Desfășurată la puțină vreme după ce Marea Adunare Națională de la Alba Iulia decisese unirea Transilvaniei cu România, puternica bătălie revoluționară de acum 71 de ani dădea glas voinței clasei muncitoare, a celorlalți oameni ai muncii că, în țara reîntregită, prin grele sacrificii și suferințe, viața social-politică să cunoască profunde prefaceri, o autentică înnoire democratică. Sau, cum s-a spus chiar în acea perioadă, ca în România libertatea națională, să fie completată și întărită prin dreptatea și egalitatea socială. Căci în viziunea clasei muncitoare, așezarea pe temelii noi, a realităților social-politice românești, făurirea unor rînduieli mai bune și mai drepte care să împlinească aspirațiile și nevoile • poporului reprezentau, în fond, trainicul suport al consolidării statului național unitar, fundamentul solid al afirmării sale libere în rindul statelor independente ale lumii.In numele acestor idealuri, clasa muncitoare a desfășurat și în perioada ce a urmat ample bătălii împotriva exploatării capitaliste, pentru drepturi și libertăți democratice, afirmîndu-se, deopotrivă, ca o forță fundamentală a luptei întregului popor împotriva fascismului, revizionismului și războiului, pentru apărarea integrității și independenței patriei. In viguroase acțiuni revolu
IN „LUNA CADOURILOR" UN DAR PENTRU FIECAREA intrat în tradiție ca, la fiecare sfirșit de an, să ne facem daruri. Un dar util și de suflet, un dar frumos și de amintire. Și, mai mult ca oricînd, de astă dată, raioanele de profil ale magazinelor comerțului de stat sînt asaltate de cumpărători grăbiți și avizi, curioși și în căutare de accesorii vestimentare sau gospodărești, de cosmetică, parfumerie sau podoabe. E un du-te-vino nesfîrșit, mai ales, în aceste după-amieze pocnind de ger, și scările rulante ale marilor magazine „Victoria" sau „Unirea" abia mai prididesc cu dusul la destinație al tuturor celor care nu lasă pe ultima zi a anului simbolicul și tandrul gest al darului. Noile magazine recent deschise pe bulevardul „Victoria Socialismului", ele însele însemne ale eleganței și ale unui comerț modern care tinde spre perfecțiune, își etalează mărfurile expozi- țional, îmbiind din rafturi cu ultimele modele de tricouri, rochii de seară, costume bărbătești, blănuri, gablonzuri, parfumuri. Iată, de pildă, un foarte bogat sortiment de tricotaje — de la puloverul sau vesta lucrate manual de diverse cooperative din țară ca „Arta" — Alba Iulia, „Arta populară" — Craiova, „Hărnicia" — Sfintu-Gheorghe etc, la cele executate de întreprinderi reputate ca „Tricodava" din Capitală, „Trico- tex“ din Tîrgu-Mureș — își așteaptă cumpărătorii. Și ce poate fi mai util în acest sezon decît un pulover care să se asorteze unei fuste sau unui pantalon ? Asorta- re lesne de realizat, pentru că niciodată ca acum creatorii nu

BISTRIȚA : Noi ansambluri 
de locuințeȘi în municipiul Bistrița, ca in toate localitățile patriei, oamenii muncii din toate sferele activității economico-sociale își exprimă, prin hărnicie deosebită, totala aprobare față de magistralul Raport prezentat Congresului ai XIV-lea de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. față de toate hotărîrile adoptate de înaltul forum al comuniștilor români. Fapte deosebite înscriu în cronica muncii constructorii de locuințe, care au înălțat, din anul 1965 și pină azi, din fondurile statului, 26 560 apartamente, la care se adaugă mii de case noi în mediul rural. în prezent, lucrează cu deosebită însuflețire pentru construirea a încă 1 758 apartamente prevăzute pentru răstimpul rămas din actualul cincinal. O activitate susținută se desfășoară la punctele de lucru din centrul minier Rodna și din orașul Beclean, ca și în noile ansambluri de locuințe din municipiul Bistrița, în zona bulevardului Jndenendenței, strada Crinilor, Mihai Eminescu. Cel mai tînăr ansamblu de locuințe al Bistriței prinde contur în aceste zile în perimetrul străzii Traian Ban- ciu, unde s-au dat în folosință primele două blocuri cu 89 apartamente. (Gheorghe Crișan). 

ționare cu caracter antifascist și antirăzboinic, desfășurate în întreg deceniul al patrulea, muncitorimea română și-a exprimat hotărirea de a uni în jurul său întreaga națiune spre a salvgarda istoricele cuceriri ale poporului de a se împotrivi oricărei agresiuni, de a apăra fiecare palmă de pămînt românesc. Cum cu îndreptățire s-a spus chiar în acea epocă, clasa muncitoare a dovedit prin patriotismul său fierbinte că este atit în vreme de pace, cit și în caz de primejdie „temeiul și substanța națiunii", că „armata muncii este in permanentă și armata țării". Adevăr ilustrat apoi de prezența clasei muncitoare în mișcarea de rezistentă antihitleristă din anii războiului, de contribuția sa marcantă la victoria revoluției de eliberare socială și națională. antifascistă și antiimperia- listă, de rolul său hotărîtor în asigurarea desfășurării pe noi trepte a procesului revoluționar inaugurat in august 1944, în înlăturarea vechii orînduiri și trecerea la construcția socialistă.In anii noului ev socialist al țării, clasa muncitoare a avut contribuția determinantă la dezvoltarea generală a patriei, la creșterea forțelor de producție și a avuției naționale, conferind, prin munca sa avîntată, animată de spirit revoluționar. o nouă strălucire bogatelor sale tradiții. în toată această perioadă, clasa muncitoare s-a dovedit factorul cel mai activ al progresului multilateral al țării, forța socială care, prin exemplul său de înaltă răspundere patriotică, a catalizat energiile creatoare ale națiunii, dinamizînd întreaga operă de edificare a noii orînduiri.în perioada construcției socialiste, în structura clasei muncitoare, în statutul său social-politic, în poziția sa în societate au avut loc procese și mutații de mare anvergură. Ca urmare a politicii de industrializare socialistă, promovată cu consecvență de partid în toți acești ani, rîndu- rile clasei muncitoare au sporit necontenit, astăzi ea reprezentînd și numeric cea mai importantă clasă a societății. în același timp, racordarea tuturor zonelor țării la pulsul unei vieți industriale dinamice a determinat apariția și dezvoltarea în fiecare dintre județele țării a unor puternice detașamente muncitorești. Toate acestea au asigurat infuzarea puternică în toate sferele vieții sociale a spiritului muncitoresc, revoluționar, a trăsăturilor proprii modului de a fi și acționa al clasei muncitoare.Totodată, preocuparea constantă a partidului și statului nostru, cu deosebire după Congresul al IX-lea, de dezvoltare puternică a ramurilor industriale de vîrf, purtătoare ale progresului tehnic, a avut drept urmare continua ridicare a nivelului pregătirii profesionale a muncitorimii noastre, pe baza celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico- șțiințifice contemporane. Creșterea nivelului general de pregătire, a orizontului științific, tehnic, economic, ridicarea conștiinței politice sînt tot atîtea laturi ale unui proces definitoriu pentru clasa noastră muncitoare, care a devenit tot mai mult o adevărată clasă muncitoare 
și-au dat întreaga măsură a priceperii lor în valorificarea, prin varii combinații, a unei surprinzătoare game coloristice, prin îmbinarea ingenioasă a linii și mătăsii în ciudate și șocante geometrii. Și puloverele în jocuri romboidale în trei culori, în țesături florale de roz pe negru, în elegante „intarsii" de mătase albă în lină sau PNA de-un verde crud, de dantelării discret insinuate pe tricot, surprind și rețin atenția. Ca și rochiile de mătase naturală, voal sau pînză topită executate de cunoscute întreprinderi din București, Bacău sau Suceava, ca și fustele de toată ziua din diverse tercoturi și în felurite croiuri, sau superbele pălării din fetru. Pentru bărbați, o cămașă din tercot sau un sacou din. fire fine, o căciulă sau un guler din blană, o pălărie sau o cravată inspirat alese, un șal de mătase sau o pereche de mănuși, sînt tot atîtea daruri de preț.In ce privește articolele de cosmetică și parfumerie, renumitele game „Acantha", Bellatrix", „Ge- rovital", „Miss Otilia", cu cremele, parfumurile, pudrele, sau rujurile lor au rămas de actualitate. Li se vor adăuga, pină la sfîrșitul acestui an, ne asigură Mioara Petrescu, directoarea cunoscutei întreprinderi „Miraj", parfumurile „Magic" și „Infinit" cu pulveriza- toare, replici reușite, am zice noi, ale unora din țări cu tradiție, șamponul „April" din extracte de plante, fixativul „Gel“ destinat mai cu seamă tineretului și caseta „Olimp" pentru bărbați, cu colonia și after shave-ul de rigoare.Și pentru că tot sîntem în „Luna

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :Participanții care îndrăgesc sistemul LOTO știu, din proprie experiență, că’ TRAGERILE EXCEPȚIONALE se soldează întotdeauna și cu avantaje de excepție ! între aceste acțiuni de mare popularitate se înscrie și TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO de duminică, 17 decembrie, aceasta fiind și ULTIMA ACȚIUNE DE ACEST FEL a acestui an. Ca elemente de mare atractivitate ale formulei tehnice, sînt de menționat cele 66 de numere extrase, cuprinse în 7 extrageri, „legate" cite două sau cite trei, cu posibilitatea de a se ob
vremea

Prognoza meteorologici pentru inter
valul 13 decembrie, ora 20 — 16 decem
brie, ora 20. In țară : Vremea va con
tinua să se încălzească. Cerul va fi 
variabil în sudul și sud-estul țării șl 
mal mult noros în celelalte regiuni. Se 
vor semnala precipitații temporare la 
Început, mal ales sub formă de nin
soare, apoi și sub formă de lapovită 
șl ploaie, pe arii relativ extinse în re
giunile vestice, centrale și nordice șl 
doar pe alocuri în restul teritoriului. 
Izolat se va produce polei, mal ales 
In vestul șl centrul țării. Vîntul va 

intelectuală, capabilă adică să soluționeze orice probleme tehnico-ști- ințifice, să perfecționeze mașini, utilaje șl tehnologii de mare complexitate. Clasa muncitoare își orin- duiește munca și viața după criterii moral-politice ferme, afirmîndu-se ca un promotor al valorilor și normelor eticii și echității socialiste, al deschiderilor spre nou și înnoire, al climatului de exigență și fermitate muncitorească, de răspundere socială. Cu un cuvînt — al spiritului revoluționar.Astăzi, clasa muncitoare are in societatea românească rolul determinant în realizarea avuției sociale, ea este proprietară, împreună cu întreg poporul, a bogăției naționale și beneficiară a roadelor strădaniilor sale. Ea deține, împreună cu celelalte clase și categorii ale societății românești, puterea politică în societate, participînd activ la elaborarea programelor și planurilor de dezvoltare economico-socială, a întregii politici a partidului și statului. in toată această perioadă, clasa muncitoare și-a dovedit înalta răspundere patriotică în gospodărirea unităților economice, în dezvoltarea continuă a proprietății socialiste, în asigurarea progresului multilateral al patriei.împlinirea a 71 de ani de la eroica demonstrație a muncitorimii bucureștene din miezul lunii decembrie 1918 are loc la puțină vreme după ce și-a încheiat lucrările Congresul al XIV-lea al partidului, congresul care, pe baza bilanțului rodnic al anilor socialismului, cu deosebire al ultimului sfert de veac, a stabilit — prin magistralul Raport prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și prin documentele adoptate — liniile directoare și obiectivele fundamentale ale activității partidului, a întregului popor pentru cincinalul următor și pentru o largă perspectivă istorică. Purtînd girul voinței întregii națiuni, hotărîrile marelui forum comunist se constituie intr-un luminos program de muncă și acțiune revoluționară, ce deschide noi și largi orizonturi afirmării forței de creație istorică a poporului român. Adeziunea clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii la aceste hotărîri se exprimă în abnegația cu care, în strînsă unitate în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se acționează pe întreg cuprinsul patriei pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului pe acest an și trecerea la înfăptuirea prevederilor planului pe 1990, spre a se așeza astfel trainice temelii, ca țara să urce în viitorul cincinal noi trepte de progres, de prosperitate, de demnitate. Această hotărîre, a- ceastă adeziune constituie omagiul faptic pe care poporul nostru îl a- duce istoriei eroice a clasei muncitoare, parte integrantă a istoriei unice și unitare a națiunii noastre, istorie în paginile căreia momentul 13 Decembrie 1918 va aduce aminte mereu de prezența activă a muncitorimii în prim-planul luptei pentru o Românie nouă, patrie, a unui popor liber și demn, singur stăpîn pe soarta sa.
cadourilor", și pentru că Anul Nou, cum zice țăranul mai are o zvîrli- tură de băț pină în pragul casei fiecăruia, un dar care să bucure sufletul și să incinte ochiul e oricînd un articol de podoabă. Și E- lena Ghinea, șefa noii unități „Colierul" de pe bulevardul menționat inițial, recomandă mărgelele și perlele în diverse culori executate de „Perla“-Buzău, „Metalurgica"- Cluj și „Arta aplicată" — București, lănțișoarele și colierele din inox lucrate de meșteșugarii din Deda și Rușii de Munte, florile decorative de la „Arta“-Sibiu și „Arta-Textilă“ — București, pandantivele, cerceii și broșele din metal confecționate de „Metalurgica" București, poșetele de seară cu aplicații de strassuri și paiete create de cooperativele meșteșugărești Deda și Rușii de Munte. Ca noutăți, în curînd se vor pune în vînzare coliere din cristal și porțelan românesc, reușite corespondențe ale sticlei de Murano. Pentru bărbați, o scrumieră din piatră semiDrețioasă executată de meșterii-de la Berea — Buzău sau o pereche de butoni concepuți de cooperativa din Jimbolia pot constitui, pe drept cuvînt, daruri La- Jese.Iată dar numai cîteva din multitudinea de articole existente în toate magazinele comerțului de stat din întreaga țară care, o dată oferite celor dragi, în această simbolică lună a cadourilor, se încarcă de gingășia gestului, de bucuria poematicului imperativ „să ne facem daruri".

Marta CUIBUȘ

ține cîștiguri și numai pentru 3 numere din 24 și, respectiv, 18 extrase. Din variata și bogata paletă de cîștiguri sînt nelipsite autoturismele „Dacia 1300“, excursiile peste hotare și însemnatele sume de bani, de valori fixe și variabile. Desigur că, după cum se știe, șansele cresc direct proporțional cu numărul variantelor jucate. De reținut că biletele cu valoare de 25 de lei permit accesul la toate extragerile și, implicit, la toate categoriile de cîștiguri. Ultima zi de participare cu numerele favorite este sîmbătă, 16 decembrie 1
sufla slab pină la moderat, cu unele 
intensificări în regiunile vestice șl 
estice, precum șl la munte, predomi- 
nînd din sector vestic, cu viteze între 
40 și 60 kilometri la oră. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între minus 
7 și plus 3 grade, mai coborîte in pri
ma noapte, iar cele maxime, în gene
ral, între zero și 10 grade. Se va pro
duce ceață, mal ales în sud-estul tării. 
In București : Vremea va continua 
să se încălzească. Cerul va fi tempo
rar noros, favorabil precipitațiilor la 
început sub formă de ninsoare, apoi 
lapoviță și ploaie. Condiții de produ
cere a poleiului. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor oscila între minus 4 și zero grade, 
mal coborîte în prima noapte, iar cele 
maxime îhtre 4 șl 8 grade. Dimineața, 
condiții de ceață.



Pacea — deziderat suprem 
al omenirii

Peninsula Coreeană să devină o zonă a păcii 
' și denuclearizăriiPHENIAN 12 (Agerpres) — Intr-un articol publicat de ziarul „No- don Sinmun“ se reafirmă necesitatea ca „Peninsula Coreeană să se transforme cit mai curînd posibil intr-oi zonă a păcii și denuclearizării". Acest obiectiv, se arată în articolul citat de A.C.T.C., constituie o condiție prealabilă a rezolvării obiectivului reunificării pașnice a patriei. Pentru 

a atinge obiectivul reunificării pa

triei este necesar să fie retrase forțele militare americane din Coreea de Sud și armele lor nucleare, să fie îndepărtat pericolul unui război în Peninsula Coreeană. Prezența trupelor S.U.A. în Coreea de .Sud constituie un obstacol în calea dialogului și a negocierilor pentru reunificarea pașnică a patriei, se arată în articolul citat.
Mișcarea pacifistă vest-germană își intensifică acțiunileBONN 12 (Agerpres) — Mișcarea pentru pace vest-germană și-a intensificat în această perioadă de sfîrșit de an acțiunile. Intre principalele revendicări ale grupărilor antirăzboinice se numără reducerea bugetelor militare și renunțarea la proiectele de înarmare, în special în domeniul nuclear. Astfel, Liga pentru apărare socială (B.S.V.) a criticat

prevederile noului buget militar vest-german, arătind că majoritatea populației consideră drept exagerate sumele prevăzute în acest document. De asemenea, organizația din landul Rhenania-Palatinat a Partidului Ecologist a dat publicității un document în care se pronunță pentru măsuri energice de dezarmare, în special pe continentul nostru.
Bani pentru nevoile sociale, 
nu pentru cursa înarmărilorWASHINGTON 12 (Agerpres). — Majoritatea populației din S.U.A. se pronunță în favoarea unei reduceri drastice a bugetului militar al țării, indică un sondaj realizat de institutul Gallup. De asemenea, peste 50 la sută dintre americani consideră că sumele economisite în bugetul Pentagonului trebuie să fie destinate soluționării unor probleme sociale stringente și echilibrării bugetului țării. In același sens s-a pronunțat și cunoscutul expert american în problemele dezarmării William Kaufmann, care a prezentat recent un studiu pe această temă, în care aprecia că, în următorii zece ani, S.U.A. ar putea reduce cheltuie

lile sale militare de la 300 miliarde dolari anual, cit sînt în prezent, la 160 miliarde pe an.QUITO 12 (Agerpres) — La Quito au început lucrările unei reuniuni internaționale a organizațiilor neguvernamentale privind alfabetizarea și învățămîntul destinat adulților — informează agenția ECUAPRES. în discursul inaugural, reprezentantul țării-gazdă a relevat că în contextul dificultăților social-economice existente în lume, în particular în domeniul învățămîntului, se impune ca enormele fonduri de investiție în cursa înarmărilor să fie destinate consolidării păcii și întăririi cooperării internaționale.
ÎN ȚĂRILE CAPITALISTE

Sfîrșit de an sub semnul persistenței șomajului 
și a lipsei de locuințeWASHINGTON 12 (Agerpres). — Cunoscuta firmă I.B.M. (International Bussiness Machines) a anunțat că, în cadrul unui program de restructurare, va concedia, pînă la sfir- șitul lui 1990, 10 000 dintre salariații săi, informează agenția A.D.N. Față de 1985, numărul salariaților I.B.M. a scăzut cu circa 27 000 de persoane.MADRID 12 (Agerpres). — Numărul șomerilor înregistrați oficial în Spania era la sfîrșitul lunii noiembrie de 2 422 898, ceea ce reprezintă 16,2 la sută din totalul populației active din această țară, informează agenția Efe, citind un raport dat publicității la Madrid.Spania înregistrează cea mai înaltă rată a șomajului în rindul țărilor membre ale C.E.E.LONDRA 12 (Agerpres). — Reprezentanții sindicatelor și ai altor organizații obștești din Marea Brita- nie au adresat un apel guvernului Thatcher de a permite utilizarea tuturor clădirilor neocupate din Londra pentru adăpostirea persoanelor fără locuință, al căror număr sporește continuu în acest oraș. In prezent, se apreciază că circa 4 000 de persoane sînt nevoite să înnopteze in adăposturi improvizate sau in holuri. Președintele Băncii naționale Westminster, lordul Alexander of Weedon, a relevat, într-un apel pu

blicat în „Sunday Times" : „Nu este un semn de societate civilizată faptul că există oameni fără un acoperiș deasupra capului".BONN 12 (Agerpres). — In landul Rhenania de Nord-Westfalia e- xistă peste un milion de persoane nevoite să ceară ajutoare sociale pentru a putea trăi, s-a anunțat la o conferință de presă la Dusseldorf, în acest land, cel mai mare din R.F.G., numărul celor ce recurg la ajutoare sociale a crescut, in perioada 1983—1988, cu aproape 40 la sută. Majoritatea acestor persoane sint afectate de șomaj. 'VIENA 12 (Agerpres). — în Austria, problema locuințelor a devenit dramatică, a relevat, într-o conferință de presă, Alfred Holoubek, președintele Uniunii asociațiilor pentru construcția de locuințe, citat de a- genția austriacă A.P.A. Astfel, la începutul lunii decembrie, numărul celor care se aflau pe listele de așteptare a unei locuințe a fost de 90 000, în comparație cu 71 000 în 1988 și 66 000 în 1987. Această situație, a declarat președintele, se va înrăutăți în viitor, deoarece capacitatea asociațiilor de construcții este doar de 14 000 locuințe pe an, astfel că în următorii ani numărul celor ce sînt în așteptarea unei locuințe va crește.
Privatizarea - în detrimentul 
drepturilor oamenilor muncii

In fața Adunării Legislative a statului australian Noul Wells de Sud a avut loc o demonstrație, ai cărei participant au protestat împotriva intenției autorităților de a reduce numărul spitalelor din rețeaua de. stat. Reducerea respectivă ar reprezenta o grea lovitură pentru păturile cele mai sărace ale societății australiene, lipsite de mijloace spre a apela la serviciile spitalelor particulare, unde tarifele sînt pentru ele exorbitante și in continuă scumpire. De altfel, tendințele de privatizare a instituțiilor sanitare și protestele împotriva acestei orientări constituie realități actuale în majoritatea statelor capitaliste. în cazul Australiei, numeroasele demonstrații de protest contra privatizărilor au dat rezultate : la Sidney continuă să funcționeze spitalul „Prințul Henry", care ar fi urmat să fie inchis. Pe pancarta din fotografia de sus stă scris : „Spitalele publice să nu fie vîndute".Cea de-a doua fotografie înfățișează o demonstrație desfășurată tot în Australia, dar de data aceasta împotriva sacrificării drepturilor sociale ale oamenilor muncii. Astfel, participanții la demonstrație cer autorităților să renunțe la intenția de a restrînge numărul grădinițelor de copii și creșelor finanța
te din fondurile publice, care și așa sint insuficiente pentru nevoile populației. Inscripția din fotografie glăsuiește : „Nu privatizați grădinițele de copii !“

iF

LICHIDAREA APARTHEIDULUI - IN DEZBATEREA UNEI
SESIUNI SPECIALE A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). — La sediul din New York al_ Națiunilor Unite au început lucrările celei de-a XVI-a sesiuni speciale a Adunării Generale a a O.N.U. consacrate apartheidului și consecințelor sale asupra sudului continentului african. La recomandarea Adunării Generale a O.N.U., la dezbaterile din cadrul sesiunii speciale iau parte reprezentanți ai mișcărilor de eliberare națională din Africa de Sud, recunoscute de către Organizația Unității Africane (O.U.A.).Deschizînd lucrările sesiunii speciale, Joseph Garba, președintele Adunării Generale a O.N.U., a chemat țările din întreaga lume să acționeze împreună pentru lichidarea cit mai grabnică a sistemului de apartheid.Discriminarea rasială este o componentă a sistemului de apartheid, reprezintă o încălcare a principiilor Cartei O.N.U., care nu mai poate fi tolerată — a declarat în cuvîntul său Javier Perez de Cuellar, secretar general al O.N.U. Evocînd eforturile O.N.U. in direcția reglementării conflictului din Africa de Sud și normalizării situației din această parte a continentului african. Javier Perez de Cuellar a subliniat că a- partheidul reprezintă un pericol pentru pacea și securitatea Internațională.

Statele africane au supus spre examinare sesiunii speciale un proiect de declarație finală asupra problemelor în dezbatere.
★Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat prin consens o rezoluție in problema Saharei occidentale. Documentul — relevă agențiile T.A.S.S. și A.P.S. — exprimă sprijinul față de planul de reglementare pe cale pașnică a conflictului din regiune, elaborat de secretarul general al O.N.U. și de Organizația Unității Africane.
★Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, s-a pronunțat pentru unirea eforturilor pe plan internațional pentru asigurarea securității alimentare, depășirea stării de sărăcie, protejarea mediului înconjurător, ocrotirea sănătății, promovarea învățămîntului și asigurarea locuințelor pentru toți oamenii. într-un mesaj adresat cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a Declarației pentru progres social și dezvoltare, secretarul general al O.N.U. s-a pronunțat pentru adoptarea unor programe economice de care să beneficieze toate sectoarele sociale. Obiectivele incluse in declarația amintită — între care eradicarea sărăciei, foametei și malnu- triției. a analfabetismului — sint și astăzi valabile, se arată în mesajul secretarului general al O.N.U.

Priorități economice 
în IranTEHERAN 12 (Agerpres). — Ministrul iranian al economiei și finanțelor, Mohsen Nourbakhsh, a subliniat necesitatea sporirii investițiilor în industria petrochimică, in proiectele privind dezvoltarea surselor de apă și solul. El a spus că planul de dezvoltare națională pe cinci ani al Iranului, aflat in prezent in dezbaterea Majlisului,-pune accentul pe producție, pe ramurile industriale și pe export. Ministrul iranian a relevat că, pe lingă creditele mari în riali acordate, viitorul plan de dezvoltare prevede investiții de aproximativ 3.4 miliarde de dolari pentru proiectele petrochimice, în vederea. satisfacerii nevoilor interne și realizării unui surplus de export, transmite agenția î R N A.

„NAMIBIA VA FI LIBERĂ!“

încheierea reuniunii extraordinare a președinților 
țărilor din America Centrală

A fost adoptată o declarație referitoare la demobilizarea 
forțelor antisandiniste nicaraquane șl încetarea ostilităților 

în SalvadorSAN JOSE 12 (Agerpres). — După trei zile de dezbateri intense, la San Jose s-au încheiat lucrările reuniunii extraordinare a președinților din Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua și Salvador, consacrate examinării delicatei situații din America Centrală, care afectează serios procesul de pace în regiune — transmite agenția Prensa Latina. Șefii de stat au semnat o declarație în 13 puncte referitoare, între altele, la Inițierea grabnică a procesului de demobilizare a forțelor „Contras" din Nicaragua și încetarea Imediată a ostilităților în Salvador. Documentul final solicită secretarului general al O.N.U. să întreprindă acțiunile necesare in vederea reluării dialogului între

guvernul Salvadorian și Frontul Fa- rabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.). Se subliniază, totodată, necesitatea ca ajutorul umanitar acordat de S.U.A. elementelor „contras" să fie transferat Comisiei internaționale de sprijin și verificare (CIAV), în scopul executării procesului de demobilizare, repatriere sau reașezare voluntară în Nicaragua și în terțe țări a forțelor antisandiniste. Cel cinci președinți au reafirmat importanța cooperării’internaționale ca element indispensabil al eforturilor politice destinate instaurării unui climat real de pace în America Centrală, relatează agențiile Prensa Latina și Efe.

OBIECTIVE STRINGENTE PENTRU 
OCROTIREA COPIILOR LUMII 

Raport al U.N.I.C.E.F.NAȚIUNILE țlNITE 12 (Agerpres). — La sediul O.N.U. de la New York a fost difuzgt un raport al directorului executiv al Fondului O.N.U. pentru copii (U.N.I.C.E.F.) privind situația copiilor în lume, că și sarcinile ce urmează a fi soluționate de omenire pentru asigurarea unui viitor mai bun tinerei generații de pe Terra. Documentul atrage atenția asupra faptului că dacă situația actuală nu se va schimba în termenul cel mai scurt, în 1990 peste 100 de milioane de copii își vor pierde viața, dintre care jumătate ca urmare a unor cauze ce ar fi putut fi înlăturate cu minimum de cheltuieli. Este o rușine pentru omenire faptul că, în fiecare săptămînă, circa 250 000 de copii mor din cauza unor boli ușoare, ca și de inanlție. Pe de altă parte, U.N.I.C.E.F. acordă o mare însemnătate desfășurării în cursul anului viitor a unei întilniri internaționale la cel mai înalt nivel, dedicată problematicii copiilor. în cadrul acestei reuniuni, reprezentanții statelor din toate regiunile lumii vor putea dezbate aspecte legate de o nouă abordare a problemelor copiilor, vor lua o serie de măsuri pentru salvarea în deceniul nouă a 50 de milioane de copii preșcolari și crearea unor condiții normale de dezvoltare pentru alte milioane de tineri cetățeni al Terrel.

Namibia se îndreaptă cu pași hotăriți spre împlinirea aspirațiilor 
de libertate ale mult încercatului său popor. Intr-o declarație făcută du
minică la un miting, care a avut loc într-o suburbie a orașului Windhoek, 
Sam Nujoma, președintele S.W.A.P.O., a anunțat că Namibia își va pro
clama independența in primul trimestru al anului viitor. El a adăugat că 
în cadrul lucrărilor Adunării Constituante s-au înregistrat progrese pe 
calea elaborării primei constituții a țării. Forul respectiv a aprobat re
cent principiile constituționale după care se va conduce și organiza Na
mibia independentă. Cu prilejul aceluiași miting, Sam Nujoma a cerut 
administratorului general al Namibiei, Luis Pienaar, să ia măsuri pentru 
încetarea neîntîrziată a acțiunilor teroriste ale foștilor membri ai unită
ților speciale ale poliției „Koevoet", acțiuni cărora le-au căzut victime 
numeroși locuitori pașnici.

in fotografie : aspect din timpul unei demonstrații organizate recent 
la Windhoek de sprijinitori ai S.W.A.P.O. Pe pancartele purtate de ma- 
nifestanți se poate citi : „Namibia va fi liberă I"

MOSCOVA

Deschiderea lucrărilor Congresului

Pentru sporirea rolului mișcării de nealiniere 

in soluționarea problemelor internaționale
Declarațiile ministrului de externe al CipruluiBELGRAD 12 (Agerpres). — Marile probleme ale lumii, cum ar fi dezarmarea, destinderea și cooperarea economică, trebuie să constituie priorități ale mișcării de nealiniere, a declarat ministrul afacerilor externe al Ciprului, Ghiorghios Iacovou, într-un interviu publicat de ziarul „Borba". In opinia sa, mișcarea de nealiniere este în prezent insufi

cient angajată In soluționarea problemelor economice ale lumii, inclusiv cele care reclamă o rezolvare imediată. Pe de altă parte, el a arătat că țările nealiniate pot fi mai insistente în căutarea unor soluții negociate la stările conflictuale ale lumii, intre care a menționat Africa de Sud, Orientul Mijlociu, problema cipriotă.

Universitarii francezi își 
intensifică protestele con
tra condițiilor precare de 

învățămîntPARIS 12 (Agerpres). — In ultimele săptămîni, în numeroase universități franceze s-au intensificat manifestările de nemulțumire ale studenților, personalului administrativ și cadrelor didactice față de condițiile materiale neadecvate în care se desfășoară activitatea în institutele de jnvâțămint superior, scrie ziarul francez „Le Monde". Astfel, consiliul de administrație al Universității din Franghe-Comtă a decis organizarea unei zile a „porților deschise" pentru a susține revendicările personalului administrativ. la Nantes, mii de' studenți au manifestat, cerînd suplimentarea fondurilor și' localuri corespunzătoare desfășurării procesului de învățămînt. La Nanterre, conducerea universității a relevat că în condițiile existente este imposibilă primirea unui număr crescînd de studenți, dezvoltarea activității de cercetare și a inițiativelor pedagogice, arată cotidianul francez.

DeputațilorMOSCOVA 12 (Agerpres). —Marți, la Moscova s-au deschis lucrările Congresului al II-lea al Deputaților Poporului al U.R.S.S. Potrivit agendei preliminare, care va fi completată și aprobată in cursul dezbaterilor — relatează agenția T.A.S.S. —, Congresul va examina măsuri in vederea însănătoșirii economiei țării,

Poporuluipe baza unui raport al lui Nikolai Rîjkov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., măsuri în vederea perfecționării legislației, a- mendamente la Constituția U.R.S.S. In vederea organizării alegerilor in organele puterii de stat republica și locale, alte proiecte de legi.
În R.D.G. s-a înregistrat o scădere a producției 

și productivității muncii
— arată primul-ministru al țăriiBERLIN 12 (Agerpres). — La Berlin s-a desfășurat o consfătuire de lucru cu cadre de conducere din domeniul economiei, la care a participat primul-ministru al R.D.G., Hans Modrow — informează agenția A.D.N. în cuvîntarea rostită, primul- ministru a arătat că economia R.D.G. a înregistrat o scădere în termeni reali a producției și productivității muncii. El s-a referit, totodată, la majorările efective și invizibile ale prețurilor și la reducerea puterii de cumpărare a mărcii R.D.G. încălcarea principiului retribuirii după

muncă, perturbările ritmului de creștere economică au slăbit cointeresarea față de creșterea producției — a relevat Modrow. El a precizat că datoria externă a R.D.G. față de țările capitaliste se cifrează la 20,6 miliarde dolari.Arătind că, in prezent, Comisia de Stat a Planificării nu poate elabora un plan pe 1990, primul-ministru a subliniat necesitatea formulării, in cadrul unui program de urgență, a principalelor obiective în vederea stabilizării economice.
ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi ciocniri între torțele Israeliene $1 populația palesti
niană din teritoriile ocupate • Contacte politico-diplomaticeSituația țărilor lumii a treia în comerțul mondial continuă să se deterioreze

— constată un document al G.A.T.T.GENEVA 12 (Agerpres). — La Geneva a fost dat publicității Raportul anual al G.A.T.T. (Acordul General pentru Tarife și Comerț), in care se face o analiză a evoluției relațiilor comerciale globale, informează agenția A.D.N. Raportul relevă, printre altele, deteriorarea situației în acest domeniu a țărilor în curs de dezvoltare. Tendința ne

gativă se manifestă Ia toate țările exportatoare de materii prime, se arată în raport. Mai multe țări din America Latină și Africa se confruntă din nou „cu un an in care se înregistrează o creștere zero sau negativă a veniturilor pe locuitor". Participarea țărilor sărace și a țărilor, cu cele mai mari datorii la comerțul mondial se situează sub nivelul de acum un deceniu, constată raportul.

Acțiuni ofensive ale trupelor 
guvernamentale afganeKABUL 12 (Agerpres). — Trupele guvernamentale afgane, dislocate în orașele Jalalabad, Host și Kandahar (estul și sud-vestul Afganistanului) au întreprins, în ultimele patru zile, acțiuni ofensive împotriva formațiunilor extremiste înarmate, concentrate in aceste zone, scoțînd din luptă aproape 200 de rebeli — informează agenția T.A.S.S. Totodată, în zonele menționate au fost capturate și distruse mari cantități de armament, inclusiv armament greii, aflat în dotarea rebelilor.

Locuitorii palestinieni din Gaza și sectorul de est al Ierusalimului au participat la o grevă generală față de uciderea de către forțele israeliene a unui tinăr palestinian de 17 ani. In Gaza sînt menținute restricțiile de circulație impuse de autoritățile israeliene la 8 decembrie. Ciocniri între manifestanții palestinieni și militari au avut loc și in orașele Nablus și Tulkharm, de pe malul vestic al Iordanului. (Agerpres)SANAA 12 (Agerpres). — Aflat In vizită oficială la Sanaa, Yasser Arafat, președintele statului Palestina. s-a intilnit cu Aii Salem Al- Beedh, secretar general al Partidului Socialist Yemenit din R.A. Yemen. Au fost discutate aspecte ale

situației din Orientul Mijlociu, AI- Beedh exprimind sprijinul partidului șl țării sale pentru lupta dreaptă a poporului palestinian.RIAD 12 (Agerpres). — Intr-un Interviu acordat ziarului saudit „Al- Sharq Al-Awsat“, William Wal- degrave, secretar de stat la Ministerul britanic de Externe, a declarat că nu se poate ajunge la reglementarea pe cale pașnică a conflictului din Orientul Mijlociu fără participarea Organizației pentru Eliberarea Palestinei. O conferință internațională de pace cu participarea tuturor părților implicate, inclusiv O.E.P., a spus el, este singurul cadru de găsire a unor soluții negociate problemei Orientului Mijlociu.
E DE PRESA
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PREȘEDINTELE CIADULUI, His- sene Habre, a fost reales în funcția de șef al statului, pe o nouă perioadă de șapte ani, în cadrul alegerilor desfășurate duminică. Alegătorii au aprobat și noua constituție a țării, care prevede formarea unei Adunări Naționale, a cărei componență va fi cunoscută anul viitor. Hissene Habre a devenit prim-ministru în anul 1978, după care din anul 1982 deține funcția de președinte al Republicii Ciad.CONVORBIRI AMERICAN O- BRITANICE. Secretarul de stat al S.U.A., James Baker, aflat în vizită la Londra, a avut convorbiri cu primul-ministru al Marii Britanii, Margaret Thatcher, și cu ministrul de externe, Douglas Hurd. Cu acest prilej, șeful diplomației americane a discutat cu oficialitățile britanice probleme privind situația internațională, îndeosebi dezarmarea și cooperarea între state, precum și aspecte ale relațiilor dintre S.U.A. și Marea Britanie.LA VARȘOVIA a avut loc ședința Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P. Au fost dezbătute probleme care vor fi supuse dezbaterii Congresului al XI-lea al partidului — situația internațională și politica externă a Poloniei, situația din agricultură și din industria alimentară. problemele dezvoltării învățămîntului public.

INTÎLNIRE. Președintele Consiliului de Miniștri ăl R. D. Germane, Hans Modrow, a avut marți, la Potsdam, o întilnire cu secretarul de stat al S.U.A., James Baker. In cadrul convorbirii au fost examinate probleme ale situației internaționale actuale și relațiile dintre cele două țări.CONTACTE EGIPTEANO-LI- BIENE. In orașul libian Sirta au început marți convorbiri între conducătorul Jamahiriei Arabe Libiene, Moammer Al-Kadhafi, și președintele Egiptului, Hosni Mubarak.SPRE UN STAT YEMENIT UNIT. La Aden a avut loc o plenară extraordinară a Partidului Socialist Yemenit. care a examinat probleme legate de procesul creării statului yemenit unic, în lumina Declarației comune adoptate la recenta întîlnire interyemenită la nivel înalt de la Aden.PARLAMENTUL VEST-EURO- PEAN a ridicat imunitatea parlamentară liderului grupării neonaziste „Frontul Național" din Franța, Jean-Marie Le Pen. Această măsură a fost luată la cererea guvernului francez, care intenționează să-1 cheme in instanță pe Le Pen, ca urmare a unor afirmații jignitoare făcute de acesta la adresa ministrului francez pentru administrația publică.

ÎNTÎLNIRE CVADRIPARTITĂ. în Berlinul occidental a avut loc o întîlnire a ambasadorilor Franței, Marii Britanii și S.U.A. în R.F. Germania și ambasadorului U.R.S.S. in R.D. Germană, în cadrul căreia — informează agenția A.D.N. — a fost evidențiată înțelegerea generală a importanței asigurării stabilității și a fost exprimată încrederea în faptul că cele patru state vor putea contribui la aceasta, pe baza acordului cvadripartit din 1971.SCRUTIN. Rezultatele oficiale definitive ale alegerilor generale din Niger arată că generalul Aii Seibou, candidat unic la funcția de președinte al țării, a întrunit 99,6 la sută din voturile exprimate, fiind astfel reales șef al statului pentru un nou mandat de șapte ani. De asemenea, toți cei 95 de candidați ai Mișcării Naționale pentru Dezvoltare Socială (partid unic de guvernămînt) au obținut dreptul de a fi membri ai forului legislativ suprem al Nigerului, fiind aleși cu o majoritate de 99,5 la sută din voturi.PREZIDIUL C.C. AL UNIUNII COMUNIȘTILOR DIN IUGOSLAVIA a hotărît ca viitoarea plenară a C.C. al U.C.I. să aibă loc în zilele de 26—27 decembrie 1989. De asemenea, la 18—20 decembrie a fost convocată ședința Consiliului Federal al R.S.F.I., consacrată examinării situației social-economice-și politice din țară.TEST. în perioada 6—8 decembrie, In mările Bering și Medite- rana, nave militare, avioane și posturi terestre ale forțelor armate sovietice și americane au testat canalele de legătură prevăzute de

acordul interguvernamental sovie- to-american privind prevenirea unor activități militare periculoase, în pofida condițiilor meteorologice dificile din zona experiențelor, testele s-au încheiat cu succes.NAVA COSMICA DE TRANSPORT SOVIETICA „SOIUZ TM-3" s-a desprins, marți, de modulul „Quant", cu care a fost cuplată în cadrul complexului orbital sovietic „Mir" și s-a cuplat direct cu „Mir" în zona ecluzei de trecere din- tr-un compartiment în altul. Această operațiune, transmite T.A.S.S., a fost realizată pentru a se asigura posibilitatea reaprovizionării de pe Pămînt a complexului „Mir" eu ajutorul navelor automate de transport de tip „Progress".REUNIUNE A.E.L.S. La Geneva au început lucrările unei reuniuni ministeriale de două zile a țărilor membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.). Miniștrii vor încerca să elaboreze o poziție comună a țărilor A.E.L.S. în vederea negocierilor consacrate intensificării colaborării economice cu Piața Comună, negocieri care vor începe Ia Bruxelles la 19 decembrie. Din A.E.L.S. fac parte Austria, Elveția, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia.O EXPEDIȚIE INTERNAȚIONALA, formată dintr-un american, un francez, un sovietic, un englez, un chinez și un japonez, a atins Polul Sud folosind ca mijloc de deplasare atelajele cu cîini. Membrii expediției au pornit in periplul lor de la extremitatea Antarcticii situată cel mai aproape de Argentina, la 27 iulie, și au parcurs 3100 km. Peste trei luni,

membrii expediției speră să termine supermaratonul lor pe gheață, după ce vor fi parcurs 6 400 km și să ajungă Ia stația sud-polară sovietică Mirnîi.CAMPANIA ÎMPOTRIVA FUMATULUI, desfășurată în ultima perioadă de timp de diferite organizații obștești, ca și unele instituții medicale de stat din Japonia, a dat rezultate notabile. Potrivit datelor difuzate la Tokio de Asociația niponă a tutunului, numărul fumătorilor a scăzut în a- ceastă țară la cel mai mic nivel în întreaga perioadă postbelică. Pe de altă parte, în prezent in Japonia totuși mai fumează 26 430 000 de persoane, inclusiv circa 6 milioane de femei.ACCIDENT FEROVIAR. Marți, pe linia ferată Sofia—Varna, o locomotivă a deraiat, antrenînd în accident trei vagoane, informează a- genția B.T.A. S-au înregistrat 15 morți. Circa 100 de persoane au fost rănite și spitalizate. Au fost luate măsuri pentru restabilirea circulației și elucidarea cauzelor accidentului.VEȘTI DE PE PLANETA NEPTUN. Analizînd fotografiile trimise pe Terra de sonda spațială „Voyager", oamenii de știință americani au ajuns la concluzia că viteza de deplasare a norilor pe planeta Neptun se ridică la 2 400 de kilometri pe oră. Puterea uraganelor de pe Neptun „bate" vechiul record al planetei Saturn, unde viteza vîntului poate fi de 1 700 de kilometri pe oră. Sonda „Voyager" a descoperit, de asemenea, o intensă activitate seismică pe satelitul natural al planetei Jupiter — Io.
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