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DIRECTIVELE
Congresului al Klll-lea al Partidului Comunist Român 
cu printre la dezvoltarea economico-socială a României 

in cincinalul 1986-1990 si orientările 
de perspectivă pină in anul 2000

Congresul al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român, eveniment de însemnătate ex
cepțională în viața politică și social-economi- 
Că a tării, va analiza activitatea desfășurată 
de partid, de întregul nostru popor pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-Iea 
și ale Conferinței Naționale din 1982, va sta
bili direcțiile fundamentale ale dezvoltării 
României în următorul cincinal și orientările 
de perspectivă pină în anul 2000.

Desfășurîndu-se în anul celei de-a 40-a ani
versări a revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă. Con
gresul marchează parcurgerea unei perioade da 
profunde transformări revoluționare în econo
mie. și structura socială, în gîndirea și mo
dul de existență ale oamenilor, în fizionomia 
întregii societăți. în anii construcției socialis
te a fost creată o puternică bază tehnico-ma- 
terială, cuprinzînd o industrie modernă și 
complexă, o agricultură ferm angajată pe ca
lea dezvoltării intensive, un înalt potențial teh- 
nico-științific. S-a desfășurat un vast proces 
de perfecționare a relațiilor de producție', de 
adîncire a democrației muncitorești-revoluțio- 
nare, asigurîndu-se un larg cadru organizato
ric pentru participarea nemijlocită a întregu
lui popor la edificarea noii orânduiri- S-a 
afirmat cu deosebită forță rolul clasei mun
citoare de clasă conducătoare în societate, s-a 
dezvoltat continuu alianța muncitorească-țără- 
nească, s-a întărit tot mai puternic coeziunea 
întregii societăți, a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, în jurul parti

dului, al secretarului său general — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Marile succese obținute în făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate demon
strează cu putere justețea politicii partidului 
nostru, dau o pregnantă expresie modului crea
tor în care Partidul Comunist Român aplică 
principiile și adevărurile general valabile ale 
socialismului științific la condițiile concrete din 
România.

După cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, „Se poate afirma, fără 
teama de a greși, că în îndelungata sa istorie de 
peste 2 000 de ani, în care poporul nostru a 
parcurs multe etape grele și importante, epoca 
acestor 40 de ani este cea mai măreață și în
floritoare din întreaga dezvoltare istorico-so- 
cială a poporului român... La a 40-a-aniversare 
a revoluției sale, România se prezintă ca o țară 
industrial-agrară, cu o industrie modernă, pu
ternică și cu o agricultură socialistă modernă, 
în plină dezvoltare". Comparativ cu anul 1945, 
producția industrială a .țării este în 1984 de 
peste 100 ori mai mare, iar producția agricolă 
a sporit de circa 7 ori. Au cunoscut o puternică 
înflorire știința, învățămîntul și cultura — fac
tori fundamentali ai progresului economico-so- 
cial al țării, ai făuririi cu succes a noii orîn
duiri. în această perioadă, produsul social în
registrează o creștere de 28 ori, iar venitul na
țional de 32 ori. Pe această bază s-a dezvoltat 
continuu avuția națională, fondurile fixe fiind 
în 1984 de 16 ori mai mari decît acum 40 de ani. 
Creșterea impetuoasă a venitului național a

creat condiții pentru ridicarea substanțială a 
nivelului de trai, material și spiritual, al în
tregului popor — țelul suprem al politicii parti
dului. în cursul celor patru decenii s-au creat 
peste 6 milioane noi locuri de muncă; peste 
80 la sută din populație s-a mutat în locuințe 
noi, iar fondul de consum a crescut de 22 ori.

în ansamblul acestor'grandioase realizări se 
profilează cu strălucire perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea — cea mai bogată în îm
pliniri din întreaga istorie a țării — legată in
destructibil de activitatea neobosită, desfășura
tă cu clarviziune și profund spirit creator, cu 
pasiune revoluționară și patriotism înflăcărat, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, președintele Republicii, 
care a imprimat un puternic dinamism dezvol
tării vieții economice, sociale și politice din pa
tria noastră, întregii opere de construcție a so
cialismului, în România. Poporul nostru, cu în
dreptățită mîndrie patriotică, demnitate și recu
noștință, numește perioada marilor transfor
mări revoluționare, înfăptuite după Congresul 
al IX-lea, drept EPOCA CEAUȘESCU.

Bazîndu-se pe rezultatele remarcabile obți
nute pînă în prezent, pe politica științifică, 
realistă a partidului, Directivele Congresului al 
XIII-lea privind dezvoltarea economico-socială 
a României în cincinalul 1986—1990 și în de
ceniul 1991—2000 deschid noi și luminoase per
spective pentru progresul multilateral al socie
tății socialiste românești, pentru creșterea bu
năstării materiale și spirituale a întregului 
popor.

I
REALIZĂRILE OBȚINUTE IN ÎNFĂPTUIREA 

PREVEDERILOR PLANULUI CINCINAL 1981-1985
Realizările importante obținute în primii pa

tru ani ai cincinalului actual și prevederile pe 
anul 1985 asigură îndeplinirea în linii generale 
â planului pe perioada 198'1—1985, a hotărîrilor 
Congresului al XII-Iea și ale Conferinței Națio
nale privind dezvoltarea industriei și agricultu
rii, a celorlalte ramuri ale producției mate
riale, a științei, învățămîntului și culturii, creș
terea nivelului de trai și a calității vieții în
tregului popor. Partidul nostru a acționat cu 
hotărîre pentru soluționarea problemelor com
plexe ce s-au ridicat pe parcursul realizării ac
tualului cincinal, pentru înlăturarea unor con
tradicții apărute în dezvoltarea economiei na
ționale, pentru depășirea greutăților determi
nate de criza economică mondială.

în centrul preocupărilor s-au situat intensi
ficarea laturilor calitative ale creșterii econo
mice, dezvoltarea armonioasă și perfecționarea 
activității tuturor domeniilor vieții economi- 
co-sociale. S-a acționat pentru înfăptuirea pro
gramelor speciale de importanță națională pri
vind dezvoltarea mai puternică a bazei ener
getice și de materii prime, îmbunătățirea nive
lului tehnic și calitativ al produselor, reducerea 
consumurilor și valorificarea superioară a ma
teriilor prime, materialelor, combustibililor și 
energiei, realizarea unor producții sigure și sta
bile în agricultură, intensificarea recuperării 
materialelor refolosibile, diminuarea costurilor 
de producție și îndeosebi a cheltuielilor ma- 

• teriâle, creșterea mai accentuată a productivi
tății' muncii, a rentabilității și eficienței econo
mice în toate domeniile de activitate. A fost 
perfecționată aplicarea noului mecanism eco
nomico-financiar, pe baza principiilor autocon- 
ducerii muncitorești și autogestiunii; au fost 
create, condiții de participare a oamenilor mun
cii la fondul de dezvoltare economico-socială 
și la beneficii, întărind astfel și mai mult ro
lul lor de proprietari, producători și benefi
ciari. de adevărați stăpîni ai României socia
liste.

S-au adoptat noi măsuri care să asigure dez
voltarea dinamică și armonioasă a economiei 
națtonale, chiar în condițiile complicate ale 
vieții internaționale din această perioadă, ale 
crizei economice mondiale.

în industrie, în anul 1984 se realizează o 
producție-marfă de circa 1 180 miliarde lei, 
iar prin îndeplinirea prevederilor pentru 1985 
se va asigura, pe întregul cincinal, un ritm 
mediu anual al producției-marfă industriale de 
5,6 la sută. în agricultură, deși condițiile cli
matice au fost mai puțin favorabile, produc
ția de cereale realizată în medie în anii 1981— 
1984 este mai mare cu circa 2 milioane tone 
față de media din perioada 1976—1980 ; în anul 
1984 s-a obținut cea mai mare producție de 
cereale păioase — grîu, orz — din istoria Româ
niei. Au fost obținute succese în dezvoltarea 
zootehniei, efectivele de animale ajungînd la

8 milioane bovine, 14,9 milioane porcine și 20 
milioane ovine.

în concordantă cu necesitățile economiei na
ționale, s-au dezvoltat transporturile, construc
țiile, precum și celelalte ramuri și sectoare de 
activitate. în primii patru ani ai cincinalului 
se realizează un volum de investiții de aproa
pe 950 miliarde lei, dîndu-se în exploatare cir
ca 1 550 obiective industriale și agrozootehni
ce importante. A fost inaugurat Canalul Du
năre — Marea Neagră, realizare epocală a po
porului român, grandioasă construcție a ani
lor socialismului.

S-a acționat cu fermitate pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XII-Iea al partidu
lui privind repartizarea judicioasă a forțelor 
de producție pe teritoriu, asigurîndu-se ridi
carea generală a nivelului economic și a gra
dului de civilizație a tuturor zonelor și jude
țelor, condiții și posibilități egale de muncă 
și de viață pentru toți cetățenii țării.

A continuat procesul de înnoire și îmbună
tățire a structurii producției industriale, prin 
introducerea în fabricație și modernizarea a 
circa 18 000 tipuri de mașini, utilaje, instalații, 
materiale și bunuri de consum ; au fost apli
cate în producție circa 5 600 tehnologii noi și 
perfecționate. Cercetarea științifică a adus o 
contribuție importantă la înfăptuirea progra
melor de dezvoltare a bazei proprii de mate
rii prime și energetice, reducerea consumurilor 
și valorificarea superioară a resurselor, spo
rirea exporturilor și diminuarea importurilor, 
creșterea productivității muncii,, a eficienței 
economice în toate domeniile de activitate.

Prin înfăptuirea sarcinilor stabilite de Con
gresul al XII-Iea și Conferința Națională ale 
partidului privind intensificarea laturilor ca
litative ale dezvoltării economice, pe întreaga 
perioadă 1981—1985 se va realiza o creștere a 
productivității muncii și o reducere a costu
rilor de producție, îndeosebi . a cheltuielilor 
materiale, mai accentuate decît prevederile 
inițiale ale cincinalului.

în domeniul comerțului exterior s-a acțio
nat pentru promovarea exporturilor și asigu
rarea importurilor în strictă concordanță cu 
necesitățile producției. O realizare fundamen
tală a actualului cincinal este asigurarea unor 
balanțe comerciale excedentare, obținîndu-se 
o reducere importantă a datoriei externe.

S-au extins relațiile economice și tehnico- 
științifice cu toate țările socialiste. România 
a participat activ la colaborarea cu țările 
membre ale C.A.E.R. prin dezvoltarea schim
burilor comerciale, a cooperării în produc
ție, tehnică și știință, aducîndu-și contribuția 
la perfecționarea activității Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc. De asemenea, 
s-a amplificat cooperarea în producție și 
în alte domenii cu țările în curs de dez
voltare. Au continuat, totodată, să se lăr
gească legăturile economice și tehnico-ști-

ințifice cu țările capitaliste dezvoltate, cu 
toate statele lumii, fără deosebire de orânduire 
socială.

Creșterea și modernizarea producției în in
dustrie, agricultură și celelalte ramuri deter
mină, pe întregul cincinal, sporirea venitului 
național într-un ritm mediu anual de 7,8 la 
sută.

Dezvoltarea și perfecționarea producției ma
teriale, sporirea eficienței economice au creat 
condiții pentru înfăptuirea politicii partidului 
de ridicare a nivelului de trai, a calității 
vieții întregului popor. Anul acesta, la 1 au
gust, s-a încheiat acțiunea de majorare a re
tribuției personalului muncitor, prin care se 
asigură, pe ansamblul economiei naționale, o 
creștere a retribuției reale de circa 6 la sută 
față de 1980. A fost generalizat acordul global, 
ca formă superioară de participare a oameni
lor muncii la activitatea economico-socială, de 
cointeresare a fiecărui colectiv în înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor de plan. Au fost ma
jorate pensiile pentru toate categoriile de pen
sionari, asigurîndu-se în medie o creștere 
reală de circa 5 la sută.

în primii patru ani ai cincinalului, cheltuie
lile social-culturale ale statului însumează a- 
proximativ 340 miliarde lei, revenind în 1984 
circa 12 700 lei pe o familie, comparativ cu 
10 440 lei în 1980. O puternică dezvoltare a cu
noscut construcția de locuințe, asigurîndu-se 
pe întregul cincinal realizarea a circa 700 mii 
apartamente.

A fost extinsă și modernizată, în continuare, 
baza materială a învățămîntului, s-au dat în 
folosință noi obiective sociale, s-a dezvoltat 
și îmbunătățit permanent asistența medicală, 
ocrotirea sănătății populației. S-a intensificat 
activitatea politico-educativă, viața cultural- 
artistică a țării. O expresie concludentă a a- 
cestei activități o constituie desfășurarea Fes
tivalului național al muncii și creației „Cîn- 
tarea României" — cea mai amplă manifesta
re cultural-educativă de masă, care cuprinde 
în rîndurile, sale milioane de oameni ai mun
cii de la orașe și sate.

Rezultatele obținute în dezvoltarea economi
co-socială a țării puteau fi, desigur, mai mari 
dacă nu s-ar fi manifestat unele lipsuri și 
neajunsuri, îndeosebi în ce privește realizarea 
producției fizice, punerea în funcțiune a noi
lor capacități, valorificarea rezervelor de creș
tere a productivității muncii, de reducere a 
consumurilor energetice și materiale, a costu
rilor de producție, și în principal a cheltu
ielilor materiale, care să fi asigurat o efi
ciență mai accentuată a activității economice. 
Pe ansamblu însă, realizările obținute în pri
mii patru ani ai cincinalului, precum și pre
vederile pe 1985, creează toate condițiile pen
tru înfăptuirea, în linii generale, a hotărîrilor
(Continuare în pag. a II-a)

SOLEMNITATEA DECORĂRII
tovarășului Gheorghe Rădulescu cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I

Pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii parti
dului și statului de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate in patria noastră, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 70 de ani,

Președintele Republicii Socialiste România decre
tează :

Articol unic. — Se conferă Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I tovarășului Gheorghe 
Rădulescu.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a inmînat. marți, 
4 septembrie. în cadrul unei festivi
tăți care a avut loc la sediul C.C. 
al P.C.R., tovarășului Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului

Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat. 
Ordinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I. conferit prin 
decret prezidențial, pentru contribu
ția adusă la înfăptuirea politicii 
partidului și statului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez

voltate în patria noastră, cu prile
jul împlinirii vîrstei de 70 de ani.

La festivitate au participat to
varășa Elena Ceaușescu. tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Emil Bobu, 
Lina Ciobanu. Nicolae Constantin,
(Continuare în pag. a V-a)

Cuvîntul tovurușului Nicolue Ceuușescu
Dragă tovarășe Gheorghe 

Rădulescu,
Dragi tovarăși,
Doresc..ca, în numele Comitetu

luiCentral al partidului, al Con
siliului de Stat și guvernului, pre
cum și al meu personal, să-ți adre
sez, încă o dată, dragă tovarășe 
Rădulescu, cele mai calde felici
tări, cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 70 de ani, precum și pentru 
activitatea îndelungată în mișcarea 
revoluționară, în rindurile Partidu
lui Comunist Român.

Doresc, de asemenea, să-ți adre
sez cele mai calde felicitări pentru 
înalta distincție acordată cu acest 
prilej — Ordinul „Steaua Republi
cii Socialiste România" clasa I — 
care constituie o înaltă apreciere 
pentru activitatea desfășurată, 
pentru contribuția pe care ai 
adus-o și o aduci Ia înfăptuirea 
politicii interne și externe a Româ
niei socialiste, a partidului nostru.

într-adevăr, totdeauna, aseme
nea evenimente constituie un pri
lej de retrospectivă a drumului 
străbătut de fiecare, a felului in 
care a acționat și și-a îndeplinit 
sarcinile încredințate de partid, în 
care a servit cauza partidului, a 
socialismului, idealurile de drepta
te socială și națională, de bună
stare ale poporului nostru.

Te numeri, tovarășe Rădulescu, 
printre acei activiști care, de vre
me îndelungată, ai acționat în 
rîndurile mișcării revoluționare, în 
rîndurile partidului comunist, atît 
în anii ilegalității, cît și în anii 
construcției socialiste.

Am străbătut, desigur, un drum 
lung : am înfăptuit revoluția, am 
construit socialismul și ne aflăm 
într-o etapă nouă de dezvoltare a 
patriei noastre. Nu doresc acum să® 
reiau istoria acestei activități, dar 
este fără nici o îndoială o mîndrie 
pentru fiecare — fie că a făcut 
mai mult ori mai puțin — să 
poată spune că, în această perioa

dă, a căutat să facă totul pentru a 
servi cauza revoluției, a socialis
mului, cauza dezvoltării econo- 
mico-sociale a patriei noastre, a 
ridicării, ei pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

De mult timp, împreună cu noi, 
în conducerea partidului, a statu
lui, iți aduci contribuția activă la 
înfăptuirea programului general 
al partidului nostru de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare spre comu
nism. Am realizat multe, mai avem 
un drum lung de străbătut pină 
la înfăptuirea idealurilor edificării 
celei mai drepte societăți din lume 
— a societății comuniste. Dar aș 
putea spune că, deși va fi un drum 
lung, este mai scurt decît cel 
străbătut pînă acum. Deși vor fi 
multe probleme de soluționat — și, 
desigur, și greutăți de învins — 
vor fi mai puține decît cele pe 
care a trebuit să Ie soluționăm și 
mai puține greutăți decît a trebuit 
să învingem pînă acum.

România se află la un asemenea 
stadiu de dezvoltare, cu o aseme
nea capacitate tehnică, socială și 
umană, cu o asemenea forță poli
tică și ideologică încît poate să 
privească cu încredere viitorul, iar 
partidul nostru poate, într-adevăr, 
să se angajeze în fața poporului 
că va realiza aceste năzuințe ale 
națiunii noastre — înfăptuirea 
societății comuniste. Trebuie în
tr-adevăr să ne unim toate forțele, 
ale întregului nostru popor ! Tre
buie ca partidul nostru să acțio
neze într-un spirit mai combativ, 
mereu revoluționar, mereu recep
tiv la tot ceea ce este nou — și să 
privească cu îndrăzneală înainte 
spre obiectivul, spre țelul spre care 
poporul nostru acționează cu toată 
hotărirea.

Pentru Congresul al XIII-lea 
ne-am propus lucruri importante. 
Vom elabora noi planuri și pro
grame pentru dezvoltarea viitoare

a patriei noastre. Chezășia reali
zării lor sînt rezultatele de pînă a- 
cum. Putem privi cu încredere 
spre anul 2000, cu convingerea că 
România va păși ferm înainte și 
va intra în epoca comunistă a dez
voltării sale.

Este, fără nici o îndoială, o mare 
mîndrie și răspundere de a te afla 
printre cei care își asumă această 
răspundere istorică în fața națiu
nii și a poporului nostru. Fiecare 
comunist, și, mai cu seamă, fiecare 
activist de partid, indiferent de lo
cul în care își desfășoară activi
tatea, trebuie să facă totul pentru 
a contribui Ia realizarea în cele 
mai bune condiții a acestor obiec
tive.

Trebuie să întărim șl mai pu
ternic partidul, rolul său conducă
tor, unitatea poporului nostru în 
jurul partidului. Să acționăm cu 
mult entuziasm, cu spirit revolu
ționar, cu dăruire comunistă, să 
facem totul pentru ca poporul 
nostru, patria noastră să obțină 
succese tot mai mărețe pe calea 
comunismului, a bunăstării și feri
cirii !

în același timp, trebuie să acțio
năm cu toată hotărirea pentru în
făptuirea politicii de pace, de co
laborare, de dezvoltare a relațiilor 
cu țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare și cu celelalte 
state ale lumii, fără deosebire de 
orinduire socială, pornind de la a- 
devărul — verificat deja de fap
te — că numai și numai în con
diții de pace și de colaborare se 
pot realiza năzuințele României, 
ale poporului nostru. Să facem to
tul pentru triumful păcii și colabo
rării internaționale !

Aș dori, încă o dată, să îți 
urez, dragă tovarășe Gheorghe 
Rădulescu, multă sănătate, multă 
putere de muncă, succese tot mai 
mari în întreaga activitate viitoa
re, realizarea dorințelor pe care le 
ai, multă sănătate. La mulți ani! 
(Vii aplauze).

• Scrisoarea Comitetului Politic Executiv al C. C.
• Cuvîntul tovarășului Gheorghe Rădulescu

al P.C.R.
In pagina a V-a

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe Hamilton Green, 

vicepreședinte al Republicii Cooperatiste Guyana
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste 
România, a primit, marți, pe Hamil
ton Green, vicepreședinte al Repu
blicii Cooperatiste Guyana, care a 
făcut o vizită în țara noastră și a 
participat la festivitățile prilejuite de 
sărbătorirea zilei de 23 August.

Oaspetele a. transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de prie
tenie din partea președintelui Repu
blicii Cooperatiste Guyana, Linden 
Forbes Sampson Burnham, precum 
și un salut călduros și cele mai bune 
urări de noi succese, împreună cu 
urări de progres și prosperitate pen
tru poporul român.

Vicepreședintele Republicii Coope
ratiste Guyana a adresat cuvinte de 
înaltă apreciere pentru rezultatele 
remarcabile înregistrate de poporul 
român în construcția socialistă și 
și-a exprimat admirația față de po

litica externă de pace și colaborare 
promovată de România, față de 
activitatea prodigioasă a șefului sta
tului român pentru crearea unui 
climat de destindere, înțelegere și 
cooperare în lume.

Mulțumind pentru mesaj și apre
cierile făcute, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rindul său, 
președintelui Republicii Cooperatis
te Guyana un salut cordial, urări de 
succese, de fericire și bunăstare pen
tru poporul guyanez prieten.

în timpul întrevederii au fost evi
dențiate bunele raporturi existente 
-între, cele două state și a fost ma
nifestată dorința de a întări aceste 
relații prin dezvoltarea unei colabo
rări economice reciproc avantajoase, 
de a iniția acțiuni menite să ampli
fice schimburile comerciale între ță
rile noastre.

In acest cadru, s-a exprimat satis

facția față de convenirea unor în
țelegeri privind conlucrarea româno- 
guyaneză, elaborarea unor impor
tante proiecte de colaborare în di
verse domenii de activitate, de natu
ră să deschidă noi perspective rela
țiilor dintre cele două țări, în inte
resul ambelor popoare, al cauzei pă
cii, progresului și înțelegerii interna
ționale.

Abordîndu-se unele probleme in
ternaționale, a fost relevată impor
tanța luptei popoarelor pentru in
staurarea unui climat de pace, de 
înțelegere și colaborare în întreaga 
lume.

La întrevedere, care a decurs în
tr-o atmosferă cordială, prieteneas
că, a participat Ion M. Nicolae, vice- ; 
prim-ministru al guvernului.

A fost de față Philip Nathaniel ( 
Chan, ambasadorul Guyanei la > București. 1
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DIRECTIVELE CONGRESULUI AL XIII-LEA
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

cu privire la dezvoltarea economico-socială a României In cincinalul 
1986-1990 și orientările de perspectivă pînă in anul 2000

(Urmare din pag. I) 

II
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL Șl SARCINILE DE BAZĂ 

ALE DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE
IN CINCINALUL 1986-1990

va realiza trecerea la o nouă calitate, 
superioară, a activității economice și so
ciale, dezvoltarea și modernizarea forțe
lor de producție, a întregii economii 
naționale. România va obține astfel noi 

vă, cît mai avantajoasă, a României la 
diviziunea internațională a muncii, la 
schimbul mondial de valori.

8. Crearea condițiilor pentru creșterea 
în ritm susținut a venitului național, atît 
prin sporirea producției de bunuri ma
teriale și servicii, cît și prin reducerea 
în continuare a ponderii cheltuielilor 
materiale în produsul social. Reparti
zarea venitului național corespunzător 
obiectivelor și sarcinilor noii etape de 
dezvoltare a societății noastre, asigurin- 
du-se circa 70 la sută pentru fondul de 
consum și maximum 30 la sută pentru 
acumulare.

9. Investițiile vor fi orientate cu prio
ritate spre lărgirea bazei proprii de ma
terii prime și energie, realizarea progra
mului de îmbunătățiri funciare, dezvol
tarea și modernizarea industriei și agri
culturii, a tuturor sectoarelor care con
tribuie la promovarea progresului tehnic 
și creșterea... eficienței economice. Șe va 
acorda o atenție deosebită scurtării du
ratelor de execuție, industrializării lu
crărilor de construcții, utilizării cu maxi
mă eficiență a resurselor materiale și fi
nanciare alocate programului de inves
tiții.

10. Va fi promovată cu consecvență po
litica de amplasare rațională a forțelor 
de producție pe teritoriu, de ridicare 
economico-socială a tuturor județelor ță
rii, în vederea creării unor condiții egale 
de muncă și de viață pentru toți cetă
țenii patriei.

11. Se vor lua toate măsurile pentru a-
în procente

Prevederi 1990 
față de plan 

1985

Ritm mediu 
anual J 

1986—1990

Produsul social 127—132 5,0— 5,7
Venitul național 144—149 7,6— 8,3
Producția-marfă industrială 134—137 6,0— 6,5
Producția netă industrială 161—165 10,0—10,6
Producția globală agricolă (media anuală

pe perioada de 5 ani) 130—133 5,4— 5,8
Producția netă agricolă (media anuală pe

perioada de 5 ani) 140—144 7,1- 7,5
Volumul investițiilor în economia iu1-

țională (pe perioada de 5 ani) 109—113 1,8— 2,5
Volumul comerțului exterior (pe perioada

de 5 ani) 141—145 7,1- 7,7
Numărul de personal muncitor 102,5—103,5 0,5— 0,7
Productivitatea muncii în industria repiJ-

blicană (calculată pe baza producției-
marfă) 161 10,0

Reducerea cheltuielilor la 1000 lei pro-
ducție-marfă în industria republicană-
lei circa 110

Desfacerile de mărfuri cu amănuntul 109—110 1,7— 2,0
Prestările de servicii pentru populație 168—176 11 —12

Obiectivele planului cincinal 1986— 
1990 asigură creșterea în ritm susținut a 
forțelor de producție, dezvoltarea armo
nioasă, echilibrată și eficientă a tuturor 
ramurilor și sectoarelor de activitate, ri-

Cercetarea
dezvoltarea

și introducerea
progresului tehnic

Cincinalul 1986—1990 va asigura intra
rea patriei noastre intr-o fază nouă, su
perioară, a progresului său economico- 
social, marcată puternic de creșterea ro
lului științei și tehnologiei în toate do
meniile de activitate. După cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele Repu
blicii, „Realizarea sarcinilor de mare 
răspundere din următorii ani, dezvol
tarea economico-socială a țării cer o 
activitate susținută în domeniul cerce
tării științifice, o concentrare mal pu

și importante succese pe calea dezvol
tării socialiste, a creșterii forței sale ma
teriale și ridicării bunăstării întregului 
popor, a întăririi independenței și suve
ranității naționale.

slgurarea menținerii nivelului de trai 
realizat și sporirea bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor, în strîn- 
să concordanță cu creșterea venitului 
național, cu ridicarea productivității 
muncii și reducerea cheltuielilor de pro
ducție, cu dezvoltarea generală a socie
tății.

12. Creșterea rentabilității economice 
pe baza reducerii cheltuielilor de produc
ție și circulație, utilizarea cu maximă 
eficiență a resurselor materiale și finan
ciare, întărirea ordinii și disciplinei în 
toate unitățile, asigurarea echilibrului fi
nanciar și monetar, a unei circulații bă
nești sănătoase, sporirea puterii monedei 
naționale în raport cu alte valute.

13. îmbunătățirea în continuare a pla
nificării, conducerii și organizării eco
nomico-sociale, a întregului ansamblu 
al relațiilor sociale, corespunzător cerin
țelor nbii ,'ețapȘ de dezvoltare a societă
ții noaktre^.’âpli.fiăteă’ferină' a ' principii
lor noului mecanism economico-finân- 
ciar, întărirea autoconducerii muncito
rești și autogestiunii economico-financia- 
re. Perfecționarea sistemului organisme
lor democrației muncitorești, revoluțio
nare, creșterea rolului lor în conducerea 
tuturor sectoarelor de activitate, în asi
gurarea participării oamenilor muncii la 
elaborarea și înfăptuirea programelor de 
dezvoltare economico-socială a țării.

Indicatorii principali ai dezvoltării e- 
conomico-sociale a României în cincina
lul 1986—1990 se prezintă astfel: 

dicarea nivelului de trai șl a gradului 
general de civilizație a întregului popor, 
întărirea forței materiale și spirituale a 
țării, a independenței și suveranității 
României socialiste.

științifică, 
tehnologică

ternică a forțelor din institutele de cer
cetare în vederea soluționării probleme
lor tehnice și tehnologice ce se pun în 
fața întreprinderilor și economiei națio
nale, a perfecționării tehnologiilor, re
ducerii consumurilor, ridicării nivelului 
tehnic și calitativ al produselor". în spi
ritul acestor orientări fundamentale, ac
tivitatea de cercetare științifică își va 
spori substanțial contribuția la promova
rea progresului tehnico-științlfic în toate 
domeniile economiei naționale și ale 
vieții sociale. ~ '

A. Principalele direcții ale cercetării științifice, 
dezvoltării tehnologice și introducerii progresului tehnic
1. Ținînd seama de cerințele dezvol

tării dinamice a economiei naționale, se 
va urmări creșterea aportului cercetării 
la asigurarea bazei de materii prime, ex- 
tinzîndu-se investigațiile complexe pen
tru descoperirea de noi rezerve minera
le care să acopere cel puțin nivelul pre
văzut Ia extracție O deosebită atenție se 
va acorda elaborării de noi tehnologii 
pentru valorificarea eficientă a zăcămin
telor cu conținuturi utile mai scăzute sau 
situate In condiții grele de exploatare, 
pentru atragerea în circuitul economic a 
tuturor resurselor refolosibile rezultate 
din procesele de producție și consum. Se 
vor elabora materiale noi, cu proprietăți 
superioare — prin metode metalurgice, 
chimice, precum și de bioinginerie. în 
toate ramurile se va acționa pentru creș
terea randamentelor globale șl a eficien
ței economice în utilizarea materiilor pri
me și materialelor, pentru reducerea 
consumurilor specifice șl diminuarea în 
continuare a ponderii cheltuielilor ma
teriale în produsul social.

2. în vederea asigurării independenței 
energetice a țării, se vor intensifica 
prospecțiunile pentru creșterea fondului 
național de rezerve geologice în domeniul 
hidrocarburilor, cărbunilor, șisturilor -bi
tuminoase, minereurilor de uraniu, re
surselor geotermăle. Concomitent cu asi
gurarea condițiilor tehnologice pentru 
funcționarea optimă a centralelor nu- 
clearoelectrice în curs de realizare, vor 
fi amplificate cercetările privind noile 
generații de reactori, inclusiv cu neu
troni .rapizi, precum șl. tyziupea, termo-

. nucleară controlată. Se vor perfecționa 
tehnologiile pentru folosirea surselor noi 
de energie — a soarelui, vîntului, bio- 
masei, apelor geotermale etc.

Va fi intensificată activitatea de cer
cetare pentru obținerea economică a hi
drogenului și a altor purtători de ener
gie, extinderea utilizării lor în econo
mie, valorificarea largă a resurselor 
energetice refolosibile. și înlocuirea teh
nologiilor mari consumatoare de ener
gie.

3. Știința românească va trebui să-și 
sporească aportul la dezvoltarea pe baze 
moderne a agriculturii, la obținerea unor 
producții ridicate, sigure și stabile, in
diferent de fluctuația factorilor clima
tici. Pe baza biologiei aplicate. și ingi
neriei genetice vor fi create noi soiuri 
de plante, mai productive și mai rezis
tente, noi rase de animale cu capacita
te de asimilare mai ridicată, care să a- 
șigure producții sporite. Vor fi elabora
te soluții pentru recuperarea unor te
renuri neproductive și redarea lor cir
cuitului agricol, zonarea optimă a pro
ducției și mecanizarea complexă a lu
crărilor, utilizarea eficientă a sistemului 
de irigații și alte amenajări funciare.

4. Un obiectiv fundamental al cerce
tării științifice și tehnologice îl consti
tuie ridicarea nivelului tehnic și cali
tativ al producției, creșterea în conti
nuare a ponderii produselor cu perfor
manta de vîrf pe plan mondial. Se va 
intensifica procesul de modernizare a 
structurii industriei prelucrătoare prin 
asimilarea de noi produse cu înalți pa
rametri tehnico-funcționali.

Cercetarea științifică trebuie să con
tribuie la accelerarea procesului de au
tomatizare, electronlzare și robotizare a 
producției și altor activități economico- 
sociale, asigurînd astfel ca progresul teh
nic să dețină principala pondere în creș
terea productivității muncii.

Vor fi realizate sisteme de mașini și

B. Creșterea mai accentuată a eficienței economice 

prin promovarea largă a progresului tehnic
Pentru viitorul cincinal se prevede 

Intensificarea In continuare a acțiunii 
factorilor calitativi ai dezvoltării econo
mice, pe baza accentuării aportului ac
tivității de cercetare științifică și de in
troducere a progresului tehnic în toate 
ramurile.

1. Se va asigura creșterea substanțială 
a productivității muncii sociale, pe 
seama căreia va trebui să se obțină circa 
85 la sută din sporul venitului național 
pe cincinal.

în industrie, productivitatea muncii — 
determinată pe baza producției-marfă 
— va trebui să crească într-un ritm me
diu anual de 10 la sută, asigurîndu-se 
dublarea acesteia în 1990 față de 1980. 
în proporție de circa’ 55 la sută, creș

utilaje într-o concepție modulară și 
multifuncțională prin unificarea con
structivă a elementelor și subansamble- 
lor, dezvoltarea producției de compo
nente tipizate, îndeosebi electronice, mi
croelectronice, pheumatice, hidraulice, 
optimizarea seriilor de fabricație și pro
movarea celor mai perfecționate tehno
logii.

5. Se vor extinde cercetările pentru 
creșterea calității vieții, în corelare cu 
dezvoltarea forțelor de producție și cu 
prevederile de ridicare a bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului popor. 
O atenție deosebită se va acorda pro
movării stării de sănătate a tuturor ce
tățenilor patriei, creșterii longevității și 
a duratei vieții active, stimulării nata
lității și asigurării sporului natural al 
populației.

Un obiectiv important îl va constitui 
diversificarea sortimentală și îmbunătă
țirea calității bunurilor de consum și 
serviciilor către populație.

Vor fi elaborate soluții mai eficiente 
pentru menținerea calității mediului în
conjurător, valorificarea funcțiilor eco-* 1 2 3 4 5 6 7 
logice ale pădurilor, apelor și celorlalți 
factori naturali.

Congresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, ceea ce va asi- 

: gura îndeplinirea obiectivelor fundamen- 
. tale prevăzute pentru această etapă. Se 
*■'. ■ ' i

Obiectivul fundamental al planului 
cincinal 1986—1990 îl constituie dezvol- 
tarea puternică, în continuare, a forțelor 
de producție, a bazei tehnico-materiale, 

■i înfăptuirea în linii generale a Progra-
- mulai partidului de făurire a societății 

■ socialiste multilateral dezvoltate, crearea 
condițiilor necesare trecerii, în perioada 
următoare, la realizarea fazei superioare 
a societății socialiste, la construcția co
munismul ui în România.

Corespunzător obiectivului său funda
mental, planul cincinal 1986—1990 va 
asigura înfăptuirea următoarelor orien
tări și sarcini principale:

1. Realizarea unei creșteri economice 
intensive, prin modernizarea în con
tinuare a structurilor de producție, ri
dicarea permanentă a nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, • sporirea pro
ductivității muncii, accentuarea specia-

,<*$z$rii și integrăriji.prp^pcțigi.„îți.. v,ed.erea
. .utilizării cu maximum de randament a- 

-■ capacităților, economisirea strictă și va-
- lorificarea superioară a materiilor prime, 
; combustibililor și energiei, recuperarea

și refolosirea resurselor rezultate din 
■procesele de producție și consum, redu
cerea costurilor de producție, cu deose- 
.bire a' cheltuielilor materiale, creșterea 
substanțială a eficienței economice în 
toate ramurile și sectoarele de activi-

.. . tate.
2. Lărgirea în continuare a bazei ener- 

getice și de materii prime, asigurînd în-
- făptuirea integrală a prevederilor pro

gramelor adoptate în acest domeniu.
3. Asigurarea unui raport optim între 

industrie și agricultură, dezvoltarea ar
monioasă și echilibrată a tuturor ramu
rilor economiei naționale — condiție pri
mordială a progresului său continuu și 
multilateral.

4. Dezvoltarea intensivă a industriei, 
realizarea unor produse de ridicat nivel 
tehnic și calitativ, creșterea prioritară 
a ramurilor și subramurilor de înaltă 
tehnicitate, care valorifică cu maximă

- eficiență materiile prime, resursele ener- 
: getice și munca socială, asigurînd o com

petitivitate superioară a produselor ro
mânești pe piețele externe.

5. Agricultura noastră — în care sis
temul socialist, de stat și cooperatist, re
prezintă peste 95 la sută din suprafața

... arabilă a țării — va trebui să-și aducă o 
contribuție crescîndă la formarea venitu
lui național, la progresul general al so- 

,, cietății românești. Se va pune accentul 
pe realizarea lucrărilor de ameliorare a 
solului și creștere a fertilității pămîntu- 
lui prin înfăptuirea unui vast program 
d« irigații, de chimizare și mecanizare 
completă a lucrărilor agricole, creîndu-se 
toate condițiile pentru obținerea de pro- 

. . ducții sigure, înalte și stabile, care să 
asigure în mod corespunzător nevoile 
economiei naționale de materii prime 
agricole, satisfacerea cerințelor de con
sum, științific fundamentate, ale popu- 

.... lației, precum și crearea unor disponibi-
- lități pentru schimburile economice in

ternaționale.
6. Intensificarea puternică a cercetării 

științifice și dezvoltării tehnologice, ac
celerarea introducerii progresului tehnic, 
creșterea aportului acestuia la moderni
zarea economiei, la sporirea eficienței în-

... tregii activități economico-sociale. Se va 
acționa ferm pentru aplicarea în produc- 
ție a celor mai noi cuceriri ale revolu- 
ției tehnico-științifice, factor hotărîtor al 
dezvoltării și perfecționării producției 
materiale, al asigurării progresului mul
tilateral al întregii societăți.

7. Amplificarea relațiilor economice 
internaționale, a cooperării în producție, 
știință și tehnică, cu țările socialiste, cu

_. țările în curs de dezvoltare, cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orînduire 
socială, asigurîndu-se participarea acti

6. Concomitent cu intensificarea cer
cetărilor aplicative și a dezvoltării teh
nologice, vor fi amplificate cercetările 
fundamentale — din domeniul matema
ticii, fizicii, chimiei, biologiei — știința 
românească urmînd să asigure rezerva 
de soluții pentru dezvoltarea în perspec
tivă a . economiei și întregii societăți, să 
participe activ la progresul creației teh- 
nidri—știTrățif ice mohbialer.-

7. Cercetarea economică .va trebui să 
elaboreze soluții pentru creșterea mai 
rapidă a eficienței economice/ moderni
zarea în continuare a structurii produc
ției materiale, sporirea productivității 
muncii, reducerea . costurilor de produc
ție, a consumurilor de materii prime, 
combustibili și energie, utilizarea inten
sivă a fondurilor fixe, ridicarea rentabi
lității, participarea activă a României la 
cooperarea economică și tehnico-științifi- 
că internațională.

Vor fi aprofundate problemele organi
zării, planificării și conducerii economiei 
naționale, ale perfecționării cadrului 
democratic de participare a oamenilor 
muncii la conducerea întregii activități 
economico-sociale.

Se vor dezvolta cercetările privind 
aplicarea și perfecționarea mecanismu
lui economico-financiar, prețurile, pro
blemele valutar-financiare, puterea de 
cumpărare a monedei naționale și con
vertibilitatea acesteia, circulația bă
nească.

8. Științele social-politice vor adînci 
studierea legităților obiective ale făuririi 
societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintării patriei spre comunism, 
adueîndu-și contribuția la perfecționarea 
organizării și conducerii întregii vieți 
economico-sociale, a democrației mun
citorești și revoluționare, sintetizarea și 
generalizarea teoretică a experienței 
țării noastre în edificarea noii orînduiri, 
analiza aprofundată a problemelor lumii 
contemporane.

Științele economice și social-politice 
trebuie să fundamenteze căile și moda
litățile de transpunere în practică a prin
cipiilor comuniste de muncă, repartiție 
și viață, de amplificare continuă a crea
ției conștiente a maselor, de participare 
tot mai activă a acestora la dezbaterea 
și rezolvarea problemelor dezvoltării 
economico-sociale a țării.

terea productivității' muncii se va realiza 
prin introducerea șl generalizarea pro
gresului tehnic, îndeosebi prin aplicarea 
tehnologiilor noi de fabricație, mecani
zarea și automatizarea producției, do
tarea cu mașini și instalații de înalt 
randament și modernizarea celor exis
tente. Se vor extinde sistemele automa
tizate și mecanizate,- ponderea produc
ției industriale realizate în aceste sisteme 
urmînd să se ridice Ia 70 la sută în anul 
1987 șl la peste 90 la sută la sfîrșltul cin
cinalului. Se va trece la realizarea pe 
scară largă de linii, secții și sectoare 
complet automatizate și robotizate. O a- 
tenție deosebită se va acorda ridicării 
nivelului de pregătire profesională a tu
turor oamenilor muncii, perfecționării 

organizării producției și- a normelor de 
muncă, asigurării -unui raport corespun
zător între munca productivă și .cea de 
administrație, întăririi ordinii și disci
plinei în toate unitățile.

în ramura construcții se va asigura, 
de asemenea, dublarea productivității 
muncii în. 1990 față de 1980, acționîn- 
du-se pentru încheierea în linii mari a 
procesului de industrializare a lucrări
lor prin prefabricarea uzinală a elemen
telor de mare serie și mecanizarea pro
ceselor de muncă pe Șantier.

în agricultură vor fi luate măsuri 
pentru fertilizarea pămîntului, extin
derea mecanizării și chimizării în toate 
sectoarele,- ridicarea nivelului de pregă
tire al întregii țărănimi, folosirea rațio
nală a forței de muncă. în întreprinde
rile agricole ■ de stat, productivitatea 
muncii va crește în perioada 1986—1990 
într-un ritm mediu anual de 6,5 la sută.

în transporturi, prin utilizarea rațio
nală a mijloacelor din dotare, producti
vitatea muncii va spori într-un ritm 
mediu anual de 4,8 la sută în sectorul 
feroviar și de 5,9 la sută în transportul 

.. auto.
2. în vederea ridicării nivelului tehnic 

și calitativ al producției vor fi luate 
măsuri pentru modernizarea și reproiec- 
tarea produselor, asigurîndu-se creș
terea duratei și siguranței în funcționare, 
reducerea greutății și -consumurilor spe-

. office, sporirea randamentelor și dimi
nuarea cheltuielilor pentru exploatare, 
întreținere și reparații : vor fi generali
zate metodele moderne'de analiză și cbn- 

. trol ale calității, în proiectarea și «fa
bricația produselor. Se prevede, astfel, 
ca ponderea produselor industriale care 
se realizează la nivel mondial ridicat să 
ajungă în 1990 la aproape 95 la sută, 
iar la 2—5 Ia sută din producție să se 
atingă performanțe superioare acestui 
nivel. De asemenea, se va acționa pen
tru ca unitățile economice să-și adap
teze mai rapid structura producției și 
calitatea acesteia la cerințele pieței in- 

„biferne și externe. ’w.h-
3. O cșaftețJmțJeriînsemnată va avea 

activitatea de cercetare științifică și dez
voltare tehnologică la reducerea consu
murilor de materii prime, combustibil 
și energie electrică. Vor fi luate măsuri 
pentru elaborarea, introducerea și gene
ralizarea tehnologiilor cu randamente 
ridicate, asigurîndu-se diminuarea con
sumului energetic pe unitatea de venit 
național cu peste 20 la sută în 1990 față 
de 1985. în industria construcțiilor ..de 
mașini, consumurile specifice medii :de 
laminate feroase se vor reduce cu 19- la 
sută, 'de asemenea, se va micșora ..sub
stanțial consumul de metale neferoase 
în industria electrotehnică și în alte 
ramuri. în industria metalurgică un o- 
biectiv prioritar îl constituie creșterea 
coeficientului de scoatere a oțelului în 
producția de laminate ; se vor întreprin
de măsuri ferme pentru atingerea în 
anul 1990 a consumului specific de cocs 
realizat pe plan mondial. Se va acționa 
mai intens pentru economisirea produ
selor chimice, a materiilor prime din 
industria ușoară, a hîrtiei, materialelor 
lemnoase, a tuturor resurselor materiale.

4. Reducerea consumurilor specifice și 
sporirea valorii unitare a produselor, ca 
urmare a ridicării performanțelor lor 
tehnice și calitative, vor determina creș
terea mai accentuată a gradului de va
lorificare a materiilor prime, materiale
lor, combustibililor și energiei. Calculat 
pe baza producției-marfă industriale, 
indicele de valorificare urmează să se 
majoreze cu 25—27 la sută în 1990 față 
de 1985.

5. Pe baza progresului tehnic și a fo
losirii eficiente a potențialului produc
tiv creat, în cincinalul viitor se va asi
gura o creștere importantă a producției 
și a venitului național la 1 000 lei fonduri 
fixe. Realizarea acestui obiectiv impune 
ca, în fiecare unitate, să se acționeze 
pentru încărcarea deplină a capacități
lor productive, perfecționarea organiză
rii producției și a muncii, întărirea' și 
respectarea strictă a disciplinei tehnolo
gice, efectuarea la timp și de bună ca
litate a reparațiilor capitale și revizii
lor tehnice, exploatarea cu maxim ran
dament a tuturor mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor.

6. Prin reducerea consumurilor mate
riale și energetice, creșterea gradului de 
valorificare a materiilor prime, combus
tibililor și energiei, modernizarea struc
turilor de producție în toate ramurile 
se prevede ca ponderea cheltuielilor ma
teriale în produsul social să scadă la 
circa 53 la sută în 1990. în mod cores
punzător, pe parcursul cincinalului, în 
industria republicană urmează să se re
ducă cheltuielile materiale la 1 000 lei 
producție-marfă cu peste 80 lei, iar 
cheltuielile totale cu circa 110 lei.

înfăptuirea obiectivelor viitorului cin
cinal impune creșterea răspunderii or
ganelor de conducere colectivă din între
prinderi, centrale și ministere pentru 
realizarea integrală și ritmică a preve
derilor de plan la producția fizică, în 
concordanță cu cerințele pieței interne și 
externe, pentru aplicarea unui regim 
sever de economii și gospodărirea cu 
maxim randament a tuturor fondurilor,

(Continuare în pag. a III-a)
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Dezvoltarea principalelor 
ramuri ale economiei naționale 

pe baza cuceririlor științei 
și tehnologiei moderne

INDUSTRIA

U.M. Niveluri 
in 1990

Prevederi 1990 
față de plan 1985 

%

Energie electrică mid. kWh 95 97 123—126
Cărbune net mil. tone 95 — 100 128—135
Oțel mil. tone 20 — 20,5 125—128
Produse ale industriei electro- <»

nice, inclusiv mijloace ale
tehnicii de calcul mid. lei 30 — 31 162—167

Produse ale industriei de me-
canică fină mid. lei 21 — 22 148—155

Utilaje tehnologice pentru in-
dustrie mli tone 750 — 800 103—110

Autoturisme mii buc. 345 — 365 121—128
Nave maritime pentru trans-

portat mărfuri mii tdw 1 100 — 1 200 134—146
Cauciuc sintetic mii tone 230 — 250 109—118
Fibre și fire artificiale șl sin-

tetice mii tone 410 — 440 110—118
Medicamente pentru uz uman

și veterinar mid. lei 11 — 12 169—185
îngrășăminte chimice, substan- .... Î .. • .. .

ță activă mil. tone 4,5- 5,0 116—127
Mobilier din lemn mid. lei 24 — 25 112—116
Hîrtie și cartoane mil. mp 14 800 —15 700 109—115
Țesături mil. mp 1 600 — 1 700 116—123
Tricotaje

în echivalent mil. buc. 485 — 500 125—130
Confecții textile mid. lei 59 — 64 130—140
încălțăminte mil. per. 140 — 150 106—114
Carne mii tone 2 850 — 2 970 129—135
Pește mii tone 480 — 500 104—Î09
Unt mii tone 95 — 100 179—189
Brînzeturi mii tone 190 — 200 173—182
Ulei comestibil mii tone 580 — 600 107—111
Zahăr mii tone 980 — 1 000 103—105

principiilor noului mecanism econo- 
mico-financiar, întărirea autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii tuturor uni
tăților.

sută.
■ La principalele produse se prevăd ur

mătoarele niveluri :

5,8 —6,0 la sută. Creșterea producției de 
oțel se va realiza în principal prin in
trarea în funcțiune a noilor capacități de 
prelucrare la Combinatul siderurgic de 
la Călărași. Producția de laminate va 
ajunge în 1990 la 15,0—15,4 milioane 
tone, iar cea de țevi din oțel la circa 2,2 
milioane tone. Se va diversifica structu
ra și îmbunătăți calitatea produselor de 
prelucrare avansată, urmînd ca, în cin
cinalul viitor, să se obțină sporuri în
semnate la țevi și sîrme de mare rezis
tență trase la rece, table și benzi lami
nate la rece, cabluri din oțel, cord me
talic, tablă cositorită și altele.

5. Pentru acoperirea necesarului eco
nomiei se prevede valorificarea tuturor 
resurselor de materii prime indigene de. 
cupru, plumb și zinc, inclusiv a mine
reurilor sărace ; se vor intensifica, tot
odată, acțiunile de recuperare și rein
troducere îri circuitul economic a meta
lelor neferoașe rezultate din consumul 
productiv și al populației. La aluminiu, 
producția se menține la nivelul capaci
tăților actuale, urmărindu-se obținerea 
de aliaje speciale și lărgirea sortimen
tului produselor. în cincinalul 1986—1990 
se va extinde producția de metale greu 
fuzibile și a aliajelor de titan și zirco
niu.

6. Industria construcțiilor de mașini 
se va dezvolta, în cincinalul viitor, cu 
un ritm mediu anual de 7,0—7,5 la sută : 
se prevede ca peste 96 la sută din pro- 
ducția-marfă ce va fi realizată in 1990 
să fie constituită din produse noi și re- 
proiectate, situate la nivelul ridicat al 
performanțelor tehnice și calitative mon
diale.

Industria electronică va pătrunde ma
siv în întreaga activitate economico-so- 
cială. fiind orientată spre dezvoltarea cu 
precădere a producției de componente 
electronice, mijloace de automatizare, e- 
chipamente de electronică industrială și 
profesională.

în domeniul mijloacelor tehnicii de 
calcul electronice, creșterea producției se 
va realiza îndeosebi prin asimilarea de 
noi minicalculatoare și microcalculatoa
re pentru conducerea proceselor indus
triale, precum și a unor tipuri evoluate 
de echipamente periferice.

în industria electrotehnică se va di
versifica producția de .motoare și ma
șini electrice, mijloace de automatizare 
și acționări electrice la distanță, apara
te de măsură și control de precizie, ca
bluri și conductori electrici de construc
ție specială. Se va acționa pentru mo
dernizarea producției mașinilor și apa
ratelor electrice de uz casnic, îndeosebi 
sub aspectul îmbunătățirii randamente
lor energetice.

în domeniul mașinîlor-unelte așchie- 
toare se va acorda prioritate fabricației 
mașinilor-unelte cu comandă-program 
numerică și afișaj de cote, centrelor de 
prelucrare, sistemelor și celulelor flexi

bile. precum și mașinilor-unelte de pre
lucrat metale prin procedee neconven- 
țional.e.

Se va pune accentul pe dezvoltarea 
industriei de mecanică fină, a produc
ției de roboți și manipulatoare, care vor 
încorpora echipamente și aparatură e- 
lectronică de înaltă performanță. ■

în domeniul utilajului minier și pe
trolier se prevede realizarea de echipa
mente de mare productivitate pentru me- 

' canizarea lucrărilor, din subteran și de 
la suprafață.

Se va moderniza producția de utilaj 
energetic, prin asimilarea unor tipuri noi 
de: agregate cu eficiență ridicată in uti
lizarea cărbunilor inferiori și a șisturi
lor bituminoase, recuperarea resurselor 
energetice refolosibile, precum și prin 
realizarea de noi echipamente destinate 
centralelor hidroenergetice și nucleare.

Se va dezvolta producția de utilaje 
tehnologice, îndeosebi fabricația de uti
laje pentru prelucrarea metalurgică 
avansată; va crește producția de insta
lații și utilaje pentru industria chimică, 
inclusiv pentru chimia de mic tonaj, 
pentru industria materialelor de con
strucții, industria ușoară, precum și pen
tru industria alimentară și frigorifică, 
care sa asigure o valorificare superioară 
a materiilor prime agroalimentare, baza
tă pe noi tehnologii.

Producția de mașini și utilaje specifi
ce agriculturii va asigura dotarea aces
tei ramuri cu echipamente multifuncțio
nale; se va moderniza și tipiza întreaga 
fabricație de tractoare — luîndu-se ca 
bază tractorul de 65 CP — în vederea 
creșterii randamentelor și reducerii con
sumului de carburanți. Va spori și se va 
diversifica întreaga sistemă de mașini a- 
gricole încît să se asigure, în perspecti
vă, mecanizarea tuturor lucrărilor a- 
gricole.

în domeniul mijloacelor de transport 
se va pune accentul pe realizarea tipu
rilor de mare capacitate și specializate, 
cu performanțe tehnico-funcționale îm
bunătățite și consumuri reduse de com
bustibil.

7. Industria chimică — prevăzută a se 
dezvolta într-un ritm mediu anual de 
8,5—9,0 la ‘ sută — va fi orientată cu 
precădere spre’ prelucrarea -superioară a 
materiilor prime.

Sporuri importante se prevăd la chi
mia de sinteză fină, produsele de mic to
naj, materiale ultrapure, semiconductoa
re și monocristaline, reactivi de înaltă 
puritate și alte substanțe chimice pure. 
Se vor intensifica eforturile pentru per
fecționarea tehnologiilor de fabricație și 
ridicarea parametrilor calitativi ai pro
duselor la nivelul mondial, pentru redu
cerea consumurilor energetice și de ma
terii prime. în scopul punerii în valoare 
a noi surse de materii prime și materia
le se vor elabora noi procedee chimice 
și biochimice.

Se vor adînci procesele de prelucrare 
superioară a țițeiului, urmărindu-se 
creșterea ponderii produselor albe la 
67—70 la sută. Vor fi amplificate cerce
tările pentru creșterea gradului de chK 
mizare a gazului metan, a gazelor de 
sondă și gudroanelor de cocserie, pre
cum și în scopul obținerii de hidrocar
buri chimizabile, metanol ■ și alte ■ surse 
nepetroliere.

Dezvoltarea producției de. îngrășămin
te chimice va pune accent pe extinderea 
fabricației' îngrășămintelor lichide și a 
celor' complexe cu microelemente. Pro
ducția de antidăunători va crește de 
1,4-t-I,5' ori, fiind orientată spre sorti
mentele nepoluante și cu eficacitate pre
lungită. Fabricația de fibre și fire chi

AGRICULTURA
Cincinalul 1986—1990 va asigura în 

continuare dezvoltarea intensivă și mo
dernizarea întregii agriculturi, accele
rarea creșterii producției vegetale și ani
male prin mai buna organizare și folo
sire a întregii suprafețe agricole a țării, 
aplicarea cuceririlor științei agrozooteh
nice înaintate. Producția globală agricolă 
va spori într-un ritm mediu anual de 
5,4—5i8 la sută.

1. Se prevede dezvoltarea și moderni
zarea în continuare a bazei tehnico-ma- 
teriale a agriculturii. Suprafața agricolă 
se va majora cu peste 500 mii hectare, 
ajungînd, în 1990, la 15 500 mii hectare, 
prin .introducerea în cultură a unor te
renuri neagricole și îndeosebi neproduc
tive ; va crește în mod prioritar suprafa
ța arabilă. în concordanță cu prevederile 
Programului național de îmbunătățiri 
funciare în perioada 1986—1990 se vbr 
amenaja pentru irigațif 1,8—2,3 milioane 
hectare, ajungîhdu-se astfel, la sfîrșitul 
cincinalului, la 5,5—6,0 milioane hectare. 
Totodată, vor fi efectuate lucrări de 
desecări pe 1,5 milioane hectare și 
de combatere a eroziunii solului pe 800 
mii hectare. în cincinalul viitor se va 

Cereale 30 000 — 33 000 124--130
Floarea-soarelui 1 400 — 1 500 134--141
Sfeclă de zahăr 10 000 — 11 000 130--143
Soia 900 — 1 000 175-- 191
In pentru fibră 500 — 600 183--219
Cînepă pentru fibră 400 — 450 166--180
Cartofi de toamnă 7 500 — 7 800 130--135
Legume de cîmp 9 000 — 10 000 151--161
Fructe 3 200 — 3 300 138--143
Struguri 2 400 — 2 500 117--118

mice urmează să se realizeze îndeosebi 
pe seama sortimentelor cu valoare ridi
cată. La medicamente, producția va creș
te în. principal prin extinderea produse
lor de biosinteză și sinteză fină, valori
ficarea resurselor de plante medicinale, 
extracte apicole și animaliere. Vor fi in
troduse tehnologii de. sinteză pentru fa
bricarea de noi sortimente de cauciucuri 
și materiale plastice; în corelare cu pro
gramele de tipizare se va diversifica 
producția de materiale prelucrate. în do
meniul producției de lacuri, vopsele, co- 
loranți și pigmenți organici se va acțio
na pentru obținerea de sortimente cu ca
racteristici superioare; realizate din ma
terii prime indigene.

8. Industria materialelor de construcții 
se va dezvolta cu un ritm mediu anual 
de circa 5 la sută. în industria cimentu
lui va crește ponderea sortimentelor spe
ciale, precum și a celor cu adaosuri de 
zgură granulată și cenuși. La prefabrica
te din beton accentul se va pune pe pro
ducția de panouri mari cu nivel ridicat 
de finisare și echipare, în vederea creș
terii gradului de prefabricare și a in
dustrializării complete a lucrărilor de 
construcții-montaj.

9. Industria de exploatare și prelucrare 
a lemnului se va dezvolta în principal 
pe seama valorificării mai bune a masei 
lemnoase. Producția de mobilă va fi ori
entată îndeosebi spre sortimentele de ca
litate superioară. Vor fi asimilate noi 
sortimente de furnire estetice texturate, 
colorate, subțiri și extrasubțiri, de plăci 
din așchii și fibre de lemn realizate prin 
noi tehnologii de presare.

10. în industria celulozei și hîrtiei se 
va acționa pentru diminuarea consumu
rilor specifice, concomitent cu reducerea 
gramaj elor, creșterea proporției de ma
teriale refolosibile, precum și pentru 
sporirea mai accentuată a producției de 
hîrtii și cartoane tehnice și speciale.

11. Producția industriei ușoare va spori 
în cincinalul următor cu un ritm mediu 
anual de 5,5—5,8 la sută. Vor fi promova
te noi tehnologii neconvenționale, de 
mare eficiență. în industria textilă și de 
tricotaje se va extinde producția de arti
cole ușoare și cu grad ridicat de finisaj, 
neșiforiabile, într-o gamă coloristică va
riată. în ;producția 7 de.-confecții și de 
tricotaje .se vă pune accentul pe diversi
ficarea structurii sortimentale. La încăl
țăminte, blănărie și marochinărie vor fi 
asimilate noi produse, corespunzător ce
rințelor sezoniere și se va urmări extin
derea utilizării înlocuitorilor. Va crește 
producția de articole de uz casnic cu 
funcționalitate îmbunătățită. Se va extin
de, totodată, gama produselor din cerami
că fină, porțelanuri, sticlă; va începe 
fabricația de sticlă optică, iar producția 
de articole de cristal urmează' să spo
rească de peste 2 ori.

12. Producția industriei alimentare va 
crește cu un ritm mediu de 6,5—6.8 la 
sută și va fi orientată spre valorificarea 
superioară a resurselor interne de mate
rii prime. în vederea ușurării muncii în 
gospodăria casnică, producția de prepa
rate și semipreparate culinare va crește 
de aproape 2 ori. Se va extinde folosirea 
de substituenți ai zahărului, adjuvanți 
alimentari, esențe și uleiuri eterice, con
dimente din resurse naturale indigene. 
Va spori fabricația de alimente dietetice, 
produse cu conservare îndelungată și 
ambalate în vid.

13. Producția industriei mici va crește 
cu un ritm mediu anual de peste 6 la 
sută și va fi orientată în direcția valori
ficării materiilor prime și materialelor 
locale, a unor resurse agricole și sub
produse industriale.

acționa pentru chimizarea și mecanizarea 
completă a lucrărilor. Cantitatea de în
grășăminte chimice va ajunge la 3,5—4,0 
milioane tone substanță activă, revenind 
335—380 kg pe un hectar de teren 
arabil ; vor spori, de asemenea, livrările 
de substanțe chimice în sortimente care 
să,asigure.— împreună cu metodele bio
logice — combaterea bolilor, a dăunăto
rilor și buruienilor. Pînă la sfîrșitul cin
cinalului agricultura va dispune de 180 
mii tractoare și de o sistemă de mașini 
de' înaltă productivitate, care vor efectua 
simultan mai multe operațiuni.

2. în domeniul producției vegetale, 
pentru anul'1990 se prevăd recolte medii 
la hectar de 4 000—4 200 kg la grîu și 
secară, 5 500—6 000 kg. la porumb, 2 600— 
2 800 kg la floarea-soarelui, 2 600—2 840 
kg la soia, 40 000—42 000 kg la sfecla de 
zahăr, 26 000—28 000 kg la cartofi de 
toamnă, 28 000—30 000 kg la legume de 
cîmp. . '

Ținînd seama de structura suprafețe
lor și randamentelor prevăzute la hec
tar, se estimează obținerea următoarelor 
producții totale :

Niveluri în Media 1986—1990
1990 față de 1981—1985

— mii tone — — % —

3. Un accent deosebit se va pune pe 
dezvoltarea zootehniei, a cărei pondere 
în producția agricolă va ajunge în 1990 
la 46—48 la sută. ■

La sfîrșitul cincinalului, efectivele vor 
ajunge la 11 milioane bovine, 15 mili
oane porcine, 28 milioane ovine și ca
prine și la 80 milioane păsări ouătoare. 
Concomitent cu dezvoltarea rapidă a zoo
tehniei în sectorul socialist al agricul
turii — care va deține în continuare pon
derea principală — se va acorda o mai

U.M. Niveluri în 
1990

Carne în viu mii tone 3 900 — 4 000 138 — 141
Lapte de vacă mii hl. 84 000 — 87 000 146 — 151
Ouă mii. buc. 9 000 — 9 500 112 — 119
Lină tone 65 000 — 69 000 127—135

Creșterea animalelor, îndeosebi a 
bovinelor și ovinelor, va fi orientată cu 
precădere spre zonele cu pășuni și fi
nețe naturale de la deal și munte.

Se va intensifica dezvoltarea piscicul
turii prin amenajarea de noi bazine pis
cicole ; producția de pește din apele in
terioare se va mări la 185—200 mii tone.

SILVICULTURA, GOSPODĂRIREA 

APELOR Șl PROTECȚIA MEDIULUI 

Înconjurător
1. în domeniul silviculturii se va ac

ționa pentru înfăptuirea sarcinilor din 
„Programul național pentru conservarea 
și dezvoltarea fondului forestier în pe
rioada 197'6^2010“. Va fi pus în circuitul 
economic un volum de masă lemnoasă 
pentru producția industrială de 21,9 mi
lioane mc anual, urmărindu-se respec
tarea vîrstelor și diametrelor optime de 
tăiere. în cincinalul 1986—1990 vor fi 
reîmpădurite și împădurite toate supra
fețele prevăzute în program pentru 
această perioada. Arboretele degradate 
și slab productive vor fi substituite cu 
specii repede crescătoare. Se va inten
sifica recoltarea fructelor de pădure și 
plantelor medicinale din flora spontană, 
se vor dezvolta vînatul, precum și pes
cuitul în apele de munte.

2. în domeniul gospodăririi apelor se 
va acționa pentru realizarea prevederi
lor din programul național de perspec
tivă privind amenajarea bazinelor hidro
grafice. Vor fi realizate noi amenajări

TRANSPORTURI
Șl TELECOMUNICAȚII

1. Transportul feroviar va reprezenta 
în continuare principalul mijloc de 
transport intern. Creșterea volumului de 
activitate cu 10—13 la sută în 1990 față 
de 1985 va fi realizată prin dotarea în 
continuare cu vagoane de marfă de mare 
capacitate și cu o greutate specifică mâi 
redusă, cu- locomotive electrice și diesel- 
electrice perfecționate, precum și prin 
sporirea vitezelor de circulație pe baza 
extinderii tracțiunii electrice la aproape 
70 la sută, comparativ cu 57 la sută în 
1985.

2. Transportul rutier va fi limitat la 
strictul necesar pentru aprovizionările 
locale în interiorul județelor; se vor 
lua măsuri pentru utilizarea largă a 
autocamioanelor de mare capacitate, 
echipate cu 1-2 sau chiar mai multe re
morci, folosirea eficientă a tuturor auto
vehiculelor, creșterea indicilor de utili
zare a acestora și reducerea distanței 
medii de transport.

3. O dezvoltare puternică va cunoaște 
traficul fluvial pentru care se prevede o 
creștere cu 30—35 la sută a volumului 
mărfurilor transportate, urmînd să se

INVESTIȚII-
Pentru înfăptuirea, programului de 

dezvoltare economico-socială a țării, în 
viitorul cincinal se va realiza un volum 
de investiții de 1 350—1 400 miliarde lei.

1. Cea mai mare parte a resurselor — 
circa' 90 la sută — vor fi îndreptate spre 
creșterea potențialului productiv al eco
nomiei. Se vor executa importante lu
crări pentru punerea în valoare a noi 
rezerve de minerale utile și resurse ener
getice. în industrie, investițiile noi vor 
fi orientate cu prioritate pentru lucrări 
de modernizări și reutilări prin care să 

mare atenție creșterii șl îngrășării ani
malelor în gospodăriile personale ale 
membrilor cooperatori și ale producăto
rilor particulari. In 1990, producțiile me
dii animaliere vor ajunge, în unitățile 
agricole de stat, la 4 500—5 000 litri lap
te pe vacă, circa 5 kg lină și 225—230 
ouă. iar în cooperativele agricole de pro
ducție la 2 700—3 000 litri lapte pe vacă, 
circa 3,5 kg lină și 220—225 ouă. La ni
velul acului 1990, producțiile totale ur
mează să ajungă la :

Media 1986—1990
față de 1981—1985

- % ~

Se vor lua. de asemenea, măsuri pen
tru dezvoltarea sericiculturii; producția 
de gogoși de mătase va atinge în 1990 
peste 15 mii tone. în domeniul apicul
turii se vor crea condiții ca producția 
de miere să ajungă la 19—20 mii tone. 
Va fi extinsă creșterea animalelor cu 
blănuri prețioase și a iepurilor de casă.

de lacuri de acumulare cu folosință com
plexă, însumînd o capacitate de 2,7 mi
liarde mc și lucrări de regularizare a 
cursurilor de apă pe 700 km ; prin îndi
guiri și supraînălțări de diguri pe 5'00 
km se vor scoate de sub efectul inunda
țiilor 200 mii hectare. Vor fi întreprinse 
măsuri hotărîte pentru reducerea consu
murilor specifice și creșterea • gradului 
de recirculare a apei.

3. în domeniul protecției mediului în
conjurător se va acționa pentru respec
tarea strictă a limitelor admisibile în 
procesele generatoare de noxe, promo
varea de tehnologii nepoluante, con
struirea de noi stații de epurare a ape
lor, de instalații pentru recuperarea 
substanțelor utile din gazele evacuate în 
atmosferă, prevenirea degradării fondu
lui funciar, protecția faunei, a pădurilor 
și .vegetației din rezervații, parcuri și 
locuri de agrement, introducerea unor 
mijloace de transport nepoluante.

folosească în mai mare măsură Dunarea 
și să se exploateze intensiv canalul Du
năre—Marea Neagră! Flota fluvială va 
fi dotată cu aproape 430 mii tone nave 
nepropulsate și 150 mii CP remorchere 
și împingătoare. în cincinalul următor va 
intra în funcțiune' ramificația Poarta 
Albă—Midia—Năvodari a canalului Du
năre—Marea Neagră.

4. Transportul maritim va crește în 
cincinalul viitor cu 75—80 la sută. Capa
citatea flotei vă ajunge în 1990 la 
7,5—8,0 milioane’tdw, ceea ce va asigura 
practic preluarea integrală a mărfurilor 
de comerț exterior care se derulează pe 
această cale, precum și disponibilități 
pentru servicii și compensări de trans
port. Se va dezvolta în continuare capa
citatea portuară.

5. Transportul aerian va asigura nece
sitățile interne, concomitent cu intensi
ficarea folosirii avioanelor pentru tu
rismul internațional.

6. Activitatea de poștă șl telecomu
nicații va crește > în viitorul cincinal ’ ou 
30—35 la sută, extinzîndu-se tehnicile 
noi de teletransmisie.

CONSTRUCȚII
se asigure o mai bună profilare, integra
re, și specializare a producției.

Un volum de peste 190 miliarde lei este 
alocat pentru dezvoltarea agriculturii, 
pentru înfăptuirea programului de îm
bunătățiri funciare și mecanizarea com
pletă a lucrărilor agricole..

Investițiile alocate pentru construcții 
de locuințe, învățămînt, cultură, ocro
tirea sănătății, educație fizică și sport 
vor însuma aproape 135 miliarde lei.

2. în activitatea de construcții, accen-
(Continuare in pag. a lV-a)

desfășurarea unei activități eficiente, de 
înaltă rentabilitate, aplicarea fermă a

în cincinalul 1986—1990, producția- 
marfă industrială urmează să crească 
într-un ritm mediu anual de 6,0—6,5 la

1. O sarcină prioritară a cincinalului 
1986—1990 este dezvoltarea bazei de ma
terii prime minerale și de energie în ve
derea asigurării în cit mai mare măsură 
din resurse proprii a necesarului econo
miei. în cadrul programului de cercetare 
geologică se va pune accentul pe creș
terea rezervelor de țiței și gaze natu
rale, cărbuni, combustibili pentru centra
lele nuclearoelectrice, minereuri feroase 
și neferoase, substanțe nemetalifere.

2. în industria extractivă se prevede 
aplicarea pe scară largă a metodelor de 
exploatare de mare productivitate. Pro
ducția de lignit și cărbune brun, de 84— 
89 milioane tone, se va realiza în pro
porție de peste două treimi în cariere. 
La huilă întreaga producție bruta va fi 
supusă spălării în vederea creșterii în 
continuare a cantității de cărbune coc- 
sificabil. în cincinalul viitor se va dez
volta extracția de șisturi bituminoase, 
cariera de la Anina atingînd capacitatea 
de profil. Nivelurile prevăzute pentru 
extracția de țiței au în vedere intensi
ficarea forajului pe structurile' de 
mare adîncime și pe platforma continen
tală maritimă, precum și creșterea fac
torului final de recuperare a rezervelor 
din zăcăminte, de la 33 la sută, cît re
prezintă în prezent, la circa 40 la sută 
în anul 1990. Producția de gaz metan 
va fi limitată la 22 miliarde mc/an în 
scopul menținerii unui grad corespunză
tor de asigurare cu rezerve. în sectorul 
minereurilor neferoase, creșterea pro
ducției va fi realizată în principal prin 
dezvoltarea accentuată a extracției- de 
minereuri cuprifere sărace. Va fi dez
voltată producția de substanțe nemeta
lifere, cu deosebire a sortimentelor de 
calitate superioară.

3. Dezvoltarea bazei energetice se va 
realiza prin valorificarea eficientă a tu
turor tipurilor de resurse primare, în 
special a'lignitului și șisturilor bitumi
noase, extinderea construcției de hidro
centrale, accelerarea . programului de 
realizare a centralelor nuclearoelectrice, 
amplificarea folosirii surselor noi de 
energie — solară, geotermică, a vîntului, 
biogazul și biomasa — mărirea randa
mentelor de conversie a energiei prima
re prin extinderea producerii combi
nate a energiei electrice și termice, re- 
ducîndu-se la minimum utilizarea hi
drocarburilor. în cadrul producției de 
energie electrică se vor realiza 21—22 
miliarde kWh în centrale nuclearoelec
trice și aproape 38 miliarde kWh pe 
bază de cărbuni și șisturi bituminoase. 
Vor fi elaborate soluții pentru funcțio
narea optimă a sistemului electroener- 
getic național, sporirea randamentelor 
instalațiilor energetice, diminuarea con
sumurilor proprii tehnologice în centra
le și a pierderilor în rețelele electrice 
de transport.

4. Industria metalurgiei feroase se va 
dezvolta într-un ritm mediu anual de
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DIRECTIVELE CONGRESULUI AL XIII-LEA
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

cu privire ia dezvoltarea economico-socială a României in cincinalul
1986-1990 și orientările de perspectivă pînă in anul 2000

(Urmare din pag. a IlI-a)
tul se va pune pe industrializarea lu
crărilor, eliminarea supradimensionări
lor și folosirea unor soluții constructive

Dezvoltarea județelor
■ • . . ț

și sistematizarea
economico-socială a teritoriului

în cincinalul viitor va continua poli
tica de amplasare rațională a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul țării, asi- 
gurîndu-se realizarea în fiecare județ a 
unui volum de activitate economică pe

Volumul de activitate economică 
pe locuitor — lei

Număr de județe
1980 1985 1990

— Pînă la 80 000 30 10 _
— 80 001— 90 000 5 9 4
— 90 001—100 000 2 6 8
— Peste 100 000 4 16 29

Corelat cu programele de dezvoltare 
economico-socială a județelor, vor inter
veni îmbunătățiri în utilizarea forței de 
muncă, sporind în continuare gradul de 
ocupare a acesteia. în cursul cincinalu

Comerțul exterior
și cooperarea economică 

internațională
Ii O orientare de bază a viitorului 

cincinal este participarea tot'măi'activă; 
a României la circuitul economic mon
dial. țara noastră va extinde în con
tinuare relațiile economice cu toate sta
tele pe baza principiilor respectării in
dependenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reciproc.

Vor fi amplificate în continuare 
schimburile comerciale și cooperarea cu 
toate țările socialiste — care vor con
tinua să dețină ponderea principală în 
comerțul nostru exterior.

România va acționa consecvent pentru 
extinderea și adîncirea colaborării eco
nomice și tehnico-științifice în cadrul 
C.A.E.R. în interesul dezvoltării econo- 
mico-sociale a fiecărei țări membre, al 
edificării cu succes a noii orînduiri, al 
Întăririi prestigiului socialismului în 
lume. ■'

Se vor lărgi relațiile economice cu 
țările în' curs de dezvoltare, întărindu-se 
solidaritatea și colaborarea cu acestea în 
scopul asigurării progresului economic și 
social , al țărilor 'noastre.

Totodată, România, pe baza principii
lor, politicii sale externe, va promova 
colaborarea economică și tehnico-știin- 
țifică cu țările capitaliste dezvoltate, cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orînduirea socială.

Se va urmări participarea largă a 
României la cooperarea și specializarea 
în producție cu alte țări, realizarea de 
acorduri de lungă durată, care să asigure 
dezvoltarea pe baze stabile, de perspec
tivă, atît a exporturilor, cît și a im
porturilor.

Populația, forța de muncă, 
formarea și perfecționarea

pregătirii
1. Pe baza dezvoltării generale econo- 

mico-sociale a țării, a amplului program 
de măsuri privind întărirea familiei, 
creșterea natalității, ocrotirea mamei și 
copilului, se estimează că populația to
tală a țării va ajunge în anul 1990 la 
24 milioane locuitori.

2. Populația ocupată în economia na
țională va ajunge în 1990 la 11,5 mi
lioane persoane, reprezentînd 48 la sută 
din populația totală a țării. Din totalul 
populației ocupate, circa 73 la sută 
urmează să lucreze în ramurile neagrico
le, iar în agricultură 27 la sută, asigurîn- 
du-se îmbunătățirea structurii pe vîrste 
a populației active din acest sector.

în cincinalul viitor, numărul persona
lului muncitor va ajunge la 7,8—7,9 
milioane persoane, prin crearea de noi 
locuri de muncă ; se va acționa, în con
tinuare, pentru realizarea unor propor
ții' optime între principalele categorii de 
persoane, prin creșterea ponderii celor 
care participă nemijlocit în producție.

Asigurarea necesarului de cadre im
pune formarea profesională a unui nu
măr de aproape 2 milioane persoane. în 
cincinalul 1986—1990 vor fi pregătiți 

1.

mai eficiente, promovarea tehnologiilor 
de execuție de mare randament, creș
terea accentuată a productivității mun
cii, tipizarea construcțiilor în toate sec
toarele de activitate.

locuitor de cel puțin 80 000 lei anual. Ca 
urmare, în cincinalul 1986—1990 vor in
terveni schimbări importante în ceea ce 
privește nivelul de dezvoltare al jude
țelor : 

lui viitor, prin dezvoltarea orașelor și 
transformarea unor centre comunale în 
orășele agroindustriale, populația din 
mediul urban va atinge o pondere de 
57—58 la sută.

2. Un obiectiv-primordial îl' constituie 
realizarea unei balanțe comerciale' ex
cedentare, care să asigure o balanță de 
plăți activă și să permită lichidarea da
toriei externe în primii ani ai cincinalu
lui, consolidarea rezervelor valutare 
ale țării. Volumul comerțului exterior va 
spori cu circa 41—45 la sută față de pe
rioada 1981—1985. O atenție deosebită 
se va acorda exportului, care va înre
gistra o dinamică mai accentuată, de 
52—56 la sută.

3. Cooperarea economică și tehnico- 
științifică va ocupa, și în anii viitori, un 
loc important în relațiile cu alte țări, 
urmînd să aducă o contribuție esențială 
la acoperirea necesarului de materii pri
me și resurse energetice, la specializa
rea reciproc avantajoasă a producției. Se 
vor extinde formele superioare de co
operare — construirea și exploatarea în 
comun a unor capacități de producție, 
înființarea de societăți mixte pentru ex
portul unor produse, executarea în co
mun a unor obiective pe terțe piețe — 
asigurîndu-se ridicarea substanțială a 
eficienței economice a acestei activități.

4. România va acționa în continuare 
pentru lichidarea subdezvoltării și in
staurarea în viața internațională a unei 
noi ordini economice, care să permită 
dezvoltarea schimburilor pe baze echi
tabile și deplin democratice, să asigure 
participarea activă și în condiții de avan
taj reciproc a tuturor țărilor la circuitul 
economic mondial, accesul fără restric
ții la știința și tehnologiile moderne, 
eliminarea oricăror bariere și discrimi
nări în raporturile dintre state, să favo
rizeze stimularea cursului spre colabo
rare, destindere și securitate, consolida
rea păcii în lume.

cadrelor
peste 1 200 mii muncitori calificați, teh
nicieni și maiștri și 146 mii ingineri și 
alte cadre de specialiști cu studii supe
rioare, îndeosebi pentru ramurile de 
bază -» construcția de mașini, metalur
gia, industria minieră, petrolieră, chi
mică, a materialelor de construcții. De 
asemenea, se va asigura formarea a 590 
mii persoane calificate pentru agricul
tură.

3. Se va dezvolta în continuare în- 
vățămîntul pe baza politehnizării și in
tegrării strînse cu producția și cerce
tarea.

în treapta I a învățămîntului liceal 
vor fi cuprinși toți absolvenții clasei a 
VIII-a ; din numărul total al acestora 
peste 90 la sută vor urma licee indus
triale și agroindustriale. La sfîrșitul 
cincinalului viitor, în învățămîntul de 12 
ani vor fi cuprinși la cursurile de zi și 
serale circa 60 la sută din absolvenții 
treptei I. Învățămîntul profesional va 
contribui, în mai mare măsură, la asigu
rarea muncitorilor calificați, școlarizîn- 
du-se anual circa o treime din tinerii ce 
au absolvit 10 clase. Se va perfecționa și 
moderniza învățămîntul superior în con

cordanță cu nevoile economiei naționale 
și cerințele celor mai noi cuceriri ale 
științei, tehnicii și culturii.

4. Programele de perfecționare a pre
gătirii profesionale vor cuprinde anual

Venitul național, nivelul de trai 
și ridicarea calității vieții

1. Ca rezultat al dezvoltării producției 
materiale și creșterii eficienței economice 
în toate sectoarele de activitate, venitul 
național va spori într-un ritm mediu 
anual de 7,6—8,3 la sută, superior celui 
al produsului social.

2. în cincinalul 1986—1990 se va asigura 
menținerea nivelului de trai realizat și 
creșterea veniturilor populației, a retri
buției reale pe măsura sporirii venitului 
național și a productivității munci;, a 
reducerii costurilor de producție și îndeo
sebi a cheltuielilor materiale, a dezvol
tării generale a societății. Se vor asigura 
în continuare, prin aplicarea fermă a 
principiilor sistemului socialist de retri
buire, corelații stimulative între venituri
le diferitelor categorii de personal. Cores
punzător cerințelor obiective ale dezvol
tării echilibrate a economiei, va fi pro
movat cu strictețe principiul creșterii 
mai rapide a productivității muncii în 
raport cu sporirea retribuției, realizîn- 
du-se astfel o corelare corespunzătoare 
între fondurile alocate pentru ridicarea 
nivelului de trai și sursele de acoperire 
a acestora.

Vor spori, de asemenea, veniturile reale 
ale țărănimii provenite din munca în coo
perativele agricole de producție și din 
gospodăriile personale, ca urmare a creș-

III
ORIENTĂRILE DE PERSPECTIVĂ ALE DEZVOLTĂRII

ECONOMICO-SOCIALE A ROMÂNIEI
ÎN PERIOADA 1991-2000

Dezvoltarea economico-socială a Româ
niei în perspectiva anilor 2000 se va 
realiza pe baza concepției revoluționare, 
științifice, elaborate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, a Progra
mului partidului cu privire la căile e- 
dificării societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării spre comurijsm, 
avîndu-se in vedere, în acest scop, o ac
centuare și mai puternică a laturilor ca
litative ale activității în toate domenii
le vieții economice și sociale, o crește
re substanțială a productivității muncii, 
îndeosebi prin promovarea largă în pro
ducție a celor mai noi cuceriri, ale știin
ței și tehnicii moderne. Se va asigura 
— odată cu dezvoltarea puternică a for
țelor de producție — perfecționarea con
tinuă a raporturilor sociale, creșterea gra
dului de civilizație materială și spiritua
lă a vieții întregului popor, ridicarea pa
triei pe culmi tot mal înalte de progres 
și civilizație. '

în scopul asigurării bazei energetice 
și de materii prime pentru dezvoltarea 
dinamică a economiei naționale, se va 
încheia practic investigarea complexă a 
potențialului național de resurse mine
rale, a structurilor geologice, inclusiv de 
mare adîncime, precum și a platformei 
maritime continentale. Vor fi intensifi
cate eforturile pentru valorificarea com
pletă a substanțelor utile din zăcămin
tele descoperite, pentru reciclarea pro
ductivă a tuturor materiilor prime șl 
materialelor refolosibile.

încheierea în linii mari pînă în 1990 
a construcției centralelor termoelectrice 
pe cărbuni și-șisturi bituminoase va ac
centua rolul acestor combustibili în ba
lanța energetică a țării. Pînă în 1995 se 
va finaliza execuția programului aprobat 
de centrale nuclearoelectrice, urmînd să 
se pregătească premisele pentru trecerea 
la noile generații de reactori. în dece
niul viitor vor fi practic terminate lu
crările de organizare hidroenergetică a 
teritoriului, asigurîndu-se folosirea com
plexă a resurselor de apă pentru produc
ția de energie electrică, nevoile indus
triei și agriculturii, consumul populației. 
Vor fi amplificate cercetările pentru va
lorificarea noilor surse de energie — so
lară, geotermală, a vîntului, biomasa, 
biogazul, hidrogenul.

Industria își va aduce în continuare 
contribuția determinantă la progresul ge
neral al forțelor de producție, la întrea
ga dezvoltare economico-socială a patriei 
noastre. în următorii 15 ani, producția- 
marfă industrială va crește de 2,1—2,4 
ori, ajungi nd la sfîrșitul secolului la 
2 800—3 200 miliarde lei. Se va accen
tua procesul de dezvoltare intensivă și 
calitativă a industriei, de creștere pu
ternică a ramurilor care încorporează 
cele mai noi cuceriri ale științei și teh
nologiei — metalurgia produselor spe
ciale, chimia de sinteză fină și mic to
naj, electronica, microelectronica, meca

circa 3 milioane persoane. Se va pune 
accentul pe însușirea mai multor meserii, 
creîndu-se astfel condiții pentru adapta
rea rapidă la nevoile producției mate
riale.

terii producției agricole vegetale și ani
male.

Se va asigura o stabilitate corespunză
toare a prețurilor cu amănuntul și a ta
rifelor pentru servicii, indicele acestora 
urmînd să se încadreze strict în limitele 
planificate de 1,1—1,3 la sută anual.

3. Volumul desfacerilor de mărfuri cu 
amănuntul prin comerțul socialist va 
spori cu 9—10 la sută față de 1985. Pen
tru produsele alimentare se vor realiza 
prevederile programului de alimentație 
științifică a populației, care urmărește 
satisfacerea echilibrată a cerințelor de 
consum ale tuturor membrilor societății 
noastre, în condițiile eliminării oricărei 
forme de risipă.

O atenție deosebită se va acorda in
troducerii în fabricație a unor bunuri de 
folosință îndelungată cii caracteristici 
tehnice superioare și consumuri mai re
duse de materiale și energie. Se va dez
volta rețeaua comercială, asigurîndu-se 
amplasarea judicioasă a unităților pe te
ritoriu, în concordantă cu dezvoltarea so- 
cial-economică a fiecărui județ și loca
litate.

4. Volumul prestărilor de servicii va 
spori, în cincinalul următor, cu 68—76 la 
sută prin diversificarea acestora și creș

nica de precizie, producția de mașini și 
utilaje de înaltă performanță și comple
xitate — asigurîndu-se valorificarea cu 
maximă eficiență a resurselor materia
le și muncii sociale, o înaltă competiti
vitate tehnico-economică a produselor 
românești. Se va generaliza acțiunea de 
automatizare și robotizare a producției 
și altor activități economico-sociale, va 
fi perfecționat sistemul informatic na
țional, întemeiat pe o rețea judicios di
mensionată și interconectată de calcula
toare și alte echipamente electronice.

Agricultura va continua să se dezvol
te intensiv, asigurind pe deplin nece
sitățile de consum ale populației, ale 
aprovizionării industriei cu materii pri
me. precum și alte cerințe ale econo
miei naționale.

Producția agricolă va crește. în ur
mătorii 15 ani, de 1,9—2,0 ori. Se va în
cheia practic procesul de organizare a 
teritoriului, de amenajare a solului și 
de irigare a tuturor suprafețelor cu con
diții adecvate, în vederea sporirii po
tențialului productiv și folosirii eficiente 
a întregului fond funciar.

Ca urmare a realizării acestui pro
gram, a generalizării încă în actualul de
ceniu a mecanizării complexe și chimi
zării producției, a introducerii pe sca
ră largă a cuceririlor agrotehnicii mo
derne. se va asigura obținerea unor re
colte înalte și stabile Ia cereale — de 
cel puțin 35 milioane tone anual. Se va 
asigura, de asemenea, un nivel ridicat 
al producției de plante tehnice, legume, 
struguri și fructe.

în zootehnie, efectivele la care se va 
ajunge încă de la începutul deceniului 
următor — de peste 11 milioane de bovi
ne. 15 milioane porcine. 28 milioane ovi
ne și caprine, peste 80 de milioane de 
păsări ouătoare — corespund pe deplin 
condițiilor țării noastre și asigură inte
gral cerințele economiei naționale. Se va 
pune, în continuare, un accent deose
bit pe îmbunătățirea calitativă a struc
turii efectivelor de animale, pe apli
carea metodelor genetice și crearea de 
noi rase cu potențial biologic ridicat.

în această perioadă activitatea de cer
cetare științifică va cunoaște o dezvol
tare puternică, avînd un rol fundamental 
în asigurarea progresului economico-so- 
cial, multilateral al țării, în perfecțio
narea bazei tehnico-materiale a indus
triei și agriculturii, a tuturor ramurilor 
economiei în valorificarea superioară a 
bogățiilor naționale și realizarea de noi 
surse de materii prime, materiale șl ener
gie, în obținerea de noi descoperiri 
științifice.

..Cercetarea științifică are ca orientare 
fundamentală studierea tot mai aprofun
dată a structurii materiei, a proceselor fi- 
zico-chimice, biochimice și de inginerie 
genetică, ca pe această bază să se confe
re noi proprietăți, superioare, unor ma
teriale utile, asigurîndu-se atît satisfa
cerea necesităților societății noastre, cît și 

terea cu prioritate a celor solicitate mai 
intens de populație. Se va amplifica ac
tivitatea de turism și agrement, asigu
rîndu-se condiții tot mai bune de odih
nă și recreare pentru masele largi de oa
meni ai muncii.

5. în perioada 1986—1990 vor continua 
să se îmbunătățească condițiile de locuit 
prin realizarea a 725 mii locuințe noi.

6. înfăptuirea programului de crește
re mai accentuată a productivității mun
cii va crea condițiile pentru generaliza
rea treptată în întreaga economie a săp- 
tăminii de lucru de 44 ore, astfel îneît 
oamenii muncii vor beneficia, în afara 
duminicilor, de 2 zile libere pe lună.

7. Se va îmbunătăți în continuare sis
temul de ocrotire a sănătății, prin fo
losirea mai bună a puternicei baze ma
teriale de care dispunem în acest im
portant sector al vieții sociale, se va 
perfecționa activitatea tuturor unităților 
sanitare, ac.ordîndu-se prioritate acțiuni
lor profilactice, de prevenire a cauzelor 
care influențează negativ sănătatea pu
blică, asigurării unei structuri viguroase 
a populației.

8. Va fi dezvoltată activitatea politi- 
co-educativă pentru creșterea conștiinței 
socialiste a maselor și formarea omu
lui nou. Se va acorda o deosebită aten
ție în continuare organizării și desfășu
rării în bune condiții a Festivalului na
țional „Cîntarea României" și a compe
tiției sportive de masă „Daciada" în ve
derea stimulării și afirmării talentelor și 
energiilor creatoare ale întregului popor 
în opera de construcție a noii orînduiri. 
Se vor crea. în continuare, condiții pen
tru dezvoltarea culturii și artei socialiste, 
înflorirea întregii vieți spirituale a po
porului, se va intensifica activitatea de 
formare a oamenilor muncii în spiritul 
înaltului umanism al societății noastre, 
al principiilor eticii și echității socia
liste.

creșterea contribuției științei naționale la 
îmbogățirea tezaurului cunoașterii uni
versale. Cercetarea științifică româneas
că va participa în mod susținut la efor
turile internaționale pentru studiul bio
sferei, oceanului mondial, scoarței teres
tre, precum și în domeniul spațial.

în învățămînt se va asigura generali
zarea celei de-a doua trepte a liceului, 
întregul tineret va fi cuprins în învăță
mîntul de 12 ani- învățămîntul va trebui 
să asigure ca tinerii să fie pregătiți în 
mai multe meserii și specialități, pentru 
a putea astfel trece mai ușor de la o ac
tivitate la alta, în raport cu cerințele 
concrete ale producției și vieții sociale, 
învățămîntul superior se va dezvolta pe 
baza integrării tot mai profunde cu cer
cetarea și producția, acoperind integral 
necesitățile de cadre pentru toate sec
toarele activității economico-sociale.

Sistemul de reciclare va fi astfel orga
nizat îneît să permită adaptarea operativă 
a oamenilor muncii la mutațiile profesio
nale impuse de progresul tehnic. Ridi
carea nivelului de pregătire a întregii 
populații va reprezenta o modificare ca
litativă în caracterul diviziunii muncii, 
contribuind atît la afirmarea personali
tății umane, cît și la satisfacerea în 
condiții superioare a intereselor și cerin
țelor generale ale societății.

Dezvoltarea intensivă a forțelor de 
producție se va materializa într-o creștere 
mai accentuată a eficienței activității 
economice. Mecanizarea complexă și au
tomatizarea proceselor de fabricație, ri
dicarea continuă a calificării cadrelor, 
aplicarea în toate unitățile a metodelor 
moderne de organizare științifică a pro
ducției vor asigura creșterea puternică 
a productivității muncii, la nivelul celor 
mai bune rezultate realizate pe plan ge
neral.

întreaga dezvoltare a producției indus
triale în viitorul deceniu se va realiza pe 
seama valorificării mai eficiente a mate
riilor prime, materialelor și energiei.

Se va acționa cu fermitate pentru ri
dicarea continuă a nivelului tehnic și ca
litativ al producției, corespunzător celor 
mai noi cuceriri ale științei și tehnologiei 
moderne, asigurind produselor românești 
o înaltă competitivitate pe plan interna
țional.

Structura și înaltul nivel tehnologic al 
economiei noastre naționale vor asigura 
o participare tot mai intensă a României 
la diviziunea internațională a muncii, la 
cooperarea în producție, știință și tehni
că, pe baze stabile și de lungă durată, 
cu statele membre ale C.A.E.R. și cele
lalte țări socialiste, cu toate țările lumii, 
fără deosebire de orînduire socială. Va 
spori și mai mult participarea României 
la schimbul de valori materiale și spiri
tuale, la eforturile pentru făurirea unei 
lumi a păcii, înțelegerii și colaborării în
tre popoare.

Dezvoltarea producției de bunuri ma
teriale și servicii, sporirea eficienței ac
tivității economice și reducerea în conti
nuare a ponderii cheltuielilor materiale 
în produsul social vor determina în ur
mătorii 15 ani o creștere de 2,3—2,6 ori a 
venitului național. Pînă la sfîrșitul aces
tui secol, în România se va realiza un 
venit național pe locuitor de 72—82 mii 
lei anual. în întreaga sa politică, partidul 
va urmări cu consecvență îmbinarea ar
monioasă a intereselor imediate și de 
perspectivă ale societății noastre, asigu
rind o corelație optimă între fondul de 
consum și fondul de dezvoltare econo
mico-socială.

Se va realiza o înaltă calitate a vieții 
întregului popor, un nivel de trai carac
terizat prin consumuri raționale de pro
duse agroalimentare, mărfuri industriale 
și servicii, asigurîndu-se condițiile pentru 
satisfacerea cerințelor științific funda
mentate ale tuturor categoriilor popu
lației, pentru înflorirea deplină, fizică și 
intelectuală, a personalității umane.

Se va asigura dezvoltarea și moderni
zarea în continuare a sistemului de ocro
tire a sănătății publice; punîndu-se ac
centul pe prevenirea și combaterea îm
bolnăvirilor, pe dezvoltarea sănătoasă și 
viguroasă a poporului nostru.

Va fi soluționată pe deplin problema 
locuințelor, asigurîndu-se în medie pen
tru fiecare locuitor o suprafață locuibilă 
de 14 metri pătrați, care, împreună cu 
dependințele, va totaliza circa 18—20 me
tri pătrați pentru fiecare persoană.

Se va încheia procesul de organizare 
teritorială și de sistematizare a tuturor 
localităților țării. Ca rezultat al acestui 
proces, al mecanizării lucrărilor agricole, 
al ridicării economice și sociale a tuturor 
localităților, se va realiza o apropiere 
tot mai mare a condițiilor de muncă și 
de viață de la sate de cele de la orașe.

Pe baza dezvoltării și modernizării for
țelor de producție, a mecanizării și auto
matizării proceselor de muncă, a crește
rii productivității și a întregii activități 
economico-sociale se vor produce noi 
schimbări pe calea lichidării deosebirilor 
esențiale dintre munca fizică și cea in
telectuală, a deosebirilor dintre clase, se 
va realiza o tot. mai strinsă apropiere 
între muncitorime, țărănime și intelec
tualitate, între toate categoriile sociale, ' 
ceea ce va determina întărirea unității; > ' 
și -coeziunii întregului popor, omogeni
zarea crescândă, pe o bază nouă, a so
cietății noastre socialiste.

Se vor perfecționa, în continuare, re
lațiile de producție și sociale, va fi ridi
cată la un nivel și mai înalt activitatea 
întregului sistem al organismelor demo
crației noastre muncitorești, revoluțio
nare, participarea unită a tuturor catego
riilor de oameni ai muncii — în calita
tea lor de producători, proprietari și be
neficiari nemijlociți a tot ceea ce se 
realizează în țara noastră — la condu
cerea vieții economice și sociale, a so
cietății, la făurirea în mod conștient a 
destinului nou, socialist și comunist, al 
României.

România se va înfățișa la sfîrșitul a- 
cestui secol ca o țară socialistă multila
teral dezvoltată, atît din punct de ve
dere al industriei, agriculturii, învăță- 
mîntului, științei și culturii, cît și al ni
velului general de viață și de civilizație 
al poporului. Pe această bază se vor 
crea condițiile materiale necesare care 
vor asigura trecerea la înfăptuirea și la 
manifestarea tot mai largă în societatea 
noastră a principiilor comuniste de re
partiție, de muncă și de viață, în toate ' 
domeniile de activitate.

★

înfăptuirea obiectivelor fundamentale 
ale dezvoltării economico-sociale în cin
cinalul 1986—1990 și în perioada de 
perspectivă va asigura ridicarea Româ
niei pe trepte tot,, mai înalte de progres 
și prosperitate, va duce la întărirea și 
mai puternică a statului nostru socialist, 
a forței economice și sociale a socie
tății noastre. în centrul eforturilor în
tregului popor se va situa consolidarea 
tuturor realizărilor obținute în edificarea 
noii orînduiri, întărirea pozițiilor Româ
niei de țară socialistă mediu dezvoltată 
și trecerea ei într-un stadia nou, supe
rior — cel de țară sooialistă dezvoltată. 
Se va afirma astfel tot mai puternic su
perioritatea noii orînduiri sociale, care 
asigură punerea deplină în valoare a 
bogățiilor naționale în folosul întregii 
societăți, o viață liberă și fericită pen
tru toți cei ce muncesc, îndeplinirea ce
lor mai nobile idealuri de dreptate și 
echitate socială.

Nu există nici o îndoială că întreaga 
noastră clasă muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, în de
plină unitate, sub conducerea consec
ventă și clarvăzătoare a Partidului Co
munist Român, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre — vor acționa, ca și pînă acum, 
cu toată hotărîrea și își vor consacra în
treaga putere de muncă și creație, talen
tul și priceperea înfăptuirii neabătute a 
mărețelor obiective ce vor fi adoptate 
de Congresul al XIII-lea al partidului, 
asigurind astfel întărirea forței mate
riale și spirituale a patriei, a indepen
denței și suveranității naționale, creș
terea contribuției României la politica 
de colaborare, securitate și pace, la pro
gresul general al umanității, înaintarea 
fermă a țării pe calea societății socia
liste multilateral dezvoltate, a înfăp
tuirii visului de aur al omenirii — co
munismul.
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SOLEMNITATEA DECORĂRII TOVARĂȘULUI GHEORGHE RADULESCU
»

(Urmare din pag. I)
Alexandrina Găinușe. Manea Mă- 
nescu. Paul Niculescu.. Gheorghe 
Oprea. Gheorghe Pană. Ion Pățan, 
Dumitru Popescu. Stefan Andrei. 
Ștefan Bîrlea. Mihai Gere. Suzana 
Gâdea, Ana Mureșan, Elena Nae, 
Ion Radu. loan Totu, Ion Ursu,

Richard Winter. Silviu Curticeanu, 
Constantin Radu. )

Mulțumind, tovarășul Gheorghe 
Rădulescu a exprimat profunda sa 
recunoștință conducerii partidului, 
personal tovarășului Nicolae 
CeaUșescu. pentru înalta distincție 
ce i-a fost acordată. •

A luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. care a fe
licitat cu căldură pe sărbătorit.

Tovarășii din conducerea de partid 
și de stat au adresat, de asemenea, 
tovarășului Gheorghe Rădulescu 
cordiale felicitări, ’i-au urat multă 
sănătate si putere de muncă, noi 
succese în activitatea sa.

SCRISOAREA
Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R.

Dragă tovarășe Rădulescu,
Ne face o deosebită plăcere ca, in numele Comi

tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., să-ți adresăm, 
la împlinirea vîrstei de 70 de ani, cele mai calde 
felicitări și urări de sănătate, viață îndelungată și 
fericită. .

Cu acest prilej sărbătoresc dorim să exprimăm, 
încă o dată, stima și aprecierea noastră pentru înde
lungata activitate pe care ai desfășurat-o și o des- 
fășori în slujba idealurilor nobile ale partidului, ale 
edificării socialismului și comunismului pe pămîntul 
patriei. Participant, încă din tinerețe, la lupta dusă de 
partid împotriva exploatării și asupririi burghezo-mo- 
șierești, a fascismului și războiului, ai adus - după 
victoria revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă - în funcțiile de răs
pundere ce ți-au fost încredințate - ca membru al 
Comitetului Politic Executiv' al C.C. al P.C.R. și vice

președinte al Consiliului de Stat - o contribuție de 
seamă Io transpunerea în viață a politicii partidului 
și statului nostru, de dezvoltare economică și socială 
a României, de creștere a nivelului de trai, material 
și spiritual al poporului, de colaborare și pace în 
lume.

Iți dorim în continuare, dragă tovarășe Rădulescu, 
ani mulți, încununați de satisfacții și realizări tot mai 
mari în activitatea viitoare, în lupta și munca pe care 
întregul nostru partid și popor o desfășoară pentru 
înfăptuirea istoricei opere de construcție a socialis
mului și comunismului pe pămîntul României, pentru 
intîmpinarea celui de-al Xlll-lea Congres al partidului 
cu noi și mari realizări în toate domeniile de acti
vitate.

La această aniversare a zilei de naștere, îți adresăm, 
din toată inima, tovărășeasca și calda noastră urare : 
La mulți ani 1

COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cuvîntul tovarășului Gheorghe Rădulescu
Mult stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați to

varăși,

Vă rog să-mi permiteți să încep 
prin a vă mărturisi că mă simt 
profund mișcat și onorat, în cel mai 
înalt grad, de prezența secretarului 
general al partidului, președintele 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, a ce
lorlalți tovarăși și tovarășe din con
ducerea partidului și statului nostru 
la această aniversare.

Vă rog, de asemenea, să primiți, 
mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, sim
țămintele mele de gratitudine și re
cunoștință profundă pentru cele cu
prinse in scrisoarea ce mi-a fost 
adresată astăzi de Comitetul Politic 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, precum 
și pentru înalta distincție ce mi-a 
fost conferită cu acest prilej.

în continuare, tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, evocind activitatea des
fășurată, încă din anii tinereții, în 
rindurile partidului, a spus :

Generației din care fac parte i-a 
fost dăruit și un mare, rar privile
giu. Privilegiul de a participa la în
făptuirea unuia dintre actele istorice 
fundamentale ale României ■ eterne : 
eliberarea țării și â națiunii noastre 
de coșmarul fascismului și trecerea 
spre epoca socialistă. A fost țelul 
suprem al generației noastre — care 
nu a avut un dușman mai detestat 
decit fascismul. Și generația noastră 
a trăit bucuria de a-și vedea idealul 
transformat în faptă, prin munca 
eroică a poporului român, condus de 
comuniști. Iar generația noastră 
e mîndră că de peste cinci decenii 
i-a stat aproape, prin toate furtunile 
și izbînzile, ca un îndrumător 
înțelept, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Puține sînt în istorie generațiile 
care au trăit bucuria înfăptuirii 
idealurilor. Generația din care fac 
parte s-a bucurat de această favoare 
a destinului. Și este o ocazie, in care 
îmi face plăcere să repet, că în frun
tea destinului național, care se îm
plinește în societatea socialistă 
multilateral dezvoltată din țara 
noastră, se află de două decenii to
varășul Nicolae Ceaușescu, marele 
om de stat de dimensiuni mondiale.

Fiind la puține zile după jubileul 
celor patru decenii de la revoluția 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă, din 
August 1944, dați-mi voie, stimate 
tovarășe secretar general, să citez 
cuvintele pe care le-ați rostit cu 
acel prilej : „Generația noastră, a

revoluției și construcției socialiste, 
și-a făcut cu cinste datoria față de 
patrie, față de popor, față de cauza 
socialismului și' comunismului".

în continuare, vorbitorul a spus : 
Am avut bucuria să fiu, in anii 
aceia, printre activiștii mișcării re
voluționare de tineret din țara noas
tră, care am luat cunoștință de acti
vitatea, de pe atunci tumultuoasă, a 
militantului Nicolae Ceaușescu, as
tăzi președintele Republicii noastre. 
Cine a participat la puternica de
monstrație antihitleristă, antirăzboi
nică din Capitală de la 1 Mai 1939 
știe ce capacități politice, organiza
torice, propagandistice demonstrase 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în ca
drul nucleului de partid ce avusese 
sarcina să asigure succesul acestei 
acțiuni de masă, de anvergură euro
peană, a poporului român. Cine a 
cunoscut titanica muncă de refacere 
a Uniunii Tineretului Comunist în 
toamna anului 1939 știe că in centrul 
acesteia s-a aflat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Și mai știu toți cei tre- 
cuți prin acele bătălii revoluționare 
că tovarășa Elena Ceaușescu se 
afirma ca o dîrză și combativă mili
tantă; în împrejurări din cele mai 
grele.

Dacă în anii de demult al lupte
lor antifasciste, ai luptelor pentru 
dreptate, independență și pace . ale 
poporului român; am fost ,mindțu , că 
din.Tindurile paftidului 'se* 
asemenea militant! ‘ patrîoți,"revolu
ționari, in anii și mai mulți, și une
ori și mai grei, de după eliberare 
am avut fericirea de a-i cunoaște 
nemijlocit în acele colective din con
ducerea partidului în care am lucrat, 
în mod deosebit de la cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, care 
s-a dovedit a fi un adevărat rege
nerator al sistemului nostru ideolo
gic și politic, am activat în muncile 
încredințate de partid, sub condu
cerea permanentă a secretarului 
nostru general.

Este un adevăr, general recunosțut, 
că întreaga noastră dezvoltare poli
tică. economică și social-culturală 
după cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, remarcabilele înfăptuiri 
ale poporului român în crearea unei 
civilizații superioare sînt indestruc
tibil legate de activitatea prodigioasă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
fruntea partidului și a statului.

Acum, in preajma celui de-al XIII- 
lea Congres al partidului, se impune 
să reafirm, împreună cu dumnea
voastră, că mărețele planuri de vii
tor comunist prefigurate în docu- 
mentele-directivă ale apropiatului 
congres, poartă pecetea clară, de 
neconfundat, a gindirii și judecății 
științifice realiste, a hotărîrii și cu
tezanței revoluționare care-1 carac

terizează pe secretarul general al 
partidului și președintele Republicii 
noastre socialiste.

Doresc ca și in această împrejura
re să mă pronunț din nou pen
tru realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar ge
neral Ia cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului.

în continuare, vorbitorul — după 
ce s-a referit la sarcinile și răspun
derile deosebit de importante pe care 
le implică dezvoltarea economico-so- 
cială a țării noastre spre sfîrșitul a- 
cestui cincinal, în perioada 1986—1990, 
precum și perspectiva anului 2000 — 
a spus :

Doresc, încă o dată, să asigur Co
mitetul Politic Executiv al Comite
tului Central al partidului, pe dum
neavoastră, stimate tovarășe secretar 
general Nicolae-Ceaușescu, pe tova
rășele și tovarășii care participă la 
acest moment deosebit al vieții mele, 
de respectul și recunoștința mea, de 
faptul că sînt gata să consacru, în 
continuare, puterile și experiența 
acumulată pentru înfăptuirea măre
țelor obiective de făurire a României 
socialiste moderne, multilateral dez
voltate, creșterii continue a rolului 
conducător al partidului în toate do
meniile de activitate, îndeplinirii mi
siunii sale istorice de a conduce po
porul nostru spre înalturile luminoa
se âle socialismului și comunismului;

"șstib! conducerea- clarvă^'ătoâre<a‘i;mult, 
stimatului nostru secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în încheiere, aș cuteza să parafra
zez profesiunea de convingere ex
primată de iubitul nostru secretar 
general la recenta Sesiune solemnă 
comună : Și anume, dacă am presu
pune posibilitatea reîntoarcerii lumii, 
cu o jumătate de secol înapoi, tre
buind să optez pentru un drum și 
un ideal de viață, aș alege decis tot 
calea dificilă a luptei marxiste pen
tru libertate, dreptate și echitate, 
pentru socialism. Aș opta, așadar, 
împreună cu tovarășii mei. pentru 
același drum, nu ușor, pe care l-am 
străbătut timp de o jumătate de 
veac. Cu un corectiv important : aș 
face. cred, mai puține erori, acțiunile 
nu mi-ar fi. sper, atît de marcate de 
neîmpliniri și lacune.

Vă rog să-mi permiteți să vă 
mulțumesc încă o dată, respectuos 
și îndatorat, dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. dumneavoastră, mult sti
mată. tovarășă Elena Ceaușescu. 
dumneavoastră, tuturor celor pre- 
zenți, pentru momentele care lasă 
urme adinei, de bucurie sufletească 
și încurajare pe care mi le-ati dă
ruit astăzi. (Vii aplauze).

DiEfllHIlKSaB BDIRBIII

Unități turistice în județul Timiș
în orice anotimp, unitățile turis

tice constituie tot atîtea ospitaliere 
loCuri de popas pentru cei veniți 
să viziteze județul Timiș. în sta
țiunea balneoclimaterică Buziaș, 
renumită pentru proprietățile cu
rative ale apelor sale minerale, se 
află hotelul „Silagiu", care dispune 
de camere cu 57 locuri și un mare 
restaurant. în localitatea Făget, pe 
drumul național Lugoj — Făget — 
Deva, se află complexul turistic 
„Padeșul", cu 42 locuri de cazare și 
un restaurant. De aici se pot face 
excursii în munții Poiana Ruscăi. 
La 9 kilometri de Lugoj, spre 
Făget, înțr-o livadă de meri se află 
hanul „Ana Lugojana", cu restau
rant, locuri de cazare și teren de 
sport. în localitatea Șag, pe șoseaua 
Timișoara — Deta — Stamora Mo- 
ravița, într-un cadru natural pito
resc, pe malul rîului Timiș, hanul 
„Timiș — Șag“, unitate de catego
ria I, dispune de 77 locuri de ca
zare.

Rețineri de locuri la aceste uni
tăți turistice se fac prin agenția 
de turism din București, strada 13 
Decembrie nr. 26 (în holul casei de 
bilete nr. 2 a Sălii Palatului, telefon 
14 52 09), prin agențiile UJECOOP

din Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Ti
mișoara, precum și prin responsa
bilii cu turismul din cadrul uniu
nilor județene ale cooperativelor de

producție, achiziții, desfacere a 
mărfurilor și credit (UJECOOP). 

în fotografie : Hanul „Ana Lu
gojana", județul Timiș.

teatre
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 
18.30.

© Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Gimnastică sentimentală — 
19,30.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19,30.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Serenadă tirzie — 19,30.
© Teatrul satirlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78. grădina Boema) : Con
stelația Boema — 19,30: (grădina Că
răbuș) : Minispectacol de divertis
ment și film — 19,30.

cinema
© Surorile : FAVORIT <45 31 70) — 9; 
11,15; 13 30; 15,45; 18; 20,15. CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.
• Emisia continuă : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Cantemir : FESTIVAL (15 63 84) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

• Probă de microfon : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 14,30: 16,30; 18,30.
O Nemuritorii : UNION (13 49 04) — 
9,30; 11,30: 13,30: 15,45; 18; 20.
© Runda 6 : DRUMUL SĂRII (3! 28 13)
— 15,30; 17,45; 20.
® Scopul și mijloacele : FEREN
TARI (80 49 85) — 15.30; 17.30; 19.30.
0 Salutări de la Agigea : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Ca-n filme : COTROCENI (49 48 48)
— 15; 17,15; 19,30.
• Undeva, cindva : SALA MARE A 
PALATULUI — 17.15; 20, PATRIA 
(11 86 25) — B; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, poporul capverdian, 
partidul său, Partidul African al Independenței din Capul Verde, și guvernul 
mi se alătură pentru a transmite Excelenței Voastre șl, prin intermediul 
dumneavoastră, poporului, partidului și Guvernului Republicii Socialiste 
România cele mai calde felicitări. Adresăm cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală Excelenței Voastre, de prosperitate și bunăstare poporu
lui român prieten.

Cu cea mai înaltă considerație,
ARISTIDES PEREIRA

Secretar general al P.A.I C.V., 
Președintele Republicii Capului Verde

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Am deosebita plăcere să vă adresez dumneavoastră și poporului român 

cele mai bune urări și sincere felicitări cu prilejul aniversării zilei eliberării 
țării dumneavoastră.

Vă rog să primiți, de asemenea, Excelență, urările mele cele mai bune de 
multă sănătate.

KINGSFORD DIBELA
Guvernator general 

al Statului Papua-Noua Guinee

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în aceste condiții dificile,' sărbătorim împreună cu poporul român cea 
de-a 40-a aniversare a eliberării sale.

Reînnoind salutul nostru poporului și partidului comunist din Republica 
Socialistă România, adresăm urări pentru dezvoltarea și întărirea continuă 
a relațiilor de prietenie, solidaritate și cooperare între popoarele, partidele 
și guvernele noastre.

Comandant BAYARDO ARCE CASTANO 
Coordonator al Comisiei Politice

a Direcțiunii Naționale 
a Frontului Sandinist de Eliberare Națională 

din Nicaragua

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

In imposibilitatea de a fi prezent la București pentru sărbătorirea zilei 
de 23 August, in numele Comitetului Central al Partidului Socialist Sanma; 
rinez, cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a revoluției și a eliberăm poporului 
român de fascism și de imperialism, exprim sentimentele de profunda ami
ciție și solidaritate dintre partidele noastre, semnificative ca și prietenia 
strînsă care există între România și Republica San Marino.

ANTONIO VOLPINARI
Secretar general 

al Partidului Socialist Sanmarinez

Cronica zilei
La București a fost semnat, marți, 

un protocol privind dezvoltarea co
laborării și cooperării economice 
româno-chineze in industria carboni
feră, construcția de utilaje miniere, 
precum și colaborarea tehnico-știin- 
țifică în domeniul extracției și pre
parării cărbunelui.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de Ion Lăzărescu, minis
trul minelor, iar din partea chineză 
de Gao Yangwen, ministrul indus
triei cărbunelui.

★
Marți după-amiază. s-au Încheiat, 

la București, convorbirile dintre de- 
legațiile' ."economice guvernamentale. 
ale Republicii Socialiste România și" 
Republicii Cooperatiste Guyana.

Cele două delegații, exprimîndu-și 
dorința reciprocă de a extinde rela
țiile bilaterale, au. analizat căile și 
posibilitățile pe care le oferă eco
nomiile celor două țări pentru dez
voltarea cooperării economice și 
tehnico-științifice în sectoare de in
teres comun, îndeosebi în domeniile 
minier, petrolier, în agricultură și 
în alte ramuri. Totodată, au fost 
examinate măsurile menite să con
ducă . la creșterea și diversificarea . 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări pe baze reciproc avanta
joase. în acest sens, a fost semnat 
un aide-memoire privind dezvolta
rea și diversificarea relațiilor eco
nomice bilaterale.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții guyanezi au avut întreve
deri cu Vasile Pungan, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Petre 
Preoteasa, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, cu membri ai 
conducerii Ministerului Industriei 
de Mașini-Unelte, Electrotehnică și

Electronică. De asemenea, au vizitat 
obiective economice și social-cultu- 
rale din Capitală și din județul 
Brașov.

Marți au început în Capitală „Zile
le filmului coreean", organizate cu 
prilejul celei de-a 36-a aniversări a 
creării Republicii Populare Democra
te Coreene. Manifestarea, _ ce se va 
desfășura în continuare în orașele 
Slobozia și Călărași, programează 
filme ce evocă faptele pline de 
eroism ale soldaților Armatei popu
lare coreene în lupta pentru cuceri
rea și apărarea independenței pa- 
ițriql. ij' ...••«

■ -Xă. opecifafcoltil'' <lc gală auu-Iuafc?: 
parte membri ai conducerii Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, Asociației de prietenie 
româno-coreeană, I.R.R.C.S., Asocia
ției cineaștilor, un numeros public. 
Au participat Zo Iang Guk, ambasa
dorul R.P.D. Coreene la București, 
șefi de misiuni diplomatice acrediy 
tați în țara noastră și membri ai 
corpului diplomatic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re; 

publicii Federative a Braziliei, marți 
după-amiază a avut loc în Capitală 
o manifestare cultuțală organizată 
de Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea. în cadrul 
căreia au fost prezentate impresii de 
călătorie din această țară.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, un numeros 
public.

Au fost prezenți Luiz Villarinho 
Pedroso. însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al Braziliei la București, și 
membri aî ambasadei.

(Agerpres)

Informații 
Turul ciclist al României 
DEVA 4 (De la trimisul Agerpres, 

Lucian Oprea) : Caravana „Turului 
ciclist al României" a ajuns marți 
la Deva, după ce au fost parcurși 
aproape 400 km din cei 1 252 ai 
cursei. Etapa a 4-a. cu startul la 
Tg. Jiu si sosirea pe stadionul „Ce
tate". din Deva', a măsurat 146 km, 
lupta pentru obținerea unuia dintre 
tricourile distinctive fiind la fel de 
pasionantă ca si în zilele preceden
te. în ciuda căldurii caniculare și 
a traseului sinuos, au fost numeroa
se acțiuni ofensive, prima avind loc 
imediat după sprintul intermediar 
din Petroșani, unde s-au desprins 
din pluton 6 alergători. Cele două 
sprinturi de cătărare. cel de la Ba
nița (km 60) și cel de la Hațeg (km 
104). sint cîștigate de Vasile Apos
tol (Metalul Plopeni), în timp ce 
sprintul intermediar de la Hațeg 
(km 101) a revenit polonezului Sta
nislaw Groehowski. Plutonul, fărî- 
mitat de numeroasele tentative de 
evadare, are in frunte un grup de 
25 de cicliști. Sprintul final este 
cîștigat de Ionel Gancea — crono
metrat cu timoul de 3h37’30”. ur
mat la 5” de Stanislaw Groehowski. 
Primul pluton, condus de Mircea Ro- 
mașcanu (România), a sosit la 17” de 
învingător, ne locurile următoare 
clasîndu-se Cornel Nicolae (Dinamo 
București) — 3h37’50”. Olimpiu Ce
tea si Octavian Tudorache (ambii 
Steaua București) — același timp.

Tricoul galben a rămas în pose
sia lui Valentin Constantinescu 
(România), urmat de Mircea Romaș- 
canu (România), la 52”, Constan-

sportive
tin Căruțașu (România) la 1’, Cor
nel Nicolae (Dinamo București), la 
1’01”. Giorgios Lukopoulos (Grecia), 
la 2’36”. și Ovidiu Mitran (Voința 
București), la 2’41”.

în clasamentul sprinterilor condu
ce Cornel Nicolae. in cel al cățără
torilor ne primul loc se află Va
lentin Constantinescu. iar tricoul 
albastru, al „tinerelor speranțe", este 
purtat de Ludovic Covaci (Dinamo 
București). Pe echipe, in fruntea cla
samentului. se află România, urmată 
de Dinamo București si Grecia.

Astăzi se dispută etapa a 5-a : 
Deva — Cluj-Napoca (171 km).

FOTBAL. Meciul Rapid — Jiul Pe
troșani, din etapa a Il-a, etapă ale 
cărei partide vor avea loc astăzi, de 
la ora 17 — se va juca la stadio
nul Giulești, în timp ce meciul Spor
tul studențesc — Politehnica Iași se 
va disputa în apropiere, la stadionul 
Sportul studențesc.

Cu excepția echipei universitare 
bucureștene, celelalte formații ro
mânești înscrise în cupele europene 
vor juca „în deplasare", astfel : F.C. 
Olt — Dinamo, Chimia — Steaua 
și F.C. Baia Mare t— Universitatea 
Craiova.

Celelalte meciuri ale etapei a doua: 
F.C. Argeș — F.C.M. Brașov. S.C. 
Bacău — Gloria, Corvinul — Poli
tehnica Timișoara șl A.S.A. — F.C. 
Bihor.

★
Jucătorii selecționați pentru me

ciul România — Irlanda de Nord 
(Belfast. 12 septembrie) se vor în
truni joi la Snagov, în vederea desă
vârșirii pregătirilor formației noastre 
reprezentative.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE ■'■■■■

r. p. bulgaria: Izvoarele
bogăției pămîntului

Zona agricolă a Plovdivului. De o 
parte — terenuri fertile acoperite de 
culturi de porumb, legume și orez 
ce se dezvăluie in fața privirilor in 
toată bogăția lor. De altă parte — 
plantații de viță de vie și livezi fără 
de sfirșit, a căror frumusețe mirifică 
este dată de roadele cu tot spectrul 
lor de culori ce scapără in bătaia 
soarelui. Ochiul călătorului străin 
aflat pe meleagurile celei mai mă
noase cîmpii din țara vecină și prie
tenă este captat, deopotrivă, de pă
ienjenișul canalelor de irigații, care au 
adus la viață adevărată aceste pă- 
minturi fertile, precum și de geome
tria armonioasă și coloritul extrem 
de variat al ogoarelor înțesate, din 
zori pină seara, de multă suflare 
omenească, care mînuiește cu dibăcie 
o largă gamă de mașini pentru strîn- 
sul roadelor de toamnă.

Prezentindu-ne realizările agri
culturii in anii socialismului, ramu
ră cu îndelungi tradiții în economia 
bulgară, interlocutorii țin să evoce, 
pentru a da dimensiunea reală a sal
tului produs, nivelul scăzut de do
tare și de randament de la care s-a 
pornit. Explicația exprimă un aspru 
adevăr despre realitățile din Bulga
ria, înainte ca popoiul, in frunte cu 
partidul comunist, să devină stăpin 
pe soarta sa, să pornească hotărît la 
făurirea unor re
lații de producție 
care să pună ba
zele unei noi 
structuri social-e- 
conomice la sate, 
să asigure țăranului condiții de 
muncă și de viață la care au aspirat 
atîția și atîția neînfricați luptători 
care și-au jertfit viața pentru elibe
rarea de exploatare a țărănimii, a 
maselor muncitoare.

Chipul nou și falnic al fostului 
tirg Mihailovgrad reprezintă in fapt 
un simbol al profundelor transfor
mări înnoitoare ce au avut loc în 
viața poporului prieten bulgar. Dar 
cite alte asemenea simboluri nu s-au 
înălțat in Bulgaria în anii puterii 
populare! Străbătind zonele agricole, 
vizitatorul are prilejul să se familia
rizeze cu modul în care este or
ganizată munca și producția în 
numeroase complexe agroindus
triale. în fiecare din aceste bazine 
agricole, pe lingă înfățișarea nouă a 
satelor, care prin gospodăriile lor 
bine închegate reflectă bunăstare, în- 
tîlnești repere ale dezvoltării agri
culturii la cotele cele mai înalte ale 
hărniciei și muncii însuflețite a celor 
ce fac pîinea pe aceste meleaguri. 
Pretutindeni pot fi surprinse „pe 
viu" mărturii ale proceselor de me
canizare și chimizare complexă, efec
tele economice pozitive ale indus
trializării agriculturii, în cadrul unui 
circuit ce integrează toate laturile 
activității agricole, începînd cu cer
cetarea științifică, cu producția agri
colă propriu-zisă si sfîrșind cu reali
zarea bunurilor alimentare. Gradul 
înalt de înzestrare tehnică al agri
culturii bulgare este dat nu numai 
de numărul mare de tractoare — 
peste 150 000 — și de combine care 
lucrează pe ogoarele țării, ci. cu deo
sebire, de faptul că' peste 98 la: sută' 
din procesele de producție la cultu
rile agricole de bază sint mecanizate.

Despre adevăratul potențial al ba
zei tehnice de care dispune astăzi 
agricultura bulgară aveam să ne dăm 
seama mai bine la complexul agro
industrial „Trakia" și la complexul 
de legume și fructe „Mărită", situa
te în apropierea Plovdivului, unde 
gazdele ne-au prezentat ultimele, 
tipuri de combine, tractoare de mare 
putere, numeroase mașini și utilaje 
poi, al căror randament depășește cu 
40 la sută pe cel care îl realizau ma
șinile aflate pină acum în dotare. 
Forța agriculturii bulgare este dată 
de ponderea mare (de aproape 40 la 
sută) pe care o deține această ramură 
în crearea venitului national și rea
lizarea exportului. în comparație cu 
anul 1960, producția globală agricolă 
a țării aproape s-a dublat, iar pro

însemnări de călătorie

ductivitatea muncii a sporit de peste 
7 ori. Mecanizarea și organizarea pe 
baze moderne a proceselor de pro
ducție din agricultură au avut ca re
zultat direct sporirea substanțială a 
recoltelor medii la hectar, acestea 
atingind în prezent 4 600—4 800 kg de 
grîu, 5 700 kg porumb, 2 000 kg soia, 
30 000 kg tomate. în Bulgaria se pro
duc anual mai mult de 9 milioane 
tone cereale, 450 000 tone floarea- 
soarelui, 2 milioane tone sfeclă de 
zahăr, aproape 1 milion tone tomate, 
peste 2 milioane tone frdete. Bulgaria 
ocupă unul din primele locuri îh 
lume in ce privește producția de to
mate și se situează printre primele 
10 țări în privința producției de grîu, 
porumb și struguri la hectar.

Este tot mai evidentă tendința spre 
automatizarea proceselor de produc
ție pe baza „electronizării mașinilor 
agricole". Asemenea dispozitive de 
automatizare funcționează și la mo
dernul complex de legume și fructe 
„Marița", unde toate lucrările, cu 
excepția culesului fructelor și legu
melor destinate consumului în stare 
proaspătă, se execută complet meca
nizat sau automatizat. Automatizarea 
la dimensiuni mari a proceselor de 
producție din agricultură se mani
festă însă mai ales în domeniul iri
gațiilor. Practic, întregul volum de 

apă din rețeaua de 
lacuri de acumu
lare și canale de 
irigații este dis
tribuit automati
zat, printr-un sis

tem de comandă centralizat. Nu cu 
mult timp in urmă a fost pus la punct 
un sistem de irigații amplasat mult 
sub adincimea de lucru a utilajelor 
agricole, prevăzut cu guri de apă es- 
camotabile. prin care apa se ridică la 
suprafață sub efectul presiunii din 
rețeaua de distribuție subterană. 
Această metodă de udare asigură 
creșterea de 4—5 ori a productivită
ții muncii, executarea unui număr 
mai mare de udări și, cu deosebire, 
o folosire incomparabil mai bună a 
apei pompate pe rețea. în același 
timp, sistemul poate fi utilizat la in
troducerea îngrășămintelor chimice 
în sol, precum și la tratarea terenu
lui cu substanțe chimice. Pentru a 
exprima nivelul înalt de productivi
tate care se atinge prin introducerea 
acestui sistem, vom arăta doar că, cu 
ajutorul unei asemenea instalații, 
automatizată și teleghidată, o singură 
persoană asigură irigarea unei su
prafețe de 1 000—1 200 hectare. în 
zona agricolă a Pazargicului se expe
rimentează cu foarte bune rezultate 
o nouă metodă de udare, așa-numita 
metodă de „irigații pulsatoare", care 
prezintă marele avantaj de a dis
tribui apa în funcție de nevoile rea
le ale plantelor. Potrivit acestei me
tode, apa este trimisă la rădăcina 
plantelor în cantități mult mai mici 
decît prin metodele clasice, la inter
vale scurte și regulate de timp. în 
acest mod se evită umiditatea exce
sivă în sol. Specialiștii apreciază că 
în condițiile Bulgariei, unde rezerve
le de apă sînt limitate, a- 
ceasță metodă. reprezintă una^ijj 
principalele j:ăiAprin . care se ..va ,rea
liza viitorul " program * de irigații Lin 
țara Vecină. Este vorba de un pro
gram amplu prin care, într-o pe
rioadă relativ scurtă, se va ajunge la 
o suprafață totală amenajată pentru 
irigații de 3,5 milioane hectare.

Noua imagine a cîmpiilor și sate
lor Bulgariei socialiste constituie o 
convingătoare mărturie a marilor pro
grese pe care le-a cunoscut agricul
tura țării vecine, tot așa cum întîl- 
nirile cu lucrătorii de pe ogoare pun 
în evidentă hotărîrea lor de a acționa 
cu toate forțele pentru traducerea în 
fapte a politicii agrare a Partidului 
Comunist Bulgar, îndreptată spre 
înflorirea. în continuare, a acestei 
ramuri de bază a economiei națio
nale.

IosH POP

ADUNARE FESTIVA 
cu prilejul celei de-a 40-a aniversări 

a victoriei revoluției socialiste 
în R. P. Bulgaria

La Casa de cultură a sindicatelor 
din Tirgoviște a avut loc, marți, o 
adunare festivă, organizată cu pri
lejul celei de-a 40-a aniversări a 
victoriei revoluției socialiste în Re
publica Populară Bulgaria.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
oameni ai muncii din întreprinderi 
și instituții tîrgoviștene.

Erau prezenți membri ai Ambasa
dei R. P. Bulgaria la București.

în cadrul adunării au luat cuvîntul 
Corvin Graur, prim-secretar al Co
mitetului municipal Tirgoviște al 
P.C.R., și Malcio Malcev, ministru- 
consilier al Ambasadei R. P. Bul
garia la București. Vorbitorii au

evocat pe larg importanța Istorică a 
actului revoluționar de Ia 9 septem
brie 1944, care a deschis calea unor 
profunde transformări social-econo- 
mice înnoitoare în țara vecină și 
prietenă, succesele obținute de po
porul bulgar în cele patru decenii 
de construcție socialistă.

Relevînd bunele relații de priete
nie statornicite între Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Bulgar, intre țările și popoarele 
noastre, vorbitorii au subliniat rolul 
decisiv al fructuoaselor întîlniri, 
devenite tradiționale, dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov in amplificarea colaborării 
multilaterale româno-bulgare.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
6, 7 și 8 septembrie» In țară : Vremea 
va fi caldă, îndeosebi în sudul țării. 
Cerul va fi variabil. Pe alocuri în 
vestul, centrul și nordul țării, în 
prima parte a intervalului vor cădea 
ploi care vor avea mai ales caracter

de aversă, însoțite de descărcări elec
trice, iar vîntul va prezenta intensifi
cări locale cu viteze de 40 pină la 50 
km pe oră din sectorul sudic. In cele
lalte regiuni. ploile vor fi Izolate. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 10 și 20 de grade, mai coborîte în 
depresiunile intramontane, iar cele 
maxime între 20 și 30 de grade, local 
mai ridicate. în București : Vremea 
va fi caldă șl In general frumoasă, cu 
cerul variabil. Tendință de aversă de 
ploaie în prima parte a intervalului. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat,

t V
15,00 Telex
15,05 Clubul tineretului
15.30 Emisiune in limba maghiară 

(parțial color)
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)

20.20 Actualitatea în economie
20,35 Mîndria noastră, patrie română
20,50 40 de ani de istorie nouă (color). 

Telul suprem al politicii noastre 
— creșterea nivelului de trai al 
poporului. Reportaj realizat la 
expoziția „Dezvoltarea economică 
și socială a României"

21,10 Film artistic : „Trecătoarele iu
biri". Producție a Casei de filme 
trei.

22.20 Telejurnal (parțial color)

• Acțiunea „Autobuzul" : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19.30.
• Brigada diverse în alertă : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Lovitură fulgerătoare : LUMINA
(14 74 16) — 9: 11.15: 13,30; 15.45: 18; 
20, MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15;
19,30.
® Păianjenul de apă — 9; 11; 13,
Duelul — 15: 17: 19, DOINA (16 35 38)
• Trandafirul sărat ; TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Agonia : SCALA (11 03 72) — 9; 12: 
16; 19.
• Imperiul contraatacă — 9,30; 12;
14,30; Insula Wolmi — 17; 18,45;
20,15: STUDIO (59 53 15).

© Detașament cu misiune specială i 
LIRA (317171) — 15,30; 17,45; 20.
• Nava aeriană : VIITORUL (10 67 40) 
—15,30; 17,30; 19,30.
G Prindeți și neutralizați : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Arma misterioasă : POPULAR
(35 15 17) — 15 ; 17.15 : 19,30.
© Călărețul fără cap : COSMOS 
(27 54 95) — 0,30; 11,30; 13,30; 15,30:
17,30; 19,30.
® Seherezada : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) —0; 11,15; 13.30: 15.45; 18: 20. 
© Compania a 7-a sub clar de lună : 
CAPITOL (16 29 17) — 8.45: 11 : 13,15; 
15.30; 17,45; 19,45. la grădină — 20.30. 
9 Căpitanul răzbunării : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20. ......

• Afacerea Pigot : CENTRAL 
(14 12 24).-r 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Martorul știe mai mult: FERO
VIAR (50 51 40) — 0; 11; 13,15; 15,30; 
17,45 ; 19.45. la grădină -- 20,30.
• Marfă furată : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Lupii mărilor : GRIVITA (17 08 58) 
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. AU
RORA (35 04 66) — 9; 11,15: 13,30 15,45; 
18; 20, Ia grădină — 20,15.
© Omul și fiara : DACIA (50 35 94) — 
9; 12; 16; 19.
© Campionul : PACEA (60 30 85) —
15,30; 19.
• I se spunea buldozerul : MELO

DIA (11 13 49) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Superman : GLORIA (47 48 75) —
9; 12; 15: 18, la grădină — 20,15.
O Cobra se Întoarce : ARTA (21 31 86)
— 9; 11: 13; 15; 17; 19, la grădină — 
20.30.
• Cineva ca tine : FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13,15: 15,30; 17,45; 
20.
• Camionul de cursă lungă : GRĂ
DINA LIRA (31 71 71) — 20,30.
• Rocky II : GRADINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 20,30.
• Salamandra : 'GRĂDINA MO
DERN (23 71 01) — 20,30.
• Gară pentru doi : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 20.30.
• Clinele : GRĂDINA TOMIS (21 49 46)
— 20.30.



Sdiimb de mesaje 
intre tovarășei Nicolae Ceausescu

si tovarășul
BUDAPESTA 4 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a fost 
transmis tovarășului Jânos Kădâr, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, un călduros salut, împreună 
cu cele mai bune urări de prosperi
tate și fericire pentru poporul ungar 
prieten.

Mulțumind, tovarășul Jănos Kădâr 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial, 
cele mai sincere urări de bine, de 
sănătate și de noi succese în frun
tea partidului și a statului, în acti
vitatea consacrată edificării societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
în România.

în cadrul schimbului de mesa
je a fost reliefată hotărirea de- 
lor două partide și state de a în
tări colaborarea și prietenia rornâ- 
no-ungară pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific și cultural, 
în spiritul înțelegerilor convenite la 
nivel înalt, în interesul celor două 
țări și popoare, al cauzei socialismu
lui, păcii, securității și colaborării 
pe continentul nostru și în întreaga 
lume.

Au fost evocate realizările și posi
bilitățile multiple pentru dezvoltarea 
relațiilor bilaterale pe care le oferă 
vecinătatea și potențialul în continuă 
creștere al economiilor, tehnicii și 
culturii celor două popoare.

Jănos Kădâr
S-a reliefat totodată necesitatea 

întăririi. în actualele condiții interna- 
ționale. a conlucrării pe plan extern 
dintre cele două partide și țări, de 
a acționa și în viitor pentru oprirea 
încordării în lume, pentru reluarea 
și continuarea politicii de destindere 
și pace, pentru încetarea cursei înar
mărilor și trecerea la dezarmare. în 
primul rînd la dezarmare nucleară, 
pentru întărirea securității, colaboră
rii pe continentul european și în 
lume, pentru soluționarea pe cale 
pașnică, prin tratative, a tuturor 
problemelor litigioase dintre state, 
pentru edificarea unei lumi a păcii, 
înțelegerii și colaborării.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul 
Jănos Kădâr a tovarășilor Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului Po
liție. Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Petru Enache și Ion Stoian, 
membri supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R.

La primire au participat , tovarășii 
Ovari Miklos și Aczel Gyorgy, mem
bri ai Biroului Politic, secretari - ai 
C.C. al P.M.S.U., Matyas Sziiros, 
secretar al C.C. al P.M.S.U.

Au fost ■ prezenți Nicolae Vereș, 
ambasadorul țării noastre la Bu
dapesta, și Miklos Barity. ambasado
rul Republicii Populare Ungare la 
București.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Convorbiri româno - ungare
BUDAPESTA 4 (Agerpres). — în 

zilele de 3 și 4 septembrie, la Buda
pesta s-a desfășurat întilnirea secre
tarilor cu probleme economice, de 
propagandă, cultură, presă și relații 
internaționale ai C.C. al P.C.R. și ai 
C.C. al P.M.S.U.

Din partea română au participat to
varășii Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Petru Enache și 
Ion Stoian, membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv, secretari 
ai C.C. al P.C.R.

Din partea ungară, tovarășii Ovari 
Miklos și Aczel Gyorgy, .membri ai 
Biroului Politic, secretari ai C.C. al 
P.M.S.U., Matyas Sziiros, secretar 
al C.C. al P.M.S.U.

Convorbirile, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au prilejuit un schimb aprofundat 
de păreri cu privire la preocupările 
și realizările popoarelor român și 
ungar în opera de edificare a socie
tății socialiste. S-a evidențiat evolu
ția raporturilor multilaterale dintre 
țările noastre și s-a făcut un schimb 
de vederi cu privire la unele aspecte 
importante ale vieții internaționale, 
ale mișcării comuniste și muncito
rești.

A fost subliniată importanta pe 
care conducerile de partid și de stat

din cele două țări, personal tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Jănos Kădâr, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, o acordă 
dezvoltării'și adincirii relațiilor mul
tilaterale româno-ungare. în acest 
context, a fost relevată importanța 
deosebită a convorbirilor și înțelege
rilor dintre cei doi conducători de 
partid, exprimîndu-se satisfacția 
pentru rezultatele înregistrate după 
întilnirea la nivel înalt, pentru dez
voltarea și aprofundarea relațiilor 
bilaterale, pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, Cultural și în alte 
domenii de interes comun.

A fost exprimată dorința de a se da 
un nou irppuls colaborării bilaterale 
pe multiple planuri, prin convenirea 
unor acțiuni de cooperare care să 
servească năzuințelor de progres și 
bunăstare ale popoarelor român și 
ungar, operei de construcție socia
listă în țările noastre vecine și prie
tene, cauzei socialismului, progresu
lui general și păcii în lume.

Cu. ocazia prezenței la Budapesta, 
delegația C.C. al P.C.R. a vizitat în
treprinderea de mașini-unelte din 
capitala Ungariei, oaspeții români 
fiind întîmpinați de ministrul- indus
triei al R.P. Ungârg; .Eâszlo 'Kăpolyii

Evenimentele din Liban
BEIRUT 4 (Agerpres). — în ca

drul unei ședințe a cabinetului li
banez de unitate națională, președin
tele Libanului. Amin Gemayel. a 
informat despre convorbirile purta
te la Damasc cu președintele Siriei, 
Hafez Al-Assad. privind situația din 
Liban și eforturile guvernului de la 
Beirut de a o soluționa în condițiile 
cele mal bune.

în ceea ce privește situația din 
tară, agențiile internaționale de pre
să menționează că în nordul Liba
nului a intervenit. marți, un nou 
acord de încetare a focului între 
părțile în conflict, menit să facili
teze reinstaurarea securității si sta
bilității în această parte a tării. în 
cadrul eforturilor de normalizare 
generală a situației.

VOINȚA UNANIMĂ A POPOARELOR:
*
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Il crările conferinței internaționale 
’ cu tema ..Est-Vest : Dialog în nu- 
i mele păcii", organizată din iniția
tiva sindicatelor din capitala da- 

I .neză si a mișcării ..Sindicatele din 
Danemarca pentru pace". Partici- 

1 pantii au examinat probleme ale

Să triumfe rațiunea, 
să prevaleze interesele păcii!

Pentru intensificarea 
cooperării între țările 
in curs de dezvoltare

Dezbaterile reuniunii de la 
Cartagena (Columbia)

BOGOTA 4 (Agerpres). — împo- 
vărătoarea datorie externă a țărilor 
în curs de dezvoltare, nivelul ridi
cat al dobînzilor, politica protectio
nists practicată de statele occiden
tale industrializate în comerțul in
ternational — factori cu consecințe 
extrem de grave asupra ..lumii a 
treia" — constituie nrincipalele pro
bleme supuse dezbaterilor celei de-a 
treia reuniuni a Comitetului de 
coordonare al „Grupului celor 77“ 
asupra cooperării economice, care 
se desfășoară la Cartagena' (Colum
bia). Referindu-se la această situa
ție, președintele țării-gazdă, Belisa- 
rio Betancour Cuartas. s-a pronun
țat pentru intensificarea colaborării 
Sud-Sud. în cadrul eforturilor pentru 
solutionarea marilor probleme eco
nomice si sociale cu care sint con
fruntate statele „lumii a treia" și. 
în context, pentru organizarea unei 
reuniuni la nivel înalt a tarilor în 
curs de dezvoltare.

La rândul său. președintele 
„Grupului celor 77". Porfirio Munoz 
Ledo (Mexic), a evidențiat că dialo
gul Nord-Sud se. află in impas, re
levând necesitatea creării propriilor 
mecanisme de colaborare care să 
servească obiectivelor economice ale 
țărilor în curs de dezvoltare.

„COEXISTENȚA PAȘNICĂ - SINGURA ALTERNATIVĂ 
LA 0 CATASTROFĂ NUCLEARĂ"

O declarație a tovarășului Erich Honecker
scumpă menținerea păcii. Pentru a 
împiedica o catastrofă nucleară — a 
arătat Erich Honecker — noi mergem 
împreună cu toți cei care se lasă că
lăuziți de înțelegerea faptului că nu 
există altă cale rațională decît cea 
a coexistentei pașnice dintre state cu 
orînduiri sociale diferite". „Cine do
rește cu onestitate și bunăvoință să 
caute căile abordabile pentru asigu
rarea păcii, indiferent de tabăra po
litică sau filozofică în care el se 
află, va găsi întotdeauna în R.D. 
Germană un partener de încredere, 
constructiv" — a spus în încheiere 
E. Honecker.

BERLIN 4 (Agerpres) — După 
cum transmite A.D.N., cu ocazia 
primirii unei delegații a Consiliu
lui Păcii din R.D.G., Erich Hone
cker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, a subliniat 
că R.D.G. pornește de la premisa că 
există posibilități de a opri cursul 
evoluției negative. „în dorința noas
tră permanentă de a găsi o ieșire 
din situația internațională încordată 
— a menționat vorbitorul — consi
derăm drept un deziderat important 
continuarea și extinderea dialogului 
politic dintre toți cei cărora le este
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NORVEGIA: Program de acțiune pentru oprirea 
cursei înarmărilor

afișe care îi vor chema pe parla
mentari să sprijine cererea mili- 
tanților pentru pace, ca nordul Eu
ropei să fie declarat zonă lipsită 
de arme nucleare, precum și ini
țiativele de începere a tratativelor i 
cu celelalte țări nordice in vederea ? 
transpunerii in practică a acestui ) 
deziderat.

l Militanții pentru pace din Norve- 
V gia au adoptat un vast program de 
j acțiune în cadrul Anului pentru 

proclamarea ca zonă fără arme nu- 
I cleare a nordului Europei. La sfîr- 
| șitul lunii septembrie, in ziua i'nau- 
' gurării sesiunii de toamnă a Stor- 
| tingului, precum și în perioada ur- 
. mătoare, in fața clădirii forului le- 
I gislativ vor fi expuse pancarte și

DANEMARCA : Inițiativă a sindicatelor împotriva 
primejdiei atomice

La Copenhaga au luat sfîrșit lu- intensificării luptei sindicatelor 
pentru pace. împotriva pericolului 
unui război atomic. Ei au relevat, 
în intervențiile lor. imperativul o- l 
pririi neintîrziate a cursei inarmă- ■ 
rilor. în primul rind a înarmări
lor nucleare. *

Congresul sindicatelor britanice
© Sprijin total grevei generale a minerilor

OLANDA : Publicații speciale destinate conștientizării 
opiniei publice

în Olanda se desfășoară o am
plă campanie de pregătire a Săp- 

<’ tăminii păcii, care va avea loc în- 
ltre’23 si 30 septembrie, sub devi-

I 
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za „Să fie eliminată de pe Terra 
arma nucleară !“. în cadrul săp- 
tămînii vor fi organizate nu
meroase adunări, discuții, mese 
rotunde consacrate luptei împotri
va Pericolului amplasării pe teri
toriul olandez a noi rachete nu-

cleare cu rază medie, pentru eli
minarea acestor arme de distru- . 
gere în masă, a tuturor armelor l 
nucleare din Europa. •’

Cu această ocazie va fi editat un . 
Ziar special, ..Ziarul păcii", cu un L 
tiraj de 300 000 exemplare, vor ve- 
dea lumina tiparului numeroase ) 
broșuri si materiale menite să con- l 
stientizeze populația asupra urmă- ’ 
rilor distrugătoare ale unei catas- » 
trofe nucleare.

Întrevederi româno-libiene
TRIPOLI 4 (Agerpres). — Delega

ția Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Vasile Bulucea, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor, care a participat la 
festivitățile prilejuite de cea de-a 
15-a aniversare a Marii Revoluții de 
la 1. Septembrie din Jamahiria 
Arabă Libiană Populară Socialistă, 
ă fost primită de Mohamed Al Za- 
rouq Rajab, secretar al Comitetului 
Popular General. Cu acest prilej au 
fost examinate posibilitățile de dez
voltare in continuare a relațiilor e- 
conomice, politice și sociale dintre

România și Jamahiria Arabă Libia
nă Populară Socialistă, în lumina ho- 
tăririlor adoptate și a înțelegerilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și colonelul Moammer El 
Geddafi, conducătorul Marii Revo
luții de Ia 1 Septembrie. Delegația 
a mai avut întîlniri cu secretarii 
Comitetelor Populare Generale pen
tru telecomunicații și transporturi 
maritime și pentru utilități și lo
cuințe. întîlnirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de ■ prietenie și 
cordialitate.

Întîlnire la nivel înalt iugoslavo-chineză
BELGRAD 4 (AgdrpreSj — Necesi

tatea angajării întregii comunități 
internaționale pentru oprirea cursei 
înarmărilor și soluționarea crizelor 
politice și economice din lume pe ca
lea tratativelor și în cadrul organi
zațiilor internaționale a fost subli
niată în timpul convorbirii dintre 
președintele Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia, Veselin Giuranovici, și pre
ședintele R.P. Chineze, Li Xiannian, 
transmite din Belgrad agenția Tan- 
iug. S-a relevat, totodată, necesita
tea unor noi eforturi în direcția edi
ficării unor relații economice inter

naționale echitabile, ca și a restruc
turării sistemului monetar interna
țional, pentru depășirea greutăților 
economice cu care se confruntă azi 
majoritatea omenirii.

Colaborarea economică dintre 
China și Iugoslavia a fost apreciată 
ca „foarte dinamică și fructuoasă", 
fiind totodată subliniată necesitatea 
îmbogățirii relațiilor economice bila
terale cu forme superioare, cum 
sint, de pildă, cooperarea în pro
ducție, investițiile comune și coope
rarea pe terțe piețe, arată agenția 
Taniug.

LONDRA 4 (Agerpres) — Reu
niunea anuală a Congresului Sindi
catelor Britanice (T.U.C.), întrunit 
în orașul Brighton, a hotărît cu o 
majoritate covirșitoare de voturi să 
acorde sprijin total grevei generale a 
minerilor din Marea Britanie, in
trată luni în a 26-a săptămină.

Prin această rezoluție, T.U.C., care 
reunește aproape totalitatea salaria- 
ților din Marea Britanie, s-a anga
jat să interzică participarea membri
lor săi la orice activitate, inițiată de 
patronat. sau de autoritățile conser
vatoare pentru a submina greva mi
nerilor. Minerii, cărora li s-au alătu

rat., cu 12 zile în urmă. într-o grevă 
de solidaritate, muncitorii portuari, 
militează pentru apărarea locurilor 
lor de muncă și, în general, împo
triva programului economic conser
vator, care urmărește ca povara di
ficultăților prin care trece țara să 
fie aruncate exclusiv pe umerii cla
sei muncitoare.

O altă rezoluție adoptată de con
gres cere organizațiilor sindicale ale 
T.U.C. să-și mobilizeze toate efortu
rile pentru a face să eșueze legile 
antisindicale adoptate în ultimii ani 
de majoritatea conservatoare din 
parlament.

GENTIILE DE PRESĂ
pe scurt

DONAȚIE DE CĂRȚI. La 3 septembrie, Ambasada Republicii Socia
liste România la Sofia a donat Bibliotecii naționale a R.P. Bulgaria „Kiril 
și Metodiu" operele, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
și lucrările științifice ale tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, precum și alte lucrări. Mulțumind pentru donație, directorul 
Bibliotecii naționale bulgare, Petar Karaangov, a arătat că lucrările sint 
deosebit de valoroase pentru cadrele și cercetătorii bibliotecii, pentru citi
torii din R.P. Bulgaria și a exprimat recunoștință pentru această donație, 
expresie a bunelor relații dintre cele două țări și popoare.

zisă au indicat drept favoriți pe 
candidații Partidului Progresist 
Conservator, ai cărui reprezentanți 
au oferit, in campania electorală, 
o serie de promisiuni și de alter
native legate de dificultățile prin 

. care trece economia țării.

I
DECLARAȚIE. Recentele „ale

geri" din Republica Sud-Africană 
constituie o măsură de suprafață, 
menită să. inducă în eroare opinia 
publică mondială cu privire la ade
văratul continui al politicii de 
apartheid promovată de autoritățile 
rasiste de la Pretoria —, a declarat, 
intr-o conferință de presă, la Dar 
Es Salaam, primul ministru al Sue
diei, Olof Palme, care întreprinde 
o vizită oficială în Tanzania. Pri
mul ministru suedez a subliniat 
necesitatea intensificării acțiunilor 
și a presiunilor Ia scară interna
țională asupra regimului minoritar ’ 
rasist sud-african pentru a-1 de
termina să renunțe la politica de 
discriminare rasială.

mat speranța că forțele de ordine 
vor învinge in lupta împotriva 
Mafiei. Un raport al poliției, dat 
publicității la Roma, atestă că, în 
primele opt luni ale acestui an, nu
mărul persoanelor ucise de Mafia 
a fost de 140.

CONGRES. La Madrid au început 
lucrările celui de-al IV-lea Congres 
al „Asociației europene a institu
telor de cercetare și formare pen
tru dezvoltare" (E.A.D.I.) — orga
nizație neguvernamentală a cărei 
âbtif'itâtb dfbpt scop promo
varea dezvoltării pe continent și 
extinderea raporturilor cu state 
din alte regiuni ale lumii.

SAPTAMÎNA MEDICALA BAL
CANICA. între 29 august și 4 sep
tembrie, la Universitatea din Is
tanbul s-a desfășurat Săptămină 
medicală balcanică. Peste 1 000 de 
participanți — medici din țări bal
canice și din alte state — au pre
zentat peste 700 de lucrări științi- 
fico-medicale valoroase, prilejuind 
un schimb de experiență cu privire 
la stadiul actual al medicinii și 
posibilitățile de tratare a diferite
lor maladii. Cu aceeași ocazie a 
avut loc cea de-a 26-a reuniune 
a Consiliului General al Uniunii 
Medicale Balcanice, organizație in
ternațională cu sediul la București.

APEL. Intr-un discurs radiodifu
zat, primul ministru al Italiei, Bet- 
tino Craxi, a lansat un apel la o 
„nouă mobilizare" a forțelor de or
dine împotriva Mafiei — infor
mează agenția France Presse. 
După ce a amintit că „organizația 
crimei" a făcut numeroase victime 
în Italia, Bettino Craxi și-a expri-

ALEGERI PARLAMENTARE ÎN 
CANADA. — Marți, 16 milioane de 
canadieni au fost chemați' în fața 
urnelor pentru desemnarea noilor 
titulari ai celor 282 de mandate ale 
Camerei Comunelor (camera infe
rioară a parlamentului federal). 
Diferitele sondaje de opinie orga
nizate în zilele care au precedat 
confruntarea electorală propriu-

a 
la 
de 
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MAJORARE. Banca Italiei 
anunțat, marți, majorarea de 
15,5 la 16,5 Ia sută a taxei 
scont ; este pentru prima dată 
ultimii trei ani cind autoritățile
financiare italiene recurg la aceas
tă măsură. S-a argumentat că ea 
a fost adoptată în vederea susți
nerii cursului lirei italiene și pen
tru controlarea inflației. în ziua 
precedentă, moneda italiană fusese, 
schimbată pe piețele occidentale 
de devize la cursul de 1 797,25 lire 
pentru un dolar.

0 BE FUNDAMENTAI^ PUTERNIC REAFIRMATA DE PREȘEDINTELE HOLDE CEAUSESCU. DE RUMANIA SOCIALISTA
’ ~ j j r

Salvgardarea păcii, apărarea vieții - imperativ primordial al vremurilor noastre
„Pînă nu este prea tîrziu, să facem totul, trecînd 

peste orice considerente, pentru oprirea cursei înar
mărilor, în primul rînd a înarmărilor nucleare, pen
tru retragerea rachetelor cu rază medie și a altor 
arme nucleare din Europa, pentru a asigura drep
tul suprem al popoarelor la existență, la viață, la 
independență și libertate, la pace“.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvintarea rostită la Sesiunea solemnă consacrată împlinirii

a 40 de ani de la actul istoric de la 23 August 1944)

Vibranta cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Sesiunea 
solemnă prilejuită de împlinirea a 40 
de ani de la înfăptuirea actului re
voluționar de la 23 August 1944, în- 
fățișînd pe larg profundele prefa
ceri pe care le-a cunoscut ■ România 
în toate, sferele vieții economice și 
sociale, ' schițînd insufletitoarele 
perspective ale dezvoltării patriei în 
anii următori, ,a abordat în același 
timp problemele arzătoare ale vie
ții . internaționale, formulind apre
cieri lucide, de mare rigoare știin
țifică asupra actualelor evoluții 
mondiale. Prin ideile și propunerile 
de amplă rezonantă pe care le-a 
avansat privind căile de ieșire din 
situația existentă, de soluționare a 
problemelor extrem de complexe 
care s-au acumulat în lume, condu
cătorul partidului și statului nostru 
a dat încă o dată expresie înaltei 
răspunderi fată de interesele vitale 
ale poporului român și ale întregii 
omeniri, față de soarta păcii si a ci
vilizației umane.

Evidențiind ca una din cele mai 
mari cuceriri ale ultimilor 40 de ani 
faptul că. in pofida unor momente 
critice, a conflictelor și războaielor 
din diferite zone ale globului, po
poarele. forțele progresiste și antiim- 
perialiste au putut să împiedice un 
nou război mondial. cuvintarea 
subliniază. în același timp, impera
tivul de a se acționa cu toată vi
goarea pentru a se depăși încordarea 
gravă prin care trece în prezent ome
nirea ca urmare a politicii de forță 
și de amenințare cu forța, de men
ținere și reîmpărțire a zonelor de 
influență, a tentativelor cercurilor

imperialiste de a frîna procesul ma
rilor transformări revoluționare din 
zilele noastre.

Planeta — un uriaș „bu
toi cu pulbere radioactivă** 
care trebuie dezamorsat. In 
mod special se impune atenției apre
cierea că existența blocurilor mili
tare. intensificarea fără precedent a 
cursei înarmărilor.- îndeosebi escala
darea inarmărilor racheto-nucleare, 
sporesc continuu pericolul izbucnirii 
unei noi conflagrații mondiale, care; 
în condițiile de astăzi, ar fi inevita
bil o conflagrație atomică, cu urmări 
catastrofale pentru soarta civiliza
ției. pentru însăși existenta vieții pe 
Pămînt. Această apreciere derivă din 
analizp obiectivă, realistă a fapte
lor, a evoluției situației internațio
nale. Este un fapt incontestabil că 
politica înarmărilor, indiferent cum 
a fost „justificată" de protagoniștii 
ei de-a lungul anilor, a făcut ca ar
senalele în general și cele nucleare 
în special să acumuleze un uriaș po
tențial exploziv. In pofida voinței 
popoarelor, a avertismentelor oame
nilor de știință, asistăm la noi și noi 
măsuri îndreptate spre producerea 
de arme cu o putere de distrugere 
tot mai mare, cheltuielile militare 
apropiindu-se de fabuloasa sumă de 
1 000 de miliarde de dolari anual. 
Drept rezultat, pe planetă Ș-au acu
mulat circa 50 000 de încărcături nu
cleare. iar. cursa continuă in ritm 
mereu mai accelerat. Acestui „butpi 
cu pulbere radioactivă" nu-i lipsește 
decît o seînteie pentru a'arunca in

neant roadele evoluției multimile
nare a societății omenești si chiar 
specia umană ca atare. Iar sursele 
de seîntei se înmulțesc cu repezi
ciune.

Situația cea mai primejdioasă s-a 
creat in Europa, devenită cel mai 
mare arsenal nuclear si clasic, a că
rui forță de distrugere pune in pri
mejdie nu numai pacea și viata din 
perimetrul continentului, ci și din 
întreaga lume. Și. ca și cum n-ar fi 
de ajuns, odată cu trecerea la am
plasarea rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune ale Statelor Unite 
în unele-state din vestul Europei și, 
ca urmare, la contramăsurile nu
cleare adoptate de Uniunea Sovieti
că. s-a trecut la o nouă treaptă a 
escaladării.

Pornind de Ia această realitate, 
secretarul general al partidului a 
reafirmat marele adevăr că proble
ma fundamentală a epocii noastre 
este oprirea cursei înarmărilor', tre
cerea Ia dezarmare, și în primul 
rînd la dezarmare nucleară, apă
rarea dreptului suprem al oamenilor, 
al popoarelor — la existență, la via
ță. Ia libertate și independență, la pace.

O concepție profund uma
nistă, corespunzind intere
selor tuturor popoarelor. 
Prioritatea absolută acordată apără
rii păcii reflectă esența umanistă a 
concepției președintelui României 
asupra problemelor vieții internațio
nale. răspunde dezideratelor po
poarelor; Căci pe cit de terifiantă

apare perspectiva unui holocaust, 
atomic, pe atît de arzătoare este do
rința oamenilor, a popoarelor de. a 
salvgarda bunul Cel mai de preț 
— pacea. Din orice unghi ar fi 
privite lucrurile, asigurarea păcii 
se desprinde, pe drept cuvînt. ca 
obiectivul suprem al contemporanei
tății, de împlinirea căruia atirnă 
șansele de continuitate a vieții și 
civilizației. Păstrîndu-le. viitorul ne 
promite totul ; pierzindu-le. am 
pierde, ireparabil, totul !

în lumina cerinței primordiale de 
a salvgarda pacea, președintele 
României a relevat, o dată în plus, 
că, întrucît uriașele arsenale deținute 
de cele două părți — în primul rînd 
de Statele Unite și de Uniunea So
vietică —: pot distruge de mai multe 
ori Întreaga lume, nu există nici o 
justificare pentru continuarea cursei 
înarmărilor, pentru producerea de 
noi arme nucleare, fiind limpede că 
existenta. în plus sau în minus, a 
cîtorva sute de rachete nucleare nu 
poate afecta echilibrul militar actual.

Manifestînd aceeași înaltă răspun
dere pentru soarta păcii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat din 
nou necesitatea stringentă ca po
poarele europene — a căror existen
ță este în primul rînd amenințată — 
să acționeze cu toată hotărirea pen
tru oprirea instalării noilor rachete 
americane și a contramăsurilor so
vietice, pentru reluarea tratativelor 
dintre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite în vederea realizării unui 
acord care să ducă la retragerea 
tuturor rachetelor cu rază medie de 
acțiune din Europa și. în continuare, 
la eliminarea tuturor rachetelor de 
pe continentul european și. apoi, a 

_ tuturor armelor nucleare.
într-un moment de răscruce pen

tru destinele continentului nostru și 
ale lumii, președintele României își 
ridică astfel cu putere glasul, che- 
mînd popoarele europene — cele mai 
vizate de spectrul unei confruntări 
atomice — să-și asume o mai mare 
răspundere și să acționeze cu ener
gie sporită pentru salvarea Europei 
de la distrugere, pentru apărarea 
păcii, a vieții tuturor popoarelor. 
Este un îndemn la acțiune izvorit 
din convingerea, subliniată în repe
tate rînduri de președintele tării 
noastre, că pacea, oricit de dorită, nu 
se asigură, nu se consolidează de la 
sine, ci presupune eforturi, măsuri, 
acțiuni unite din partea forțelor celor 
mai conștiente de valoarea acestui 
bun neprețuit. Figurativ vorbind.

garantarea păcii este și ea o bătălie, 
care cere multă dăruire, tenacitate, 
curaj — toate îndreptate spre oprirea 
competiției nesăbuite a înarmărilor, 
care înveninează zi de zi raporturile 
dintre state, înalță munții neîncrede
rii și suspiciunii, alimentează con
flicte în diferite zone și. mai ales, 
sporește într-un ritm amețitor „în
cărcătura" radioactivă a arsenalelor 
lumii.

Vibrantă chemare adre
sată șefilor de state și gu
verne, popoarelor Europei și 
ale întregii lumi. In £;i'-a aoes_ 
tei primejdii mortale ce amenință 
omenirea, președintele României a 
chemat pe toti șefii de state și gu
verne. popoarele Europei și ale lu
mii să-și unească eforturile spre a 
împiedica declanșarea unui nou 
război, spre a se evita o catastrofă 
nucleară.

Dată fiind gravitatea deosebită a 
situației, conducătorul partidului și 
statului nostru a adresat, in numele 
rațiunii, al lucidității, al vieții. în
demnul vibrant ca. pină nu este prea 
tîrziu. să se facă totul, trecind peste 
orice considerente, pentru stăvilirea 
cursei inarmărilor. în primul rind a 
înarmărilor -nucleare, pentru retra
gerea rachetelor cu rază medie și a 
altor arme nucleare din Europa, 
pentru salvgardarea păcii, pentru 
apărarea vieții popoarelor. în acest 
sens, cuvintarea a subliniat că. indi
ferent de deosebirile de orinduire 
socială, de concepțiile politice și fi
lozofice deosebite, chiar de existența 
unor divergente sau probleme liti
gioase dintre unele state, datoria 
factorilor de răspundere este de a 
trece peste toate acestea, de a pune 
mai presus de orice interesele fie
cărui popor, ale omenirii în general 
și a acționa cu toată hotărirea. răs- 
punzînd astfel încrederii pe care 
fiecare popor a acordat-o guvernelor 
și șefilor de state.

Ferm atașată cauzei păcii. Româ
nia. președintele ei consideră că 
războiul, intensificarea inarmărilor, 
inclusiv noile armamente, nu con
stituie o fatalitate. A le accepta ca 
lucruri inevitabile ar duce la demo
bilizare. tocmai intr-un moment care 
solicită maxima mobilizare a opi
niei publice, a popoarelor spre a se 
bara calea spre dezastru. Această 
poziție realistă, activă, și constructi

vă. definitorie pentru umanismul 
profund al politicii externe pro
movate de partidul și statul nostru, 
este materializată, cum se știe. în
tr-un program unitar de dezarmare, 
propus atenției Organizației Națiuni
lor Unite, altor foruri internaționale, 
supus judecății și reflecției opiniei 
publice de pretutindeni. Se cuvine 
a aminti că România nu s-a mărgi
nit să formuleze propuneri in pro
blemele păcii și dezarmării, ci a 
procedat. încă mai demult, la mă
suri practice, ca reducerea bugetu
lui său militar, transformînd sumele 
respective în alocații pentru copii, 
iar apoi a decis limitarea cheltuie
lilor militare pînă in 1985 la nivelul 
anului 1982.

Pe fundalul marilor acțiuni popu
lare ce se desfășoară in întreaga 
lume în apărarea păcii. împotriva 
pericolului de război, reafirmarea po
ziției românești cuprinsă in cuvin
tarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Sesiunea solemnă cu 
prilejul împlinirii a 40 de ani de la 
actul istoric de la 23 August 1944 
dobindește semnificația unui vibrant 
îndemn la mai multă voință politică 
din partea celor învestiți cu înalte 
răspunderi în conducerea statelor și 
guvernelor, la intensificarea acțiuni
lor în vederea unor măsuri efective 
de oprire a cursei inarmărilor, de 
trecere la dezarmare, ca singura cale 
eficace de a se salvgarda pacea si 
securitatea internațională, destinele 
inseși ale omenirii.

Prin glasul președintelui său. de la 
tribuna sesiunii solemne jubiliare, 
poporul nostru și-a reafirmat anga
jamentul ferm de a nu precupeți 
nici un efort pentru apărarea drep
tului său suprem, a dreptului su
prem al tuturor popoarelor la exis
tentă. la libertate și independentă, 
la pace, la viață. Poporul român. 
România socialistă nutresc încre
derea nestrămutată că. prin forța 
unită a popoarelor, lupta dreaptă 
pentru pace, pentru viață poate fi 
cîștigată —. și acestei lupte îi vor 
consacra, cu aceeași vigoare ca și 
pînă acum, toate forțele, cu convin
gerea că nimic nu poate sta mai pre
sus decit salvarea de la distrugere a 
ceea ce a clădit de-a lungul secolelor 
și mileniilor geniul popoarelor, a in
seși vieții pe planeta noastră, asi
gurarea condițiilor pentru înflorirea 
și mai puternică a civilizației 
umane.

V. OROS

R.S.A.

Puternice manifestații 
de protest împotriva 

„reformei constituționale"
PRETORIA 4 (Agerpres). — Valul 

manifestațiilor de protest, organizate 
de populația de culoare majoritară 
sud-africană împotriva intrării în vi
goare a așa-zisei reforme constitu
ționale instituite de regimul rasist 
de la Pretoria, s-a intensificat marți. 
Cele mai puternice acțiuni au fost 
semnalate la Sharpeville, Evaton și 
Sebokeng — aglomerări urbane ale 
populației de culoare din apropierea 
Johannesburgului. Corespondenții a- 
gențiilor internaționale de presă re
latează despre intervențiile brutale 
ale politiei rasiste, care a deschis 
focul asupra manifestantilor. a uti
lizat grenade cu gaze lacrimogene. 
Un nou bilanț al represiunilor de 
luni, întocmit, de politia rasistă, 
arată că 22 persoane au fost ucise, 
iar alte 28 au fost rănite. Ziarul 
„Rand Daily Mail", din Johannes
burg. scrie insă că numărul răniți- 
lor este de 232.

ARUSHA

Conferința internațională 
consacrată situației 
din Africa australă

DAR ES SALAAM 4 (Agerpres). 
— în localitatea tănzaniană Arusha 
s-au deschis marți lucrările unei 
conferințe . internaționale consacrate 
situației din Africa australă. Participă 
șefii de stat din Tanzania, Zambia, 
Angola, Mozambic și Botswana, pri
mii miniștri din Republica Zim
babwe, Suedia și Portugalia, liderii 
mișcărilor de eliberare din sudul 
Africii, precum și reprezentanți ai 
unor partide vest-europene membre 
ale Internaționalei Socialiste.

Deschizînd lucrările conferinței, 
care a fost convocată din inițiativa 
Internaționalei Socialiste, președin
tele Tanzaniei, Julius Nyerere, a 
subliniat că răspunderea pentru ter
giversarea accesului Namibiei la in
dependență revine autorităților' ra
siste de la Pretoria care blochează 
aplicarea rezoluției 435 a Consiliului 
de Securitate. El a arătat că în ciuda 
adoptării unei noi „constituții", 
esența regimului politic din Repu
blica Sud-Africană nu s-a modificat, 
autoritățile rasiste urmărind, in po
litica lor internă și externă, menți
nerea și consolidarea sistemului de 
segregație rasială și apartheid.
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