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Exprimînd unitatea și voința de acțiune a întregului partid și popor, adoptind
hotărîri de mare importanță pentru îndeplinirea integrală a planului pe 1987, pentru

perfecționarea activității de partid, ieri și-a încheiat lucrările

PLENARA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Sub
președinția
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
s-a desfășurat, în zilele de 24 și 25
martie. Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.
Plenara a avut următoarea ordi
ne de zi :
1. Raport privind realizarea pla
nului national unic de dezvoltare
economico-socială a României pe
trimestrul I. măsurile pentru înde
plinirea planului în trimestrul II
și pe întregul an 1987, precum și

pentru desfășurarea în bune con
diții a lucrărilor agricole de pri
măvară.
2. Raport privind efectivul, com
poziția și structura organizatorică
a partidului la 31 decembrie 1986
și activitatea politico-organizatorică desfășurată de organele si or
ganizațiile de partid pentru înfăp
tuirea hotăririlor si directivelor
partidului.
3. Raport cu privire la activita
tea desfășurată de organele de
partid, de stat si organizațiile de

masă în anul 1986 pentru înfăp
tuirea politicii de cadre a parti
dului.
4. Raport privind activitatea de
rezolvare a propunerilor, sesizări
lor. reclamațiilor și cererilor oa
menilor muncii în anul 1986.
5. Raport cu privire Ia activitatea
internațională a partidului si sta
tului in 1986 și principalele obiec
tive ale politicii externe in anul
1987.
6. Probleme organizatorice.

Raportul la primul punct al or
dinii de zi a fost prezentat de to
varășul Constantin Dăscălescu.
în continuare, în cadrul dezba
terilor au luat cuvintul tovarășii
Constantin Olteanu, Carol Dina,
Neculai Ibănescu. Marin Enache,
Radu Bălan. Agurița Alexandrescu,
Ștefan Rab, Emil Huidu. Gheorghe
Enică, Maria Gheorghe. Dumitru
Constantin. Maria Bradea.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,

Plenara Comitetului Central al
partidului a dezbătut probleme im
portante ale activității partidului
privind înfăptuirea planului pe
acest an. a programelor de moder
nizare și organizare, de normare
economico-finandarâ. precum și o
serie de măsuri privind activitatea
de partid.
Sînt bine cunoscute prevederile
planului pe acest an și programele
adoptate în cursul anului trecut
pentru diferite sectoare de activi
tate. Ele au fost dezbătute larg în
organismele democrației noastre
muncitorești revoluționare. în ple
nara Comitetului Central și adop
tate de Marea Adunare Națională.
Sîntem, practic, la începutul
anului. Au trecut aproape trei luni
și se poate aprecia că. deși am avut
unele greutăți, datorită condițiilor
iernii din acest an. dar și ca
urmare a unor lipsuri existente în
activitatea diferitelor sectoare, rea
lizările nu sînt la nivelul prevede
rilor planului și programelor pen
tru aceste luni. Este adevărat,
multi tovarăși care au luat cuvîntul în plenară au dat asigurări că,
încă în această lună. în martie, vor
recupera multe din rămînerile în
urmă pe întregul trimestru, iar în
discuțiile ce au avut loc în Comi
tetul Politic Executiv cu consiliile
de conducere ale diferitelor minis
tere s-au stabilit măsuri pentru
asigurarea îndeplinirii în cele mai
bune condiții a planului pe acest
an. a programelor pe care le avem.
Zilele trecute s-a discutat cum să
acționăm în toate sectoarele pen
tru ca. în trimestrul II. să realizăm
atît prevederile planului respectiv,
cît și recuperarea rămînerilor în

urmă care vor mai fi la sfîrsițul
acestui trimestru. Avem asigurate
toate condițiile „materiale pentru
aceasta. Dispunem de tot ce este
.necesar ca să îndeplinim în bune
condiții planul și programele pe
care le-am adoptat pe acest an și.
în felul acesta, să consolidăm rea
lizările din primul an al celui de-al
8-lea cincinal, să asigurăm înain
tarea fermă spre obiectivele stabir
lite de Congresul al XIII-lea pri
vind trecerea țării noastre, pînă în
1990. la un nou stadiu de dezvol
tare. de tară socialistă mediu dez
voltată. De asemenea, avem condi
ții să înfăptuim cu toată fermi
tatea programele de organizare, de
modernizare, de normare economico-financiară. de dezvoltare in
tensivă a tuturor sectoarelor de ac
tivitate.
Pornind de la toate acestea, sînt
necesare măsuri hotărîte — în toa
te sectoarele. în toate unitățile. în
toate județele — în vederea înfăp
tuirii neabătute a prevederilor pla
nului la toti indicatorii și a pro
gramelor stabilite pentru diferite
domenii de activitate. Punînd pe
primul plan îndeplinirea generală
a planurilor de dezvoltare la toti
indicatorii, trebuie să acordăm o
atentie deosebită problemelor rea
lizării producției fizice. Consider
că este necesar ca toate ministere
le. centralele. întreprinderile, toate
județele să ia măsuri hotărîte ca,
încă din luna martie, să asigurăm
îndeplinirea neabătută a producției
fizice — aceasta fiind hotărîtoare
pentru realizarea planultii. pentru
desfășurarea în bune condiții a
întregii activități.
în acest sens, consider că se im
pune ca guvernul, organele centra
le de planificare, toate organele

centrale să revadă și să stabileas
că măsuri ferme, obligatorii privind
realizarea acestui indicator hotărîtor al producției fizice. Am spus,
nu o dată — și doresc să subliniez
și acum — că nu avem nevoie de
producția-marfă în general, care se
poate obține, ca valoare, pe dife
rite căi. inclusiv printr-o circulație
interioară, prin mutarea produse
lor dintr-un loc în altul. Nu de
valoare avem nevoie ! Avem nevoie
de reducerea circulației produselor,
de realizarea unei integrări cît mai
mari și de realizarea producției
fizice. Numai aceasta asigură con
diții pentru dezvoltarea corespun
zătoare a tării și înfăptuirea
neabătută a obiectivelor planului
pe acest an și pe întregul cincinal.
Cunoașteți prevederile planului
pe ansamblu. în profil teritorial.
Consider că trebuie să acordăm o
mare atentie înfăptuirii prevede
rilor planului privind dezvoltarea
în profil teritorial a producției,
dezvoltarea fiecărui județ în ra
port cu obiectivele stabilite pri
vind producția fizică, privind productia-marfă și ceilalți indicatori
care să asigure ridicarea armo
nioasă a tuturor zonelor tării.
în acest sens, as atrage atenția
că este necesar să se acorde o
atentie corespunzătoare si planu
rilor privind dezvoltarea în toate
județele a micii industrii, a servi
ciilor. punînd un accent deosebit
pe realizarea acestora în unitățile
consiliilor populare. în sistemul
cooperației meșteșugărești, al coo
perativelor agricole de producție
și cooperativelor de consum.
Trebuie să facem astfel încît —
așa cum a hotărît Congresul al
XIII-lea al partidului — în acest
cincinal să soluționăm în linii ge

nerale problema dezvoltării micii
industrii în raport cu necesitățile
diferitelor sectoare, precum și a
serviciilor pentru toți cetățenii,
tării.
Consider că este necesar ca or
ganele noastre centrale să revadă
unii indicatori si să dea îndru
mări și să stabilească mai precis
pe ce trebuie să punem accent in
aceste sectoare de activitate. Nu
trebuie să se urmărească numai
indicatorii valorici, care sînt sta
biliți pe județ, ci. de asemenea,
realizarea micii producții indus
triale fizice, realizarea reală a
serviciilor care sînt necesare. în
acest sens, să asigurăm înfăptuirea
tuturor prevederilor planului pri
vind dezvoltarea generală a indus
triei pe întreaga tară, cît si în
profil teritorial.
în activitatea din acest an tre
buie — asa cum prevede planul și
cum am discutat nu de mult și în
Comitetul Politic Executiv — să
se acorde o atentie deosebită pro
blemei energetice. Am avut anul
acesta greutăți cu energia, datori
tă nerealizării la timp, conform
prevederilor planului, a punerilor
în producție a capacităților pe
cărbune — și ne-au rămas nepuse
în producție circa 1 000 MW — și
nerealizării reparațiilor stabilite
pentru anul trecut, care se ridică,
de asemenea, la circa 800 MW.
Dacă aveam o producție suplimen
tară de 800—1 000 MW, pe cărbu
ne. nu am fi avut nici un fel de
probleme cu energia. La toate acestea s-a adăugat — repet și în
plenară — faptul că energia hidro
electrică a fost și ea cu 800—1 000
MW mai mică, datorită secetei,
deci a debitului redus de apă.
însă chiar și în aceste condiții,
dacă am fi avut 800—1000 MW

pe cărbune nu am fi avut nici un
fel de probleme cu energia. Subli
niez acest lucru pentru că este
necesar ca atît Ministerul Energiei
Electrice, celelalte ministere pro
ducătoare de materiale și utilaje,
cît si județele să ia toate măsurile
pentru a realiza în întregime pro
gramele stabilite. Aceste măsuri
trebuie’să înceapă din martie, con
form celor aprobate. în așa fel
încît, pînă în toamnă, să punem
în producție peste 1 000 MW pe
cărbune si să asigurăm repararea
grupurilor energetice, echivalent
cu 1 500 MW putere instalată.
în mod corespunzător trebuie să
punem în producție și centralele
hidroelectrice, avînd în vedere că
ele reprezintă un volum important
și functionarea lor va asigura o
cantitate importantă de energie.
în acest an nu există problemă
mai importantă pentru dezvoltarea
generală decît a rezolva problema
energiei în mod hotărîtor. Pun
această problemă în fata Comi
tetului Central pentru a atrage
atenția sectoarelor respective și a
cere ca, în octombrie, să se rapor
teze plenarei Comitetului Central
cum s-au realizat măsurile stabilite
în acest domeniu de activitate.
în mod corespunzător, este nece
sar să luăm măsuri pentru a realiza
producția de petrol, de cărbune,
celelalte minereuri necesare pen
tru întreaga noastră activitate.
Nu doresc să mă mai refer la
alte sectoare de activitate. Sînt
cunoscute programele și prevede
rile planului. Toate ministerele —
și metalurgia, și chimia, și petro
chimia, și construcția de mașini, și
toate celelalte sectoare — trebuie
să treacă cu hotărîre la luarea și
aplicarea tuturor măsurilor stabi

lite privind buna funcționare și
realizarea planului.
Trebuie însă să menționez că,
chiar în condițiile greutăților care
s-au manifestat la un moment dat
privind energia, puteam—printr-o
bună organizare și cu un simț de
răspundere mai mare din partea
tuturor sectoarelor — să diminuăm
mult aceste greutăți și, practic, să
nu fi avut vreo influență în ce
privește realizarea planului. Cu
atît mai mult cu cît, și în februa
rie, și în toată luna martie, nu s-a
mai putut vorbi de lipsă de ener
gie. Trebuie să spun și plenarei
că, practic, nici un minister nu
consumă în martie cantitatea de
energie alocată. Deci nu lipsa de
energie este aceea care a determi
nat unele rămîneri în urmă, ci
stările negative din activitatea con
ducerilor ministerelor, centralelor,
întreprinderilor în buna organizare
și desfășurare a activității. .
Un singur minister depășește re
gulat consumul de energie — șl
n-ar trebui să-1 depășească — și
acesta este însuși Ministerul Ener
giei Electrice, care consumă mai
mult în transportul și chiar în
producerea energiei.
Subliniez aceasta pentru că ni
meni nu trebuie să se mai justifi
ce, invocînd problema energiei ; de
altfel, astăzi, în plenară, nimeni
n-a mai pus problema energiei.
Trebuie să se înțeleagă că pro
blema esențială este luarea măsu
rilor necesare pentru buna organi
zare, pentru buna funcționare a
instalațiilor!
O problemă foarte importantă
pentru realizarea producției este
buna întreținere, realizarea la timp
a reparațiilor tuturor instalațiilor
și întărirea disciplinei și or
dinii. Multe din controalele pe
care le-am efectuat în ultimele
săptămâni au demonstrat că prin
cipalele lipsuri — inclusiv în me
talurgie — sînt legate de indisci
plina, dezordinea, lipsa de răspun
dere, începînd de la conducerea
ministerului și pînă jos. Pun
această problemă în fața plenarei
pentru că este necesar ca toți
membrii Comitetului Central, din
toate sectoarele, din toate județele
să acționeze pentru a pune capăt
acestor stări de lucruri negative.
Repet, avem tot ce este necesar
pentru a îndeplini în bune condi
ții planul — și trebuie să-1 înde
plinim !
O atenție deosebită trebuie să
dăm exportului ; trebuie să spunem
deschis că activitatea de realizare
a producției de export nu ne mul
țumește. Sînt și unele probleme cu
contractele, dar avem contracte
pentru a realiza în întregime pla
nul pe trimestrul I și pe trimes
trul II. Pe C.T.S. avem contracte
— și nu poate fi invocată în nici
un fel lipsa de comenzi pentru
realizarea în întregime a planului.
Dar este greu să acceptăm justi
ficarea prin lipsa de contracte,
cînd și în primele două luni ale
acestui an am pierdut contracte pe
devize convertibile de cîteva zeci
de milioane de dolari, datorită
nerealizării la timp a producției,
iar anul trecut aproape 200 de mi
lioane de dolari. Trebuie să mai
adăugăm la aceasta problema cali
tății, care ne-a creat și ne creează
încă o serie de greutăți.
Este necesar să fie luate toate
măsurile pentru buna organizare și
urmărire a realizării producției de
export la timp și la un nivel ca
litativ și tehnic corespunzător.
Am subliniat, nu o dată, că ex
portul, comerțul exterior, colabora

rea internațională constituie pen
tru economia românească o nece
sitate pentru buna desfășurare a
întregii activități, pentru înfăptui
rea generală a programelor de
dezvoltare economico-socială a
țării.
Trebuie să acordăm o mai mare
atenție dezvoltării cooperării în
producție, întăririi participării la
realizarea programelor stabilite în
cadrul C.A.E.R.. specializării . în
producție, participării active la
programele de cercetare, de noi
tehnologii, și la întreaga activitate.
Pornim de Ia faptul că trebuie să
facem totul pentru a asigura func
tionarea în cele mai bune condi
ții a activității C.A.E.R.. care
are — și va trebui să aibă și în
viitor — un rol important în conlu
crarea corespunzătoare între țările
membre, în dezvoltarea economiei
fiecărei țări, în ridicarea generală
a nivelului de trai material și spi
ritual al fiecărui popor.
în același timp trebuie să în
tărim relațiile cu țările socialiste
care nu sînt în C.A.E.R., cu țările
în curs de dezvoltare, cu țările
capitaliste dezvoltate, participind
activ la diviziunea internațională
a muncii, promovînd forme diverse
de colaborare și insistînd mult
pentru realizarea de contracte de
lungă durată spre a asigura, în
felul acesta, desfășurarea în mod
corespunzător a întregii activități,
în acest sens, toate ministerele,
organele centrale, dar și toate uni
tățile trebuie să-și îndeplinească
cu mai multă hotărîre obligațiile,
sarcinile de mare răspundere din
diferite domenii.
Trebuie să luăm măsuri serioase
pentru realizarea la timp a inves
tițiilor. Avem rămîneri în urmă —
și trebuie să folosim toate posibi
litățile și mijloacele stabilite pen
tru ca, în toate sectoarele, în toate
județele să realizăm în cele mai
bune condiții programul de inves
tiții, de punere la timp în produc
ție a noilor capacități.
Va trebui să acționăm cu toată
hotărîrea în direcția reducerii con
sumurilor energetice și a consumu
rilor materiale. Sînt cunoscute pro
gramele, și nu doresc să insist
mult asupra acestora. încadrarea
strictă în normele de consum con
stituie o necesitate pentru buna
desfășurare a întregii activități, în
toate sectoarele.
Problema reducerii consumurilor
se pune, de asemenea, foarte serios
și în domeniul investițiilor. De
altfel, vreau să informez plenara
că am luat o serie de măsuri și,
începînd cu trimestrul II, vom
reduce consumurile de ciment cu
20 la sută, de mptal cu 16 la sută,
și altele, iar la cabluri, în medie
cu 50 la sută. Această reducere
mare la cabluri este determinată,
de fapt, de abuzul foarte mare care
se face în proiectare și în investiții
cu întinderea în dreapta și în
stînga a cablurilor, fără nici un
fel de justificare, inclusiv de ten
dința de dublare a liniilor energe
tice și de telefonie. Am hotărît să
punem capăt acestor stări de lucruri
care, de fapt, constituie un jaf
inadmisibil în economia națională.
Este necesar ca toate sectoarele,
toate județele să revadă și să ac
ționeze nu numai pentru a se în
cadra în reducerile stabilite, dar
pentru a veni cu noi propuneri
privind diminuarea în continuare
a consumurilor materiale. Am sta
bilit ca, în cîteva săptămîni, să
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LUCRĂRILE PLENAREI COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Raport privind realizarea planului național unic de dezvoltare
economico-socială a României pe trimestrul I, măsurile pentru
îndeplinirea planului în trimestrul II și pe întregul an 1987, precum
și pentru desfășurarea în bune condiții a lucrărilor agricole de primăvară

"

In perioada care a trecut din
acest an — se arată in raport —
oamenii muncii din toate ramu
rile economiei naționale, puter
nic mobilizați de hotăririle și
programele adoptate de Congre
sul al XllI-lea, de orientările și
indicațiile secretarului general
al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, au desfășu
rat o muncă rodnică, de susținu
tă angajare patriotică pentru
realizarea sarcinilor de plan, aplicarea măsurilor stabilite în
programele de perfecționare a
organizării muncii și de moder
nizare a proceselor de producție,
ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, creșterea
competitivității și eficienței acestora la export.
Prin măsurile luate. în primul
trimestru din acest an au fost
obținute unele rezultate bune în
realizarea producției materiale,
în creșterea productivității mun
cii și eficientei economice. S-au
înregistrat, față de anul trecut,
sporuri la o serie de produse
importante pentru economie din
industria construcțiilor de ma
șini, chimie și petrochimie, pre
lucrarea lemnului și industria
ușoară.
Cu toate acestea. încheiem
trimestrul cu o serie de nerealizări de plan la producția indus
trială, investiții și export. Deși
ne-am confruntat cu unele greu
tăți determinate de starea vre
mii, trebuie să arătăm deschis
că, în cea mai mare parte,
nerealizările se datoresc lipsuri
lor și neajunsurilor din activi
tatea guvernului și ministerelor,
care nu au acționat cu toată fer
mitatea și răspunderea pentru
organizarea și conducerea cores
punzătoare a proceselor de pro
ducție, valorificarea deplină a
potențialului tehnic și uman,
pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei în toate sectoarele de
activitate.
Ca urmare, s-au înregistrat
rămîneri în urmă în realizarea
producției de cărbune, țiței și
energie electrică pe bază de
cărbune, în industria metalurgi
că, a construcțiilor de mașini,
chimie și petrochimie. De ase
menea, ritmul de execuție nu a
fost satisfăcător în activitatea
de investiții. S-au înregistrat
rămîneri în urmă, in realizarea
lucrărilor pe șantiere, îndeosebi
în sectoarele energetic, a indus
triei chimice și metalurgice,
datorită întirzierilor în livrarea
utilajelor, neasigurării fronturi
lor de montaj, neajunsurilor în
activitatea unor organizații de
construcții.
în raport sint relevate, tot
odată, lipsurile manifestate în
domeniul exportului, ca urmare
a preocupării insuficiente a tu
turor factorilor de răspundere,
a Ministerului Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice
Internaționale și ministerelor economice, centralelor și între
prinderilor producătoare și de
comerț exterior, care n-au ac
ționat cu toată răspunderea, așa
cum a indicat conducerea parti
dului, pentru pregătirea și lan
sarea cu prioritate in fabricație
a producției destinate exportu
lui și pentru urmărirea realiză
rii tuturor contractelor și co
menzilor existente.
In continuare, in raport se
spune : în spiritul indicațiilor
date de dumneavoastră la re
centa ședință a Comitetului Po
litic Executiv, vă asigur, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, că gu
vernul, ministerele, organele de
conducere colectivă din centrale
și întreprinderi au tras toate
concluziile și învățămintele ne
cesare de felul în care trebuie
să acționăm în perioada urmă
toare pentru îndeplinirea in cit
mai bune condiții a sarcini
lor de plan și recuperarea rămînerilor în urmă.
Esențial pentru bunul mers al
activității economice în trimes
trul II și pe întregul an este să
aplicăm cu toată fermitatea
măsurile care se impun pentru
realizarea integrală a sarcinilor
de producție fizică și cu deo
sebire a celei destinate exportu
lui, punerea în funcțiune și
atingerea parametrilor proiectați
la noile capacități, creșterea mai
puternică a productivității mun
cii, eficienței economice și ren
tabilității, ca cerințe fundamen
tale pentru înfăptuirea tuturor
planurilor și programelor de
dezvoltare.
Raportul relevă că, prin apli
carea măsurilor stabilite în asi
gurarea resurselor energetice,
desfășurarea activității produc
tive a început să se apropie, de
ritmurile medii zilnice progra
mate.
în perioada care a mai rămas
pînă la sfirșitul trimestrului. în
toate unitățile vor fi luate mă
suri ferme care să asigure lu-

prezentat de

tovarășul
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crul in regim de foc continuu,
astfel ca rezultatele acestei luni
să fie cit mai bune.
în trimestrul II, avind în ve
dere și sarcina de recuperare,
trebuie să realizăm o producțiemarfă industrială cu peste 12 la
sută mai mare decit in perioada
corespunzătoare a anului trecut.
Din analizele efectuate rezultă
că dispunem de capacitățile de
producție necesare și sint create
condiții pentru îndeplinirea pre
vederilor de plan pe trimestrul
II și pe întregul an 1987.
In industria extractivă, In
vederea realizării
producției
prevăzute, ministerul de resort,
combinatele și întreprinderile
miniere vor acționa cu fermi
tate pentru transpunerea în
viață a măsurilor indicate pri
vind funcționarea în cit mai
bune condiții a excavatoarelor
cu rotor și a celorlalte utilaje
din cariere și subteran, introdu
cerea și perfecționarea tehnolo
giilor de exploatare, punerea la
timp în funcțiune a capacități
lor noi de producție, în special
a liniilor tehnologice din carie
rele de lignit restante din anul
1986 și a celor prevăzute în
planul pe 1987.
In concordanță cu programul
aprobat de conducerea partidu
lui, consiliul de coordonare de
ramură, ministerul și trusturile
se. vor preocupa cu mai multă
responsabilitate de îmbunătă
țirea organizării muncii în sche
lele de foraj-extracție, de repu

mele de perfecționare a organi
zării și de modernizare a pro
ceselor de producție, ridicarea
nivelului tehnic și calitativ al
produselor, creșterea competiti
vității acestora pe piața externă,
în industria metalurgică, con
siliul de coordonare a ramurii,
conducerile ministerului, com
binatelor și întreprinderilor vor
acorda o atenție deosebită func
ționării la parametrii prevăzuți
a tuturor instalațiilor, gospodă
ririi cu maximă eficiență a re
surselor materiale și energetice,
respectării stricte a normelor
de consum stabilite la cocs, fon
tă, combustibil, electrozi, fero
aliaje și materiale refractare,
diminuării pierderilor tehnolo
gice și creșterii coeficientului
de scoatere a oțelului la cel pu
țin 86 la sută.
în industria construcțiilor de
mașini vom acționa, în spiritul
sarcinilor trasate de conducerea
partidului, pentru utilizarea cu
maximum de eficiență a capa
cităților de producție, accelera
rea procesului de modernizare,
reproiectare și asimilare in fa
bricație a noi tipuri de mașini,
echipamente și componente de
înaltă tehnicitate, calitate și
fiabilitate/ necesare programe
lor prioritare din economie și,
in mod deosebit, pentru export.
Cu toată hotărîrea vom acționa
pentru înfăptuirea măsurilor
stabilite în vederea realizării
mașinilor și instalațiilor în
concordanță cu termenele de
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nerea în funcțiune a sondelor
inactive, de recuperarea. într-o
proporție cit mai mare, a țițeiu
lui din zăcăminte, optimizarea
regimului tehnologic de exploa
tare și scurtarea probelor de
intrare în exploatare a sonde
lor noi. Măsuri deosebite vor fi
întreprinse pentru începerea, în
cel mai scurt timp, a exploată
rii țițeiului din Marea Neagră.
în domeniul producției de
energie electrică, atit guvernul,
cit și consiliul de coordonare
de ramură și Ministerul Ener
giei Electrice ne vom ocupa cu
toată răspunderea de punerea în
funcțiune la termen a noilor ca
pacități programate, de creș
terea gradului de disponibilitate
al agregatelor energetice, in
special a grupurilor de 330 MW
de la Rovinari și Turceni, de
asigurarea continuității în func
ționarea termocentralelor pe
cărbune, respectarea strictă a
programului de reparații, revizii
și întreținere, îmbunătățirea ca
lității executării acestora.
Vom urmări cu toată exigența
respectarea regimurilor de func
ționare economică la toate cen
tralele, reducerea consumului
de hidrocarburi de adaos la ter
mocentralele pe cărbuni, precum
și utilizarea rațională a hidro
centralelor în vederea refacerii
rezervei de apă în lacurile de
acumulare.
Toate unitățile din construcția
de mașini cu sarcini în acest
domeniu vor lua măsuri pentru
organizarea exemplară a pro
ducției, astfel încît să realizeze
integral, la termen și de cali
tate, volumul necesar de echipa
mente. agregate și piese de
schimb pentru desfășurarea în
cele mai bune condiții a acti
vității din acest sector.
In raport sint relevate acțiu
nile luate în vederea constitui
rii, încă de pe acum, a stocurilor
de cărbune necesare funcționă
rii corespunzătoare a termocen
tralelor în sezonul rece, respec
tării și încadrării riguroase a
tuturor consumatorilor în nor
mele stabilite, gospodăririi cu
maximă responsabilitate a tutu
ror resurselor energetice.
Sint reliefate, de asemenea,
măsurile privind modernizarea
în continuare a proceselor teh
nologice, creșterea randamente
lor energetice, încărcarea la ca
pacitate a mașinilor, utilajelor
și instalațiilor, reducerea ciclu
rilor de fabricație, efectuarea
transporturilor în regim optimi
zat, eliminarea oricăror forme
de risipă a combustibililor și
energiei.
In industria prelucrătoare —
se arată in raport — ministe
rele, centralele și întreprinderile
vor situa în centrul activității
lor realizarea ritmică a produc
ției fizice, in structura sorti
mentală prevăzută, în primul
rind a producției destinate ex
portului. aplicarea riguroasă a
măsurilor stabilite prin progra-

punere în funcțiune a capacită
ților prevăzute, asigurîndu-se
recuperarea în cel mai scurt
timp a restanțelor din trimes
trul I la utilajele tehnologice
destinate materializării progra
melor speciale din domeniile
nuclear, minier, petrolier, chi
mic și energetic.
în industria chimică și petro
chimică, ministerele de profil,
consiliul de coordonare a ramu
rii vor lua cele mai energice
măsuri pentru realizarea ritmică a întregii producții fizice pla
nificate în trimestrul II și pe
întregul an, recuperarea răminerilor în urmă înregistrate în
trimestrul I, urgentarea punerii
în funcțiune a instalațiilor de
pe platformele Midia, Teleajen,
Dej, Borzești și Drobeta-Turnu
Severin.
Vom lua măsuri deosebite
pentru întărirea spiritului de
ordine și disciplină în muncă,
astfel încît fiecare instalație să
funcționeze neîntrerupt și in
condiții de deplină siguranță. în
același timp, vom acționa cu
mai multă hotărîre. atît în chi
mie, cît și în petrochimie, pen
tru reducerea substanțială a
consumurilor de materii prime,
materiale și energie, diversifi
carea produselor, asigurîndu-se,
pe această cale, o mai bună aprovizionare a economiei națio
nale cu combustibili, carburanți
și produse chimice, precum și o
participare tot mai largă la ex
portul țării.
în industria materialelor de
construcții și a prelucrării
lemnului, precum și în indus
tria bunurilor de consum, vom
acorda o atenție deosebită îm
bunătățirii structurii fabrica
ției, realizării programului de
export, sporirii substanțiale a
sortimentelor prin care se va
lorifică superior materiile pri
me și materialele.
în domeniul investițiilor, gu
vernul va situa în centrul pre
ocupărilor sale îndeplinirea pro
gramului de punere in funcțiu
ne a obiectivelor prevăzute in
plan și recuperarea grabnică a
răminerilor în urmă, mai ales
în domeniile energiei, chimiei și
metalurgiei.
Trăgînd toate concluziile din
modul în care s-a desfășurat
pînă în prezent activitatea în
domeniul comerțului exterior,
guvernul, conducerile ministe
relor și centralelor industriale
vor lua toate măsurile pentru ca
fiecare întreprindere să asigu
re pregătirea și lansarea din
timp in fabricație a producției
destinate beneficiarilor externi,
realizarea comenzilor existente
și livrarea ritmică la export a
întregului fond de marfă, in
conformitate cu contractele în
cheiate.
Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice
Internaționale și ministerele economice vor intensifica acțiu
nea de prospectare a pieței ex

terne și încheierea grabnică a
contractelor pentru intregul an,
pentru diversificarea formelor
de comercializare și lărgirea
piețelor de desfacere, creșterea
ponderii produselor cu grad ri
dicat de prelucrare și valorifica
re superioară la export a pro
duselor industriei noastre. Se
va asigura întărirea controlului
de calitate in toate unitățile,
pentru ca mărfurile destinate
exportului să corespundă intru
totul performanțelor și prevede
rilor din contractele încheiate
cu beneficiarii externi, sarcini
lor stabilite prin programele de
ridicare continuă a nivelului
tehnic și calitativ al produselor.
In domeniul creșterii produc
tivității muncii, reducerii costu
rilor de producție, sporirii efi
cienței economice in toate sec
toarele de activitate, planul na
țional unic pe anul 1987 stabi
lește sarcini deosebit de impor
tante. Aceasta impune să tre
cem cu toată hotărîrea la gene
ralizarea în întreaga economie
a acțiunii de importanță națio
nală inițiată de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, privind per
fecționarea organizării produc
ției și a muncii, modernizarea
tehnologiilor de fabricație.
In acest mod se va asigura
creșterea substanțială a produc
ției fizice și cu deosebire a ce
lei destinate exportului, apli
carea fermă a normativelor economico-financiare stabilite pe
ministere, centrale, unități și
produse, sporirea puternică a
contribuției cercetării științifice
și proiectării la soluționarea
tuturor problemelor tehnice și
economice din întreprinderi.
Potrivit orientărilor și In
dicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a obiective
lor noii revoluții agrare și a
nivelurilor prevăzute în planul
pe acest an la producția vegeta
lă și animalieră, ne revin sar
cini de mare importanță și răs
pundere pentru realizarea în
tocmai și în cele mai bune con
diții a programului privind des
fășurarea lucrărilor agricole de
primăvară.
Corespunzător celor stabilite
la recenta ședință a Comitetu
lui Politic Executiv, Ministerul
Agriculturii, Uniunea .Națională
a Cooperativelor Agricole de
Producție, consiliile populare
județene, orășenești și comuna
le, consiliile unice agroindus
triale de stat și cooperatiste,
toate unitățile din agricultură
vor acționa cu toată hotărîrea
in vederea recuperării grabnice
a întirzierilor determinate de
timpul nefavorabil din această
lună și terminării însămînțărilor în cel mai scurt timp. în
acest scop, vom organiza exem
plar pregătirea terenului pentru
însămînțat, zi și noapte, in
schimburi prelungite și semă
natul — pe durata intregii zi-lumină.
In continuare, în raport sînt
detaliate măsurile luate pentru
utilizarea la intreaga capacitate
a tractoarelor și mașinilor agri
cole, respectarea strictă a teh
nologiilor de lucru, economisirea
carburanților.
Cadrele tehnice din Ministerul
Agriculturii, consiliile popular^,
organele agricole județene și de
la unitățile agricole — se arată
în raport — vor lua toate măsu
rile necesare pentru pregătirea
corespunzătoare a patului ger
minativ și asigurarea densității
optime pentru fiecare cultură in
parte,
potrivit
programelor
aprobate de conducerea parti
dului. De asemenea, sînt rele
vate acțiunile ce se întreprind
în legumicultură, viticultură și
pomicultură, precum și în do
meniul irigațiilor și îmbunătă
țirilor funciare,
în încheiere, în raport se
subliniază : Experiența acumu
lată și forța organizatorică a
colectivelor de oameni ai mun
cii constituie garanția că, imprimînd, așa cum a indicat to
varășul Nicolae Ceaușescu. un
spirit revoluționar de muncă și
angajare totală, mobilizind în
tregul potențial material, teh
nic și uman de care dispune
economia națională, planurile și
programele de dezvoltare apro
bate vor fi realizate în între
gime.
Vă asigurăm, mult stima
te și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că guvernul
este hotărît să acționeze cu
toată fermitatea pentru desfă
șurarea întregii activități la ni
velul cerințelor și exigențelor
actualei etape de dezvoltare
economico-socială a țării, să
facă totul pentru transpunerea
neabătută în viață a obiective
lor stabilite de Congresul al
XIII-!ea al partidului, pentru
ridicarea continuă a României
socialiste pe noi trepte de
progres și civilizație.
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Mult stimate tovarășe
Nicolae
Ceaușescu.
secretar
general al partidului, președinte
al Republicii Socialiste Româ
nia,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

Documentele supuse plenarei
Comitetului Central reflectă,
prin conținutul lor. adincirea
continuă a procesului de per
fecționare a activității politice,
economice si sociale în actua
la etapă de înfăptuire a pro
gramului partidului, a mărețe

lor obiective stabilite de Con
gresul aî XllI-lea al partidului,
ilustrînd uriașa forță dinamiza
toare a gindirii și acțiunii re
voluționare a secretarului gene
ral al partidului, făurarul stra
tegiei edificării socialismului și
comunismului în România —
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Cu sentimente de aleasă cin
stire. izvorîte dintr-o înaltă da
torie de conștiință, vă expri
măm și cu acest prilej, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral. prețuirea și admirația ne
țărmurită a comuniștilor, a tu
turor cetățenilor Capitalei pen

tru eroica activitate revoluțio
nară de peste 55 de ani. pentru
contribuția dumneavoastră de
terminantă la elaborarea și
transpunerea în viață a politi
cii interne și externe a parti
dului și statului. întruchipată
în grandioasele transformări în
noitoare ale celei mai rodnice
perioade din istoria noastră
multimilenară, pe care, profund
recunoscători, o numim ..Epoca
Nicolae Ceaușescu".
Situind la baza întregii acti
vități tezele și orientările de
excepțională însemnătate cu
prinse in cuvîntările rostite de
dumneavoastră, mult stimate
tovarășe secretar general, în
Comitetul Politic Executiv și
cele date cu prilejul frecvente
lor vizite de lucru in Capitală,
acționăm cu hotărîre pentru

mobilizarea tuturor colectivelor
de muncă in vederea realizării,
în acest an hotărîtor pentru
întregul cincinal, a unei pro
ducții industriale de peste 200
miliarde lei. sporul de aproape
13 la sută față de anul trecut
urmînd să fie obținut în cea
mai mare parte pe seama creș
terii productivității muncii.
Comitetul municipal de partid,
a spus în continuare vorbitorul,
și-a concentrat eforturile în
direcția soluționării. împreună
cu ministerele, centralele indus
triale și unitățile economice, a
problemelor majore ale produc
ției. corespunzător exigențelor
superioare ale factorilor de efi
cientă. acordînd, potrivit indi
cațiilor dumneavoastră, o aten
ție sporită marilor întreprin
deri.

Ca urmare a măsurilor politico-organizatorice luate de or
ganele și
organizațiile
de
partid, de consiliile oamenilor
muncii pentru întărirea disci
plinei de producție și perfec
tionarea proceselor de fabrica
ție. in luna martie estimăm În
deplinirea planului, lichidarea
unor restante din lunile prece
dente. cu încadrarea in consu
murile normate de materiale,
energie și combustibili.
în investiții a fost efectuat
un însemnat volum de lucrări
de constructii-montaj, atît la
noile capacități de producție,
cit și la marile obiective ce vor
înfrumuseța Capitala tării.
Vă raportăm, mult stimate to
varășe secretar general, că, așa
cum ne-am angajat recent, cu
prilejul vizitelor efectuate de
dumneavoastră la unele obiecti
ve aflate in construcție, pină la
1 Măi se vor finaliza importan
te lucrări edilitar-urbanistice.
Pentru sprijinul și îndrumarea
permanentă pe care o acor
dați organizației municipale de
partid, vă rugăm să ne permiteți
să vă exprimăm, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu,
dumneavoastră, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu, cele
mai alese mulțumiri, împreună
cu întreaga recunoștință a co
muniștilor, a tuturor oamenilor
muncii din București.
Menționînd că rezultatele pe
primele două luni ale anului nu
s-au situat în unele întreprin
deri la nivelul prevederilor pla
nului, înregistrîndu-se rămîneri
în urmă la producția-marfă, fi
zică și la cea destinată expor
tului, în continuare vorbitorul a
spus: în adunările și conferințele
organizațiilor de partid pentru
dare de seamă și alegeri, ca și
in adunări deschise cu persona
lul muncitor din secții, astfel de
neajunsuri au fost temeinic și
cu exigentă analizate, iar, pe
baza măsurilor concrete adopta
te și cu sprijinul primit de la
organele superioare, în unitățile
respective situația este în curs
de îmbunătățire. Aceasta ne dă
temeiul să vă raportăm, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral, că prin acțiuni energice
vom reuși să realizăm sarcinile
prevăzute pe trimestrul II, să
recuperăm rămînerile in urmă,
astfel încît să încheiem semes
trul cu planul îndeplinit la toți
indicatorii.
O atenție deosebită vom acor
da în continuare creșterii ex
portului, onorării unor comenzi
in devans. încît pînă la sfîrșitul trimestrului I să realizăm
peste 30 la sută din volumul de
contracte încheiate pină în pre
zent. Totodată, acționăm îm
preună cu ministerele, centralele
industriale, unitățile comerțului
exterior și cele producătoare in
vederea sporirii numărului de
contracte. în toate unitățile au
fost reanalizate și îmbunătățite
programele de modernizare, am
plă acțiune în care beneficiem
de sprijinul generos al Comisiei
Centrale de perfecționare a or
ganizării producției și de mo
dernizare a întreprinderilor,
coordonată cu înaltă competență
de tovarășa Elena Ceaușescu,
eminentă personalitate a vieții
politico-științifice românești și
internaționale, căreia îi ex
primăm cu profund respect în
treaga noastră recunoștință.
Pe baza măsurilor întreprinse
de Consiliul National al Științei
si învățămîntului, în unitățile
Capitalei se materializează cu
bune rezultate indicația dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, ca specia
liștii din cercetare, proiectare si
învătămînt să lucreze efectiv în
producție pînă Ia finalizarea
soluțiilor elaborate.
în agricultură sîntem pregă
tiți ca, prin mobilizarea tuturor

forțelor în perioada de maximă
solicitare, să încheiem cit mai
repede și în condiții de calitate
campania de primăvară, asigurînd creșterea substanțială a
producțiilor, astfel incit Secto
rul agricol Ilfov să poată can
dida la obținerea înaltului titlu
de „Erou al Noii Revoluții
Agrare".
în continuare, referindu-se la
eficienta muncii de partid, vor
bitorul a spus : Pe baza indica
țiilor ce ni le-ați dat la întîlnirea cu secretariatul comitetului
municipal de partid la începutul
lunii februarie, am organizat bi
lunar în întreprinderi analize la
care participă cadre de condu
cere din ministere, centrale in
dustriale și unități implicate în
realizarea programelor priori
tare, analize ce prilejuiesc, pe
lîngă stabilirea de măsuri con
crete care să asigure îndepli
nirea sarcinilor, și un util
schimb de experiență în orga
nizarea și conducerea produc
ției.
Potrivit sarcinii trasate de
dumneavoastră, in prezent lu
crăm la elaborarea programului
pentru dublarea producției în
anul 1988 la întreprinderea de
mașini grele București. Vă ra
portez că vom extinde acest
studiu și asupra altor întreprin
deri pentru a găsi disponibili
tăți de dublare sau majorare a
producției pe aceleași capacități
și cu aceleași forte.
Arătind că în domeniul mun
cii de cadre au existat cazuri de
nerespectare a criteriilor de pro
movare, de formalism în stabili
rea rezervei de cadre, de lipsă
de control sistematic asupra mo
dului în care se aplică preve
derile legale și se desfășoară
concursurile în vederea ocupă
rii unor funcții, vorbitorul a
spus : De aici rezultă că tre
buie să acționăm cu mai multă
atenție pentru creșterea compe
tentei profesionale și ridicarea
nivelului de pregătire politică a
cadrelor, aplicarea consecventă
a principiului rotirii, în scopul
promovării peste tot a spiritu
lui dinamic, de neîmpăcare cu
rutina și automulțumirea, dez
voltarea răspunderii activului și
aparatului de partid pentru în
deplinirea sarcinilor încredin
țate.
Astăzi, cînd. cu deplină satis
facție. constatăm că evoluția
evenimentelor in viata interna
țională confirmă întru totul po
litica externă profund construc
tivă, realistă și dinamică pro
movată în mod statornic de
partidul nostru, de secretarul
său general, ingăduiți-ne să vă
exprimăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. dum
neavoastră, mult stimată tova
rășă Elena Ceaușescu, întreaga
recunoștință pentru dăruirea
cu care militați pentru triumful
cauzei păcii, dezarmării și co
laborării intre popoare.
Rodnicele vizite întreprinse
recent de tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu în țări din
Asia, precum și apropiata solie
românească de pace pe conti
nentul african
reliefează cu
putere înaltul prestigiu de care
se bucură România socialistă,
președintele ei pe plan inter
național.
Exprimînd atașamentul fier
binte al comuniștilor, al tuturor
oamenilor muncii din Capitală
față de politica internă și exter
nă clarvăzătoare a partidului și
statului, ne angajăm ca prin
încheierea semestrului I cu re
zultate bune, la toți indicatorii,
să întîmpinăm cu realizări tot
mai mari Conferința Națională
a partidului, eveniment de ex
cepțională importanță pentru
accelerarea construcției socia
liste în țara noastră.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
CAROL DINA
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
In aceste momente in care se
analizează temeinic • rezultatele
obținute în dezvoltarea econo
mică și socială a patriei, in
întărirea politico-organizatorică
a partidului, întregul popor se
află sub impresia puternică pro
dusă de vizitele oficiale de prie
tenie, de amplă rezonanță in
ternațională. pe care dumnea
voastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu,
le-ați întreprins, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, în
țări din Asia, evenimente de
importanță istorică în dezvol
tarea multilaterală a relațiilor
țării noastre cu statele vizitate,
strălucite acțiuni de politică ex
ternă ale României socialiste,
consacrate traducerii în viață a
orientărilor și hotăririlor adop
tate de cel de-al XllI-lea Con
gresul partidului.
Constituie
un
prilej
de
profundă mîndrie patriotică și
satisfacție faptul că dialogurile
la nivel înalt, înțelegerile și
acordurile realizate au eviden
țiat larga audiență a inițiative
lor dumneavoastră, mult iubite
și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, personalitate
politică de excepție, caracteri
zată prin clarviziune inegalabi
lă, consecvență și hotărîre
nezdruncinată în lupta pentru
apărarea vieții pe Pămînt, pen
tru înlăturarea pericolului unui
război nuclear devastator, pre
cum și marele prestigiu de care
vă bucurați pe plan interna
țional.
Dezbaterea în plenară a acti
vității internaționale ne oferă
prilejul de a evidenția contri
buția esențială a tovarășului
Nicolae Ceaușescu Ia făurirea
politicii externe românești, la
promovarea consecventă a pozi
țiilor constructive ale României
privind căile de soluționare a
problemelor complexe care con
fruntă omenirea. Viața însăși
confirmă valoarea exemplară a
politicii promovate de partidul
și statul nostru, forța vizionară și
luciditatea care au caracterizat
activitatea internațională a pre
ședintelui României socialiste,
profilul proeminent de neobosit
luptător, de erou al păcii, prin
care ilustrul nostru conducător,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a
înscris în galeria marilor perso
nalități politice ale istoriei con
temporane.
Vă raportăm, stimate to
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varășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, că, militînd
pentru înfăptuirea neabătută a
indicațiilor și orientărilor dum
neavoastră, a hotăririlor de
partid și de stat, am acționat
sistematic pentru a desprinde
problematica specifică fiecărui
domeniu și sector de activitate,
pentru organizarea mai temei
nică a muncii. Analiza profundă,
detaliată, la fața locului a sta
diului realizării sarcinilor eco
nomice a pus în evidență căile
și metodele necesare pentru re
zolvarea practică a obiectivelor
din fiecare unitate. în acest tri
mestru, un număr de 45 de uni
tăți vor realiza suplimentar o
producție industrială de 150 de
milioane de lei. Pe primele două
luni am realizat integral con
tractele la export și acționăm
pentru îndeplinirea obligațiilor
ce ne revin pe luna martie.
Realizăm volumul de investiții
planificat, cu excepția lucrărilor
de îmbunătățiri funciare, și au
fost create condiții pentru pu
nerea in funcțiune a 15 capaci
tăți de producție.
După ce a subliniat realizările
obținute în aplicarea noului me
canism economico-financiar, vor
bitorul a spus : Pornind de la
adevărul subliniat cu deosebită
pregnanță de dumneavoastră,
stimate tovarășe secretar gene
ral, potrivit căruia rezultatele
activității economico-sociale con
stituie reflectarea directă, ne
mijlocită a calității și eficienței
muncii desfășurate de organele
și organizațiile de partid, de
cadrele cu funcții de răspun
dere, recunoaștem în spirit au
tocritic că bilanțul pe primul
trimestru nu ne situează la ni
velul planului, al cerințelor și
exigențelor actuale. Avem nerealizări însemnate la unele pro
duse importante, îndeosebi la
combinatul siderurgic. în re
centele adunări generale ale oa
menilor muncii și în conferin
țele pentru dări de seamă și
alegeri ale organizațiilor de
partid, oamenii muncii, comu
niștii au relevat neajunsurile
manifestate, subliniind că la
baza acestora stau abaterile de
Ia normele de disciplină, lipsa
de răspundere manifestată în
exploatarea. întreținerea și re
pararea utilajelor. Insușindu-ne
criticile și orientările formulate
de dumneavoastră,
tovarășe
secretar general, în cadrul șe
dințelor Comitetului Politic Exe
cutiv. care au fost dezbătute cu
întregul activ de partid, acțio
năm energic pentru eliminarea
neîntîrziată a lipsurilor care
s-au manifestat în activitatea

economică, pentru organizarea
riguroasă a producției și a
muncii.
în agricultură, am luat măsuri
corespunzătoare și am acționat
cu răspundere pentru a asigura
desfășurarea operativă și de cea
mai bună calitate a lucrărilor
din campania agricolă de pri
măvară. Pină la această dată, in
unități se află intreaga cantita
te de sămînță, în structura de
soiuri și hibrizi prevăzută, cu
capacitate de germinație cores
punzătoare. Tractoarele și ma
șinile agricole necesare au fost
reparate, efectuindu-se reglaje
le și probele funcționale ; am
constituit in unitățile agricole
agregate complexe de mașini
pentru creșterea vitezei zilnice
de lucru și încadrarea în consu
murile specifice de combustibil,
în toate unitățile agricole au
fost organizate formațiile de lu
cru. s-au stabilit sarcini concre
te pentru fiecare om al muncii
și măsurile tehnice care trebuie
aplicate pe fiecare solă și lucra
re în parte, mobilizind în acest
fel forțele umane și baza tehnico-materială de care dispunem
pentru ca în fiecare consiliu
unic agroindustrial din județ să
avem condiții care să permită
ca multe unități să obțină titlul
de „Erou al Noii Revoluții
Agrare".
După ce a subliniat că în

munca de educație politică, re
voluționară se manifestă încă
serioase neajunsuri, vorbitorul a
spus: Dezbaterile ample ce au
avut loc in această perioadă în
organizațiile de partid și în fo
rurile democrației muncitorești
revoluționare au rejevat cu pu
tere încrederea nestrămutată a
tuturor oamenilor muncii in po
litica promovată de partidul nos
tru, de secretarul său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
dind expresie hotărîrii lor ferme
de a-și consacra toate forțele,
talentul și priceperea pentru în
făptuirea neabătută a Progra
mului partidului.
Vă asigurăm, mult iubite
și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea
clasei muncitoare, a tuturor co
muniștilor din județul Galați de
a vă urma neabătut exemplul
de revoluționar consecvent, călit
în marile bătălii purtate spre
binele și fericirea poporului
român.
Vă încredințăm că avem ca
pacitatea politică și organizato
rică pentru înlăturarea lipsuri
lor înregistrate, pentru mobili
zarea tuturor forțelor, a activu
lui de partid, a cadrelor de con
ducere din toate sectoarele, a
colectivelor de oameni ai mun
cii pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin pe
acest an și pe întregul cincinal.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
NECULAI IBĂNESCU
Mult
iubite
și
stimate
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

Vă rog să-mi permiteți, sti
mate tovarășe secretar general,
să vă exprim cele mai alese
sentimente de prețuire și pro
fundă recunoștință ale organiza
ției județene de partid Iași
pentru înțelegerea și sprijinul
acordat in soluționarea proble
melor cu care ne-am confrun
tat, care ne-au mobilizat și ne
angajează în creșterea calității
muncii și îndeplinirii răspunde
rii ce ne revine.
Folosim și acest prilej pentru
a exprima întreaga gratitudine
fată de tovarășa academician
doctor inginer Elena Ceaușescu
pentru modul în care sint con
duse cercetarea științifică. învățămîntul, ansamblul vieții
spirituale din patria noastră și
pentru sprijinul primit de orga
nizația județeană de partid Iași
în această direcție.
în continuare, vorbitorul a
spus : Acționind în spiritul in
dicațiilor dumneavoastră, mult
iubite 'și
stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, am analizat
împreună cu cadrele de răs
pundere din conducerea minis
terelor și a centralelor situația
creată la fiecare întreprindere
care se confruntă cu probleme
în vederea realizării planului,
in aprovizionarea tehnico-materială și am stabilit măsuri
concrete pe care le urmărim zil
nic, direct la fața locului, în
vederea realizării sarcinilor de
plan și în mod prioritar a ex
portului.
în același timp, am reanalizat
programele consacrate moder
nizării, activizînd colectivele de
cercetare în vederea implemen
tării unor teme de mare efi
ciență, îndeosebi cele legate de
creșterea gradului de valorifi
care a materiilor prime și spo
rirea competitivității la export.
Menționăm realizarea la între
prinderea metalurgică a unei
linii de țevi cu diametrul de
3—9 mm, unde gradul de valori
ficare a materiei prime crește
de 5 ori, cît și a unor instalații
noi la întreprinderea de prelu
crare a maselor plastice, unde
au fost introduse în fabricație
mai multe repere de dimensiuni
mici și de mare finețe tehnică
și tehnologică.
Pe seama 'acțiunilor politice
și organizatorice pe care le-am
promovat în spiritul analizei
critice făcute de dumneavoastră
la ședința Comitetului Politic
Executiv al Comitetului Cen
tral al partidului nostru din 20
februarie anul acesta la adresa
unor ministere, în care ne-am
regăsit și noi, preliminăm să
obținem in luna martie o pro
ducție industrială-marfă mai
mare cu 10 la sută fată de me
dia primelor 2 luni. Acordînd
o atenție prioritară exportului,
așa cum a ti cerut dumneavoas
tră, preliminăm să realizăm in
tegral contractele pe trimestrul
I. ceea ce reprezintă o creștere
cu 11 la sută fată de aceeași
perioadă a anului 1986.
In domeniul investițiilor, asi
gurăm realizarea integrală a
planului, atit pe total, cit și la
construcții-montaj,
urmărind
prioritar obiectivele cu termen
de punere în funcțiune.
Sîntem conștienți însă că !n
activitatea noastră s-au înregis
trat o serie de lipsuri și neajun
suri. Trăgind învățămintele ne
cesare, sîntem hotărîți ca, pe
seama unei mai bune mobilizări
a mijloacelor și forțelor de
care dispunem, a ridicării ca
pacității de conducere a orga
nelor și organizațiilor de partid,
să acționăm astfel incit în tri
mestrul II să realizăm integral
sarcinile de plan, recuperînd

totodată restanțele înregistrate
în perioada de iarnă.
Referindu-se
la campania
agricolă de primăvară, vorbito
rul a menționat : Vă raportăm
că am încheiat în perioada sta
bilită și la un nivel calitativ
corespunzător reparațiile la trac
toare și mașini agricole. Avem
asigurate în unități semințele
necesare. Urmărim permanent
starea de vegetație a culturilor
de toamnă.
In spiritul indicațiilor dum
neavoastră, tovarășe secretar
general, am stabilit măsuri con
crete capabile să asigure insămînțarea celor 27 mii hec
tare cu culturi din epoca I și
epoca a Il-a în maximum 5—6
zile. în continuare, vom ac
ționa pentru insămînțarea la
termene optime și de calitate a
celorlalte culturi de primăvară.
De asemenea, întreprindem mă
surile necesare pentru îmbună
tățirea activității în toate sec
toarele și înfăptuirea cerințe
lor noii revoluții agrare,
Sîntem conștienti că sarcinile
mari care stau în fata jude
țului Iași. vor fi duse la înde
plinire datorită organizației de
partid puternice. Dispunem, de
asemenea, de un fond de cadre
bun, cu reale calități politice,
organizatorice și tehnice, capa
bile să asigure transpunerea in
viață a hotăririlor și directivelor
partidului nostru.
în spiritul hotăririlor adop
tate de Plenara Comitetului
Central al partidului nostru din
aprilie 1986, am acționat pen
tru creșterea exigenței fată de
calitățile moral-politice și pro
fesionale ale celor noi primiți
în partid.
Cu toate acestea, trebuie să
recunoaștem deschis în fata
plenarei, in fața dumneavoas
tră, că nu am asigurat de fie
care dată exigenta necesară.
Adunările și conferințele de
dări de seamă și alegeri care
au avut loc in această perioadă
au supus unei analize temei
nice întreaga activitate a orga
nelor și organizațiilor de partid,
determinînd
adoptarea unor
măsuri capabile să conducă la
îmbunătățirea rezultatelor.
la
perfectionarea stilului și a me
todelor de muncă, la creșterea
capacității de conducere.
Asemenea întregului popor,
comuniștii, toti oamenii muncii
din județul
Iași dau o
înaltă apreciere remarcabilei
și neobositei activități des
fășurate de
secretarul ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pe plan in
ternational și iși exprimă în
treaga adeziune față de politica
de pace și dezarmare promovată
de partidul și statul nostru.
Folosim și acest prilej pentru
a exprima deplina satisfacție
și înalta mîndrie patriotică pen
tru rezultatele cu care s-a În
cheiat noua solie de pace con
dusă de dumneavoastră, mult
iubite și
stimate tovarășe
secretar general, împreună cu
mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu, în țări din Asia.
în climatul de înaltă exigentă
și răspundere partinică în care
se desfășoară lucrările actualei
plenare — a arătat în conti
nuare vorbitorul — vă rog
să-mi permiteți să apreciez
umanismul ce caracterizează
intreaga dumneavoastră activi
tate și să vă urez multă sănă
tate și putere de muncă spre
binele și fericirea poporului
român, angajîndu-ne solemn să
depunem toate eforturile pen
tru a ridica activitatea organi
zației noastre de partid la ni
velul cerințelor și a amplifica
astfel
contribuția județului
Iași la înflorirea și mai pu
ternică a epocii de glorie pe
care o edificăm și pe care în
semn de aleasă cinstire fată de
ctitorul ei o numim cu aleasă
admirație și dragoste „Epoca
Nicolae Ceaușescu".

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
MARIN ENACHE
Mult
stimate
și
iubite
tovarășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Pe ordinea de zi a actualei
plenare a Comitetului Central al
Partidului Comunist Român sînt
înscrise probleme de cea mai
mare importantă pentru reali
zarea cu succes a obiectivelor
planului național unic de dez
voltare economico-socială a tă
rii pe acest an, etapă importan
tă în realizarea mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al
XllI-lea al Partidului Comunist
Român.
Analiza la Comitetul Politic
Executiv al Comitetului Central
al partidului. în spiritul celei
mai înalte exigente comuniste,
a modulul cum s-a acționat în

economie pentru realizarea pla
nului pe primele două luni din
acest an, orientările și indica
țiile date și cu această ocazie de
tovarășul Nicolae Ceaușescu
constituie o nouă și puternică
expresie a spiritului revoluțio
nar, profund patriotic, care de
finește geniala personalitate a
secretarului general al partidu
lui nostru, inegalabila sa capaci
tate de a sintetiza modalitățile
și căile de acțiune pentru înfăp
tuirea neabătută a programului
partidului de dezvoltare și pro
gres multilateral al patriei.
Așa cum s-a arătat si la Co
mitetul Politic Executiv, meta
lurgia se prezintă pe primele
două luni din acest an cu un
bilanț nesatisfăcător, prin nerealizarea unor importante canti
tăți de cocs metalurgic, otel, la-

(Continuare în pag. a IV-a)
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elaborăm noi norme de consumuri
materiale în investiții, care să fie
obligatorii — începînd cu proiec
tantul — și care să prevadă și
cantitatea și ce fel de materiale
pot fi avute în vedere într-un
proiect sau altul.
In general, este necesar să acțio
năm cu mult mai multă fermitate
în privința normării, dar mai cu
seamă a respectării normelor pe
care le avem.
Avem încă stocuri foarte mari
de materiale.'Mă refer, și în ple
nară, la acest lucru, pentru că con
sider că toți membrii Comitetului
Central, întregul nostru activ. în
tregul partid trebuie să acționeze
cu toată hotărîrea pentru respec
tarea normelor privind lichidarea
' stocurilor supranormative. deoa
rece numai așa vom asigura des
fășurarea în bune condiții a în
tregii noastre activități.
Va trebui să acordăm o atenție
mai mare îmbunătățirii calității și
ridicării nivelului tehnic al între
gii activități, să acționăm neabătut
pentru realizarea programului pri
vind
creșterea . productivității
muncii. De asemenea, se impun mă
suri hotărîte în direcția creșterii
rentabilității, a eficienței econo
mice. pentru aplicarea fermă a
normativelor economico-financiare
în toate sectoarele de activitate.
In general, va trebui ca în toate
domeniile activității noastre — dar
mă refer îndeosebi în industrie
acum — să acordăm mai multă
atenție activității de perfecționare
a tuturor produselor, de elaborare
și aplicare în viață a noilor teh
nologii. Cincinalul acesta — deci și
anul acesta — este hotărâtor, s-ar
putea spune, pentru activitatea de
înnoire a producției, de moderni
zare. de aplicare fermă a revolu
ției tehnico-științifice în toate do
meniile.
Sînt necesare măsuri hotărîte de
perfecționare a sistemului de con
ducere a întregii activități. Consi
der, în acest sens, că este necesar
să se acorde mai multă atenție
creșterii răspunderii centralelor,
ca organisme de conducere pe prin
cipii economice a tuturor sectoare
lor de activitate.
în ce privește agricultura, am
; discutat pe larg problemele planu
lui pe acest an. s-au adoptat hotărîri corespunzătoare care sînt bine
! cunoscute. Anul acesta trebuie să
obținem o producție de peste 32 de
milioane de tone cereale, producții
corespunzătoare în legumicultura,
viticultură, pomicultură, plante
tehnice si în toate celelalte sec
toare.
Intr-adevăr, datorită condițiilor
climatice, avem o anumită rămînere în urmă a însămînțărilor și,
în general, la lucrările de primă
vară. Va trebui să luăm toate mă
surile de a scurta la maximum
perioada executării lucrărilor agri
cole. Practic, trebuie să realizăm
concomitent lucrările din perioada
I si a II-a și. în condițiile îmbu
nătățirii timpului, să trecem și la
însămînțările din perioada a III-a.
Practic, nu va mai trebui să ți
nem seama de însămînțările pe
perioade. Acum trebuie să trecem,
în ordinea întîietății, să executăm
concomitent toate lucrările agri
cole.
Să luăm măsuri corespunzătoare
de întreținere a culturilor, să asi
gurăm ca anul acesta să obținem
producțiile stabilite și să realizăm
o aprovizionare a populației cu le
gume timpurii.
O atenție deosebită trebuie să
acordăm situației din zootehnie.
Recensământul a demonstrat că
avem serioase rămîneri în urmă în
ce privește creșterea efectivelor.
In multe județe s-au tăiat un nu
măr mai mare de bovine și ovine.
Nu vreau să discutăm acum în
plenară această problemă, deși
probabil că va trebui să avem o
discuție și să luăm măsuri în
această privință. In Comitetul Po
litic Executiv s-a stabilit un pro
gram de măsuri pentru a pune or
dine și a asigura, în acest an. în
făptuirea prevederilor privind
creșterea efectivelor de animale,
îndeosebi la bovine și ovine. S-au
transmis județelor toate aceste
prevederi — cred că sînt bine cu
noscute — și trebuie să se acțio
neze în concordanță cu acestea. De
asemenea, sînt necesare măsuri
hotărîte pentru asigurarea crește
rii — conform prevederilor pro
gramului de autoaprovizionare,
necesităților fondului de stat — a
producției agroalimentare.
Deoarece am discutat mult pro
blemele agriculturii, nu doresc
decît să atrag atenția că se impune
ca atît Ministerul Agriculturii, cît
și Ministerul Industriei Alimenta
re, precum și toate organele agri
cole și consiliile populare, comite
tele județene de partid să treacă
cu hotărîre la luarea tuturor mă
surilor, în toate sectoarele de ac
tivitate, așa cum am menționat,
pentru ca anul acesta să realizăm
în condiții bune prevederile pla
nului și în agricultură, obiectivele
noii revoluții agrare. Să pornim
de la faptul că agricultura ocupă
un loc foarte important în econo
mia noastră națională, că ea con
stituie factor hotărîtor pentru în
treaga dezvoltare economico-socia-

lă a țării, pentru înfăptuirea pro
gramelor de făurire a socialismu
lui și comunismului !
Pornind de la rezultatele obți
nute anul trecut, de la prevederile
pe care le avem pentru acest an și
pentru întregul cincinal, sînt nece
sare măsuri hotărîte pentru a per
fecționa activitatea de conducere,
de organizare a întregii activități.
Avem un sistem elaborat, în de
cursul unei perioade îndelungate,
privind autoconducerea și autogestiunea, un sistem larg demo
cratic de conducere a tuturor sec
toarelor de activitate. Avem pro
gramele stabilite pentru acest cin
cinal privind organizarea și mo
dernizarea întregii activități. în
această direcție, anul acesta are un
rol hotărîtor pentru că trebuie să
realizăm cea mai mare parte a
prevederilor programelor pentru
acest cincinal.
In toate unitățile pe care le-am
vizitat am eonstatat că întreprin
derile au stabilite asemenea pla
nuri și programe. Din păcate, nu
sa acordă atenția corespunzătoare
— începînd de la organele centra
le pînă jos — realizării în timpul
corespunzător a măsurilor stabilite
în aceste programe. De aceea, in
sist de a se lua toate măsurile
pentru ca. încă din trimestrul II,
să obținem o îmbunătățire genera
lă a activității.
în ce privește problemele dez
voltării în continuare a autoconducerii și autogestiunii. ale func
ționării noului mecanism economic
și financiar, ale înfăptuirii princi
piilor democrației muncitorești
revoluționare, consider că apare
necesar — având în vedere că a
trecut o perioadă de peste 15 ani
de cînd funcționează aceste orga
nisme și forme de conducere de
mocratică — să facem o analiză
a acestora, un bilanț al rezultate
lor de pînă acum și. pe această
bază, să tragem concluziile nece
sare. Să vedem și ce este pozitiv,
si ce stări negative de lucruri se
mai manifestă în diferite sectoare
Si să stabilim măsurile necesare
pentru aplicarea fermă. în toate
domeniile, a autoconducerii. pen
tru dezvoltarea continuă si buna
funcționare a sistemului organis
melor democratice pe care le
avem. Să pornim de la faptul că
dezvoltarea democrației, partici
parea maselor largi, a poporului
la conducerea tuturor sectoarelor
constituie factorul hotărîtor pentru
înfăptuirea socialismului si comu
nismului. pentru ridicarea genera
lă a nivelului de civilizație al tării
noastre, pentru întărirea indepen
dentei
și suveranității tării.
(Aplauze puternice, prelungite).
Stimați tovarăși,

Al doilea grup de probleme este
legat de activitatea în diferite do
menii a organelor si organizațiilor
de partid, de felul cum partidul
nostru îsi îndeplinește misiunea
istorică de forță politică conducă
toare a întregii națiuni, de orga
nizare si conducere a poporului
nostru în înfăptuirea hotărârilor
Congresului al XIII-lea. a Progra
mului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate si de
înaintare spre comunism.
Din rapoartele pe care le-am
discutat astăzi reiese că. în cursul
anului 1986. partidul nostru a con
tinuat să se întărească. El numără
astăzi circa 3 640 000 de membri.
In anul trecut au intrat în partid
peste 120 000 de noi membri ai
partidului. Ceea ce merită de sub
liniat este că 65 la sută din noii
membri de partid, din anul trecut,
sînt din rîndul muncitorilor. 15 la
sută din rîndul țăranilor si aproa
pe 20 Ia sută — al inginerilor,
economiștilor, cadrelor din cerce
tare. învățămînt și din alte sec
toare.
Ca urmare a atenției acordate de
partid privind participarea activă
a femeilor la întreaga viață politi
că și socială, anul trecut, practic
50 la sută din noii membri de
partid sînt femei, iar numărul to
tal al femeilor, pe întregul partid,
a ajuns la peste 34 la sută. Mai
avem pînă la obiectivul stabilit de
Congres, de a realiza un procent
de cel puțin 40 la sută, dar, în
orice caz, primirea anuală în
partid a circa 50 la sută femei,
creșterea an de an a ponderii fe
meilor în partid demonstrează că
mergem pe un drum bun, ilustrea
ză justețea politicii partidului de
aplicare fermă — nu teoretic — ci
de creare realmente a condițiilor
ca femeile să participe activ, cu
drepturi egale, la întreaga viață
politică și socială. (Aplauze puter
nice).
în mod corespunzător avem o
compoziție bună socială și națio
nală, care reflectă structura gene
rală a poporului nostru. Aș mai
dori să menționez faptul că aproa
pe 80 la sută din noii membri de
partid provin din rîndul Uniunii
Tineretului Comunist. Este un
lucru normal, pentru că, practic,
— în conformitate, de altfel, și cu
prevederile statutului — tinerii
pot intra în partidul comunist nu
mai din rândurile Uniunii Tinere
tului Comunist și, practic, în rîn
dul tineretului comunist intră cei
mai buni și cei mai activi, marea
majoritate a tinerilor din toate do
meniile de activitate.
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Și din punct de vedere al vîrstei,
după cum ați văzut, avem un
partid bun, aș putea spune tînăr,
ceea ce dă, într-adevăr, și forța, și
perspectiva întăririi și creșterii în
continuare a rolului partidului
nostru în conducerea tuturor sec
toarelor de activitate.
Acum, bazat pe ceea ce repre
zintă astăzi partidul nostru, tre
buie să punem pe primul plan
creșterea și mai puternică a răs
punderii comuniștilor, ridicarea
nivelului lor de pregătire profe
sională, tehnică, științifică, ideolo
gică și politică.
Trebuie să acționăm ca, în con
tinuare, în rîndul partidului să
intre cei mai buni oameni ai mun
cii din toate sectoarele de activi
tate, care, prin întreaga lor acti
vitate, demonstrează nu numai ata
șamentul față de cauza socialis
mului — pentru că întregul popor
demonstrează acest lucru —, dar
demonstrează că sînt gata, intrînd
în rîndurile Partidului Comunist
Român, forța politică conducătoa
re a națiunii, să-și asume răspun
derea de a depune o activitate mai
intensă în unirea eforturilor tutu
ror oamenilor muncii, ale întregii
națiuni pentru înfăptuirea politi
cii interne și externe a partidului.
Avem nevoie nu de un număr
mare de membri de partid, ci avem
nevoie de membri de partid cu un
spirit revoluționar, cu un spirit de
luptă și muncă pus în serviciul
socialismului, al patriei, al poporu
lui, al cauzei partidului. (Aplauze
puternice).
Este necesar să perfecționăm
continuu activitatea organizațiilor
și organelor de partid. Dispunem
de peste 70 000 de organizații de
partid. Practic, nu există unitate
economică și socială, nu există sat,
nu există nici un sector unde să
nu avem puternice organizații de
partid. Avem un număr important
de comitete de partid. Va trebui
să acționăm pentru creșterea și
perfecționarea activității tuturor
organizațiilor și organelor de
partid, pentru sporirea răspunde
rii șl a rolului lor în buna orga
nizare a activității în sectoarele
unde își desfășoară munca, por
nind de la ceea ce am menționat
și în alte împrejurări, că> activita
tea comuniștilor, a organizațiilor
și a organelor de partid trebuie
judecată nu după vorbe sau după
numărul de ședințe, ci după felul
cum se îndeplinesc hotărîrile
partidului, programele de dezvol
tare economico-socială. Planurile
economice, programele de moder
nizare din toate sectoarele, de dez
voltare a științei, învățămîntului,
culturii sînt programe hotărîtoare,
fundamentale, care trebuie să stea
în fața tuturor comuniștilor, a tu
turor organizațiilor și organelor
de partid !
Multe din lipsurile pe care le-am
avut, și despre care am discutat în
plenară, puteau fi evitate dacă or
ganele și organizațiile de partid ar
fi acționat cu mai rrjultă răspun
dere. dacă și-ar fi îndeplinit în
mod corespunzător misiunea și
rolul pe care îl au.
Este necesar să acordăm mai
multă atenție activului de partid,
să angajăm mai larg un număr
tot mai mare de activiști în înde
plinirea hotărârilor de partid, a le
gilor țării, în desfășurarea în bune
condiții a activității în toate sec
toarele. Activul de partid consti
tuie o forță hotărîtoare în sprijinul
organelor, al organizațiilor de
partid. în activitatea lor — și tre
buie să-i acordăm atenția necesară
și să ne sprijinim pe el mult mai
mult decît pînă acum.
In mod corespunzător trebuie să
dezvoltăm democrația internă de
partid, critica și autocritica, să

aplicăm ferm prevederile statutu
lui cu privire la desfășurarea vieții
de partid, la organizarea adunări
lor generale, la înnoirea periodică
a cadrelor de partid din diferite
sectoare, la discutarea în organiza
țiile de partid și în conferințe a
candidaturilor pentru organele su
perioare. Avem, în statut, preve
deri minunate, foarte democratice.
Trebuie însă să spun că. după pă
rerea mea. nu peste tot aplicăm în
mod corespunzător aceste preve
deri. Consider că este necesar să
acționăm cu toată hotărîrea pentru
a aplica cu fermitate principiile
democratice din statut, pentru că
aceasta va întări și va ridica nive
lul general al activității partidului,
constituind un factor hotărîtor în
creșterea rolului său conducător în
toate domeniile, inclusiv în dezvol
tarea generală a democrației mun
citorești revoluționare în România.
Trebuie să trecem de pe acum la
pregătirile pentru Conferința Na
țională a partidului, care urmează
să aibă loc în toamna acestui an.
în centrul pregătirii conferinței
trebuie să stea însă îndeplinirea
planului și a programelor de dez
voltare economico-socială. îmbu
nătățirea activității de partid, per
fecționarea conducerii și aplicarea
fermă a formelor democratice de
conducere în toate sectoarele, ast
fel încît să ne prezentăm la Con
ferința Națională cu rezultate bune
în toate domeniile. Realmente,
conferința trebuie să prilejuiască
bilanțul general al activității nu
numai de la Congres, dar și al
aplicării unor măsuri pe o perioa
dă mai lungă privind dezvoltarea
democrației și participarea mase
lor. a poporului la conducerea so
cietății. pentru ca să dea o pers
pectivă și să traseze căile dezvoltă
rii în continuare a patriei noastre,
ale întăririi partidului, a rolului
său conducător, ca factor hotărîtor
pentru înfăptuirea planului cinci
nal, a obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea, a Programului
de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate șl de înain
tare spre comunism. (Aplauze pu
ternice).
Stimați tovarăși,

Am dezbătut, de asemenea, pro
blemele politicii de cadre. Ați vă
zut cum s-a acționat., în 1986. în.
înfăptuirea prevederilor statutului,
a legilor țării privind promovarea
cadrelor în diferite sectoare de
activitate. Pe ansamblu, am putea
spune că avem cadre bune în toa
te sectoarele. De altfel, tot ceea ce
am realizat este rezultatul muncii
partidului și a cadrelor, a activu
lui din toate domeniile. Desigur,
toate realizările pe care le-am ob
ținut sînt rezultatul activității
tuturor oamenilor muncii, a între
gului nostru popor, iar în acest
cadru trebuie subliniat rolul acti
vului. al cadrelor noastre de partid
din diferite sectoare. Dar. ca să
fim drepți — ca să spun așa —
avem și o serie de lipsuri. Din pă
cate. mai avem unii activiști, unele
cadre — nu prea multe, dar mai
avem, din păcate — care nu se ri
dică la înălțimea încrederii și a
sarcinilor încredințate. Mai avem
și unii care consideră că fac un
serviciu partidului, statului sau
poporului dacă ocupă diferite
funcții și nu-și îndeplinesc obliga
țiile. Or, este necesar să facem să
se înțeleagă bine că fiecare, în
munca. în funcțiile încredințate de
partid, de stat, de popor. în toate
sectoarele, are obligația de a face
totul, de a nu precupeți nimic
pentru înfăptuirea politicii gene
rale interne și externe a statului
nostru. Munca activiștilor, a cadre
lor din toate sectoarele se judecă
nu după declarații, nu după numă

rul de rapoarte sau referate, ci
după rezultatele concrete, practice
pe care le obțin în sectoarele res
pective de activitate !
Legile noastre, statutul partidu
lui prevăd că si în promovarea
cadrelor trebuie să pornim de la
aceasta, de la felul cum cei care
urmează să fie promovați îsi înde
plinesc sarcinile, cum acționează
Si ce rezultate au obținut — și în
raport de aceasta să fie și promo
vate în diferite sectoare. Nu întot
deauna însă se tine seama de toate
acestea. Din păcate, mai sînt pro
movați unii după considerente de
prietenie sau după alte conside
rente care nu au nici o legătură
cu felul în care au demonstrat că
știu să înfăptuiască hotărîrile de
partid si de stat, cu capacitatea
lor profesională, tehnică, științifi
că și ideologică-politică.
Este necesar să aducem și aici
îmbunătățirile necesare în activi
tatea de promovare a cadrelor. Să
aplicăm ferm prevederile statutu
lui si legilor tării privind rotația
cadrelor. Trebuie să înțelegem bine
că aceasta constituie o necesitatei
a înseși formării multilaterale a
cadrelor noastre, pentru a fi în
stare să lucreze în orice domeniu
de activitate, acolo unde o cere
partidul, o cere statul. Dacă noi
punem problema pentru muncitori
și tehnicieni, pentru ingineri, că în
pregătirea lor profesională trebuie
să-și însușească mai multe cunoș
tințe. de a fi în stare să treacă
ușor. în raport cu cerințele dezvol
tării științei și tehnicii. în altă
activitate, cu atît mai mult în ac
tivitatea ‘politică și de conducere
economică, socială avem nevoie
de cadre multilaterale. în stare să
treacă ușor de Ia un domeniu la
altul. Aceasta se întîmplă în toată
lumea, tovarăși ! Nu se poate con
sidera activist, nu se poate consi
dera cadru de conducere cel care
Știe să facă numai o activitate
unilaterală ! Un asemenea activist
nu poate să-și îndeplinească în
bune condiții sarcinile pe care le
are.
Iată de ce problema rotației, a
trecerii de la o muncă la alta tre
buie considerată ca o necesitate a
înseși promovării, a activității de
perfecționare continuă a diferite
lor sectoare. Dacă un om trece de
la o muncă la alta, aceasta nu
trebuie considerată o sancțiune, în
afară de faptul cînd hotărîrea co
respunzătoare sau această măsură
este luată ca sancțiune, pentru că
avem si situații din acestea. Dar
rotația trebuie considerată ca un
lucru normal. In nici un fel, ni
meni nu trebuie să se simtă că,
dacă trece de la o muncă la alta,
prin aceasta este exprimată. în
tr-un fel. neîncrederea. Dimpotri
vă. trecînd de la o muncă la alta
echivalentă — mai jos sau mai sus
— este o apreciere și exprimă în
crederea în activistul respectiv de
partid. De asemenea, trebuie să
respectăm și să aplicăm ferm le
gile cu privire la prezentarea a cel
puțin trei propuneri pentru a. se
alege o propunere pentru numirea
într-o muncă sau alta. Și aceasta
considerăm că e o necesitate și o
cerință normală în activitatea de
mocratică de dezvoltare a socie
tății noastre.
In general, as dori să subliniez
că avem hotărîri foarte bune în
domeniul cadrelor. Avem si rezul
tate bune. Este însă timpul să tre
cem să aplicăm cu mai multă fer
mitate aceste hotărîri și aceasta
va fi în folosul și al partidului,
și al statului, al poporului nostru,
al dezvoltării generale a tării, al
cadrelor si activului nostru în ge
neral.
Una din problemele deosebit de
importante ale întregii activități

de partid este aceea a unei preocu
pări mai intense de ridicare a ni
velului de pregătire politico-ideologică a activului, a cadrelor, a
partidului. Va trebui să adoptăm,
și în acest domeniu, o serie de mă
suri privind perfecționarea activi
tății, ridicarea continuă a nivelului
de pregătire politico-ideologică a
partidului, a cadrelor, a activului
nostru — ca o necesitate obiectivă
pentru buna desfășurare a întregii
activități.
Avem forme bune de desfășurare
a activității de partid, dar trebuie
să îmbunătățim conținutul acesto
ra. să intensificăm munca genera
lă ca o parte a activității de educa
re a întregului nostru popor în
spiritul concepțiilor revoluționare
socialiste, a ridicării conștiinței
generale a tuturor oamenilor mun
cii. Și această activitate constituie
o latură de importanță deosebită a
partidului, a statului nostru, în
toate domeniile ! Trebuie să în
țelegem bine că problemele noi și
noi care se pun în toate domeniile
de activitate, uriașele cuceriri ale
științei și tehnicii, ale cunoașterii
umane în general, noile descoperiri
din diferite domenii cer oameni
cu orizonturi largi, cu înalt spirit
revoluționar, receptivi la tot ce este
nou. hotărîți să promoveze cu în
drăzneală noul în toate domeniile
de activitate !
Am spus nu o dată — si doresc
să repet
că. pentru a fi si a rămîne un partid revoluționar, un
partid tînăr. trebuie să ne bazăm
ferm pe concepția revoluționară
despre lume și viață, pe principiile
socialismului științific, dar să ac
ționăm permanent pentru înțele
gerea noilor realități puse de cu
ceririle științei din toate dome
niile, să perfecționăm concepția
noastră revoluționară si. atunci,
partidul nostru va putea. în orice
condiții, să-și îndeplinească misiu
nea istorică și va asigura — si sînt
convins de aceasta — conducerea
poporului pe înaltele piscuri ale
societății fără clase, ale comunis
mului. (Aplauze puternice, prelun
gite).
In plenară am dezbătut, de ase
menea, o problemă importantă le
gată de felul cum se soluționează
diferite sesizări și scrisori ale oa
menilor muncii. Anul trecut, peste
un milion și jumătate de oameni
ai muncii s-au adresat organelor
de partid și de stat, din care 800
de mii au venit în audiențe. Con
sider aceasta ca un lucru deosebit
de important, ca o expresie a în
crederii în partid, în organele
noastre de partid și de stat, a fap
tului că oamenii știu că. adresîndu-se organelor de partid și de
stat, și cu lucruri importante, și
mai puțin importante, chiar cu lu
cruri personale, primesc răspunsul
și știu că. într-adevăr, are cine să
soluționeze problemele lor. Aceas
ta este o expresie a legăturilor
partidului cu masele și trebuie să
dezvoltăm și să întărim continuu
aceste legături, sub toate formele,
întărirea legăturilor cu masele
populare, soluționarea la timp a
problemelor ridicate de cetățeni în
diferite domenii constituie una din
problemele fundamentale ale de
mocrației muncitorești revoluțio
nare, ale întăririi forței partidului,
a rolului său de conducător în toa
te sectoarele de activitate. Așa cum
rezolvarea problemelor la timp și
în bune condiții, de către organele
de stat, constituie o expresie a în
tăririi legăturilor acestor organe
cu poporul, a îndeplinirii rolului
pe care îl au în societatea noastră.
In. toate domeniile trebuie să fo
losim mai bine formele democrati
ce, să dăm o expresie mai largă
activității „Tribunei democrației",
care creează condiții ca masele
largi să-și spună părerea asupra
diferitelor sectoare de activitate.
In general, și în partid, și în în
treaga societate trebuie să avem
permanent în vedere ca cele mai
importante hotărîri și legi ale țării
să fie dezbătute larg în partid, de
întregul popor, înainte ca ele să
fie supuse aprobării organelor le
gislative, Marii Adunări Naționale.
Iar după adoptarea lor, aceste legi
și hotărîri să fie, de asemenea, larg
dezbătute, pentru a fi bine înțelese
și pentru ca întregul popor, între
gul partid să se angajeze cu toate
forțele în realizarea lor. Buna în
țelegere de către partid, de către
întregul popor a hotărîrilor, a le
gilor țării constituie un factor
hotărîtor. o necesitate pentru buna
conducere, pentru dezvoltarea de
mocrației muncitorești revoluțio
nare, pentru participarea poporu
lui la conducerea tuturor sectoare
lor de activitate, la făurirea în
mod conștient a propriului său vi
itor. liber și independent ! (Aplauze puternice, prelungite).
Stimați tovarăși,

în ce privește activitatea inter
națională, am vorbit recent și este
cunoscută poziția partidului nostru
în cele mai importante probleme
ale vieții mondiale contemporane.
Și în anul trecut, partidul nostru
a acționat larg pentru dezvoltarea
relațiilor cu partidele comuniste și
muncitorești, cu partidele socialis
te, social-democrate, cu alte parti
de democratice și forțe progresiste,
s-au intensificat schimburile de de

legații, de contacte, la diferite ni
veluri. Consider aceasta ca foarte
important pentru activitatea inter
națională și pentru întărirea con
tinuă a unității și solidarității miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, a tuturor partidelor
și forțelor care se pronunță pentru
democrație, pentru pace, pentru
progres economic și social. Și în
viitor vom acționa cu toată hotărî
rea în direcția aceasta ! Vom mi
lita ferm pentru ca, pe baza princi
piilor deplinei egalități în drepturi,
a respectării dreptului fiecărui
partid de a-și elabora independent
linia sa politică generală, de a se
exclude orice amestec în treburile
interne, să întărim, totodată, soli
daritatea și unitatea partidelor co
muniste și muncitorești. Noi consi
derăm că, mai cu seamă în actua
lele împrejurări grele internațio
nale. această unitate are un rol
deosebit în întreaga activitate pen
tru o soluționare nouă a proble
melor complexe ale vieții interna
ționale.
întărirea unității și solidarității
nu vine în nici un fel în contra
dicție cu independenta fiecărui
partid, cu activitatea de sine stă
tătoare. Dimpotrivă, sînt două la
turi care se condiționează în mod
reciproc și dau tăria și forța miș
cării comuniste si muncitorești in
ternaționale. (Aplauze puternice).
Sîntem — repet — pentru a dez
volta larg relațiile cu socialiștii,
cu social-democrații. cu alte for
te. considerând aceasta ca o nece
sitate a luptei comune pentru pro
gres social. . pentru pace, pentru
dezarmare, pentru o lume mai
dreaptă și mai bună. In acest spi
rit vom continua să intensificăm
activitatea noastră pe plan inter
national.
în mod corespunzător, conform
politicii noastre generale, vom face
totul ca tara noastră să-și aducă
o contribuție tot mai activă la în
făptuirea dezarmării, și în primul î
rând a dezarmării nucleare, consi- j
derind că este timpul — și este 'j
posibil — să se ajungă, încă în
acest an. la un acord privind ra
chetele nucleare cu rază medie de
acțiund din Europa, ca un prim
nas pentru înlăturarea tuturor ar
melor nucleare de pe continentul
european si din întreaga lume.
în toate domeniile, principiile
Politicii noastre internaționale, pe
care le-am promovat si anul tre
cut. conform orientărilor Congre
sului al XIII-lea. au demonstrat că
avem hotărâri juste, o politică in
ternațională care răspunde pe de
plin intereselor națiunii noastre,
dar șl intereselor colaborării si
păcii în întreaga lume. In acest
spirit vom continua să desfășurăm
și în viitor întreaga noastră acti
vitate !
Avem ferma convingere că. acționînd unite, popoarele dispun de
forța necesară pentru a Impune
dezarmarea, pentru a impune
pacea, realizarea unor relații noi,
democratice, bazate pe egalitate,
respectul independentei, suverani
tății. neamestecul în treburile
interne și avantajul reciproc.
Avem ferma convingere că po
poarele vor triumfa și vor reali
za o lume a egalității și dreptă
ții între toate națiunile ! (Aplauze
prelungite).
în încheiere, as dori încă o dată
să subliniez că problemele dezbă
tute în plenară, hotărîrile pe care
le-am adoptat au o importantă
deosebită pentru întreaga activi
tate de dezvoltare economico-so
cială. pentru întărirea continuă a
partidului nostru, a rolului său
conducător în toate domeniile de
activitate.
îmi exprim convingerea că toți
membrii Comitetului nostru Cen
tral. toate organele și organizații
le de partid. întregul partid vor
acționa cu mai multă fermitate
pentru înfăptuirea neabătută a tu
turor legilor, a programelor, a
hotărârilor, pentru a asigura în
făptuirea tuturor prevederilor pri
vind dezvoltarea pe acest an și
pe întregul cincinal, că ne vom
prezenta la Conferința Națională
cu rezultate importante în toate
domeniile de activitate. îmi ex
prim, de asemenea, convingerea că
toți oamenii muncii. întregul nos
tru popor vor urma neabătut parti
dul și. strîns uniți în jurul lui, vor
face totul pentru a asigura înfăp
tuirea tuturor programelor de dez
voltare a patriei, de ridicare a ni
velului de trai material și spiri
tual. de întărire a forței materia
le si spirituale a tării, a indepen
dentei și suveranității României !
(Aplauze puternice, prelungite ; se
scandează îndelung „Ceaușescu —
P.C.R. !“).
Cu această convingere, urez
tuturor membrilor Comitetului
Central. întregului activ și partid,
tuturor oamenilor muncii. între
gului popor multă sănătate și fe
ricire ! (Aplauze șl urale prelun
gite ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu.
România — stima noastră și mîndria !“. Toți cei prezent! în sală
se ridică în picioare și aclamă în
delung pentru partid — forța
conducătoare a națiunii noastre
—. pentru secretarul general
al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu).
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minate finite pline si alte
sortimente necesare economiei
noastre.
Critica severă făcută de to
varășul Nicolae Ceausescu cu
privire la activitatea din meta
lurgie impune măsuri deosebi
te pentru Îmbunătățirea stilului
nostru de muncă, de la ministru
pină la ultimul om al muncii
din ramură. Criticile adresate,
pe bună dreptate, ne-au deter
minat să reflectăm adine asupra
nerealizărilor din munca noas
tră si vă raportăm, tovarășa
secretar general, că am dezbă
tut cu răspundere, Inclusiv in
plenara ou activul, organizată la
indicația dumneavoastră, cauzele
ți răspunderile ce revin cadre
lor noastre de conducere pentru
funcționarea necorespunzătoare
a utilajelor, exploatarea și În
treținerea acestora, creșterea
răspunderii fiecărui om al mun
cii pentru realizarea exemplară
a sarcinilor ce le revin.
Cauzele principale care ne-au
făcut să înregistrăm rămineri
In urmă, mai ales în luna mar
tie, cînd am avut create toate
condițiile pentru desfășurarea
normală a producției și a mun
cii, rezidă în manifestările de
indisciplină și lipsă de răspun
dere a unor cadre de conducere,
care, în loc să ia măsuri de or
ganizare mai bună a activității
de producție, caută justificări
ce n-au nici un fel de valoare.
Lipsurile în exploatarea utila
jelor, în supravegherea cores
punzătoare a agregatelor de
bază, cu deosebire la furnalele
de la combinatele siderurgice
de la Galați, Hunedoara și Călan, au condus la niveluri foarte
scăzute de producție la fontă,
cu influențe directe asupra pro
ducției de oțel.
Prin măsurile energice luate
— a spus în continuare vorbito
rul — am redresat situația la
Combinatul siderurgic de la Hu
nedoara și în zilele următoare
vom redresa și situația de la Ga
lați, unde pină la sfîrșitul acestei
luni va produce la întreaga ca
pacitate furnalul nr. 5. De ase
menea, vom produce, la sfîrșitul
acestei săptămîni, fontă la
furnalul nr. 2.
Deși în această lună vom rea
liza o creștere importantă a
producției de oțel, nivelul este
încă departe de a corespunde
sarcinilor pe care dumneavoas
tră ni le-ați dat. Pe baza aces
tui program ne preocupăm să
creștem producția zilnică de
oțel, pentru ca in acest fel să
realizăm sarcinile stabilite de
dumneavoastră, de a recupera
pînă la sfîrșitul anului restan
țele înregistrate în trimestrul I.
Vă raportez, tovarășe secretar
general, că am stabilit un program foarte amplu pentru re
pararea unui număr mare de
utilaje șl agregate, care astăzi
ne creează necazuri în obținerea
unor producții de vîrf, și
vom lua în continuare măsuri
deosebite pentru ■ organizarea
mai bună și pe toate schimburile a activității de Întreținere,
șl mai ales de reparații, în toate
combinatele ți întreprinderile
noastre.
Totodată, vom reorganiza și
dezvolta producția de piese de
schimb, așa cum ne-ați Indicat,
pentru a ne asigura necesarul
în mai mare măsură în unită
țile proprii, și vom asigura un
volum sporit, la nivelul nevoilor
pe care ni le impune fiecare
utilaj.
Raportez plenarei că, prin
măsurile stabilite, vom asigura,
o dată cu creșterea producției de
oțel, satisfacerea în tot mai
mare măsură a cererilor colabo
ratorilor noștri și vom oferi,
totodată, pentru export un vo
lum mai mare de marfă, înțr-o
gamă diversificată și de nivel
calitativ ridicat.

Vă
raportez,
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că am sta
bilit, de asemenea, măsuri care
vizează și reducerea consumuri
lor de materii prime, unde avem
depășiri foarte mari în primele
două luni ale acestui an, îmbu
nătățirea unor tehnologii pen
tru a crește scoaterea de metal
la tona de oțel și a asigura va
lorificarea superioară a acestuia
la nivelurile prevăzute de plan.
Unele din măsurile stabilite
se referă la punerea în func
țiune, în perioada care urmează,
a unui volum mare de capaci
tăți de producție noi, atît din
cele restante, cit și din cele
care au termen de intrare în
producție in perioada următoa
re. In acest sens, am analizat
situația existentă cu furnizorii
noștri potențiali de utilaje, cu
ministerele tutelare
și avem
asigurarea lor că ni se vor livra
în timp util toate utilajele ne
cesare.
Vă raportez că, împreună cu
Ministerul Comerțului Exterior,
cu sprijinul guvernului, am
stabilit măsuri și în ceea ce
privește sporirea volumului de
contractare pentru producția de
export, în mod deosebit pe re
lația devize convertibile.
Folosesc acest prilej pen
tru a vă mulțumi cu pro
fundă recunoștință, dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, tovarășei
Elena Ceaușescu, pentru grija
pe care ne-o purtați, pentru
sprijinul pe care permanent și
cu deosebită înțelegere îl acor
dați dezvoltării și modernizării
metalurgiei românești, pentru
noile și largile posibilități de
valorificare, în condiții de efi
ciență crescută, a produselor
noastre la export.
Vă raportez, tovarășe secre
tar general al partidului, că, așa
cum ne-ați indicat, am revăzut
și completat în toate unitățile
noastre programele privind per
fecționarea organizării și mo
dernizarea proceselor de produc
ție, care, în forma actuală, prin
efectele economice pe care le
fundamentează, ne asigură re
surse substanțiale de creștere in
acest cincinal.
Așa cum ne-ați indicat, des
fășurăm in prezent, in toate
unitățile, acțiuni in care am
angrenat mai mult specialiștii
din cercetare șl proiectare, pen
tru aplicarea soluțiilor tehnolo
gice care să conducă pe an
samblul ramurii la realizarea
sarcinii de dublare a producti
vității muncii pînă în anul 1990.
Vă raportez, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că sintem
hotărîți să îmbunătățim activi
tatea fiecărui compartiment din
minister și am stabilit pentru
aceasta să analizăm contribuția
fiecărui om la realizarea sarci
nilor ministerului. Totodată,
vom acționa pentru a determina
pe fiecare să înțeleagă că tre
buie să-și perfecționeze continuu
pregătirea profesională și poli
tică, pentru a-și spori aportul
la realizarea sarcinilor ramurii.
Vom combate cu toată fermita
tea atitudinea acelor cadre care
atribuie nerealizarea planului
unor lipsuri din afară, ignorînd
deficiențele proprii, care consti
tuie cauza reală a neîndeplinirii sarcinilor ce ne revin.
Vă rog să-mi permiteți, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, ca in
numele consiliului de conducere
și al organizației de partid a mi
nisterului să vă asigur că vom
acționa cu toată hotărîrea pen
tru a elimina grabnic lipsurile
și neajunsurile din activitatea
noastră, pentru a imprima o
comportare nouă, revoluționară,
pătrunsă de răspundere patrio
tică, în realizarea neabătută a
planului pe acest an, a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al
Partidului Comunist Român.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
RADU BĂLAN
nerit. siderurgie, energetică,
investiții. comerț exterior. In
organizațiile de partid și în co
lectivele de muncă din aceste
domenii, precum și în unitățile
agricole, se află permanent pen
tru control, îndrumare și sprijin
membrii comitetului județean
Problemele supuse dezbaterii
de partid, aparatul și activul
plenarei Comitetului Central al
de partid, care, impreună cu
partidului, măsurile ce vor fi
factorii locali, acționează pen
stabilite răspund unor impor
tru soluționarea problemelor,
tante cerințe ale dezvoltării epentru valorificarea tuturor re
conomico-sociale a patriei și
surselor în vederea realizării
demonstrează încă o dată grija
sarcinilor de producție.
statornică a conducerii partidu
După ce a relevat unele din
lui. personal a dumneavoastră,
realizările obținute în primele
mult stimate tovarășe secretar
două luni și două decade din
general
Nicolae
Ceaușescu,
acest an, vorbitorul a spus : în
pentru valorificarea superioară
activitatea economică din acest
a tuturor resurselor economiei
an ne-am confruntat șl cu o
noastre naționale, pentru per
seamă de neajunsuri, cu reper
fecționarea activității politicocusiuni asupra nivelului reali
organizatorlce a organizațiilor
zărilor, situații ce dovedesc că
de partid. In conducerea activi
unele cadre de conducere nu au
tății economico-sociale. pentru
acționat cu suficientă hotărire
crearea unei lumi a păcii, se
și competență în soluționarea
curității. prieteniei și colabo
problemelor, nu au reușit să
rării.
mobilizeze toate forțele de care
Dînd glas sentimentelor de
dispun unitățile pentru învinge
profundă mîndrie față de tot ce
rea greutăților. Această situație
s-a înfăptuit în țara noastră in
dovedește totodată existența
anii care au trecut de la Con
unor neajunsuri în activitatea
gresul al ÎX-lea al partidului,
organizatorică și politico-eduadresăm și acum, de la tribuna
cativă desfășurată de unele or
plenarei, cele mai vii mulțumiri
ganizații de partid pentru folo
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
sirea integrală a capacităților
conducătorul eroic al națiunii
de producție existente, asigura
noastre socialiste. făuritorul
rea fiabilității în funcționarea
strălucit al României moderne,
utilajelor și instalațiilor, înca
în același timp, gîndurile noas
drarea în normele de consum și
tre se adresează cu fierbinte
întronarea unui climat ferm de
recunoștință tovarășei academi
ordine și disciplină la fiecare
cian doctor inginer
Elena
loc de muncă.
Ceaușescu. eminent om politic
Informez plenara că, în aceas
și de știință, care desfășoară,
tă perioadă, cind ne-am con
alături de secretarul general al
fruntat cu greutăți și neajun
partidului, o amplă activitate
suri, organizația județeană de
politică și științifică, puse în
partid a beneficiat de un spri
slujba progresului și prosperită- , jin substanțial din partea colec
ții poporului român.
tivului de control și îndrumare
al Comitetului Central al parti
Și în județul Hunedoara — a
dului, care a pus in evidență
spus în continuare vorbitorul —
lipsurile din activitatea comite
sub conducerea organelor și or
tului
județean, a organelor lo
ganizațiilor de partid, se desfă
cale și conducerilor colective
șoară o susținută muncă politică
din unitățile economice, stabi
și organizatorică în vederea ulind măsuri eficiente pentru
nirii eforturilor celor 108 000 de
înlăturarea acestora. Ca urmare
comuniști, ale tuturor oameni
a ajutorului concret pe care
lor muncii,
pentru înfăp
l-am primit, pot raporta plena
tuirea hotărîrilor partidului și
rei,
dumneavoastră personal,
a legilor tării, pentru aplicarea
stimate tovarășe secretar gene
consecventă a indicațiilor con
ral, că în luna martie s-a pro
ducerii partidului.
dus un reviriment în toate do
Comitetul județean de partid
meniile, și în special în sec
a inițiat un ansamblu de mă
toarele rămase în urmă. Astfel,
suri și acțiuni în scopul întă
Combinatul
minier Valea Jiului
ririi necontenite a capacității
iși va realiza in întregime in
organizatorice și politice a or
luna martie planul la producția
ganizațiilor de partid și concen
netă și va continua aplicarea
trării forțelor în sectoarele hoprogramului de măsuri stabilit
tărîtoare ale economiei. în mi
Mult
Iubite
și
stimate
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

pentru îndeplinirea ritmică a
planului la producția de cărbu
ne brut extras. în același timp,
raportez plenarei că se între
prind măsuri ferme pentru apli
carea in viață a sarcinii trasate
de conducerea partidului pen
tru creșterea producției de căr
bune cocsificabil.
La combinatele siderurgice
din Hunedoara și Călan, comi
tetul județean de partid, orga
nele și organizațiile de partid
locale, cu sprijinul nemijlocit
al colectivului central de control
și al guvernului, au reușit să
determine înlăturarea neajun
surilor în funcționarea unor
mari capacități de producție,
fapt ce a determinat redresarea
radicală a producției. De asemenea, prin funcționarea la
capacitate a celor două oțelării electrice, se va realiza pla
nul lunii martie la oțeluri supe
rioare destinate ramurilor de
vîrf ale economiei naționale și
exportului. Prin acțiunile și
măsurile întreprinse la Combi
natul siderurgic din Călan, a
crescut în mod simțitor pro
ducția de cocs și aproape s-a
dublat la fontă, creîndu-se pre
misele atingerii în curind a pro
ducției zilnice planificate. Avem
condiții ca în trimestrul II să
recuperăm restanțele la produ
sele siderurgice.
Acționînd în spiritul sarcini
lor și indicațiilor date de dum
neavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, privind
respectarea strictă a programe
lor de reparații și întreținere a
instalațiilor, utilajelor și mași
nilor, cu tot timpul friguros
din această iarnă, am asigurat
menținerea fiabilității grupuri
lor energetice de la termocen
trala Mintia, pulsînd in siste
mul energetic național, pină la
sfîrșitul trimestrului, un plus
de peste 40 milioane kWh. O

dată cu importantul sprijin
primit din partea conducerii de
partid și de stat prin asigurarea
cărbunelui la puterea calorică
prevăzută pentru termocentrala
Mintia, un efect deosebit de
favorabil asupra producției de
energie l-au avut și moderniză
rile tehnologice realizate la
această centrală.
Comitetul județean de partid,
biroul său sînt deplin conștienți
de faptul că de calitatea și
competenta cadrelor depinde
înfăptuirea politicii generale a
partidului și statului nostru.
Informez plenara — a relevat
vorbitorul — că, in activitatea
de pregătire a adunărilor și
conferințelor de dări de seamă
și alegeri din organizațiile de
partid, am acordat o atenție
deosebită respectării criteriilor
și normelor de cunoaștere, se
lecționare, pregătire și promo
vare a cadrelor, alegînd
în
fruntea organizațiilor comuniști
cu o temeinică pregătire poli
tică și profesională, care se
bucură de autoritate la locurile
de muncă și oferă garanția că
sînt capabili să îndeplinească
exemplar sarcinile încredințate.
Vom veghea cu fermitate ca
aceste calități să caracterizeze
toate cadrele de conducere din
toate domeniile de activitate.
Asigurăm plenara Comitetului
Central al partidului, pe dum
neavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, că organiza
ția județeană de partid, toți cei
ce trăiesc și muncesc pe me
leaguri hunedorene vor întîmpina Conferința Națională a
partidului cu noi și însemnate
succese în producție, că vom
acționa neabătut pentru înfăp
tuirea hotărîrilor partidului, a
indicațiilor și orientărilor dum
neavoastră.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
AGURIȚA ALEXANDRESCU
Mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu,
Mult iubită și stimată
tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Plenara Comitetului Central
al partidului are loc in atmos
fera de profundă vibrație pa
triotică, revoluționară, determi
nată de magistrala cuvintare
rostită de dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral, la adunarea solemnă con
sacrată aniversării a 65 de ani
de la crearea Uniunii Tineretu
lui Comunist și a 3 decenii de
la înființarea, din inițiativa
dumneavoastră, a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști
din România.
Permiteți-mi ca în numele
comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din județul Bacău
să dau expresie sentimentelor
de nemărginită admirație, adincă prețuire șl recunoștință fată
de uriașa dumneavoastră acti
vitate revoluționară, străbătută
de înalt patriotism, dedicată ce
lor mai nobile idealuri de li
bertate, progres și pace.
Istoria poporului român, a
mișcării comuniste și muncito
rești din țara noastră înscrie la
loc de cinste faptul că din cei
mal tineri ani ai vieții dum
neavoastră v-ați identificat cu
lupta partidului și poporului
pentru libertate națională și
dreptate socială, dînd dovadă
de un neasemuit curaj și înalt
spirit de sacrificiu în lupta îm
potriva exploatării și nedreptă
ților sociale, pentru demnitatea
și fericirea națiunii.
Aceste strălucite trăsături ma
nifestate plenar în luminoșii ani
de cînd conduceți destinele
poporului pe calea socialis
mului și comunismului și-au
pus pentru totdeauna amprenta
pe cea mal luminoasă pagină
din istoria multimilenară a pa
triei, intrată definitiv în con
știința națională drept „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
Iată de ce comuniștii, toți
oamenii muncii din județul
Bacău,
asemenea
întregului
popor, sînt ferm hotărîți să vă
urmeze neabătut exemplul stră
lucit de muncă și viață, fiind
convinși că sub conducerea
dumneavoastră înțeleaptă vom
înfăptui exemplar hotăririle is
torice ale Congresului al XIIIlea al partidului, vom asigura
progresul rapid și prosperitâtea
României socialiste.
Problematica supusă dezba
terii plenarei Comitetului nos
tru Central reflectă preocu
parea statornică a dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, pentru în
deplinirea neabătută a preve
derilor Congresului al XIII-lea,
a obiectivelor și sarcinilor aces
tui an hotăritor pentru întregul
cincinal, pentru creșterea rolu
lui conducător al partidului în
toate domeniile vieții econo
mico-sociale.
Raportez că. sltuînd la baza
întregii noastre activități hotă-

ririle partidului, orientările și
sarcinile formulate de dumnea
voastră, comuniștii, toți oame<nii muncii din întreprinderile
componente ale Centralei indus
triei confecțiilor Bacău acțio
nează cu hotărire pentru indeplinirea sarcinilor de plan, a
programelor speciale privind
organizarea și modernizarea
proceselor de producție, creș
terea nivelului tehnic si ca
litativ al produselor, dublarea
productivității muncii, creșterea
eficienței întregii activități eco
nomice. Ca urmare, an de an.
centrala noastră a cunoscut o
dezvoltare ascendentă atit in
ceea ce privește creșterea nive
lului producției industriale și de
export, cit și pe linia moderni
zării și diversificării produselor.
Subliniind că, cu toate aces
tea. rezultatele obținute în peri
oada care a trecut din acest an
siht necorfespunzătoare. vorbi
toarea a Spiis : Conștienți de
lipsurile manifestate în activita
tea noastră, sintem hotăriți să
acționăm, așa cum ne-ați indi
cat dumneavoastră, mult stimate
tovarășe secretar general, pen
tru înlăturarea acestor lipsuri,
pentru asigurarea condițiilor ne
cesare desfășurării corespunză
toare a întregii noastre activi
tăți. printr-o mal bună organi
zare a producției și a muncii,
prin întărirea ordinii și disci
plinei.
Vă rog să-mi permiteți ca tn
numele celor aproape 30 000 de
femei care muncesc in între
prinderile din centrala noastră
să exprim deplina noastră adezi
une la politica externă de pace
și colaborare a partidului și sta
tului nostru, elaborată și însu
flețită permanent de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, personalitate
marcantă a lumii contemporane,
alături de profunda noastră re
cunoștință pentru tot ceea ce
faceți în interesul poporului
român, al tuturor locuitorilor
planetei noastre, militînd cu
consecvență
pentru
oprirea
cursei înarmărilor și trecerea la
dezarmare, asigurarea păcii și a
dreptului la viață.
Recentele vizite de prietenie
și colaborare întreprinse de
dumneavoastră, împreună cu
mult iubita și stimata tovarășă
Elena Ceaușescu, savant de re
nume mondial, reprezintă o
nouă și strălucită acțiune,
profund constructivă, consacrată
păcii, instaurării unui climat de
încredere șl securitate între toa
te statele lumii.
Exprimăm încă o dată prinosul
nostru de recunoștință pentru
tot ceea ce ați făcut și faceți
spre binele și prosperitatea po
porului român, pentru pacea lu
mii și vă asigurăm, mult stimate
tovarășe secretar general, că
oamenii muncii din centrala
noastră vor face totul pentru în
deplinirea exemplară a sarcini
lor ce ne revin din hotărîrile
Congresului al XIII-lea al
Partidului Comunist Român,
pentru a fi demni de epo
ca In care trăim — „Epoca
Nicolae Ceaușescu".

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ȘTEFAN RAB
Mult
stimate
și
Iubite
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to
varăși,

Plenara noastră, care se des
fășoară în atmosfera creatoare
tn care acționează întregul nos
tru popor pentru înfăptuirea
obiectivelor istoricului Congres
al XIII-lea al partidului, a însuflețitoarelor îndemnuri și in
dicații ale secretarului general
al partidului, dobîndește o deo
sebită semnificație în viața social-politică a patriei. Prin pro
blematica pusă în dezbatere,
această plenară ilustrează o dată
în plus preocuparea consecven
tă a conducerii partidului,
personal a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pentru în
făptuirea in cele mai bune con
diții a obiectivului strategic al
actualului cincinal — trecerea
României socialiste într-un sta
diu nou, calitativ superior de
dezvoltare.
Vă raportez, mult stimate to
varășe secretar general, că în

perioada care a trecut din acest
al doilea an hotăritor al cin
cinalului ne-am concentrat în
treaga activitate politico-organizatorică asupra înfăptuirii
sarcinilor de plan în economie.
Deși am pregătit temeinic încă
din anul trecut îndeplinirea pla
nului, în luna ianuarie acesta
nu a fost realizat din cauza
dificultăților din domeniul ener
giei, dar mal ales a unor defi
ciențe proprii de natură organi
zatorică legate de folosirea
capacităților de producție, a
timpului de lucru, de asigura
rea bazei tehnico-materiale. în
vederea recuperării acestei rămîneri in urmă am adoptat
măsuri energice care au avut ca
efect depășirea planului pe luna
februarie, urmînd să asigurăm
îndeplinirea integrală a planului
pe primul trimestru.
Vă raportez, de asemenea,
mult stimate tovarășe secretar
general, că, acționînd în spiritul
indicațiilor formulate de dum
neavoastră, la precedenta ple
nară a Comitetului Central, am
intensificat ritmul de aplicare
a programelor de organizare și
modernizare a proceselor de
producție, ceea ce a condus la

o creștere cu 10 la sută a pro
ductivității muncii față de anul
trecut și la obținerea unor eco
nomii față de normele de con
sum la energie electrică, com
bustibil și metal.
Cu toate aceste progrese — a
spus in continuare vorbitorul —
sintem pe deplin conștienți că
întărirea spiritului gospodăresc,
a disciplinei financiare și ges
tionare rămîne în continuare
una din sarcinile noastre priori
tare, cu atît mai mult cu cit in
primele două luni nu am reușit
să atingem nivelurile planificate
la principalii indicatori finan
ciari. Tocmai de aceea am
trecut efectiv la întărirea con
trolului prin organele financiarbancare asupra modului in care
se acționează, așa cum ați cerut,
pentru așezarea întregii activi
tăți economice pe baze noi.
Așa cum v-am mai raportat,
am acționat energic și acționăm
în continuare pentru îmbunătă
țirea calității produselor noastre
destinate industriei orizontale,
prin întărirea compartimentului
de concepție, completarea dotă
rii tehnice cu standuri de probă.
Am primit un sprijin substan
țial. pentru care adresăm mulțu
miri și cu acest prilej, din partea
guvernului in modernizarea li
niilor tehnologice.
în domeniul investițiilor ne
concentrăm atenția asupra sec
torului extractiv care beneficia
ză de peste o treime din fon
durile alocate în acest cincinal
pentru dezvoltarea județului
Covasna. Vă raportez, mult sti
mate tovarășe secretar general,
că lucrările de descopertare și
de montare a utilajelor la ca
riera de lignit Sfîntu Gheorghe
se desfășoară din plin, că
dispunem de tot ceea ce este
necesar pentru executarea lor
ritmică, în strictă corelație cu
termenele stabilite.
Analizînd activitatea noastră
în lumina exigențelor formulate
de dumneavoastră, mult stimate
tovarășe secretar general, la
recentele ședințe ale Comitetu
lui Politic Executiv, am tras
toate învățămintele din neajun
surile anului trecut, stabilind
un șir de măsuri vizînd în
special întreținerea și exploata
rea mai bună a mașinilor și
utilajelor, planificarea mai ju
dicioasă a reparațiilor, asigura
rea pieselor de schimb. Am luat
de asemenea măsuri ca în ca
drul programelor de organizare
și modernizare o dată cu execu
tarea reparațiilor, așa cum ați
Indicat
dumneavoastră,
să
asigurăm și îmbunătățirea per
formanțelor tehnice ale utilaje
lor. Am acționat în același timp
pentru îmbunătățirea asistenței
tehnice pe toate cele trei schim
buri printr-o mai rațională re

partizare a cadrelor de condu
cere și a specialiștilor.
Vorbitorul s-a referit pe larg
la activitatea din agricultură, arătînd că au fost analizate cu
toată exigența in plenara lăr
gită cu activul din agricultură,
în cadrul unor consfătuiri orga
nizate de secretariatul comite
tului județean de partid la fie
care consiliu unic agroindustrial
toate problemele de a căror so
luționare depinde înfăptuirea obieetivelor noii revoluții agrare,
stabilindu-se măsuri tehnicoorganizatorice de natură să asi
gure realizarea integrală a ni
velurilor planificate.
După ce s-a referit la preocu
pările pentru repartizarea mai
judicioasă a cadrelor, la munca
pentru primirea în partid, vorbi
torul a spus : Acționînd in lu
mina programului ideologic al
partidului, am acordat o atenție
sporită desfășurării în condiții
de calitate superioară a activită
ții politico-ideologice și culturaleducative, punînd un aocent
deosebit, așa cum ați indicat și
în magistrala dumneavoastră
cuvintare la recenta ședință co
mună a Consiliilor naționale ale
oamenilor muncii de naționali
tate maghiară și germană, pe
cultivarea patriotismului re
voluționar, a frăției dintre
toți oamenii muncii, a mindriei față de mărețele reali
zări
ale
glorioasei „Epoci
Nicolae Ceaușescu", a dragostei
față de patrie și partid, valorificînd în acest scop bogatele tra
diții progresiste ale oamenilor
muncii din județul nostru.
Cu toate aceste progrese, tre
buie să recunoaștem că ne-am
simțit vizați de critica pe care
ați formulat-o cu privire la rămînerea în urmă ce se manifes
tă în domeniul muncii organiza
torice și de propagandă. înseși
neajunsurile
înregistrate
în
realizarea sarcinilor dezvoltării
economico-sociale au la bază
unele lipsuri care s-au menținut
și în munca organizatorică și
politico-educativă a unora din
organele și organizațiile noastre
de partid.
Vă rog să-mi permiteți să fo
losesc și eu acest prilej pentru
a exprima atașamentul de
nezdruncinat al tuturor oameni
lor muncii români și maghiari
din județul Covasna ia politica
externă, de prietenie și colabo
rare cu țările socialiste, cu toate
țările lumii, elaborată și pro
movată cu strălucire de dum
neavoastră. mult stimate to
varășe secretar general, politică
ce întruchipează idealurile su
preme ale tuturor popoarelor
de făurire a unei lumi mai bune
și mai drepte pe planeta
noastră.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
EMIL HUIDU
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Vă rog să-mi îngăduiți ca, In
numele comuniștilor, al tuturor
oamenilor muncii din Combina
tul minier Rovinari, să dau
glas sentimentelor de profundă
dragoste, recunoștință și ad
mirație față de dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
secretar general, strălucit fiu
și conducător al partidului și al
țării, erou între marii eroi ai
neamului, pentru neobosita ac
tivitate pe care o desfășurați
cu inegalabilă dăruire patrio
tică pentru edificarea socialis
mului și comunismului pe pămîntul României, pentru asigu
rarea păcii și colaborării între
toate națiunile lumii.
be la tribuna plenarei Corni-,
tetului Central adresez cu deo
sebit respect sentimentele de
cea mai aleasă prețuire tova
rășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, eminent om
politic și de stat, savant de
renume mondial, a cărei abne
gație revoluționară este con
sacrată cu
aleasă pasiune
elaborării și Înfăptuirii politicii
partidului și a țării, dezvoltării
științei, învățămîntului și cul
turii.
Asemenea tuturor oamenilor
muncii din țara noastră, colec
tivele de la Combinatul minier
Rovinari, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid,
puternic mobilizate de indica
țiile și Îndemnurile dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
secretar general, conștiente de
răspunderea ce le revine pen
tru dezvoltarea bazei energetice
a țării, au acționat cu mai mul
tă hotărire pentru pregătirea
temeinică a planului pe acest
an, in vederea îndeplinirii isto
ricelor prevederi ale celui de-al
XIII-lea Congres al partidului.
Direcția principală In care
ne-am concentrat acțiunile pe
această perioadă au fost orga
nizarea mai bună a activității
în foc continuu la toate locu
rile de muncă, in cariere șl
subteran, întreținerea, revizia,
reparația
utilajelor și trans
portoarelor, echiparea acestora
pentru funcționarea normală in
perioada de iarnă, Îmbunătăți
rea asistentei tehnice si contro
lului pe schimburi, înfăptuirea
tuturor măsurilor prevăzute
pentru acest sezon care să
creeze condiții mai bune de lu
cru pentru a preîntîmpina și
elimina stagnările.
In domeniul investițiilor, fn
cursul trimestrului I am finali
zat montajul și am introdus in
funcțiune liniile tehnologice de
excavare, transport și haldare
restante din carierele Peșteana
și Urdari, noi abataje în sub
teran. am început montajul
conform graficelor aprobate a
noi excavatoare și mașini de
haldat. am definitivat cerceta
rea geologică și am stabilit
soluții tehnice pentru deschi
derea și punerea în valoare
prin cariere a unor rezerve de
lignit in perimetre miniere noi.
După ce s-a referit la măsu
rile luate pentru îmbunătățirea
activității de recuperare și recondiționare a pieselor de
schimb cu valoare mare, subli
niind că în viitor se vor asi
gura In totalitate în atelierele
proprii
piesele de schimb și
suprafețele necesare pentru re
vizia și repararea utilajelor
tehnologice din dotare, vorbito
rul a spus : La fel ca în orice

domeniu, și în activitatea din
minerit rezultatele economice
sint strins legate de calitatea
cadrelor care organizează și
conduc procesele de producție
pe diferite niveluri organizato
rice. Cu sprijinul dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, am reușit
să promovăm in funcție, la
nivel de brigăzi de producție,
toate cadrele tinere care au
manifestat inițiativă și spirit
organizatoric, fn același timp,
ne-am preocupat mai mult de
ridicarea nivelului lor politic și
de pregătire în specialitate, de
cuprinderea acestora în diferite
forme de perfecționare, inclusiv
cursuri pe diferite domenii or
ganizate la nivel de unitate și
combinat.
în continuare, vorbitorul a
spus : Raportez dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar
general. că drept urmare a
eforturilor depuse, a îmbună
tățirii permanente a stilului și
metodelor de muncă ale orga
nelor și organizațiilor de partid,
ale organelor de conducere co
lectivă, a soluționării operative
a sugestiilor și propunerilor oa
menilor muncii, precum și a
sprijinului neprecupețit de care
ne-am bucurat, in condiții cli
materice normale, sarcinile de
plan pe trimestrul I al anului
1987 se vor îndeplini și depăși
la toți indicatorii, acestea fiind
superioare față de realizările
din aceeași perioadă a anului
trecut cu peste un milion tone
lignit, avînd baza materială și
toate condițiile create ca ele să
fie îndeplinite și tn continuare.
Cu toate acestea, sintem pe
deplin convinși că avem încă
multe rezerve în folosirea in
tensivă și extensivă a utilajelor
din dotare, că . mai sint încă
multe
staționări
accidentale
din vina personalului care nu
peste tot are nivelul de pregă
tire corespunzător dotării teh
nice existente, că nu toate or
ganele și organizațiile de partid
și cadrele dau dovadă de exi
gență și fermitate față de cei
care nu-și îndeplinesc atribu
țiile de serviciu și gospodăresc
necorespunzător baza materială,
problemă ce ne va sta în con
tinuare in atenție.
Menționînd că In activitatea
de investiții sînt multe rămi
neri în urmă Ia punerea In
funcțiune a obiectivelor noi și
a capacităților de
producție,
vorbitorul a arătat că pregăti
rea pentru prezentarea la apro
bare a documentațiilor se face
cu multă încetineală, in această
direcție fiind lipsuri mari la
nivel de combinat și minister,
că problema producției de căr
bune trebuie
privită tn per
spectivă de cel puțin 10—15 ani,
intr-o strinsă corelare cu obiec
tivele energetice.
Folosesc acest prilej — a spus
apoi vorbitorul — ca în nu
mele minerilor Gorjului, al tu
turor celor ce trăiesc șl mun
cesc pe aceste meleaguri, să
reafirm
întreaga adeziune Ia
politica externă a partidului și
statului nostru, inițiată cu
consecvență și înalt umanism
de către dumneavoastră, mult
iubite și
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, șl pusă in
slujba împlinirii dezideratelor
fundamentale ale
poporului
nostru, a idealurilor de progres
și prosperitate ale Întregii ome
niri.
In încheiere, vorbitorul a
spus : Vă încredințez, stimate
tovarășe
secretar general, că
vom susține politica partidului
și a statului prin noi fapte de
muncă pe frontul cărbunelui,

r

prin realizarea planului pe acest
an, pentru a cinsti exemplar
marele eveniment din viața co

muniștilor, a întregului popor
— Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE ENICĂ
Mult iubite și stimate
tovarășe secretar generai
Nicolae Ceaușescu,
Mult
stimată
tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Exprimîndu-mi deplinul acord
cu conținutul documentelor su
puse dezbaterii și angajamentul
de a face totul pentru înfăp
tuirea exemplară a hotărîrilor
ce vor fi adoptate, vă rog să-mi
îngăduiți să folosesc acest prilej
deosebit ce mi s-a oferit pen
tru a adresa, în numele tuturor
celor ce trăiesc și muncesc în
județul Constanța, omagiul nos
tru de profundă și aleasă recu
noștință secretarului general al
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru mo
dul magistral în care asigură
înaintarea patriei pe calea pro
gresului și civilizației socialiste,
pentru grija statornică ce o
poartă dezvoltării și moderniză
rii agriculturii, în contextul în
floririi multilaterale a econo
miei românești.
In acest an, județului Constan
ța, ca de altfel tuturor județelor
patriei, îi revin sarcini deose
bite în toate domeniile vieții
economice și sociale. Producțiamarfă industrială urmează să
crească, față de anul 1986, cu
17,8 la sută, volumul acesteia
ejungînd la peste 43 de miliarde
lei, iar cel al producției agricole
la 9.6 miliarde lei, concomitent
cu creșterea substanțială a pro
ductivității muncii, eficiența îhtregii activități economice, a vo
lumului mărfurilor destinate ex
portului. Avem de realizat un
program de investiții în valoare
de peste 40 de miliarde lei, pe
baza căruia vor fi puse în func
țiune noi și importante obiec
tive și capacități de producție
în industrie, agricultură și in
celelalte sectoare. Deși mari și
complexe obiectivele și sarci
nile pe care le avem de înde
plinit, vă raportăm, mult sti
mate tovarășe secretar general,
că, așa cum a apreciat în mai
multe rinduri comitetul nostru
județean, organele și organiza
țiile de partid, consiliile oame
nilor muncii din marea majori
tate a unităților, ele sint pe de
plin realizabile.
In continuare, referindu-se la
problemele agriculturii, vorbito
rul a arătat : Pe baza învăță
mintelor desprinse din activi
tatea pe care noi am conside
rat-o necorespunzătoare in anul
trecut, ferm hotărîți să înfăp
tuim neabătut indicațiile pe
care ni le-ați dat, acordăm o
atenție deosebită îmbunătățirii
organizării și conducerii activi
tății în agricultură, in vederea
realizării la un înalt nivel cali
tativ a tuturor lucrărilor, intro
ducerii și generalizării în pro
ducție a rezultatelor cercetării
științifice și a experienței îna
intate. Deși datorită condițiilor
de climă sintem în' întîrziere cu
executarea unor lucrări din
campania de primăvară, vă ra
portez, mult stimate tovarășe
secretar general, că sîntem organizațt să recuperăm operativ
aceste restanțe și să ne înca
drăm cu toate lucrările în peri
oadele optime stabilite prin teh
nologii.
Pentru Insămînțarea în aceas
tă primăvară a celor 307 mii
hectare, sînt puse în stare de

funcționare tractoarele și mași
nile agricole necesare în agre
gate complexe, ne-am asigu
rat , condiționat și verificat în
treaga cahtitate de sămință, din
soiurile și hibrizii cei mai pro
ductivi. Pe baza prețioaselor
indicații pe care ni le-ați dat
dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, situăm
in centrul preocupărilor noastre
folosirea rațională a fondului
funciar, sporirea potențialului
productiv al pămîntului. In
acest sens, acționăm pentrd
realizarea sarcinilor de creștere
a suprafeței arabile, a lucrărilor
de imbunătățiri funciare și asi
gurarea condițiilor necesare aplicării noilor asolamente. Ac
ționăm pentru înființarea plan
tațiilor de vii șt pomi pe tere
nurile în pantă, amenajate in
terase, concomitent cu realizarea
sarcinii pe care ne-ați trasat-o
de a Împăduri urgent terenurile
excesiv degradate.
In zootehnie, cu toate că toți
Indicatorii de plan înregistrează
niveluri superioare față de
aceeași perioadă a anului tre
cut, că am livrat cu 22 de mii
de hl lapte mai mult la fondul
de stat față de aceeași perioadă
a anului trecut, rezultatele ob
ținute nu ne satisfac, ele nereflectind posibilitățile de care
dispunem.
După ce s-a referit la unele
deficiențe manifestate în stilul
și metodele de muncă ale or
ganelor și organizațiilor de
partid din agricultura județului,
vorbitorul a arătat : Vă rapor
tez, mult stimate tovarășe
secretar general, că, sub condu
cerea comitetului județean de
partid, acționăm pe un front
larg pentru întărirea ordinii,
disciplinei și responsabilității în
muncă, în rindurile tuturor lu
crătorilor din agricultură, pen
tru ridicarea nivelului de pre
gătire politico-ideologică și pro
fesională a acestora și implica
rea cit mai directă și compe
tentă a lor în soluționarea pro
blemelor pe care le ridică în
făptuirea noii revoluții agrare.
In numele comuniștilor, al
tuturor oamenilor muncii din
județul Constanța, imi exprim
deplinul acord cu politica inter
nă și internațională a Partidului
Comunist Român și, împreună cu
întregul nostru popor, dăm o
înaltă apreciere rezultatelor remaroabile cu care s-a încheiat
noua vizită oficială de prietenie
pe care ați întreprins-o In
unele țări din Asia, dumneavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, împreună cu
mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu — eveniment cu
profunde semnificații în activitatea generală pe care o desfă
șoară partidul nostru, în interesul păcii, al colaborării între
popoare, pentru creșterea preștigiului socialismului în lume.
Asigur plenara Comitetului
Central, pe dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral, că lucrătorii din agricultura
județului Constanța, urmînd
strălucitul exemplu de dăruire
și abnegație revoluționară pe
care ni-1 oferiți în permanență,
vor face totul pentru realizarea
obiectivelor noii revoluții agrare
și a intîmpina Conferința Na
țională a partidului cu rezultate
bune în toate domeniile de acti
vitate.
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CUVlNTUL TOVARĂȘEI
MARIA GHEORGHE
Mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată șl iubită
tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Doresc să subliniez șl eu im
portanța deosebită a actualei
plenare care, prin problematica
înscrisă pe ordinea de zi, se
constituie într-un moment de
mare însemnătate pentru apli
carea în viață a hotărîrilor
Congresului
al XIII-lea, a
prețioaselor indicații și orien
tări date de dumneavoastră,
mult stimate • tovarășe
Nicolae Ceaușescu. privind Îm
bunătățirea muncii politico-organizatorice, perfecționarea în
tregii activități de partid în
vederea realizării integrale a
planului pe acest an și pe În
tregul cincinal, a obiectivelor
stabilite pentru toate domeniile
vieții economico-sociale.
Folosesc și acest prilej pen
tru a da expresie -celor mai vii
sentimente de înaltă prețuire și
recunoștință pe care le nutresc
toți comuniștii, ceilalți oameni
ai muncii din județul Neamț,
asemenea întregului popor, față
de dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
marele erou între eroii neamu
lui, înflăcărat militant revolu
ționar, genial conducător al
partidului și statului care, din
cei mai tineri ani, v-ați con
sacrat viața cu neasemuită dă
ruire comunistă și patriotică
înfăptuirii idealurilor supreme
ale partidului și ' poporului,
triumfului revoluției socialiste
in patria noastră, afirmării ei
libere, demne și suverane într-o lume a păcii și colaborării.
Adresăm, de asemenea, cele
mai
alese
sentimente
de
nețărmurită dragoste și consi
derație față de tovarășa aca
demician doctor inginer Elena
Ceaușescu. militant de frunte al
partidului și statului, savant de
renume mondial, care prin în
treaga activitate revoluționară a
adus și aduce o contribuție re
marcabilă la fundamentarea și
înfăptuirea planurilor și pro
gramelor de dezvoltare economico-socială a țării, la promo
varea fermă a celor mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii în
toate domeniile, la înflorirea
învățămîntului și culturii româ
nești. la creșterea necontenită a
prestigiului
internațional al
României.
Ne exprimăm și în acest ca
dru via satisfacție și profunda
mîndrie patriotică față de re
zultatele recentelor vizite de
prietenie pe care le-ați efectuat
dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu
tovarășa Elena

Ceaușescu, în unele țări- din
Asia ; fructuosul dialog la ni
vel inalt, acordurile și înțe
legerile încheiate, documentele
semnate, primirile deosebit de
călduroase, manifestările
de
profund respect, de aleasă con
siderație cu care ați fost întîmpinat peste tot reflectă în mod
plenar stima și prețuirea de
care vă bucurați dumneavoas
tră, mult
stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, exponentul
cel mai autorizat al poporului
nostru, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane.
Raportez plenarei că, punînd
la baza intregii activități hotăririle Congresului al XIII-lea
al partidului, prețioasele orien
tări și indicații date de dum
neavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, la
plenarele Comitetului Central,
la ședințele Comitetului Politic
Executiv, precum și cu alte
prilejuri, comitetul județean de
partid a acționat și acționează
pentru întărirea continuă a ca
pacității organizatorice si poli
tico-educative a organelor și
organizațiilor de partid, pentru
perfecționarea stilului și meto
delor de muncă ale acestora,
pentru creșterea rolului lor in
mobilizarea și unirea tuturor
forțelor in vederea îndeplinirii
sarcinilor în industrie, inves
tiții și ■ agricultură, din toate
sectoarele vieții economico-so
ciale. Ca urmare a măsurilor
întreprinse, sarcinile de plan la
producția fizică prevăzută pen
tru perioada care a trecut din
acest an au fost depășite la 27
produse
principale necesare
economiei naționale, iar la un
număr de 45 de unități s-au
realizat indicatorii de plan cu o
depășire a producției-marfă de
89 milioane lei.
După ce s-a referit la o serie
de neajunsuri ce se manifestă
în îndeplinirea principalilor in
dicatori de plan, in continuare
vorbitoarea a spus : Așa cum
ați
indicat
dumneavoastră,
stimate tovarășe secretar ge
neral, la ședințele Comitetului
Politic Executiv, neajunsurile
existente în munca noastră au
făcut obiectul unor analize te
meinice, în spirit critic, ana
litic, in plenarele comitetului
județean de partid, in adu- ,
nările comuniștilor, unde am
stabilit măsuri ferme care
să conducă la înlăturarea cit
mai grabnică a acestor neimpliniri, la creșterea răs
punderii comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii în
vederea recuperării in cel mai
scurt timp a restantelor și re
alizarea în bune condiții a pla-

(Continuare în pag. a V-a)
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LUCRĂRILE PLENAREI COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Urmare din pag, a IV-a)
nulul pe trimestrul II și pe în
tregul an.
în ceea ce privește agricul
tura. doresc să vă raportez că
ne-am pregătit temeinic pentru
buna desfășurare a lucrărilor
din campania de primăvară,
în stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii și în unitățile
agricole de stat au fost revi
zuite. reparate și puse în stare
de funcțiune toate tractoarele,
mașinile și utilajele programate
a se folosi în această perioadă,
în prezent, toate unitățile
din județ dispun de cantitățile
de semințe necesare, s-au or
ganizat taberele de cîmp, fiind
gata să începem în orice mo
ment lucrările de pregătire a
terenului și semănat.
După ce a analizat activitatea
desfășurată de comitetul ju
dețean de partid in vederea
creșterii efectivului și îmbună
tățirii compoziției și structurii

organizatorice. înfăptuirii poli
ticii de cadre și ridicării pe o
treaptă calitativ superioară a
întregii activități politico-organizatorice a organelor și orga
nizațiilor de partid, vorbitoarea
a spus : Sîntem preocupați
și acționăm cu hotărîre pen
tru îmbunătățirea stilului și
metodelor de muncă ale birou
lui. ale secretariatului comi
tetului județean, ale celorlalte
organe și organizații de partid,
pentru sporirea capacității aces
tora de unire și mobilizare a
tuturor oamenilor muncii din
județ la înfăptuirea politicii
partidului și statului.
în încheiere, asigur condu
cerea partidului, pe dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
secretar general, că organizația
județeană de partid Neamț va
face totul pentru îmbunătățirea
activității
politico-organizatorice, pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan pe
acest an și pe întregul cincinal.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
DUMITRU CONSTANTIN
Mult iubite și stimate
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Plenara noastră analizează în
spiritul exigențelor formulate
de tovarășul secretar general al
partidului la recentele ședințe
ale Comitetului Politic Executiv
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român modul
în care se acționează pentru în
deplinirea planului, activitatea
politico-organizatorică desfășu
rată de organizațiile de partid
in toate colectivele de muncă
pentru înfăptuirea neabătută a
hotărîrilor Congresului al
XIII-lea, a Programului parti
dului.
Profund mobilizați de Indi
cațiile pe care ni le-ați dat
dumneavoastră, mult stimate
tovarășe secretar general, cu
prilejul vizitelor de lucru în în
treprinderea noastră, comuniștii,
toți oamenii muncii acționează
pentru valorificarea la maximum
a potențialului de care dispune
întreprinderea de mașini grele
București, în vederea realizării
planului, îmbunătățirii calitative
a producției, creșterii eficienței
întregii activități desfășurate.
Ca urmare a indicațiilor pe
care ni le-ați dat în luna trecu
tă — a spus în continuare vor
bitorul — am luat măsuri pen
tru creșterea actualelor capaci
tăți de producție, a prăjinilor
grele de foraj pe spațiul exis
tent. Au fost luate măsuri pen
tru devansarea' cu trei luni a
modernizării cuptorului electric
din secția oțelărie, s-au extins
cooperările și colaborările pen
tru fabricarea utilajului energe
tic. împreună cu institutele de
specialitate am găsit soluția de
amplasare a turnătoriei de oțel
a întreprinderii „Vulcan“ pe
spațiile existente în întreprin
derea noastră.
Prin măsurile tehnico-organizatorice și politico-educative pe
care le-am adoptat, beneficiind
de sprijinul direct al comitetului
municipal de partid, al ministe
relor, precum și al guvernului,
vom asigura recuperarea nerealizărilor din primele două luni
ale anului și vom îndeplini in
tegral sarcinile de plan pe se
mestrul I.
în acest scop, bilunar, în or
ganizarea directă a comitetului
municipal de partid, se anali
zează stadiul realizării zilnice a
programului nuclear și energetic,
stabilindu-se măsuri operative
de soluționare a problemelor de
asigurare a bazei materiale și a
cooperării. Un accent deosebit
punem pe înfăptuirea programu
lui de modernizare, pe baza că
ruia vom obține numai în acest
an un spor de producție de
peste 20 de milioane lei, cu o
economie la energie de 1 840 MW
și 1 200 tone de combustibil con
vențional.
în recenta adunare generală a
reprezentanților oamenilor mun
cii, precum și în conferința de
dare de seamă și alegeri a orga
nizației noastre de partid
au
fost dezbătute pe larg cauzele
neajunsurilor ce s-au manifes
tat în activitatea noastră. Am

desprins concluzia, mult stima
te tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, că cele mai
multe aspecte negative privind
organizarea producției și a
muncii, depășirea costurilor de
fabricație și a normelor de con
sum, utilizarea sub capacitate a
instalațiilor și utilajelor, precum
și a fondului de timp se datoresc unor inconsecvențe in mun
ca de organizare a consiliului
oamenilor muncii, a directo
rilor de fabrici, a șefilor
de secții, a serviciilor tehnice
și economice din întreprindere.
Sîntem hotărîți, în concordan
ță cu marile sarcini ce ne revin,
să adoptăm un stil de muncă
concret, de exigență revoluțio
nară. în consiliul oamenilor
muncii, în comitetul de partid,
care să angajeze toate cadrele
tehnice, specialiștii cu sarcini
concrete în rezolvarea operativă
a problemelor tehnice și econo
mice în atelierele și secțiile de
producție.
Așa cum ne-ați indicat dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, la recenta
vizită de lucru, un număr mare
de specialiști și cadre de con
ducere au fost antrenate deja
într-o acțiune de amploare, pri
vind reducerea ciclurilor de fa
bricație a produselor, de perfec
ționare a pregătirii profesionale
a întregului personal muncitor.
Acționăm împreună cu cerceta
rea și ministerul, cu institutele
de cercetare de profil pentru a
găsi soluțiile necesare dublării
producției realizate pe actualele
capacități, astfel incit in anul
viitor să putem raporta îndepli
nirea sarcinii date de dumnea
voastră în acest sens.
Vă rog să-mi permiteți să dau
expresie încă o dată adeziunii
depline a tuturor oamenilor
muncii care își desfășoară acti
vitatea în întreprinderea de ma
șini grele București, ctitorie a
epocii pe care cu legitimă mîndrie patriotică o numim „Epoca
Nicolae Ceaușescu". față de re
zultatele recentei vizite efectua
te în unele țări din Asia, nouă
•solie de pace, colaborare și
prietenie, față de activitatea pe
care o desfășurați. mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în slujba salvgardă
rii păcii, a înfăptuirii dezarmă
rii, și în primul rind a dezar
mării nucleare, pentru soluțio
narea pe cale pașnică a com
plexelor probleme ale lumii de
azi, pentru apărarea dreptului
sacru al umanității, ăl popoare
lor la viață, la existentă liberă
și demnă.
în încheiere, vorbitorul a spus:
Adresîndu-vă din adîncul inimi
lor noastre cele mai calde mul
țumiri, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, pen
tru grija permanentă și atenția
deosebită pe care le acordați
dezvoltării unității noastre, mo
dernizării și dezvoltării Capita
lei. comuniștii, toți oamenii
muncii din întreprinderea de
mașini grele vă încredințează
că vor munci cu toate forțele
pentru a îndeplini
exemplar
sarcinile și angajamentele asu
mate în întrecerea socialistă în
acest an și pe întregul cincinal.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
MARIA BRADEA
Mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită
tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Și pentru activitatea oameni
lor muncii din județul Satu
Mare, pentru toți comuniștii
sînt determinante orientările, aprecierile
și
sarcinile
de
inestimabilă valoare cuprinse
în
cuvintările
dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, la ședințele
Comitetului Politic Executiv al
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, la ședința
de închidere a programului de
instruire al organizatorilor de
partid, precum și la ședința co
mună a Consiliului oamenilor
muncii de naționalitate maghia
ră și a Consiliului oamenilor
muncii de naționalitate ger
mană.
în continuare, vorbitoarea a
spus : în adunările și conferin
țele de partid, în plenara comi
tetului județean de partid s-au
adoptat hotărîri pentru reali
zarea obiectivelor și sarcinilor
ce ne stau în față. în primul
rînd a tuturor indicatorilor pla
nului economic în domeniile
prioritare, cum sînt : folosirea
judicioasă a capacităților de
producție, reducerea consumuri
lor și cheltuielilor materiale,
stricta încadrare în consumurile
normate, realizarea obiectivelor
de investiții, înfăptuirea progra
melor de modernizare a produc
ției, respectarea riguroasă a
tehnologiilor, ridicarea nivelului
calitativ al produselor.
Industria județului Satu Mare
contribuie în această perioadă
la realizarea sarcinilor de dez
voltare economico-socială a ță
rii, indeplinindu-și sarcinile de
plan și realizînd peste plan uti
laje pentru industria chimică,
minereuri complexe, armături
din oțel, prefabricate din beton
armat, cherestea și altele. De
pășirile la aceste produse au la
bază utilizarea judicioasă a
timpului de lucru la mașinile de
prelucrare a metalului, respectiv
un indice de 87 la sută, supe
rior prevederilor de plan. La aceasta a contribuit și realizarea
măsurilor din programul de mo
dernizare a producției, a căror
eficientă în ansamblu se con
cretizează într-un spor de pro
ducție de 190 de milioane de
lei.
După ce a subliniat că în acest
an comitetul județean de partid
a inițiat măsuri pentru urmă
rirea zilnică a producției pentru
export, a stadiului derulării
contractelor cu beneficiarii ex
terni, pentru analiza operativă a
principalilor indicatori de plan,
vorbitoarea s-a referit la unele
neajunsuri existente în reali
zarea sarcinilor de plan, precum
și la mășprile întreprinse de or
ganele și organizațiile de partid,
consiliile oamenilor muncii pen
tru recuperarea restanțelor, mal
ales la utilaj minier.
în agricultură am stabilit mă
suri concrete pentru pregătirea
și desfășurarea campaniei agri
cole de primăvară, pentru a
răspunde înaltelor comanda
mente ale noii revoluții agrare,
stabilite
de
dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar
general al partidului, cu prile
jul vizitei întreprinse în județul
nostru. împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, In luna mai
1986.
Raportăm plenarei că am în
ceput semănatul la furaje, uni
tățile de stat și cooperatiste au
acționat mai bine decît în anii
trecuți pentru pregătirea cam
paniei de primăvară : avem re
parate tractoarele și utilajele,
întreaga cantitate de semințe
este în unități, sîntem gata de
a trece imediat cu toate forțele
pentru realizarea sarcinilor din
campania agricolă din primă
vară.
în conformitate cu hotărirea
plenarei Comitetului Central al
Partidului din aprilie 1986. a in» dicațiilor și orientărilor to
varășului Nicolae Ceaușescu.
comitetul județean de partid a
acționat cu consecvență pentru

întărirea numerică șl calitativă
a rîndurilor organizațiilor de
partid. Ponderea membrilor de
partid din totalul populației ma
jore reprezintă 21.8 la sută, iar
în totalul populației ocupate 31
la sută, ceea ce ilustrează forța
organizației județene, prezența
și acțiunea hotărîtoare a mem
brilor de partid din toate dome
niile de activitate în toate uni
tățile și instituțiile județului. Ca
aspect semnificativ, menționez
că ponderea femeilor în tota
lul membrilor de partid repre
zintă 35 la sută.
Activitatea desfășurată In acest domeniu de organele și
organizațiile de partid a fost
marcată și de unele neajunsuri
în activitatea ce am desfășurat-o
în munca politico-ideologică a
membrilor de partid. Perfecțio
narea continuă a muncii de se
lecționare. pregătire și promo
vare a cadrelor a constituit și
în anul 1986 o preocupare per
manentă a comitetului județean
de partid. întreaga activitate din
acest domeniu fiind orientală
spre înfăptuirea politicii de ca
dre a partidului, a indicațiilor
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general Nicolae Ceausescu.
Pe baza orientărilor stabilite
de tovarășul Nicolae Ceaușescu
în cuvintarea rostită la ședința
Comitetului Politic Executiv din
30 ianuarie a.c., la nivelul ju
dețului au fost stabilite măsuri
concrete pentru îmbunătățirea
calitativă a muncii cu cadrele,
realizarea rotației acestora, pro
movarea în funcții de răspunde
re a celor care au capacitatea de
a asigura înfăptuirea hotărîri
lor din domeniul lor de activi
tate, care acționează în spiritul
unei înalte exigențe, în spirit
revoluționar.
La nivelul județului, al comi
tetelor municipal, orășenești și
comunale, la organizațiile dă
partid, la alegerile care au avut
ioc au fost alese cele mai bune
cadre' de activiști și comuniști,
care prin munca pe care o vor
desfășura în viitor sîntem siguri
că vor înfăptui exemplar hotărîrile partidului, a indicații
lor dumneavoastră, mult stimate
tovarășe secretar general.
Menționînd unele din cauzele
neajunsurilor și lipsurilor în
realizarea principalilor indica
tori ai planului economic al ju
dețului, îndeosebi în industrie,
în continuare vorbitoarea a spus:
Trăgind învățămintele cuveni
te din starea de fapt existentă,
comitetul județean de partid a
inițiat un complex de măsuri
pentru recuperarea tuturor res
tanțelor, Îmbunătățirea propriu
lui stil de muncă, valorificarea
potențialului material și uman
de care dispunem și ne angajăm
în fața dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral, că toate aceste neajunsuri
vor fi grabnic înlăturate, că
vom realiza integral toate sar
cinile ce ne revin din planul
național unic de dezvoltare eco
nomico-socială pe anul 1987.
Am urmărit cu mîndrie pa
triotică și aprobăm în totalitate
rezultatele noii solii de pace și
colaborare pe care ați în
treprins-o, Împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, în țări ale
Asiei. Moment de referință isto
rică în cronica relațiilor bilate
rale ale României cu țările res
pective și, în același timp, eve
niment politic de seamă al vieții
internaționale, vizitele oficiale
reprezintă o nouă și strălucită
expresie a justeței politicii ex
terne a României socialiste, a
prodigioasei activități interna
ționale pe care o desfășu
rați, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, eminent con
ducător de partid și de țară,
personalitate proeminentă
a
lumii contemporane, care între
prindeți prin fapta și munca
dumneavoastră tot ceea ce este
uman și comunist pentru instau
rarea pe planeta noastră a unei
lumi mai bune și mai drepte,
o lume a păcii, dorită de toate
popoarele, răspunzînd în cel mai
înalt grad aspirațiilor și năzuin
țelor poporului nostru, care vă
urmează cu credință și devota
ment.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
(Urmare din pag. I)
Exprimînd sentimentele de
profundă dragoste, stimă și pre
țuire ale comuniștilor, ale tutu
ror cetățenilor patriei față de
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
participanții la dezbateri au dat
o înaltă apreciere rolului esen
țial, determinant al secretarului
general al partidului în elabo
rarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului șl
statului, în fundamentarea pla
nurilor și programelor de dez
voltare economico-socială a ță
rii, în organizarea și conducerea
operei istorice de edificare a
socialismului și comunismului
pe pămîntul României, în pro
movarea cauzei păcii, înțele
gerii și colaborării rodnice între
națiuni.
In cadrul dezbaterilor au
fost examinate, cu exigență și
răspundere, rezultatele obținute
în înfăptuirea planului pe pri
mul trimestru al acestui an, în
utilizarea cu eficiență sporită a
capacităților de producție, a în
tregului potențial tehnic și
uman de care dispune economia
națională. Totodată, au fost
analizate cauzele neajunsurilor
care au dus la nerealizarea unor
indicatori de plan, evidențiindu-se măsurile întreprinse în
vederea îmbunătățirii întregii
activități economice. In acest
sens a fost înfățișat modul cum
se acționează pentru recupera
rea neintirziată a restanțelor,
perfecționarea și modernizarea
în continuare a proceselor teh
nologice, sporirea nivelului teh
nic și calitativ al produselor,
creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii și a eficienței
economice, reducerea consumu
rilor, a cheltuielilor materiale
și încadrarea strictă în normele
stabilite, pentru realizarea rit
mică a producției fizice. în
structura planificată, onorarea
tuturor sarcinilor la export,

pentru Înfăptuirea Integrală a
planului pe trimestrul II și pe
întregul an. Au fost prezentate,
de asemenea, măsurile luate in
domeniul agriculturii pentru
executarea, intr-un timp cit
mai scurt, a tuturor lucrărilor
agricole de primăvară, astfel
incit să se obțină recolte supe
rioare, în conformitate cu pre
vederile planului pe anul 1987,
cu obiectivele noii revoluții
agrare.
Participanții la plenară au
reliefat însemnătatea deosebită
a documentelor supuse dezbate
rii, a măsurilor stabilite care
asigură întărirea pe mai departe
a rîndurilor Partidului Comunist
Român, creșterea rolului său
conducător în toate domeniile
de activitate, perfecționarea sti
lului și metodelor de muncă ale
organelor și organizațiilor de
partid, intensificarea activității
lor politico-organizatorice pen
tru înfăptuirea hotărîrilor și di
rectivelor partidului. în același
timp, s-a relevat că măsurile
prevăzute contribuie la realiza
rea in cele mai bune condiții a
politicii de cadre a partidului,
corespunzător cerințelor și exi
gențelor actualei etape de dez
voltare a țării. Totodată, acestea
asigură soluționarea cu maximă
operativitate a propunerilor, se
sizărilor și cererilor oamenilor
muncii, în conformitate cu hotăririle de partid și legile țării,
stimulîndu-se o participare tot
mai largă a maselor la condu
cerea treburilor societății, la
dezvoltarea democrației munci
torești revoluționare in patria
noastră.
Reafirmînd adeziunea deplină
la politica externă a partidului
și statului nostru, participanții
la lucrările plenarei au sub
liniat, cu legitimă mîndrie pa
triotică, deosebita însemnătate,
și largul ecou al strălucitelor
acțiuni șî inițiative întreprinse

pe arena Internațională de
secretarul general al partidului,
președintele
Republicii,
to
varășul
Nicolae
Ceaușescu,
personalitate proeminentă a
vieții politice mondiale, a cărui
întreagă activitate este închinată
fără preget înfăptuirii dezarmă
rii, instaurării unui climat de
destindere, securitate, pace, în
țelegere și cooperare, făuririi
unei lumi mai bune și mai
drepte, fără arme și fără răz
boaie, în care toate popoarele
să-și poată concentra eforturile
creatoare dezvoltării lor libere,
independente, pe calea pro
gresului economic și social.
Comitetul Central a aprobat,
în unanimitate, documentele
supuse dezbaterii și a adoptat,
în legătură cu acestea, o hotă-’
rire, care se va da publicității.
In ceea ce privește problemele
organizatorice înscrise pe ordi
nea de zi, plenara a aprobat :
— eliberarea tovarășului Miu
Dobrescu din funcția de pre
ședinte al Colegiului Central de
partid, tn legătură cu trecerea
sa în altă muncă ;
— desemnarea
tovarășului
Nicolae Constantin pentru a fi
ales de Colegiul Central de
partid ca președinte al colegiu
lui ;
— eliberarea tovarășei Ale
xandrina Găinușe din funcția de
membru al Comitetului Politic
Executiv, în legătură cu trecerea
sa în altă activitate ;
— eliberarea tovarășului Iosif
Banc din funcția de secretar al
C.C. al P.C.R. și de membru al
Comitetului Politic Executiv, la
cererea sa, ca urmare a stării
de sănătate și trecerea la pensie.
Tovarășul Iosif Banc a mul
țumit cu căldură Comitetului
Central, Comitetului Politic Exe
cutiv și în mod deosebit secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pen
tru încrederea și sprijinul nemij
locit de care s-a bucurat în

munca sa de activist al parti
dului, în îndeplinirea sarcinilor
ce i-au fost încredințate. Plena
ra a adresat mulțumiri tovarășu
lui Iosif Banc pentru activitatea
desfășurată in diferite sectoare,
ca membru al conducerii parti
dului, pentru contribuția adusă
la înfăptuirea politicii partidului
și statului nostru și i-a urat
multă sănătate.
în încheierea lucrărilor plena
rei a luat cuvintul tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român.
Cuvîntarea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, amplă și
profundă analiză a direcțiilor
principale de acțiune
pentru
îmbunătățirea in continuare a
muncii tn toate domeniile de
activitate, pentru înfăptuirea în
cele mai bune condiții a preve
derilor planului pe 1987, a obiec
tivelor actualului cincinal, a
hotărîrilor Congresului al XIIIlea al P.C.R., a fost urmărită cu
viu interes, cu deplină aproba
re și satisfacție, fiind sublinia
tă, in repetate rînduri, cu în
delungi aplauze.
Desfășurată sub semnul uni
tății depline a întregului partid
Jn jurul
conduoerii sale, al
secretarului general al partidu
lui, plenara a dat glas voinței
unanime a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii, a între
gului popor de a acționa cu dă
ruire și abnegație,, in spirit re
voluționar. pentru transpunerea
exemplară în viață a hotărîri
lor adoptate, a orientărilor și
indicațiilor
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pentru reali
zarea integrală a planului pe
acest an. a prevederilor actua
lului cincinal. pentru înfăp
tuirea neabătută a programului
de edificare a societății socialis
te multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre co
munism.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

Cronica zilei
Cu ocazia vizitei în țara noas
tră, grupul de oameni de afa
ceri din Statele Unite ale Ame
rică, condus de Robert Robert
son, vicepreședinte a) Consiliu
lui economic româno-american,
președinte al organizației „Oa
menii de afaceri americani
pentru comerț internațional"
(A.B.I.T.), a avut o întilnire cu
reprezentanți ai ziarelor cen
trale, Agenției române de pre
să — Agerpres și Radioteleviziunii.
Oamenii de afaceri americani
au exprimat satisfacția pentru
marea cinste de a fi fost pri
miți de președintele Republicii
Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, arătind că
întilnirea s-a constituit într-un
nou prilej de importantă majo
ră pentru mai buna cunoaștere
a obiectivelor prioritare de dez
voltare ale României, pentru
aprofundarea relațiilor românoamericane, îndeosebi a legături
lor economice bilaterale, pentru
extinderea ariei de cooperare,
intensificarea și diversificarea
schimburilor comerciale. Ei au
reliefat, în acest context, im
portanța aprecierilor președin
telui Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la necesitatea depunerii
unor eforturi susținute în direc
ția dezvoltări! neîngrădite a re
lațiilor economice și comercia
le, inclusiv pe terțe piețe, din
tre S.U.A. și România, în avan
tajul reciproc.
Avem impresii foarte bune
despre întrevederea cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, a
subliniat Robert Robertson, și
vrem să continuăm într-un mod
constructiv cooperarea americano-română.
Oamenii de afaceri americani
s-au referit la schimburile de
vederi avute in România, pe
care le-au apreciat ca foarte
utile, ele punînd în evidență
posibilitățile multiple de ampli
ficare a raporturilor economice
dintre firmele americane și în
treprinderile de comerț exterior
din România. Vorbitorii au ex
primat dorința firmelor pe care
le reprezintă pentru încheierea
unor acorduri pe termen lung
cu România în diverse domenii
de interes pentru ambele părți,
precum și hotărîrea de a extin
de cooperarea pe terțe piețe.
S-a exprimat convingerea că
adîncirea și diversificarea con
lucrării reciproc avantajoase
intre firmele americane și între

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Columnele
Independenței
(color). Emislune-concurs de
dicată aniversării a 110 ani
de la cucerirea Independen
ței de stat a României, reali
zată tn colaborare cu Comi
tetul Central al Uniunii Ti

vremea
Institutul de meteorologie șl hi
drologie comunică timpul probabil
pentru intervalul 26 martie, ora
20 — 29 martie, ora 20. în țară :
Vremea va continua să se încăl
zească ușor în toate regiunile țâ
rii. Cerul va fi variabil, mai mult
noros în
Crișana,
Maramureș,
Transilvania și nordul Moldovei,
unde vor cădea ploi locale, care
vor avea și caracter de aversă. în

prinderile românești de comerț
exterior sînt în interesul dez
voltării mai susținute a relații
lor româno-americane, al cau
zei păcii și înțelegerii interna
ționale.
Grupul american, alcătuit dintr-un mare număr de oameni
de afaceri, a arătat Robert Ro
bertson, consideră că România
trebuie să aibă țn continuare
clauza națiunii celei mai favo
rizate, întrucît aceasta este în
avantajul reciproc. în acest con
text, oamenii de afaceri ameri
cani și-au manifestat intenția
de a amplifica vizitele in țara
noastră și întîlnirile cu oficia
litățile române pentru a con
tribui astfel la mai buna cu
noaștere de către Congres a
imaginii reale a României de
azi.

A REPUBLICII POPULARE BANGLADESH
Domnului HUSSAIN MOHAMMAD ERSHAD
Președintele Republicii Populare Bangladesh

DHAKA
Ziua Independenței — sărbătoarea națională a Republicii Popu
lare Bangladesh — îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, in
numele poporului român și al meu personal, călduroase felicitări,
împreună cu alese urări de sănătate și multă fericire, iar poporu
lui prieten din Bangladesh progres și prosperitate.
îmi exprim convingerea că, în spiritul convorbirilor șl înțe
legerilor convenite în timpul recentei noastre întîlniri, raporturile
de prietenie și strînsă conlucrare statornicite între Republica So
cialistă România și Republica Populară Bangladesh se vor dez
volta continuu, în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei
păcii și înțelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

★

Miercuri au avut loc convor
biri între tovarășii Gheorghe
Oprea, prim viceprim-ministru
al guvernului, și Nazmi Mustafa,
președintele Consiliului Executiv
al Adunării provinciei socialis
te autonome Kosovo.
Au fost evocate bunele relații
de prietenie și colaborare sta
tornicite între România și
R.S.F. Iugoslavia, care se dez
voltă pe multiple planuri, in
conformitate cu ințelegerile con
venite cu prilejul intilnirilor și
convorbirilor bilaterale la nivel
înalt. Totodată, au fost exami
nate noi posibilități menite să
conducă la amplificarea coope
rării și specializării în producție,
la extinderea colaborării tehnico-științifice, lărgirea și diver
sificarea schimburilor comercia
le româno-iugoslave și, în acest
cadru, și cu provincia Kosovo,
în interesul reciproc.
A fost prezent Boro Denkov,
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia
la București.
★

Cu prilejul Zilei naționale a
Republicii Elene, ambasadorul
acestei țări la București. Dimitri
Serbos, a oferit miercuri o re
cepție.
Au participat Nicolae Giosan,
președintele Marii Adunări Na
ționale. reprezentanți ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Ex
terne. ai altor ministere și in
stituții centrale, oameni de cul
tură și artă, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni
diplomatice acreditați in țara
noastră.
(Agerpres)
neretului Comunist, Consiliul
Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România,
Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor și Muzeul
de istorie al Republicii So
cialiste România. Participă
reprezentativele județelor Al
ba, Călărași, Covasna și Te
leorman
21,40 Imagini din Bangladesh
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

celelalte zone, ploile vor fi izola
te. Vîntul va sufla slab pînă la
moderat. Temperaturile minime
vor oscila între 2 și 12 grade, izo
lat mai coborîte în depresiuni, iar
maximele între 8 și 18 grade, izo
lat mai ridicate în sud. Local, se
va produce ceață slabă la înce
putul intervalului. în București :
Vremea va continua să se încăl
zească. Cerul va fi variabil. Vînt
slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între
2 și 6 grade, iar maximele între
13 și 17 grade. Dimineața, ceață
slabă, la începutul intervalului.

Pe întinsa cîmpie.aluvionară
creată de delta fluviilor Gange
și Brahmaputra, înainte de
vărsarea in Golful Bengal, se
răsfiră sute și mii din cele
mai policrome și pitorești așe
zări urbane și rurale din
această zonă a Asiei, unde este
situată Republica Populară
Bangladesh, țară care, la 26
martie, sărbătorește 16 ani de
la proclamarea independenței.
Desigur, in istoria milenară
a acestui popor perioada tre
cută de la cucerirea indepen
denței reprezintă un interval
scurt, dar de deosebită semni
ficație. Tînărul stat a trebuit
să se angajeze de la început
în lichidarea grelei moșteniri
a trecutului de dominație co
lonială, R.P. Bangladesh situîndu-se în anul proclamării
independenței printre cele mai
sărace dintre cele mai sărace
țări. In fixarea priorităților de
dezvoltare, autoritățile de la
Dhaka au avut în vedere, în
primul rînd, valorificarea tot
mai eficientă a principalelor
resurse de care dispune țara :
pămîntul și apa. Bogățiile
subsolului, nu prea multe la
număr și puțin puse în va
loare, au început să fie ex
ploatate temeinic și folosite în
direcția progresului economicosociai.
Principala activitate econo
mică este agricultura, care
angajează 80 la sută din popu
lația capabilă de muncă. Se
cultivă in special iută, orez,
ceai, trestie de zahăr. Pentru
dezvoltarea acestui sector, in
bugetul pe anul financiar
1986—1987 s-a prevăzut aloca
rea sumei de 310 milioane do
lari. în această sumă sînt
incluse și fonduri destinate
extinderii lucrărilor de iriga
ții, de creștere a producției de
îngrășăminte chimice, de in
tensificare a lucrărilor de hi
droameliorații în vederea ge
neralizării a trei culturi de
orez pe an. In planul cincinal
1985—1989, pentru producția
agricolă se prevede o creș
tere medie anuală de 4 la
sută.
Crearea unei industrii națio
nale a constituit și constituie
unul din obiectivele centrale
ale guvernului de Ia Dhaka,
în primele planuri cincinale
s-au construit noi întreprin
deri de prelucrare a iutei,
bumbacului, lemnului, celulo
zei și hîrtiei. Descoperirea
unor zăcăminte de gaze natu
rale și trecerea la valorifica
rea lor au dat posibilitate
tinerei țări să reducă importu

rile în vederea acoperirii ne
cesităților energetice și să re
partizeze fondurile spre alte
sectoare. Ca urmare, în ulti
mii ani atenția a fost în
dreptată spre dezvoltarea in
dustriei chimice, metalurgice
și de prelucrare a metalelor.
în cei aproape 15 ani de
cind au stabilit relații diplo
matice, raporturile de colabo
rare și cooperare dintre Româ
nia socialistă și Bangladesh
s-au dezvoltat pe un plan as
cendent. Marcînd o contribuție
deosebit de importantă la in
tensificarea conlucrării bilate
rale, recenta vizită oficială de
prietenie efectuată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în Republica Popu
lară Bangladesh se înscrie,
prin rezultatele sale rodni
ce, ca un eveniment de adincă semnificație în rela
țiile dintre cele două țări. în
scopul de a se da un nou im
puls cooperării bilaterale, în
timpul vizitei a fost semnat
Acordul pe termen lung pri
vind cooperarea economică,
tehnică și științifică, precum și
alte înțelegeri, care creează o
bază juridică stabilă în vede
rea dezvoltării schimburilor economice și a cooperării.
O contribuție importantă Ia
mai buna cunoaștere și apro
piere între țările noastre va
aduce colaborarea în domeniul
învățămîntului. științei, cultu
rii, conducătorii celor două
țări pronunțîndu-se, cu prile
jul vizitei, pentru intensifica
rea raporturilor bilaterale și
în aceste domenii de activitate.
Așa cum s-a constatat și cu
ocazia convorbirilor la nivel
înalt, cele două țări și-au in
tensificat conlucrarea și pe
planul vieții internaționale,
punindu-se în evidență marea
apropiere a punctelor de ve
dere cu privire la principalele
probleme politice și economice
ale contemporaneității. Româ
nia și Bangladesh au colabo
rat și colaborează fructuos în
cadrul O.N.U., al „Grupului
celor 77“ și al mișcării de nea
liniere.
Caracterul fructuos al dia
logului la nivel înalt dintre
Republica Socialistă România
și Republica Populară Bangla
desh, rezultatele sale rodnice
vor contribui la extinderea și
adîncirea colaborării priete
nești dintre cele două țări și
popoare, în interesul reciproc,
al cauzei păcii și înțelegerii în
lume.

INFORMAȚII SPORTIVE
IERI, IN PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI EUROPEAN DE FOTBAL

IN CITEVA RINDURI

0 victorie aplaudată a tricolorilor noștri

• FOTBAL. Pe stadionul din
Plopeni s-a disputat miercuri
meciul dintre formațiile Româ
niei și Portugaliei, din cadrul
preliminariilor
campionatului
european de fotbal rezervat
echipelor de juniori B.
Fotbaliștii români au obținut
victoria cu scorul de 1—0 (0—0),
prin golul marcat de Sima
(min. 59).
• HOCHEI. Miercuri. în ca
drul Campionatului mondial de
hochei pe gheată (grupa C),
competiție ce se desfășoară In
Danemarca, echipa României a
întrecut cu scorul de 7—1 (1—1,
3—0. 3—0) formația R.P.D. Co
reene, obținînd astfel a patra
victorie din tot atitea meciuri
disputate.

ROMÂNIA - ALBANIA 5-1
Palmaresul intilnirilor fotba
listice dintre echipele României
și Albaniei a înregistrat
ieri
o nouă victorie a tricolorilor
noștri (5—1), a opta — față de
două înfringeri și o egalitate.
O victorie pe cit de categorică
pe atit de meritată și muncită,
pentru care se cuvin felicitări
deopotrivă antrenorilor Emerich
Jenei și Cornel Drăgușin, cit și
tuturor celor 13 jucători care
au evoluat in echipa țârii în
această, partidă internațională
de pe stadionul Steaua : Boloni,
Hagi, Belodedici, ca și Lung,
Iovan, Bumbescu, Ungureanu,
Stoica, Klein. Lăcătuș, Pițurcă,
Mateuț, Rednic.
întrucît radioul șl televizorul
„au adus" meciul în casele mi
lioanelor de iubitori ai fotbalu
lui și ai reprezentativei națio
nale, nu vom mai desfășura
încă o dată întregul „film", ci
vom puncta numai momentele
sale principale. îndată după
lovitura de începere. Iovan
înaintează voinicește cu min
gea la picior spre careul
advers.
centrează cu precizie
la Pițurcă și acesta înscrie gol
printr-o frumoasă și promptă
execuție cu capul. Abia se în
cheia primul minut de joc și
scorul era deja 1—0. Avea să
urmeze o avalanșă de goluri ?
Nu, avea să urmeze o avalanșă
de... ratări. Slăbind tempoul
de joc. adoptînd o nepotrivită
tactică de așteptare a altor go
luri „din senin", fotbaliștii noș
tri risipesc cu larghețe ocazie
după ocazie, dîndu-le partene
rilor
posibilitatea să contra

teatre
• Teatrul National (14 71 71. sala
mare) : Ioneștii — 18 ; (sala Am
fiteatru) : Actorul — 18 ; (sala
Atelier) :
Papa
Dolar — 18 ;
(sala Studio-99) : Călătorie prin
milenii : „Egiptul faraonilor* —
16,30
• Filarmonica „George Enescu
*
(15 68 75, sala studio) : „Laureați
ai concursurilor internaționale
.
*
Mihai Ghica —
vioară — 17 ;
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Horia Andreescu.
Solist î Krzysztof Jakowicz (R.P.
Polonă) — 18
• Opera Română (13 18 57) : Al
bă ca zăpada și cei 7 pitici — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) :
O noapte la Veneția — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ (sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : Cu ușile închise
— 18 ;
(sala Grădina Icoanei,
11 95 44) : O zi de odihnă - 18

atace de cîteva ori periculos.
Și cum ocaziile ratate se răz
bună, apare și golul oaspeților,
in minutul 35 (prin Muca). A
fost ca un duș rece înviorător,
pentru că ai noștri ies din nou
vijelios la joc și pînă la pauză
mai înscriu de două ori : prin
căpitanul Boloni (șut foarte
puternic, din mișcare, de la
25 m — în minutul 43) și prin
Hagi (din penalti, la un fault
asupra lui Lăcătuș — în minu
tul 45). Deci la pauză : 3—1.
Ofensiva tricolorilor noștri este
reluată o dată cu minutul 46 și,
firesc, scorul ajunge 5—1 ; au
tori — fundașii centrali : Belo
dedici (min. 54) și Bumbescu
(min. 69). După care, iar ur
mează un final de 20 de minu
te... cu încetinitorul.
Cum meciul s-a disputat în
cadrul preliminariilor pentru
campionatul european, se înțe
lege că această victorie Ia pa
tru goluri diferență este cit se
poate de binevenită și reconfor
tantă. Echipa României trece
astfel pe primul loc în clasa
mentul grupei I (cu 4 puncte,
golaverăj : 9—2), urmată de
Spania (4 puncte, golaveraj :
3—1, dar un joc mai puțin).
Austria (2 puncte) și Albania
(zero puncte). în lupta strînsă
și grea pentru cîștigarea grupei
și calificarea la - turneul final
din R.F.G. 1988 s-ar putea ca
acest scor să fie de mult folos.
Dar tocmai fiindcă nu e vor
ba de un simplu meci Româ
nia—Albania, ci de un moment
din lunga și dificila cursă pen-

• Teatrul Mio (14 70 81) : Mitică
Popescu — 18
• Teatrul Foarte Mia (14 09 05) :
Ana-Lia — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
O dragoste nebună, nebună, ne
bună — 18
• Teatrul
„C.
I.
*
Nottara
(59 31 03, sala Magheru) : Rîs și
plîns — 18 ; (sala studio) : La
un pas de fericire — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Giulești.
18 04 85) : Cursa de Viena — 18
• Teatrul
satiric-muzical „C.
Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) :
Tempo, tempo și ceai — 18,30 ;
(sala Victoria, 50 58 65) : Bărba
tul fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia
*
Română
(13 13 00) : Micuța Do
rothy — 14 ; „De tine dorul mă
*
leagă
(premieră) — 18
• Teatrul
„Ion
*
Creangă
(50 26 55) : Mary Poppins — 9;
Muzicanții veseli — 14,30 ; Ce
nușăreasa — 18
• Teatrul „Țăndărică
*
(15 23 77,
sala Victoria) : Guliver în țara
păpușilor — 15 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : Motanul în
călțat — 15

tru calificare, este bine să ape
lăm la luciditate și să vedem
nu numai ce-a fost bun, dar
și ce a fost nesatisfăcător și
trebuie îmbunătățit în jocul
fotbaliștilor noștri pentru ur
mătoarele meciuri — incompa
rabil mai
grele decît cel de
ieri. Or, perioadele de joc mai
slab, mai puțin spectaculos și
mai puțin eficace din fiecare
repriză (minutele 2—35 ; minu
tele 70—90) au dezvăluit unele
slăbiciuni pe care adversari mai
puternici le-ar putea exploata
cu promptitudine. E vorba de
joc lent, lipsă de concentrare,
insuficientă colaborare între
compartimente, cădere fizică la
unii jucători spre final. Desigur,
însă, că antrenorii — și trico
lorii înșiși — au văzut mai bine
slăbiciunile din jocul lor și vor
ști să întreprindă din timp mă
surile cuvenite. Nutrim, prin
urmare, convingerea că. tn 29
aprilie, tot la București, echipa
noastră națională va juca in
fata
reprezentativei Spaniei
timp de 90 de minute la nivelul
celor mal bune prestații ale
sale din partida cîștigată lesne,
ieri, în compania selecționatei
albaneze. Este nu numai de
dorit, este necesar să se Intimple astfel dacă vrem să ne
apropiem
șansa
calificării.
Fiindcă, repetăm, aceste me
ciuri se joacă pentru îndeplini
rea obiectivului final al califi
cării, nu numai pentru euforia
de moment a unei victorii de
palmares 1

Gheorqhe MITROI
• Circul București
(10 41 95) :
„International Show *87 “ — 19
• Studioul de teatru
I.A.T.C,
(15 72 59) : Asta-1 ciudat — 18

cinema
• Acțiunea „Autobuzul
*
: FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13;
15; 17; 19, LIRA (317171) — 15;
17; 19
• Punct... și de la capăt : COTROCENI (49 48 48) — 15: 17; 19.
ARTA (213186) — 15; 17; 19
• Cu mîinile curate : ARTA —
9: 11; 13
• Toate pînzele
sus
(III) :
POPULAR (35 15 17) - 15; 17; 19
• Incendiul : TIMPURI
NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Pacea — Victorie a rațiunii :
CAPITOL (16 29 17) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
• Locuri tn inimă : SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30;

★

• Disputat în orașul danez
Esberg, Campionatul mondial
de hochei pe gheață pentru ju
niori (grupa C) s-a încheiat cu
succesul echipei Iugoslaviei, care
s-a calificat astfel în grupa B
a competiției.
Iată rezultatele Înregistrate în
ultima zi : Iugoslavia — Aus
tralia 21—1 ; Danemarca — Ma
rea Britanie 11—4 ; Bulgaria —
Spania 8—5.
• ȘAH. Cea de-a 11-a parti
dă a finalei turneului candidaților la titlul mondial masculin
de șah. dintre marii maeștri so
vietici Anatoli Karpov și An
drei Sokolov, meci găzduit de
orașul spaniol Linares, a fost
amînată la cererea Iul Sokolov,
în prezent. Karpov conduce cu
scorul de 6,5—3,5 și mai are
nevoie de un singur punct pen
tru a redeveni șalanger al cam
pionului mondial Garrl Kaspa
rov.

19.45, MELODIA (11 13 49) — 9;
11; 13; 15; 17; 19, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Trenul de aur : PATRIA
(11 86 25) — 9; 12; 15,45; 18,45
• Luptătorii din *valea misteri
oasă : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17; 19
• Călătorul cu cătușe : AURO
RA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17;
19
• Cursa neprevăzută : MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Carmen : LUMINA (14 74 16)
— 15; 18, GIULEȘTI (17 55 46) —
15; 18
• AII Baba șl cel 40 de hoți :
LUMINA — 9; 12
• Acțiunea „Tonolino* î GIULEST1 — 9: 11; 13
• Sania albastră : FLACĂRA
(20 33 40) — 1,5; 17; 19
• Apașii : PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19
• Cine este omul acesta ? î VI
ITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Program de desene animate
— 11; 13, Program special pentru
copii și tineret — 9; 15; 17; 19,
DOINA (16 35 38)

Schimb de mesaje
intre tovarășul Nicolae Ceausescu
si tovarășul Mihail Gorbaciov
MOSCOVA 25 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, au fost transmi
se tovarășului Mihail Gorbaciov,
secretar general al C.C. al P.C.U.S.,
un cordial mesaj de prietenie, urări
de sănătate și fericire, de noi succe
se pentru popoarele sovietice în edi
ficarea socialisnfului și comunis
mului.
Mulțumind, tovarășul Mihail Gor
baciov a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu cele mai

calde salutări prietenești și urări de
sănătate, fericire și prosperitate po
porului român prieten, de noi suc
cese în înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al P.C.R.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul primirii de către tovarășul
Mihail Gorbaciov a tovarășului loan
Totu, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
ministrul afacerilor externe, și a ce
lorlalți miniștri care au participat la
ședința Comitetului miniștrilor afa
cerilor externe ai statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia.

GENEVA

în pregătirea sesiunii U.N.C.T.A.D.
GENEVA 25 (Agerpres). — La Ge
neva a început cea de-a 33-a sesiune
a Consiliului pentru Comerț și Dez
voltare, organism conducător al
U.N.C.T.A.D., principalul punct de
pe ordinea de zi fiind pregătirea ce
lei de-a 7-a sesiuni a Conferinței
O.N.U. pentru Comerț și Dezvoltare,
care se va desfășura în iulie, de asemenea la Geneva.
Vor fi abordate, totodată, probleme
ce privesc stăvilirea tendințelor protecționiste, ce afectează comerțul in
ternațional, cooperarea între țări cu
sistemele sociale
și economice
diferite.
precum
și contribuția
U.N.C.T.A.D. la realizarea progra
mului O.N.U. pentru perioada 1986—
1990 de dezvoltare economică în Afri
ca, menționează agenția T.A.S.S.
WELLINGTON 25 (Agerpres). — In
localitatea Taupo, din Noua Zeelan-

dă, s-au desfășurat lucrările unei re
uniuni în problemele comerțului in
ternațional, la care au participat 22
de țări membre ale G.A.T.T. Intr-o de
clarație dată publicității la încheierea
reuniunii a fost exprimată îngrijo
rarea în legătură cu reducerea comer
țului mondial, continuarea dezechili
brului în schimburile comerciale șl
înăsprirea fenomenelor protecționiste
în cursul anului 1986. Problemele care
stau în fața comerțului mondial im
pun soluții urgente și pentru aceasta
statele participante s-au pronunțat
pentru începerea unor noi negocieri
multilaterale, informează agenția
China Nouă. Participanții la reuniune
au admis, de asemenea, că datoria
externă cu care sînt confruntate ță
rile in curs de dezvoltare creează pro
bleme serioase în comerțul mondial.

ORIENTUL MIJLOCIU
Luări de poziție in favoarea organizării unei conferințe de pace
în Orientul Mijlociu, sub egida Națiunilor Unite

ț

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres).
— Comitetul pentru problema pales
tiniană al statelor nealiniate s-a
reunit, la sediul din New York al
Națiunilor Unite, pentru a pregăti
viitoarea reuniune ministerială a ță
rilor nealiniate, programată să se
desfășoare in capitala Republicii
Zimbabwe, Harare, in zilele de 14 și
15 aprilie. In atenția acestui orga
nism al mișcării de nealiniere, cu
noscut șl sub numele de „comitetul
celor nouă", se află sprijinirea efor
turilor vizind convocarea unei con-,
ferințe de pace in Orientul Mijlociu,
sub egida Națiunilor Unite.

j
RIAD 25 (Agerpres). — într-u.n In
to terviu acordat postului de radio Riad,
ministrul de externe britanic. Geof
frey Howe, a declarat că țările Co
munității Economice (vest-)Europene susțin eforturile menite să fa
vorizeze organizarea unei conferințe
internaționale in problema Orientu
lui Mijlociu, care să asigure cadrul
realizării păcii în regiune. Referindu-se la situația din Liban, el a sub
liniat necesitatea aplicării rezoluții
lor Consiliului de Securitate al
O.N.U. în această problemă și a ce
rut Israelului să se retragă de pe te
ritoriul libanez. Continuarea prezen
ței Israeliene în sudul Libanului re
prezintă un act provocator și desta
bilizator, a precizat Howe.

În

și

contradicție

cu

pașnică

reunificare

RABAT 25 (Agerpres). — In orașul
marocan Fez au avut loc convorbiri
intre regele Hassan al II-lea al Ma
rocului și secretarul general al Ligii
Arabe, Chedli Klibi, consacrate exa
minării ultimelor evoluții ale con
flictului dintre Iran și Irak și moda
lităților de soluționare a acestuia în
conformitate cu normele de drept
internațional. Intr-o declarație difu
zată de postul de radio Rabat, Chedli
Klibi a precizat că în cadrul discu
țiilor cu suveranul marocan a avut
loc, totodată, un schimb de păreri
privind convocarea unei conferințe
internaționale pentru pace în Orien
tul Mijlociu, informează agenția
Q.N.A.

BEIRUT 25 (Agerpres). — Surse
militare libaneze, citate de agenția
KUNA, au arătat că avioane de luptă
israeliene au pătruns, miercuri, în
spațiul aerian al Libanului, survolînd
la joasă înălțime zone din regiunea
sudică a țării și Beirutului. Concomi
tent, nave de luptă israeliene au efec
tuat operațiuni de patrulare în apro
pierea zonelor de coastă ale orașului
Saida.
Știri provenite din zonă relevă că o
șalupă militară israeliană a capturat
un vas comercial care se îndrepta
către portul Saida, ordonîndu-i să
schimbe ruta și să se îndrepte spre
Israel.

aspirațiile

ale

de

poporului

pace
coreean

Ziarul „Nodon Sinmun" despre noile manevre militare
americano—sud-coreene
PHENIAN 25 (Agerpres). — Ziarul
„Nodon Sinmun" condamnă, într-un
comentariu, masiva mobilizare de
forțe prilejuită de manevrele milita
re comune americano—sud-Coreene
„Team Spirit ’87“, inclusiv aducerea
în zonă — pentru prima dată — a
unui avion de comandă nucleară,
menționînd că sînt acțiuni de natură
să ducă la o fază mai acută a con
fruntării politice și tensiunii mili

Nave

S. U. A.

ale

tare dintre Nord și Sud — transmite
agenția A.C.T.C. In comentariu se
arată că aceasta constituie o măsură
contrară aspirațiilor de pace și reuni
ficare pașnică ale poporului coreean.
Secretariatul Comitetului pentru
reunificarea pașnică a patriei a re
levat, la rîndul său, natura agresivă
și pericolele ce decurg din manevrele
militare „Team Spirit ’87".

au

primit

ordin

să se apropie de strîmtoarea Ormuz
Un interviu al ministrului american al apărării
WASHINGTON 25 (Agerpres). —
Intr-un interviu acordat rețelei de
televiziune NBC, ministrul ameri
can al apărării. Caspar Weinberger,
a relevat că 18 nave militare ale
S.U.A. au primit ordin să se apropie
de strîmtoarea Ormuz.
TEHERAN 25 (Agerpres). — Pre
ședintele Iranului. Aii Khamenei, a
apreciat într-o declarație că prezen
ta militară a S.U.A. în regiunea
Golfului nu va garanta securitatea
în această zonă strategică, ci poate

crea insecuritate. El a subliniat că
este datoria statelor din regiune de
a instaura securitatea și de a bene
ficia de ea — transmite agenția
IRNA.
KUWEIT 25 (Agerpres). — Intr-o
declarație citată de agenția China
Nopă, vicepremierul și ministrul
afacerilor externe al Kuweitului. Sa
bah Al-Ahmed Al-Jaber. a subliniat
că Golful constituie o cale naviga
bilă internațională, liberă pentru
toate țările.

ELIMINAREA DIN EUROPA
A RACHETELOR NUCLEARE
CU RAZĂ MEDIE DE ACȚIUNE
— un obiectiv de stringentă
actualitate
*

BONN 25 (Agerpres). — Partidul
Comunist German a cerut Guvernu
lui R.F.G. să-și aducă propria con
tribuție la realizarea unui acord pri
vind eliminarea din Europa a rache
telor nucleare cu rază medie de ac
țiune și să renunțe la construirea de
baze pentru acestea. In cadrul unei
conferințe de presă, un membru al
conducerii partidului a subliniat, tot
odată, necesitatea inițierii unui dia
log cu R. D. Germană și R. S. Ceho
slovacă privind crearea unei zone li
bere de arme chimice și a unui co
ridor denuclearizat în Europa cen
trală, așa cum au propus cele două
țări — informează agenția A.D.N.
HELSINKI 25 (Agerpres). — Orga
nizațiile regionale „Partizanii păcii
din Finlanda" s-au pronunțat pentru
realizarea unei înțelegeri între
U.R.S.S. și S.U.A. privind rachetele
cu rază medie de acțiune in Europa.
In declarația adoptată la congresul
anual, desfășurat în provincia Oulu,
se subliniază necesitatea imperioasă
a unei asemenea înțelegeri pentru
păstrarea păcii, consolidarea securi
tății și reducerea tensiunii pe conti
nentul european. Documentul cere,
de asemenea, interzicerea totală și
imediată a experiențelor cu armele
nucleare, ceea ce ar constitui un pas
real pe calea asigurării unei lumi a
păcii și a lichidării armamentului
atomic de pe planeta noastră.

Lucrările Adunării Naționale
a Reprezentanților Populari
a R. P. Chineze
BEIJING 25 (Agerpres). — La Bei
jing au început miercuri lucrările
sesiunii Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari a R. P. Chineze,
la care sînt prezenți conducători de
partid și de stat chinezi — relatează
agenția China Nouă. Deputății orga
nului suprem al puterii de stat vor
audia și dezbate raportul privind ac
tivitatea guvernului, urmînd să
adopte planul de dezvoltare econo
mică și socială și bugetul de stat pe
anul 1987, precum și o serie de pro
iecte de lege.
în prima zi a lucrărilor. Zhao Ziyang, secretar general interimar al
C.C. al P. C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, a
prezentat raportul cu privire la acti
vitatea guvernului, în care s-a refe
rit la situația internă actuală și
sarcinile ce stau în fața țării pentru
dezvoltarea susținută a economiei,
adîncirea politicii de deschidere spre
exterior, consolidarea stabilității și
unității politice din China.
Lucrările sesiunii continuă.

Sesiunea
Comitetului special
al O.N.U. pentru
Oceanul Indian
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres).
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite continuă dezbaterile
din cadrul sesiunii Comitetului spe
cial al O.N.U. pentru Oceanul Indian.
In baza unei hotărîri a Adunării
Generale, acest organism este însăr
cinat cu pregătirea unei Conferințe
internaționale asupra Oceanului In
dian, programată să se desfășoare în
1988 la Colombo. Viitorul forum este
chemat să transpună în practică De
clarația O.N.U. cu privire la declara
rea Oceanului Indian ca zonă a
păcii.
In cadrul dezbaterilor de pînă
acum, numeroși delegați au subliniat
necesitatea lichidării tuturor bazelor
militare străine din această regiune,
ca un prim pas pe calea proclamării
bazinului Oceanului Indian zonă a
păcii și colaborării internaționale.

Șomajul continuă
să se agraveze
în țările Pieței comune
BRUXELLES 25 (Agerpres). —
Potrivit unui raport oficial dat pu
blicității la Bruxelles, șomajul con
tinuă să se agraveze în țările mem
bre ale Pieței comune. Astfel, în
Marea Britanie. numărul șomerilor
înregistrat oficial este de 3 297 200,
în Italia — 3 283 000, în Spania —
2 972 200. în Franța — 2 728 700 și în
R. F. Germania — 2 497 200. Rapor
tat la totalul populației active, cele
mai mari rate ale șomajului se în
registrează insă în Spania — apro
ximativ 22 la sută. Irlanda — 19,9
la sută și Italia — 14,3 la sută.
LISABONA 25 (Agerpres). — La
inițiativa grupului parlamentar al
Partidului Comunist Portughez, în
Adunarea Republicii (parlament) au
început dezbaterile privind politica
guvernului în domeniul muncii și
asigurării locurilor de -muncă. La
ora actuală. în Portugalia se numă
ră peste 500 000 de șomeri. în con
dițiile în care munca copiilor capă
tă o răspîndire tot mai largă.
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^AGENȚIILE DE PRESA
pc SClU't
LA VARȘOVIA a avut loc o șe
dință a Biroului Politic al C.C. al
P.M.U.P., care a analizat structurile
organizatorice în economie și în
administrația de stat. Cu acest
prilej s-a atras atenția asupra ne
cesității reducerii cheltuielilor le
gate de întreținerea și funcționarea
unor departamente, institute și di
recții — relatează agenția P.A.P.
Au fost analizate, de asemenea, di
recțiile perfecționării activității
unor structuri ale partidului si
unele probleme ale politicii de
cadre.

VIZITA. Ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Chineze, Wu Xueqian. și-a încheiat vizita oficială în
R. F. Germania. El a fost primit
de cancelarul Helmut Kohl și a avut
convorbiri cu omologul său vestgerman, Hans-Dietrich Genscher,
în probleme ale relațiilor bilaterale
și ale situației internaționale. Păr
țile au relevat dorința de a ampli
fica relațiile lor de cooperare, in
formează agenția China Nouă.
ALEGERI. Frontul Democratic de
Stingă, condus de P.C. din India
(marxist), a ieșit învingător în ale

gerile de luni pentru adunarea le
gislativă a statului indian Kerala.
Potrivit rezultatelor finale date pu
blicității Ia Delhi, candidații fron
tului vor ocupa în noul parlament
al statului 75 din cele 138 de locuri,
relevă agenția P.T.I.

DECLARAȚIE. Un grup de par
tide politice și organizații obștești
din Danemarca, într-o declarație
comună, au exprimat sprijinul lor
pentru organizarea de convorbiri
politice și militare la nivel ridicat
între Nordul și Sudul Coreei, con

COMUNICATUL
ședinței Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia
»

In zilele de 24—25 martie 1987, la
Moscova, a avut loc ședința Comite
tului miniștrilor afacerilor externe ai
statelor participante la Tratatul de
la Varșovia de prietenie, colaborare
și asistență mutuală.
La ședință au participat : P. Mladenov, ministrul afacerilor externe
al Republicii Populare Bulgaria,
B. Chnoupek, ministrul afacerilor
externe al Republicii Socialiste Ce
hoslovace, O. Fischer, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Demo
crate Germane, M. Orzechowski,
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Polone. loan Totu,
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, P. Varkonyi, ministrul afacerilor externe
al Republicii Populare Ungare,
E.A. Șevardnadze, ministrul afaceri
lor externe al Uniunii Republicilor
Sovietice Socialiste.
1. Miniștrii afacerilor externe au
făcut un schimb de păreri cu pri
vire la situația din Europa și din
lume. în centrul discuțiilor s-au
aflat problemele fundamentale ale
contemporaneității — eliminarea pe
ricolului nuclear, eliberarea omenirii
de povara armelor nucleare și a
celorlalte arme, întărirea securității
europene și mondiale, dezvoltarea
colaborării internaționale.
Participanții la ședință, exprimînd
îngrijorarea țărilor lor față de men
ținerea unei situații internaționale
complexe, ca urmare a intensificării
cursei înarmărilor, în primul rînd a
celor nucleare, a acțiunilor S.U.A.
și N.A.T.O., au relevat necesitatea
intensificării și unirii eforturilor tu
turor statelor pentru înfăptuirea
dezarmării, de a se acționa cu hotărire pentru edificarea unei lumi
lipsite de arme nucleare și de vio
lență.
La ședință s-a evidențiat că pro
punerile de amploare prezentate de
Uniunea Sovietică la Reykjavik re
prezintă o abordare calitativ nouă a
problemelor dezarmării, o dezvoltare
a programului edificării unei lumi
denuclearizate, conținut în Declara
ția secretarului general ăl C.C. al
P.C.U.S. din 15 ianuarie 1986. Sta
tele participante la Tratatul de la
Varșovia sînt ferm hotărîte să mili
teze pentru dezvoltarea în continuare
a rezultatelor la care s-a ajuns în
capitala Islandei, să acționeze pen
tru reduceri substanțiale, radicale și

lichidarea armelor nucleare, pentru
prevenirea proliferării cursei înar
mărilor în Cosmos și respectarea ri
guroasă a prevederilor Tratatului cu
privire la limitarea sistemelor antirachetă. Este necesar să se facă totul
pentru ca înțelegerile conturate să
fie transformate in acorduri concre
te. în legătură cu aceasta s-au pro
nunțat din nou pentru continuarea
și aprofundarea dialogului politic
dintre state.
Statele reprezentate la ședință au
subliniat necesitatea semnării neîntirziate a unui acord separat între
U.R.S.S. și S.U.A., conform căruia
rachetele americane și sovietice cu
rază medie de acțiune din Europa să
fie complet lichidate. Ele sprijină
propunerea Uniunii Sovietice în
această problemă și salută disponi
bilitatea sa ca, imediat după semna
rea acordului, să retragă din R.D.G.
și R.S.C., in înțelegere cu guvernele
acestor țări, rachetele operativ-tactice cu rază sporită de acțiune. In ce
privește alte rachete cu destinație
operativ-tactică, U.R.S.S. este gata
să treacă la negocieri în vederea re
ducerii și lichidării lor complete. în
cheierea în cel mai scurt timp a
acordului privind rachetele cu rază
medie de acțiune ar deschide calea
spre eliberarea deplină a Europei de
armele nucleare.
Participanții la ședință s-au pro
nunțat pentru oprirea neîntîrziată a
înfăptuirii programului „Inițiativa
de Apărare Strategică", precum și a
elaborării proiectelor de genul „Ini
țiativei de Apărare Europeană", avînd
î.n vedere consecințele extrem de pe
riculoase pe care le-ar avea reali
zarea acestor planuri.
Statele participante la Traitatul de
la Varșovia își reafirmă hotărîrea de
a acționa pentru interzicerea gene
rală și completă a experiențelor nu
cleare și se pronunță în favoarea
începerii de negocieri pentru înche
ierea cît mai curînd a unui acord în
această problemă.
2. La ședință s-au examinat în de
taliu problemele privind promovarea
propunerilor cuprinse în Apelul de
la Budapesta al. statelor participante
la Tratatul de la Varșovia. A fost
exprimată hotărîrea acestor state de
a acționa pentru reducerea radicală
a forțelor armate și a armamentelor
convenționale pe continentul euro
pean, astfel încît, pentru cele două

alianțe politico-militare, aceste re
duceri, însoțite de micșorarea pro
porțională a cheltuielilor militare
ale statelor, să reprezinte, la înce
putul anilor ’90 față de nivelul ac
tual, 25 la sută și pentru ca proce
sul acestor reduceri să continue și în
viitor.
3. Statele socialiste aliate se pro
nunță pentru reducerea, pe etape, a
nivelului încordării militare în Eu
ropa, în condițiile asigurării perma
nente a echilibrului militar, la nive
luri tot mai scăzute. Ele consideră că
inegalitatea, în orice domeniu, tre
buie înlăturată pe calea unor redu
ceri corespunzătoare. Statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia
acordă o mare importantă faptului că
diminuarea nivelului tensiunii mili
tare trebuie însoțită de măsuri în
primul rînd în domeniul reducerii
armamentelor, care ar permite, dacă
nu eliminarea completă, cel puțin
reducerea posibilităților unul atac
prin surprindere.
4. Miniștrii au subliniat dorința
statelor lor de a obține rezultate po
zitive la negocierile de la Viena pri
vind reducerea reciprocă a trupelor
și armamentelor în centrul Europei.
5. Participanții la ședință conside
ră că realizarea de zone libere de
arme nucleare și chimice în Balcani,
în centrul, nordul și alte părți ale
continentului ar răspunde scopurilor
diminuării confruntării militare în
Europa și ale întăririi securității general-europene. Ei au reafirmat hotărirea țărilor lor de a acționa pen
tru înfăptuirea propunerilor avansa
te în acest domeniu de Republica
Socialistă România și Republica
Populară Bulgaria. Republica Demo
crată Germană și Republica Socia
listă Cehoslovacă.
6. Statele participante Ia Tratatul
de la Varșovia se pronunță pentru
ca acordurile elaborate în probleme
le dezarmării să prevadă un sistem
strict și eficient de control, care să
corespundă conținutului măsurilor
de dezarmare, mergînd pînă la in
specții la fața locului.
7. Participanții la ședință au subli
niat că inviolabilitatea frontierelor,
respectarea realităților teritorial-politice actuale reprezintă o condiție
necesară a menținerii păcii în Euro
pa. Activitatea forțelor revanșarde,
îndeosebi din R.F.G., și încurajarea
revanșismului, oriunde s-ar manifes-

ta. constituie o amenințare pentru
pacea si securitatea internațională.
8. Statele participante la Tratatul
de la Varșovia sînt hotărîte să ac
ționeze, în conlucrare cu alte țări,
pentru edificarea unui sistem cores
punzător de pace și securitate inter
națională. militînd în acest scop pen
tru lărgirea și adîncirea colaborării
în domeniile politic, militar, econo
mic și umanitar. Promovarea unul
dialog constructiv — bi și multilate
ral — pe plan internațional în sco
pul asigurării unei păci trainice în
lume ar ajuta Ia stabilirea celor mai
eficiente căi și măsuri concrete de
restructurare a relațiilor internațio
nale. corespunzător aspirațiilor și
năzuințelor tuturor popoarelor, reali
tăților erei nuclearo-cosmice.
9. Participanții la ședință au sub
liniat din nou necesitatea respectă
rii stricte de către toate statele a
principiilor independenței și suvera
nității naționale, nerecurgerii la for
ță și la amenințarea cu forța, invio
labilității frontierelor și integrității
teritoriale, soluționării pe cale paș
nică a conflictelor, neamestecului în
treburile interne, egalității în drep
turi și a celorlalte principii șl scopuri
prevăzute în Carta O.N.U. șl în Ac
tul final de la Helsinki și a norme
lor unanim recunoscute ale relațiilor
internaționale.
10. Miniștrii au examinat în mod
amănunțit evoluția reuniunii de la
Viena a reprezentanților statelor
participante la C.S.C.E., care este
menită să dea un nou impuls proce
sului general-european, și au adop
tat o declarație în această problemă.
11. Participanții la ședință au ana
lizat problema interzicerii armei chi
mice și au adoptat o declarație co
respunzătoare.
12. Miniștrii au examinat și au
convenit măsuri concrete în vederea
întăririi unității și coeziunii statelor
participante la Tratatul de la Var
șovia, a relațiilor lor de prietenie și
alianță, pentru intensificarea conlu
crării dintre ele în înfăptuirea po
liticii lor convenite de dezarmare,
pace și largă colaborare internațio
nală.
Ședința Comitetului miniștrilor afacerilor externe a decurs într-o
atmosferă de prietenie și colaborare
tovărășească. Următoarea ședință va
avea loc la Praga.

Pentru dezvoltarea procesului general-european
si încheierea cu succes a reuniunii de la Viena
J

Miniștrii afacerilor externe ai Re
publicii Populare Bulgaria, Republi
cii Socialiste Cehoslovace, Republicii
Democrate
Germane,
Republicii
Populare Polone, Republicii Socialis
te1 România, Republicii Populare Un
gare și Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste remarcă faptul că
reuniunea de la Viena a reprezen
tanților statelor participante la Con
ferința pentru securitate și coopera
re in Europa (C.S.C.E.) a intrat în
faza unor acțiuni și hotărîri impor
tante pentru elaborarea și conveni
rea unor acorduri de substanță în
toate domeniile, de natură să contri
buie la punerea în aplicare a preve
derilor Actului final de la Helsinki,
conceput ca un tot unitar.
Miniștrii reafirmă atașamentul ță
rilor lor față de dezvoltarea și adîn
cirea în continuare a procesului ge
neral-european, capabil să ducă la
consolidarea destinderii și să o facă
atotcuprinzătoare. Aceasta ar per
mite să se edifice și să se dezvolte
relațiile dintre statele participante
pe baza fermă și trainică a princi
piilor Actului final de la Helsinki in
scopul îmbunătățirii vieții tuturor
popoarelor și a fiecărui om în parte,
pentru ca aceștia să beneficieze de
binefacerile păcii și să privească cu
încredere ziua de mîine.
în condițiile actuale el consideră
că sarcina principală a reuniunii de
Ia Viena const^ în ridicarea procesu
lui general-european pe o treaptă
calitativ nouă, pentru a-1 face mai
dinamic prin dezvoltarea colaborării
între statele participante la C.S.C.E.
în problemele securității și în dome
niile politic, economic și umanitar.
Miniștrii apreciază că propunerile
avansate de către participanții la
reuniunea de la Viena trebuie să răs
pundă acestor sarcini, ca în acest
forum să fie dezbătute problemele
reale care preocupă în cel mai înalt
grad popoarele continentului și fie
care om — dezarmarea, asigurarea
păcii și securității, întărirea încre
derii și dezvoltarea colaborării în
toate domeniile.
I. Miniștrii, subliniind necesitatea
stringentă a dezarmării in Europa, a
reducerii forțelor armate și arma
mentelor convenționale, au relevat
că înțelegerile realizate în prima
etapă a conferinței de la Stockholm
pentru măsuri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare oferă sta
telor participante posibilitatea trece
rii la o abordare pe multiple planuri
a acestor probleme, incluzînd mă
suri de creștere a încrederii,
de
securitate și dezarmare. Ei
au
examinat în detaliu aceste
probleme în lumina Apelului de
la
Budapesta al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia
și a propunerilor avansate în acest
domeniu de țările socialiste la reu

niunea de la Viena. privind trecerea
la negocieri concrete de dezarmare
convențională in Europa — de la
Atlantic la Urali — într-un cadru
corespunzător al unei conferințe. Ei
apreciază că problemele securității
și dezarmării trebuie examinate și
soluționate în cadrul procesului ge
neral-european. în acest sens a fost
reafirmată propunerea avansată la
reuniunea de la Viena de către sta
tele reprezentate la ședință privind
completarea mandatului conferinței
de la Stockholm, astfel încît la
aceasta să fie examinate în mod
concret și problemele dezarmării.
Aceste negocieri ar avea loc para
lel cu elaborarea măsurilor de în
credere. asupra cărora nu s-a reali
zat un acord la prima fază a con
ferinței de la Stockholm sau care
vor fi prezentate în viitor, inclusiv
reducerea treptată a activităților mi
litare. îndeosebi ale celor două aliante militare, notificarea'manevre
lor independente ale forțelor aerie
ne si navale, aplicarea măsurilor de
încredere la teritoriile tuturor sta
telor participante la C.S.C.E. și alte
măsuri de încredere și securitate,
’în același timp, ar trebui să fie
examinate noi măsuri de încredere
și de stabilitate militaro-strategică
în Europa, legate nemijlocit de re
ducerea forțelor armate si arma
mentelor și. in mod corespunzător,
a cheltuielilor militare, măsuri de
natură să faciliteze convenirea unor
acorduri în aceste probleme, să ducă
la realizarea echilibrului militar la
niveluri cît mai reduse.
Statele reprezentate la ședință se
pronunță pentru participarea activă
a tuturor statelor neutre și nealinia
te la abordarea aspectelor militare
ale securității europene în toate sta
diile și consideră că aceste țări,
țiriînd seama de rolul lor pozitiv în
procesul general-european, pot aduce
o contribuție însemnată și la cauza
dezarmării în Europa.
Un moment nou l-a reprezentat
începerea consultărilor neoficiale
între reprezentanții statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia și
statelor membre ale N.A.T.O. care
iau parte la reuniunea de la Viena.
Statele reprezentate la ședință își
exprimă speranța că aceste consul
tări vor contribui la soluționarea
problemelor legate de trecerea la
negocieri concrete în problemele re
ducerii forțelor armate, și armamen
telor convenționale în Europa, înțelegînd că hotărîrea finală privind
mandatul acestor negocieri va fi adoptată în cursul reuniunii de la
Viena și reflectată în documentul
final.
Pe baza egalității în drepturi,
echilibrului si reciprocității, respec
tului egal pentru interesele de secu

vorbiri propuse de R. P. D. Co
reeană. De asemenea, în declarație
sînt condamnate manevrele mili
tare comune americano—sud-coree
ne „Team Spirit ’87“.

NEGOCIERI. Reprezentanții gu
vernului filipinez și ai Frontului
Național de Eliberare „Moro"
(F.N.E.M.) au avut cea de-a treia
rundă de convorbiri oficiale consa
crate soluționării problemelor pri
vind populația musulmană din
insula Mindanao. Un purtător de
cuvînt al guvernului a declarat că
reprezentanții guvernamentali la
convorbiri insistă ca orice soluțio
nare a problemelor respective să se
încadreze in prevederile constitu
ționale. Cele două părți au căzut de
acord asupra unei pauze de două
săptămîni în procesul de negocieri,
necesară pentru consultări cu eșa
loanele de conducere proprii asupra
propunerilor avansate pînă în pre
zent.

ARESTARE. întors în țară, Clodomiro Almeyda, secretar general
al Partidului Socialist din Chile, a
fost arestat de autoritățile militare
chiliene, care au deschis împotriva
sa o anchetă — au anunțat surse
oficiale, citate de agenția E.F.E.
Fost ministru al relațiilor externe
în guvernul președintelui Salvador
Allende, Almeyda a trăit în exil
după lovitura de stat militară din
1973.

ACȚIUNE DE PROTEST. Mii de
țărani din R.F.G. au participat
marți Ia o amplă acțiune de pro
test, blocînd cu tractoare și căruțe
una din principalele autostrăzi ale
țării. Ei au cerut schimbarea poli
ticii agrare a C.E.E. și a guvernu
lui, care duoe la sărăcirea a peste
12 000 de gospodării anual.

TESTE. Pentagonul a efectuat —
In condiții apropiate de cele de
luptă — o nouă testare a rachete
lor de tip „Pershing-2“. a anunțat
un purtător de cuvînt militar, ci
tat de agențiile T.A.S.S. și E.F.E.
Aceste rachete cu rază medie de
acțiune au fost lansate de pe rampe

ritate ale tuturor țărilor participante
Ia C.S.C.E., statele participante la
Tratatul de la Varșovia se declară
gata să caute abordări reciproc ac
ceptabile cu privire la viitoarele ne
gocieri asupra reducerii forțelor ar
mate si armamentelor la nivel euro
pean.
încheierea reuniunii de la Viena
cu rezultate concrete, de substanță,
ar crea o atmosferă mai favorabilă
pentea realizarea de succese la ne
gocierile consacrate examinării pro
blemelor limitării si reducerii arma
mentelor nucleare, interzicerii am
plasării armelor în Cosmos si pen
tru înfăptuirea inițiativelor privind
crearea pe continent de zone lipsite
de arme nucleare și chimice.
II. Miniștrii au relevat că un ele
ment important al securității euro
pene îl constituie dezvoltarea între
gului complex al colaborării si rela
țiilor economice dintre statele parti
cipante la C.S.C.E. Aceste relații con
stituie baza materială a destinderii,
securității și păcii în Europa.
Inițiativele țărilor socialiste refe
ritoare la convooarea conferinței
privind colaborarea în domeniul tehnioo-științific la București, a Foru
mului economic la Praga și a Foru
mului ecologic reprezintă o contribu
ție la dezvoltarea și adîncirea în
continuare a procesului general-eu
ropean. In aceeași direcție sînt în
dreptate și propunerile acestor țări
privind lărgirea și îmbogățirea cu
noi forme a colaborării economice și
tehnico-științifice, a cooperării în
producție și transferului de tehnolo
gie, ca și cele privind eliminarea ob
stacolelor din calea schimburilor co
merciale și economice dintre statele
participante la C.S.C.E.
Țările participante la Tratatul de
la Varșovia iau notă de propunerile
făcute de multe alte state partici
pante la C.S.C.E. în toate domeniile
„coșului doi" și sînt gata să le exa
mineze cu atenție, în vederea adop
tării unor hotărîri reciproc accepta
bile.
III. Statele participante la Tratatul
de la Varșovia consideră colaborarea
în domeniul umanitar ca un element
important al procesului general-euro
pean, al creării sistemului cuprinză
tor de securitate internațională și se
pronunță pentru o largă conlucrare
în acest domeniu. După convingerea
lor, trebuie făcut totul pentru înfăp
tuirea dreptului omului la viață, la
muncă în condiții de pace și liber
tate, a drepturilor lui politice, civile,
economice, sociale și culturale. în
complexitatea și interdependenta
lor, cu respectarea suveranității sta
telor.
Interesele păcii, ale edificării unui
climat de încredere, respect reciproc
și prietenie între popoare oer să se

mobile aflate în zona Cape Cana
veral în direcția unor ținte situate
la sute de mile distanță, în Ocea
nul Atlantic. Exercițiul a fost exe
cutat de militari americani aparținînd batalionului 56 infanterie,
staționat de regulă în R. F. Ger
mania, țară în care sînt amplasate
102 rachete de acest tip.

REUNIUNE. în capitala Colum
biei se desfășoară o reuniune a mi
niștrilor educației din 33 de state
ale Americii Latine și zonei Carai
bilor avînd ca obiectiv definirea
strategiilor vizind eradicarea anal
fabetismului în regiune înainte de
sfîrșitul secolului — informează agenția I.P.S.
UN SONDAJ DE OPINIE efec
tuat de agenția „Jiji Tzusin" arată
că numai 26 la sută din ced inter
vievați s-au pronunțat în sprijinul
guvernului premierului Nakasone,
ceea ce constituie cel mai scăzut
procent înregistrat pînă acum. Po
trivit presei nipone, rezultatul son
dajului atestă o scădere a popu

pună capăt oricăror tnoercărl de
încurajare a anticomunismului, de
propovăduire a rasismului, de pro
movare a unor teze naționaliste si
șovine.
In vederea realizării de progrese
cu privire la ansamblul problematicii
umanitare, care privește toate țările
participante la C.S.C.E., în conformi
tate cu Actul final de la Helsinki, a
fost propusă convocarea Ia Moscova
a unei conferințe pentru dezvoltarea
colaborării în domeniul umanitar,
care ar permite examinarea în an
samblu a problemelor cooperării din
tre statele participante în acest do
meniu. Statele participante la Tra
tatul de la Varșovia cheamă statele
participante la C.S.C.E. să manifeste
o atitudine favorabilă cu privire la
convocarea conferinței și se pro
nunță pentru desfășurarea unor dis
cuții rodnice, pe multiple planuri,
în cadrul acesteia.
în scopul dezvoltării și adînciril în
continuare a procesului general-euro
pean în domeniul contactelor, infor
mației, culturii șl educației au fost
avansate propunerile Republicii So
cialiste România referitoare la con
vocarea unor conferințe privind edu
carea, pregătirea și formarea cadre
lor, a unei conferințe asupra crimi
nalității, alcoolismului și consumului
de droguri și alte inițiative ale țări
lor socialiste și altor state, cum ar
fi convocarea la Cracovia a unui
simpozion privind patrimoniul cultu
ral și propunerea R.P. Ungare pri
vind promovarea traducerii, publică
rii și difuzării operelor literare scrise
în limbile mai puțin răspîndite ale
statelor participante.
In aceeași direcție se înscriu șl ce
lelalte propuneri ale țărilor socialis
te care se referă la rezolvarea altor
probleme actuale, cum ar fi, de
exemplu, șomajul, analfabetismul,
situația tineretului, egalitatea în
drepturi a femeilor, colaborarea în
domeniul mijloacelor de informare
în masă.
Statele reprezentate la ședință vor
milita pentru convenirea în domeniul
umanitar. împreună cu celelalte țări
participante la C.S.C.E., a unor mă
suri reciproc acceptabile,
★

Statele participante la Tratatul de
la Varșovia adresează tuturor state
lor participante la C.S.C.E. chemarea
să depună eforturi pentru ca reuniu
nea de la Viena să-și încheie activi
tatea prin adoptarea unor hotărîri
echilibrate, de substanță. Ele vor
face totul pentru ca acestea să re
flecte o nouă abordare în problemele
internaționale și să contribuie la în
tărirea păcii și securității, dezvolta
rea colaborării pe continentul euro
pean și în întreaga lume.

larității guvernului datorită. In
principal, politicii acestuia în do
meniul creșterii cheltuielilor milltare și a ajustării programelor sociale,
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UN ATENTAT CU BOMBE s-a
produs în noaptea de luni spre
marți în apropiere de cartierul ge
neral al armatei britanice de pe
Rin. în localitatea vest-germană
Moenchengladbach. în urma căruia
peste 30 de persoane au fost rănite. anunță agențiile de presă. Aten
tatul a fost revendicat de organizatia extremistă Armata Republi
cană Irlandeză (I.R.A.).

NINSORI
neobișnuite pentru
acest anotimp s-au abătut asupra
zonelor din centrul S.U.A. In 24 de
ore, grosimea stratului de zăpadă
in statele Kansas. Nebraska, Colorado, Dakota de Sud a atins 35 de
centimetri. In statul Oklahoma,
zăpada a atins pe alocuri înălțimea
de doi metri și jumătate. S-au înregistrat victime în rîndul populației.
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