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SUCEAVA : Planul pe 4 luni — îndeplinit în avans

IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 
ieri s-au deschis

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, marți, 28 aprilie, s-au deschis lucrârile 
sesiunii a V-n a celei de-a IX-a legislaturi a Marii Adunări
Naționale.

Lucrările actualei sesiuni se des
fășoară in atmosfera de puternică 
angajare patriotică în care întreaga 
națiune acționează, cu dăruire și 
elan revoluționar, pentru îndeplini
rea în cele mai bune condiții a pre
vederilor planului pe 1987 și pe în
tregul cincinal, pentru transpunerea 
în viață a istoricelor obiective sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului.

La sosirea în rotonda Palatului 
Marii Adunări Naționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați cu 
puternice și vii aplauze. Cei prezenți 
au dat glas, și cu acest prilej, senti
mentelor lor, ale întregului nostru 
popor, de aleasă stimă și profundă 
dragoste față de conducătorul parti
dului și statului nostru.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in lojile oficiale 
au luat loc tovarășa Elena Ceaușescu,

tovarășii Constantin Dăscălescu, 
Emil Bobu, Virgil Cazacu, Lina 
Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekaș, Paul Niculescu, Constantin 
Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan.

In sală se aflau, alături de depu- 
tați, membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale, organizații de masă și ob
ștești, reprezentanți ai oamenilor 
muncii, ai vieții noastre științifice și 
culturale.

AU fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, precum și corespondenți ai pre
sei străine.

Lucrările actualei sesiuni au fost 
deschise de tovarășul Nicolae Gio- 
san, președintele Marii Adunări Na
ționale.

La propunerea Biroului Marii 
Adunări Naționale a fost adoptată 
următoarea ordine de zi :

1. Validarea alegerii unui deputat 
în Marea Adunare Națională.

2. Raportul Consiliului de Miniștri 
eu privire la îndeplinirea Planului 
național unic de dezvoltare economi-, 
co-socială a țării in trimestrul 11987 
și măsurile pentru realizarea inte
grală a prevederilor planului pe a- 
nui 1987, pentru întărirea rolului 
centralelor economice ca unități de 
bază in economie, care funcționează 
pe principiul autoconducerii și auto- 
gestiunii economico-financiare.

3. Proiectul de lege pentru modi
ficarea și completarea Legii nr. 59 
din 1968 privind comisiile de jude
cată.

4. Proiectul de lege pentru modifi
carea și completarea Legii nr. 71 din 
1969 a contractelor economice.

5. Proiecte de legi pentru aproba
rea decretelor cuprinzind norme cu 
putere de lege emise de Consiliul 
de Stat după sesiunea a IV-a a Ma
rii Adunări Naționale.

Proiectele de legi înscrise pe ordi
nea de zi la punctele 4 și 5 se află 
în curs de examinare, urmînd a fi 
avizate de comisiile de specialitate 
ale M.A.N.

La primul punct al ordinii de zi,' 
tovarășul Nicolae Mihalache, pre
ședintele Comisei de validare, a

prezentat raportul acestei comisii 
privind validarea alegerii unui depu
tat în M.A.N.

Marea Adunare Națională a vali
dat, în unanimitate, alegerea tova
rășului Ion Constantinescu în Cir
cumscripția electorală nr. 26 Alexan
dru Sahia din municipiul București.

Primul-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu, a pre
zentat, in, continuare, Raportul Con
siliului de Miniștri prevăzut pe or
dinea de zi.

La dezbaterea generală asupra 
Raportului au luat cuvîntul. în ședin
ța de dimineață, deputății loan Fo- 
lea, Steliana Istodorescu, Marin 
Enache, Ștefan Rab,’ Teodor Șerban,. 
Constantin Olteanu, George Anasta- 
siu, Pavel Zarcula.

In cursul după-amiezii, la reluarea 
lucrărilor, pe marginea Raportului, 
au luat cuvîntul deputății : Constan
tin Zanfir, Constanța Barbu, Gheor
ghe Marchiș.

In continuare, tovarășul Gheorghe 
Chivulescu, ministrul justiției, a pre
zentat expunerea asupra Proiectului 
de lege pentru modificarea și com
pletarea Legii nr. 59 din 1968 pri
vind comisiile de judecată. Rapor
tul comisiilor permanente ale M.A.N.

-------- - HOTĂRÎREA-APEL----------

a fost prezentat de tovarășul loan 
Sălăjan, președintele Comisiei con
stituționale și juridice.

La acest punct al ordinii de zi au 
luat cuvîntul deputății Ion Savu, 
Elena Encuțescu, Pantelimon Ungu- 
reanu, Mihai Alexa, Ștefania Io- 
nescu.

După discuția pe articole, Marea 
Adunare Națională a adoptat, în u- 
nanimitate, Legea pentru modifica
rea și completarea Legii nr. 59 din 
1968 privind comisiile de judecată.

In legătură cu problemele dezbă
tute privind îndeplinirea Planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a tării. Marii Adunări Națio
nale i-a fost prezentat proiectul unei 
Hotărîri-Apel, căruia i-a dat citire 
deputatul Silviu Curticeanu.

In unanimitate, deputatîi au adop
tat Hotărirea-Apel a Marii Adunări 
Naționale privind realizarea planu
lui de dezvoltare economico-socială 
pe trimestrul II și pe întregul an 
1987, care se dă publicității.

In Încheierea lucrărilor, președin
tele Marii Adunări Naționale a a- 
rrunțat că celelalte proiecte de legi 
Înscrise pe ordinea de zi urmează să 
fie examinate de comisiile perma
nente de Specialitate și supuse dez
baterii Marii Adunări Naționale în 
cadru) actualei sesiuni, data reluării 
lucrărilor in plen urmind să fie a- 
nunțată din timp.

(Agerpres)

a Marii Adunări Naționale privind realizarea Planului 
de dezvoltare economico-socială pe trimestrul II 

și pe întregul an 1987
Marea Adunare Națională, dezbâtind activita

tea desfășurată pentru realizarea Pianului de 
dezvoltare economico-socială a țării pe tri
mestrul I al acestui an, precum și măsu
rile pentru înfăptuirea integrală a sarcinilor de 
plan pe trimestrul II și pe întregul an 1987, 
a dat o înaltă apreciere contribuției hotăritoare 
□ tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele Republicii, la 
fundamentarea și realizarea mărețelor obiective 
de dezvoltare multilaterală a țării, de creștere 
puternică a forțelor de producție, de sporire 
substanțială a aportului științei și progresului 
tehnic, de perfecționare a organizării și moder
nizare a proceselor de producție, de creștere o 
venitului național și de ridicare pe această bază 
a bunăstării materiale și spirituale a întregului 
popor.

Dezbaterile din Marea Adunare Națională cu 
privire la realizarea planului pe trimestrul I 1987 
au evidențiat cu putere că oamenii muncii din 
toate domeniile de activitate au obținut rezul
tate importante în realizarea planului. In multe 
sectoare de activitate sarcinile de plan au fost 
realizate și depășite. Cu toate acestea, din 
dezbateri a reieșit că, intr-o serie de sectoare 
economice și pe ansamblu, continuă să existe 
importante rămîneri in urmă.

In cadrul dezbaterilor s-a subliniat că pe baza 
hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R., ale Comite
tului Politic Executiv, a indicațiilor secretarului 
general al partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ou fost luate măsuri hotărîte pentru lichidarea 
rămînerilor în urmă și pentru realizarea inte
grală a planului pe trimestrul II și pe întregul 
an. .Toți vorbitorii au arătat că sînt create toate 
condițiile pentru realizarea în întregime a pla
nului pe trimestrul II și pe întregul an 1987.

De asemenea, a reieșit că s-au luat toate 
măsurile pentru realizarea în bune condiții a 
producției destinate exportului.

In agricultură, cu toate condițiile nefavorabile 
din această primăvară, prin eforturile oamenilor

muncii de la sate s-a asigurat o bună desfășu
rare a lucrărilor agricole, astfel că insămințările 
sînt aproape terminate și s-au creat toate con
dițiile ca în următoarele 3-4 zile să fie încheiate 
complet în toate județele.

Marea Adunare Națională consideră că eco
nomia noastră națională dispune de tot ce este 
necesar pentru realizarea în cele mai bune con
diții a planului, a programelor de perfecțio
nare a organizării și modernizare a producției, 
de dezvoltare intensivă a tuturor sectoarelor eco
nomice, de creștere a calității și eficienței în
tregii activități. Este necesar să se acționeze in 
modul cel mai hotârit pentru aplicarea largă in 
producție a celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, ale noii revoluții tehnico-științifice și ale 
noii revoluții agrare in vederea dezvoltării puter
nice a forțelor de producție, valorificării superi
oare a resurselor materiale, a înfăptuirii exem
plare a tuturor obiectivelor stabilite de Congre
sul al XIII-lea al partidului pentru progresul 
economico-social al țării.

In spiritul indicațiilor și orientărilor secreta
rului general al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Marea Adu
nare Națională consideră că sînt necesare mă
suri hotărîte pentru creșterea rolului centralelor, 
ca titulare de plan și unități de bază ale auto
conducerii și autogestiunii, care poartă răspun
derea directă pentru realizarea planului la toți 
indicatorii.

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ 
ADRESEAZĂ APELUL CĂTRE TOȚI 
OAMENII MUNCII DIN INDUSTRIE 
ȘI AGRICULTURA, CĂTRE ÎNTRE
GUL NOSTRU POPOR, SA DEPUNĂ 
TOATE EFORTURILE PENTRU A 
REALIZA PLANUL ÎN CELE MAI 
BUNE CONDIȚII, LA TOȚI IN
DICATORII, PENTRU ÎNDEPLINI
REA EXEMPLARĂ A SARCINILOR

LA EXPORT, PENTRU OBȚINEREA 
UNOR RECOLTE SPORITE ÎN A- 
CEST AN, PENTRU REZULTATE 
CÎT MAI BUNE ÎN ÎNTREAGA AC
TIVITATE ECONOMICO-SOCIALĂ.

Marea Adunare Națională își exprimă con
vingerea că întregul nostru popor va acționa cu 
toate forțele, intr-un . înalt spirit de răspundere, 
pentru a asigura îndeplinirea întocmai a sarci
nilor ce revin tuturor sectoarelor de activitate, 
creînd astfel condiții tot mai bune pentru înfăp
tuirea tuturor obiectivelor stabilite în planul de 
stat pe anul 1987 și pe întregul cincinal, pentru 
creșterea continuă a avuției socialiste și a ve
nitului național - bază sigură a ridicării nive
lului de trai material și spiritual al întregului 
popor, țelul suprem al politicii Partidului Comu
nist Român.

Deputății Marii Adunări Naționale se anga
jează și asigură pe președintele Republicii So
cialiste România că fiecare, la locul său de 
muncă, va face totul pentru unirea eforturilor 
colectivelor de oameni ai muncii în vederea 
îndeplinirii în cele mai bune condiții a sarcinilor 
de pian, a întăririi ordinii și disciplinei in buna 
administrare și gospodărire a avuției naționale, 
în înfăptuirea neabătută a hotărîrilor de partid 
și a legilor țării.

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ ADRE
SEAZĂ TUTUROR OAMENILOR MUN
CII DIN INDUSTRIE Șl AGRICULTURĂ, 
DIN TOATE SECTOARELE DE ACTIVI
TATE, ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR, 
CELE MAI CALDE FELICITĂRI CU PRI
LEJUL ZILEI DE 1 MAI - ZIUA INTER
NAȚIONALĂ A CELOR CE MUNCESC - 
Șl URĂRI DE SUCCES IN ÎNTREAGA 
LOR ACTIVITATE.

Colectivele muncitorești din Ju
dețul Suceava acționează cu res
ponsabilitate și dăruire pentru a 
întimpina ziua de 1 Mai cu rezul
tate cit mai bune în activitatea 
productivă. Acțiunile întreprinse 
pentru perfecționarea organizării și 
modernizarea proceselor de pro
ducție au avut ca rezultat obține
rea unui succes de prestigiu în în
trecerea socialistă : îndeplinirea de 
către industria județului a planu
lui Ia principalii indicatori pe pri
mele 4 luni ale anului cu 3 zile mai 
devreme. S-au creat astfel condiții 
ca pînă la sărbătoarea muncii să se 
obțină suplimentar 15 800 tone pi
rită, 210 tone metale neferoase în 
concentrate, 14 000 mc cherestea, 60 
tone fibre in, 158 000 mp plăci fi-

brolemnoase, 127 000 mp furnire es
tetice, 560 mp placaj, 36 milioane 
mp hîrtie pentru ambalaj etc. Tot
odată, s-au onorat la termen con
tractele încheiate cu partenerii ex
terni, iar prin devansarea realizării 
unor contracte s-a obținut o pro
ducție de export, pe relația devize 
convertibile, mai mare cu 10,6 la 
sută față de perioada corespunză
toare a anului trecut.

Aplicarea prevederilor din pro
gramele speciale privind creșterea 
eficienței întregii activități econo
mice a dus la reducerea consumu
rilor planificate și economisirea, pe 
această bază, a peste 5 500 MWh e- 
nergie electrică, 7 000 tone com
bustibil convențional, 6 500 mc lemn 
ș.a. (Sava Bejinariu).

BACĂU : Prin creșterea productivității muncii
Oamenii muncii din industria 

județului Bacău înscriu pe graficul 
întrecerii in întîmpinarea zilei de 
1 Mai noi și importante realizări în 
producție. Colectivele din 52 de u- 
nități economice au raportat înde
plinirea înainte de termen a sar
cinilor de plan pe primele 4 luni 
ale anului, creîndu-și astfel posi
bilitatea de a realiza o producție 
suplimentară in valoare de peste 
250 milioane lei. Aceasta se va con
cretiza în mari cantități de cărbu
ne, energie electrică, utilaje tehno-

BRAILA : Țiței
In cinstea zilei de 1 Mai, oame

nii muncii de la brigada nr. 8 In
dependența, din cadrul Schelei de 
producție petrolieră Brăila, rapor
tează realizarea în avans a planu
lui de extracție la țiței. în condi
țiile reducerii în continuare a chel
tuielilor de producție, reducere 
care la această dată însumează un 
milion de lei — ne spune ingine
rul Emil Nache, șeful brigăzii —, 
ca și ale încadrării în cotele pla
nificate de materiale și energie, se 
vor realiza peste plan, pînă la fi
nele lunii aprilie, importante can-

IALOMIȚAProducție
Printr-o riguroasă organizare a 

activității productive, creșterea 
productivității muncii și folosirea 
din plin a mijloacelor tehnice de 
care dispun, colectivele muncito
rești din 25 de unități economice 
ialomițene au reușit să îndepli
nească sarcinile de plan la pro
ducția fizică pe primele 4 luni cu 

ț 10 zile mai devreme. Se estimează 
că, pînă la sfîrșitul lunii aprilie, 
se va realiza o producție fizică su
plimentară în valoare de 250 mi
lioane lei, materializată în pro
duse electrotehnice, prefabricate 
din beton armat, țesături șl fire din 
bumbac, cherestea și nutrețuri com
binate etc.

Realizările obținute de colecti-

logice pentru industria chimică, în
călțăminte, cherestea și alte pro
duse necesare economiei naționale. 
DepășindU-și planul la producția 
fizică, colectivele din 13 unități 
economice și-au onorat și sarcinile 
la export, livrînd în plus partene
rilor de peste hotare mărfuri în 
valoare de aproape 8 milioane lei. 
De remarcat că întregul spor de 
producție obținut a fost realizat pe 
seama creșterii productivității 
muncii. (Gheorghe Baltă).

peste prevederi
tități de țiței. Cu bune rezultate 
întîmpină sărbătoarea muncii și 
brigada nr. 1 — Jugureanu (șef — 
inginerul Benedict Tudor), care pe 
luna în curs a obținut un plus de 
53 tone țiței, reducând, de la înce
putul anului și pînă în prezent, 
cheltuielile de producție cu peste 
4 milioane lei. De asemenea, au 
fost înregistrate sporuri substan
țiale la extracția de gaze utiliza
bile, planul la nivelul schelei fiind 
depășit cu peste 3,5 milioane metri 
cubi. (Candiano Priceputu).

fizică suplimentară
vele muncitorești de la întreprin
derea de ferite și Fabrica de ma
teriale de construcții Urziceni, în
treprinderea de ulei și Filatura de 
bumbac Slobozia, Antrepriza po
duri dunărene și întreprinderea 
pentru producerea și industriali
zarea legumelor și fructelor Fe
tești, întreprinderea de industria
lizare a sfeclei de zahăr și între
prinderea de amidon, glucoză și 
drojdie de panificație Țăndărei, 
care fac parte dintre unitățile 
cu cele mai importante depășiri Ia 
producția fizică, reprezintă bilan
țul de întrecere cu care acestea 
întîmpină ziua de 1 Mal. (Mihai 
Vișoiu).

PE TOATE SUPRAFEȚELE, 
PÎNĂ LA ULTIMUL HECTAR

SEMĂNATUL
— încheiat fără întîrziere!

I

IN PAGINA A V-A : RELATĂRI DIN ȚARĂ

Apărarea libertății patriei
— permanență a istoriei noastre

în curgerea de durată multimile
nară a istoriei poporului român se 
intîlnesc un șir de fenomene și rea
lități precum continuitatea de lo
cuire in străvechea arie dacică, ca
racterul unitar al dezvoltării socie
tății românești, lupta pentru inde
pendență. și unitate națională, pen
tru progres social, fenomene și rea
lități care — prin constanța' mani
festării lor — dau o fizionomie spe
cifică trecutului nostru național și 
constituie, in același timp, perma
nențele sale.

între aceste permanențe, lupta 
pentru neatîrnare a jucat un rol de 
excepțională însemnătate in toate 
fazele de dezvoltare a poporului ro
mân și a exprimat in chipul cel mai 
viguros și mai concludent voința sa 
de a trăi liber, de fi deplin stăpîn 
pe soarta lui. în perspectiva desfă
șurării istoriei românești nu mai 
poate fi considerată o intîmplare 
faptul că informația cea mai veche 
de caracter istoric despre strămoșii 
românilor, geto-dacii, oferită de în
suși „părintele istoriei", Herodot, se 
referă la decizia acestora — care i-a 
singularizat între neamurile tracice, 
cărora Ie aparțineau — de a rezista 
marii armate persane conduse de 
Împăratul Darius I (514 î.e.n.). Ca
racterizarea daco-geților cu acest 
prilej de către Herodot de „cei mai 
viteji și mai drepți dintre, traci" are 
un caracter emblematic, deoarece, 
de-a lungul întregii lor istorii, ro
mânii vor dovedi că pentru ei in
dependența este bunul cel mai de 
preț, pentru a cărui apărare nici un 
sacrificiu nu a fost socotit prea 
mare. Atașamentul ferm, pînă la 
identificare, al poporului român față 
de ideea de independență a fost și 
este unul din principiile călăuzitoare 
ale gîndirii și practicii politicii ro
mânești din toate timpurile.

Formarea poporului român prin 
conviețuirea daco-romană și con
tinuitatea lui de locuire în ho
tarele vechii Dacii în mile
niul scurs intre secolele III-

XIII — clnd o succesiune de popu
lații migratoare s-au abătut asupra 
pămîntului românesc — au' implicat 
un stăruitor efort de apărare a ve
trei de locuire, statornic amenințată 
de valurile călăreților de stepă. Trai
nica legătură cu pămîntul strămo
șesc și voința de libertate au dat 
românilor, organizați în cnezate și 
voievodate, forța necesară pentru a 
rezista invadatorilor. Răspunsul vo-

1877-1987
110 ani 

de la proclamarea 
independenței de stat 

a României

ievodului Menumorut din părțile Bi
horului dat trimișilor lui Arpad, 
conducătorul ungar, care li ceruse 
să-i predea o mare parte din țară, 
este sugestiv pentru atitudinea po
porului român față de toți cei care 
au venit — cu ginduri de cucerire 
sau de pașnică așezare — în vatra 
lui străbună : „Spuneți lui Arpad, 
ducele Ungariei, domnului vostru. 
Datori ii sintern ca un amic unui 
amic, cu toate ce-i tint necesare, 
fiindcă e om străin si duce lipsă de 
multe. Teritoriul insă ce l-a cerut bu
nei voințe a noastre nu i-l vom ceda 
niciodată, cită vreme vom fi in viață. 
Și ne-a părut rău că ducele Salanus 
i-a cedat un foarte mare teritoriu, 
fie din dragoste, cum se spune, fie 
de frică, ceea ce se tăgăduiește. Noi 
insă, nici din dragoste, nici din frică, 
nu-i cedăm din pămlnt nici bit un 
deget".

Aceleași simțăminte i-au animat

pe voievozii români — ctitorii cun» 
i-a numit Nicolae Iorga — care au 
pus bazele statelor feudale româ
nești, a căror afirmare politică și 
militară a fost unul dintre cele mai 
însemnate capitole ale luptei pentru 
neatîrnare. Politica de expansiune a 
regatului ungar, dominația mongolă 
la Dunărea de Jos, apoi încercările 
regatului polon de a-și deschide 
drum spre Marea Neagră au impus 
voievodatelor românești angajate in 
plin proces de unificare teritorială 
și instituțională un amplu efort de 
rezistență împotriva tuturor acestor 
forțe politico-militare, hotărîte să-și 
impună controlul asupra spațiului 
carpato-danubiano-pontic în parte 
sau în ansamblul său.

în timp ce în interiorul arcului 
carpatic regalitatea ungară a fost 
constrînsă să accepte instituția voie
vodatului — căruia românii autoh
toni și majoritari i-au dat un con
ținut specific, asigurînd astfel Tran
silvaniei individualitatea politică — 
la sud și est de Carpați, Basarab I 
și, respectiv. Bogdan I asigurau prin 
mari biruințe militare — ca aceea de 
Ia Posada (9—12 noiembrie 1330) sau 
din iarna anilor 1364—1365 — conso
lidarea neatîrnării statelor muntean 
și moldovean. între Dunăre și Marea 
Neagră, un efort similar de afirma
re politică a dat naștere statului ro
mânesc al Dobrogei, ajuns la apogeul 
înfloririi sale sub Dobrotiță. In în
treaga arie dacică, printr-un proces 
de remarcabilă unitate, s-au înche
gat structurile de stat care au asi
gurat identitatea politică a români
lor în evul mediu.

De la sfîrșitul secolului al XIV-' 
lea, prezenta puterii otomane la Du
năre a creat cea mai gravă amenin
țare pentru existența statelor feu
dale românești. Cucerirea Peninsulei 
Balcanice de către statul otoman a 
fost însoțită de lichidarea armăturii 
instituționale a popoarelor supuse, 
private astfel de organizarea statală
(Continuare în pag. a V-a)
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de dezvoltare economico-socială a țării în trimestrul 11987 și măsurile pentru 
realizarea integrală a prevederilor planului pe anul 1987, pentru întărirea rolului
centralelor economice ca unităti de bază în economie, care funcționează1 1 I

pe principiul autoconducerii și autogestiunii economico-financiare
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Președinte al Republicii Socialiste 

România,
Stimate tovarășe deputate $1 sti

mați tovarăși deputați,
Vă rog să-mi permiteți ca, în nu

mele guvernului, să prezint Marii 
Adunări Naționale Raportul cu pri
vire la îndeplinirea Planului natio
nal unic de dezvoltare economico-so- 
cială pe primul trimestru al acestui 
an și măsurile pentru înfăptuirea in
tegrală a prevederilor pe anul 1987, 
întărirea rolului centralelor ca titu
lare de plan și unități de bază ale 
autoconducerii și autogestiunii, care 
poartă răspunderea directă pentru 
realizarea planului la toți indicatorii.

Doresc și cu acest prilej să subli
niez contribuția determinantă a to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, președintele 
Republicii, la rezolvarea celor mal 
importante probleme ale dezvoltării 
țării noastre, la mobilizarea energii
lor creatoare ale tuturor oamenilor 
muncii pentru transpunerea fermă în 
viață a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XlII-lea al partidului pri
vind dezvoltarea intensivă a econo
miei românești.

Gîndirea creatoare a președinte
lui Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, izvorîtă din cu
noașterea profundă a realităților eco- 
nomico-sociale, viziunea și cutezanța 
sa revoluționară în abordarea des
chisă, originală, a celor mai com
plexe probleme ale construcției so
cialiste, indicațiile și soluțiile date 
orientează ferm preocupările între
gului popor în direcțiile decisive pen
tru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în țara noas
tră, prin amplificarea puternică a 
forțelor de producție, sporirea sub
stanțială a aportului științei și pro
gresului tehnic, perfecționarea orga
nizării și modernizarea proceselor de 
producție, valorificarea superioară a 
resurselor materiale și a forței de 
muncă în toate ramurile și sectoa
rele de activitate, creșterea venitului 
național și ridicarea pe această bază 
a bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor.

Preocuparea constantă a conducerii 
partidului pentru funcționarea în 
cele mai bune condiții a mecanis
mului economico-financiâr și-a găsit 
o nouă și grăitoare expresie in am
plele analize efectuate cu consiliile 
de coordonare a ramurilor si 
cu centralele industriale. Cuvln- 
tarea tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu la recenta con
sfătuire de lucru pe probleme eco
nomice constituie un program con
cret de acțiune energică pentru des
fășurarea la un nivel superior a ac
tivității de producție în toate unită
țile din economie și înfăptuirea 
exemplară a prevederilor de plan.

In acest cadru, o deosebită însem
nătate au indicațiile privind obliga
ția centralelor de a acționa cu toată 
fermitatea pentru îndeplinirea întoc
mai a atribuțiilor conferite prin lege 
în conducerea întregii activități 
economice, pentru creșterea răspun
derii acestora în fundamentarea, ela
borarea si soluționarea operativă a 
problemelor care condiționează exe
cuția planurilor, realizarea produc
ției fizice, cu deosebire a celei des
tinate exportului.

In acest scop trebuie acționat cu 
toată hotărlrea pentru perfectionarea 
organizării și modernizarea produc
ției. utilizarea deplină a capacități
lor existente și punerea în funcțiu
ne la termen a noilor obiective, asi
gurarea ritmică a aprovizionării teh- 
nico-materiale și desfacerii produse
lor. reducerea consumurilor si creș
terea rentabilității în fiecare unitate, 
astfel încit centralele să-și îndepli
nească in cele mai bune condiții ro
lul de unităti de bază în cadrul me
canismului nostru economic.

Avlnd drept călăuză. în activitatea 
de zi cu zi. orientările fundamenta
le. indicațiile prețioase ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. oamenii mun
cii au desfășurat, în perioada care 
a trecut din acest an. o activitate 
rodnică, concretizată în obținerea de 
rezultate bune în dezvoltarea eco
nomiei. accentuarea procesului de 
modernizare a structurilor de pro
ducție. lărgirea bazei proprii de ma
terii prime, ridicarea nivelului teh
nic si calitativ al produselor prelu-

prezentat de tovarășul

CONSTANTIN 
prim-ministru 

erate, creșterea productivității si efi
cientei economice.

Analizind critic activitatea desfă
șurată pînă în prezent, trebuie spus 
deschis că unele întreprinderi, cen
trale. ministere, inclusiv guvernul, 
n-au acționat cu toată fermitatea si 
n-au luat la timp măsuri eficiente 
pentru înlăturarea lipsurilor șl greu
tăților, din care cauză rezultatele 
obținute nu s-au situat la nivelul 
posibilităților existente. Astfel, nu au 
fost realizate prevederile de plan la 
țiței și cărbune, la unele sortimente 
de otel, produse metalurgice si chi
mice. metale neferoase, unele ma
șini, instalații și echipamente pen
tru obiective de investiții cu termen 
de punere în funcțiune în această 
perioadă.

Deși s-a subliniat în repetate rin- 
d'url că baza realizării planului o 
constituie îndeplinirea exemplară a 
producției fizice în structura sorti
mentală stabilită, totuși unele cen
trale și întreprinderi au manifestat 
tendința de a mări valoarea produc- 
ției-marfă prin execuția de produse 
colaterale sau prin sporirea nejus
tificată a circulației semifabricatelor 
între întreprinderi.

Guvernul, ministerele și organele 
centrale de sinteză vor acționa cu 
toată răspunderea pentru rezolvarea 
operativă a problemelor care privesc 
realizarea ritmică a producției pre
văzute in plan și în contractele eco
nomice. Pe baza indicațiilor condu
cerii partidului, planul pe trimestrul 
II a fost elaborat împreună cu fle
care centrală în parte și s-au luat 
măsuri pentru îmbunătățirea urmă
ririi zilnice, pe centrale, a producției 
fizice șl a producției de export. în 
acest cadru vom acționa cu hotărîre 
pentru aplicarea măsurilor privind 
folosirea la maximum a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor, efectuarea 
la timp și de calitate a lucrărilor 
de Întreținere șl reparații, respec
tarea fermă a programelor de coo
perare între unităti, pregătirea în 
cele mai bune condiții a fabricației, 
urgentarea realizării programelor de 
asimilare și de ridicare a nivelului 
tehnic al produselor.

In industria extractivă, centralele 
si combinatele miniere trebuie să 
acționeze in direcția creșterii sub
stanțiale a indicilor de utilizare in
tensivă șl extensivă a utilajelor din 
cariere și subteran, pentru extin
derea tehnologiilor moderne de ex
tracție și preparare. Este necesar să 
se grăbească lucrările de deschidere 
și pregătire a noilor capacități de 
producție la cărbune și minereuri, 
inclusiv a celor restante din 1985. 
Centrala-Departament a petrolului 
și gazelor, trusturile de foraj-ex
tracție și schelele petroliere vor tre
bui să aplice cu fermitate măsurile 
stabilite pentru atingerea in cel mai 
scurt timp a nivelurilor zilnice pla
nificate la producția de țiței. Tot
odată. trebuie să se asigure punerea 
imediată în exploatare a rezervelor 
de hidrocarburi din platoul conti
nental al Mării Negre.

în centrul atenției vom situa asi
gurarea cu energie electrică a ne
cesităților economiei, problemă esen
țială pentru înfăptuirea sarcinilor de 
plan in toate sectoarele de activitate.

Consiliul de coordonare a-ramurii. 
ministerul de resort si centrala in
dustrială de producere a energiei 
electrice trebuie să asigure toate 
condițiile pentru ca pînă la toamnă 
să se pună în funcțiune o putere de 
peste 1 000 MW pe cărbune și să se 
respecte strict graficele de repara
ții și modernizări stabilite pe gru
puri energetice, însumînd 1 500 MW, 
în principal la Turceni și Rovinari.

Măsuri cu totul deosebite trebuie 
luate pentru asigurarea capacităților 
de depozitare, functionarea cores
punzătoare a instalațiilor din gospo
dăriile de cărbune și constituirea, 
pînă cel mai tîrziu la sfirșitul lunii 
octombrie, a stocului de 6 milioane 
tone cărbune la centralele' electrice.

în același timp, guvernul, organe
le de conducere colectivă din minis
tere, centrale și întreprinderi, con
siliile populare trebuie să acționeze

DĂSCĂLESCU, 
ai guvernului
cu toată exigenta în vederea apli
cării integrale a măsurilor aprobate 
de conducerea partidului pentru eco
nomisirea și încadrarea strictă a tu
turor consumatorilor în cotele de 
combustibil și energie electrică a- 
locate prin plan. ,

în industria metalurgică, accentul 
se va pune pe eliminarea neajunsu
rilor ce s-au manifestat în exploata
rea și întreținerea agregatelor și uti
lajelor, pe asigurarea condițiilor ne
cesare realizării ritmice a producției 
de cocs, oțel, laminate, table, țevi și 
fabricarea numai a sortimentelor de 
produse metalurgice cu prelucrare 
avansată, prevăzute in programele 
convenite cu consumatorii interni și 
în contractele de export.

O atenție deosebită va fi acorda
tă, de asemenea, respectării întocmai 
a graficelor stabilite cu privire la li
vrările reciproce de semifabricate în
tre unitățile metalurgice.

Sarcini importante revin Centralei 
siderurgice Galați, care trebuie să-și 
organizeze în cele mai bune condi
ții activitatea, astfel îneît să asi
gure în cel mai scurt timp nivelul 
zilnic de producție planificat, să rea
lizeze sortimentele de produse me
talurgice plate necesare economiei.

In același timp, Centrala siderur
gică Hunedoara, care a intrat în ritm 
normal la producția de oțel, va tre
bui să acționeze hotărît pentru rea
lizarea sortimentelor fizice în struc
tura planificată, iar Centrala de pre
lucrări metalurgice București tre
buie să-și concentreze eforturile pen
tru asigurarea produselor cu grad 
superior de prelucrare, destinate pro
gramelor prioritare.

Consiliul de co donare a ramurii, 
centralele șl comoinatele din indus
tria metalurgică vor trebui să se 
preocupe cu responsabilitate sporită 
de gospodărirea cu maximă eficien
ță a resurselor materiale și energe
tice, să respecte riguros normele de 
consum stabilite la cocs, combusti
bili, feroaliaje, electrozi, materiale 
refractare.
pun pentru creșterea coeficientului 
de scoatere a oțelului în producția 
de laminate la cel puțin 86 la sută.

Unitățile și centralele din industria 
construcțiilor de mașini vor trebui să 
acționeze cu toată răspunderea pen
tru utilizarea cu maximum de efi
ciență a puternicului potențial pro
ductiv de care dispun, pentru ridi
carea calității producției, intensifi
carea procesului de modernizare, re- 
proiectare și realizare de noi tipuri 
de mașini, echipamente și compo
nente de înaltă tehnicitate și fiabili
tate, cu consumuri materiale și ener
getice reduse.

Centralele industriale și cu precă
dere cele producătoare de utilaj e- 
nergetic, chimic și metalurgic din ca
drul Ministerului Industriei de Uti
laj Greu vor trebui să acționeze cu 
toată hotărîrea in vederea înfăptuirii 
sarcinii stabilite de conducerea parti
dului pentru realizarea în trimes
trele II și III a întregului volum de 
utilaje și instalații necesare obiec
tivelor cu punere in funcțiune în a- 
cest an.

Centralele industriale din Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini trebuie să acorde întreaga aten
ție realizării integrale a producției 
fizice planificate la tractoare, auto
turisme, autocamioane și nave, asi- 
gurind produselor o calitate supe
rioară, în vederea creșterii accentua
te a exportului.

în cadrul Ministerului Industriei 
Electrotehnice, centralele și între
prinderile au obligația să urgenteze 
aplicarea programului de dezvoltare 
și modernizare a producției de echi
pamente de electronică industrială, 
mijloace de automatizare și ale teh
nicii de calcul, de componente electro
nice și să ia măsuri pentru respec
tarea strictă a consumurilor specifice 
de metale neferoase.

In industria chimică și petrochimi
că, ministerele și centralele indus
triale de profil vor trebui să acțio
neze energic pentru urgentarea in
trării în exploatare.a instalațiilor de 

Măsuri deosebite se im- cat de

pe platformele Midia, Teleajen, Dej, 
Borzești și Drobeta-Turnu Severin, 
care condiționează realizarea ritmi
că a producției fizice pe trimestrul 
II și pe întregul an.

O atenție deosebită trebuie acor
dată încărcării mai bune a capaci
tăților de producție, cu precădere în 
subramurile de sinteză fină și mic 
tonaj, metale neferoase, celuloză și 
hîrtie, precum și asimilării de noi 
produse, care să contribuie la redu
cerea importului și crearea de noi 
disponibilități pentru export.

Pentru buna aprovizionare a eco
nomiei cu produse chimice și petro
chimice, sarcini însemnate revin con
siliilor oamenilor muncii din cen
tralele industriale și din întreprin
deri pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei în muncă, creșterea gradu
lui de siguranță în funcționarea in
stalațiilor, încadrarea în normele de 
consum aprobate și respectarea des
tinației producției stabilite prin 
plan.

In industria materialelor de con
strucții, accentul se va pune pe apli
carea întocmai a măsurilor stabilite 
pentru reducerea consumurilor spe
cifice de combustibil și energie, tre
cerea grabnică la utilizarea largă a 
cărbunelui în fabricația cimentului, 
realizarea produselor cu nivel ridicat 
de finisare și echipare, în vederea 
creșterii gradului de industrializare 
a lucrărilor de construcții-montaj.

Centralele din industria de exploa
tare și prelucrare a lemnului vor 
urmări îndeplinirea strictă a progra
melor aprobate pentru valorificarea 
superioară a masei lemnoase, prin 
îmbunătățirea structurilor de fabri
cație și ridicarea nivelului calitativ 
al produselor.

în industria ușoară trebuie apli
cate cu fermitate indicațiile condu
cerii partidului privind reînnoirea 
producției în funcție de cerințele pie
ței, promovarea exportului în condiții 
de eficientă ridicată, utilizarea cu ran
dament maxim a resurselor de materii 
prime, inclusiv a materialelor refo- 
losibile. Centralele industriale de 
textile, tricotaje, confecții și încălță
minte trebuie să finalizeze neîntîr- 
ziat programele stabilite pentru in
troducerea de noi tehnologii care să 
asigure extinderea producției de ar
ticole ușoare, moderne, cu grad ridi- 

finisare.
Măsuri deosebite trebuie luate și 

în industria alimentară pentru va
lorificarea superioară a materiilor 
prime1 agricole, diversificarea și ri
dicarea calității producției.

Stimați tovarăși,
în primul trimestru al anului 

s-au înregistrat o serie de rămînerl 
In urmă in ceea ce privește reali
zarea producției de export și a ex
portului, cu deosebire la unele pro
duse din construcția de mașini, me
talurgie, chimie, industria ușoară șl 
a lemnului.

Guvernul, ministerele, fiecare cen
trală și întreprindere cu sarcini de 
export trebuie să acționeze cu toată 
răspunderea pentru realizarea ne
abătută a indicațiilor conducerii 
partidului cu privire la îndeplinirea 
integrală, la un înalt nivel calitativ, 
a producției destinate exportului, 
Julnd din timp măsuri pentru pro
gramarea, pregătirea șl lansarea cu 
prioritate In fabricație a produse
lor, soluționarea operativă a pro
blemelor aprovizionării tehnico-ma- 
teriale și livrării ritmice la export 
a întregului fond de marfă în 
structura și la termenele stabilite.

Trebuie să asigurăm întărirea. In 
continuare, a controlului de calita
te în toate unitățile pentru ca 
mărfurile românești să fie compe
titive pe piața internațională și să 
corespundă întru totul performanțe- 

\ lor și prevederilor din contractele 
încheiate cu beneficiarii externi.

Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internațio
nale, celelalte ministere și, mai ales, 
centralele industriale și întreprinderi
le de comerț exterior trebuie să ur
mărească în permanență diversifica
rea formelor de comercializare, lăr
girea piețelor de desfaoere, sporirea 
ponderii Ia export a mărfurilor cu 
grad ridicat de prelucrare, adaptarea 
operativă Ia cerințele pieței externe, 
sporirea continuă a eficienței acti
vității de comerț exterior.

Vom situa in centrul preocupări

lor noastre realizarea schimburilor 
comerciale și a acțiunilor de coope
rare economică convenite cu țările 
membre ale C.A.E.R., cu toate ță- • 
rile socialiste, astfel incit colabora
rea să contribuie într-o măsură tot 
mal mare la satisfacerea nevoilor 
de materii prime, combustibili, ener
gie și alte produse, la adîncirea 
specializării și oooperării în produc
ție, pentru folosirea mai eficientă 
a potențialului productiv din fiecare 
țară.

Totodată, vom acționa pentru pro
movarea, în continuare, a schimbu
rilor economice cu țările în curs de 
dezvoltare, precum și cu țările ca
pitaliste dezvoltate, în spiritul prin
cipiilor egalității și avantajului ‘ re
ciproc, promovate de partidul și 
statul nostru.

Planul pe anul 1987 pune în fața 
agriculturii — ramură de bază a 
economiei — sarcini deosebit de im
portante. Pentru realizarea pre
vederilor la producția vegetală. Mi
nisterul Agriculturii, consiliile popu
lare, centralele, trusturile, consiliile 
unice agroindustriale de stat și co
operatiste, toate unitățile din agri
cultură trebuie să acționeze cu în
treaga răspundere pentru încheie
rea urgentă a campaniei de primă
vară, executarea la timp șl de ca
litate a lucrărilor de întreținere și 
de recoltare a produselor agricole, 
respectînd strict normele agrotehnice 
stabilite?

în sectorul zootehnic, o atenție 
deosebită trebuie acordată creă
rii condițiilor necesare realiză
rii efectivelor de animale prevăzu
te în plan la toate speciile, a spo
rului de greutate și a livrărilor la 
fondul de stat, aplicarea fermă a 
măsurilor privind dezvoltarea bazei 
furajere.

In domeniul investițiilor, guvernul, 
consiliul de coordonare, ministerele, 
centralele și trusturile de construc
ții trebuie să situeze în centrul pre
ocupărilor realizarea integrală a 
programului de punere în funcțiune 
și să acționeze pentru recuperarea 
rămînerilor în urmă la capacitățile 
din sectoarele energetic, extractiv, 
chimie și metalurgie.

Așa cum ne-a indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii, vom urmări cu toată exi
gența aplicarea de măsuri energice, 
atît în proiectare, cît și pe diferitele 
faze ale execuției obiectivelor, care 
să conducă la reducerea substanțială 
a consumurilor de ciment, oțel-be- 
ton, țevi și cabluri, să asigure gos
podărirea și utilizarea cu maximă 
eficiență a materialelor pe șantiere
le de investiții.

Trusturile de construcții trebuie 
să acționeze, în continuare, pentru 
mai buna organizare a muncii pe 
șantiere. înlocuirea tehnologiilor de 
construcții-montaj depășite, core
larea livrărilor de utilaje tehnolo
gice, cu stadiul fizic al lucrărilor, 
asigurarea tuturor condițiilor care 
să conducă la respectarea riguroasă 
a termenelor de punere în funcțiune 
a noilor capacități.

Stimați tovarăși.
Prevederile de plan In domeniul 

creșterii eficienței economice au la 
bază aplicarea în practică a progra
melor privind perfecționarea orga
nizării și modernizarea proceselor 
de producție, promovarea pe scară 
largă a progresului tehnic, creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii, ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, reducerea 
consumurilor și valorificarea supe
rioară a materiilor prime, materiale
lor, combustibililor și energiei.

Rezultatele bune obținute de în
treprinderile care au acționat ferm 
pentru aplicarea măsurilor prevăzu
te în aceste programe demonstrează 
că dispunem de toate condițiile pen
tru realizarea sarcinilor de plan în 
domeniul creșterii eficientei eco
nomice.

Trebuie să arătăm Insă că, datorită 
activității necorespunzătoare a unor 
Întreprinderi și centrale, în trimes
trul I au rămas nevalorificate im
portante rezerve, cu influențe asupra 
îndeplinirii planului la productivi
tatea muncii, producția netă, bene
ficii și rentabilitate.

Ținînd seama de lipsurile existen
te în realizarea indicatorilor de efi
ciență, se impune luarea, în conti
nuare, a unor măsuri deosebite de 
către toate centralele și ministerele 
pentru valorificarea deplină a po
tențialului productiv aflat în dotarea 
fiecărei unităti economice, aplicarea 
și încadrarea cu strictețe In nor
mativele economico-financiare. in 
costurile pe produs și în nivelurile 
de rentabilitate stabilite. întărirea 
ordinii și disciplinei de plan și teh
nologice în toate ramurile și sec
toarele de activitate.

O atenție sporită trebuie acordată 
realizării întocmai a sarcinilor de 
creștere a productivității muncii și 
reducere a costurilor prin aplicarea 
hotărîtă a măsurilor de modernizare 
a proceselor de producție, ridicarea 
pregătirii profesionale a personalu
lui muncitor, folosirea cu mai multă 
exigentă a pîrghiilor financiar- 
bancare, dimensionarea Ia strictul 
necesar a volumului de fonduri și de 
credite în economie. Potrivit sarcinii 
primite. în scopul gospodăririi cu 
maximă eficiență a resurselor ma
teriale vom perfecționa în continua
re sistemul de evidență și urmărire 

a stocurilor, asigurînd cunoașterea 
mai bună a situației acestora și in
troducerea lor operativă in circui
tul economic.

Realizarea integrală a prevederilor 
de plan impune ca ministerele, 
centralele și întreprinderile să-și 
intensifice preocupările in vederea 
aplicării cu fermitate în viață a 
programelor de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică, 
elaborate sub îndrumarea tovarășei 
Elena Ceaușescu, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, pentru scurtarea 
perioadei de introducere și valorifi
care in producție a rezultatelor 
cercetării, urgentarea asimilării de 
produse, instalații și echipamente de 
înaltă productivitate și competitivi
tate la export. Vom acționa cu toată 
fermitatea pentru realizarea noii 
revoluții tehnico-științifice în toate 
sectoarele de activitate, pentru ca 
progresul tehnic să constituie — 
așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — o componentă 
de bază și un factor hotărîtor în 
înfăptuirea planurilor și programe
lor de dezvoltare economică și so
cială a țării.

Stimați tovarăși,
în ansamblul preocupărilor stator

nice ale partidului privind perfec
ționarea neîntreruptă a activității de 
conducere, organizare și planificare, 
avem datoria să asigurăm funcțio
narea mecanismului economic cores
punzător cerințelor etapei actuale de 
devoltare intensivă a economiei. Vom 
lua măsuri pentru perfecționarea, in 
continuare, a relațiilor dintre minis
tere, centrale, întreprinderi și orga
nele locale, astfel incit întreaga acti
vitate a acestora să se desfășoare la 
un nivel calitativ superior, iar or
ganismele democrației muncitorești 
să-și exercite plenar largile atribu
ții ce le-au fost conferite prin lege.

Trebuie să acționăm, așa cum ne-a 
Indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii, pentru ca 
centralele să-și îndeplinească în 
cele mai bune condiții atribuțiile pe 
care le au ca titulare de plan, să-și 
afirme pe deplin rolul lor de uni
tăți economice de bază, care funcțio
nează pe principiile autoconducerii, 
autogestiunii și autofinanțării. Gu
vernul va urmări indeplinirea tutu
ror măsurilor stabilite pentru ca 
organele centrale de sinteză, îm
preună cu ministerele, să lucreze 
direct cu centralele la fundamen
tarea planului pe trimestrele și lu
nile acestui an, precum și a proiec
tului planului pe 1988. în același 
timp, ne-am organizat astfel incit, 
prin legături nemijlocite cu centra
lele și întreprinderile pe tot par
cursul execuției planului, să asigu
răm soluționarea operativă a pro
blemelor care condiționează înfăp
tuirea întocmai a tuturor sarcinilor 
stabilite.

Guvernul va lua măsuri hotărlte 
pentru instaurarea unei ordini și 
discipline desăvîrșite In producție, a 
unui climat de exigență și răspun
dere individuală și colectivă față 
de îndeplinirea planului, pentru rea
lizarea unei Înalte calități si efi
ciente în întreaga economie.

O atenție deosebită vom acorda 
înfăptuirii de către toate ministerele 
a atribuțiilor ce le revin potrivit 
legii. Vom combate cu energie ten
dințele Unor cadre de conducere din 
ministere de a se acoperi cu justi
ficări și de a nu acționa ferm in 
scopul creării condițiilor care asi
gură realizarea prevederilor de 
plan. Vom acționa pentru creșterea 
răspunderii ministerelor în îndru
marea permanentă și eficientă a 
centralelor și întreprinderilor, în 
sprijinirea acestora pentru rezol
varea la timp a problemelor care se 
ridică în procesul execuției planului.

Guvernul va lua măsuri ferme 
pentru îmbunătățirea stilului și me
todelor sale de muncă, va imprima 
un spirit dinamic și exigent la toate 
eșaloanele, corespunzător cerințelor 
realizării integrale a planului pa 
1987.

Vom acționa astfel Incît consiliile 
de coordonare a activității pe ramuri 
și domenii să-și îndeplinească sarci
nile ce le revin, ca organe de lucru 
în subordinea Consiliului de Mi
niștri. Vom situa în centrul preocu
părilor noastre întărirea răspunderii 
in aplicarea indicațiilor și orientă
rilor președintelui Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a hotă- 
rîrilor de partid, a legilor țării.

Stimate tovarășe deputate și »ti- 
mați tovarăși deputați,

înfăptuirea programelor de dez
voltare economică și socială a țării 
impune, ca o necesitate stringentă, 
asigurarea unui climat de deplină 
securitate internațională, colaborare 
și înțelegere între popoare.

Cu sentimente de profundă mlndrie 
patriotică, întreaga noastră națiune 
dă o înaltă prețuire activității mul
tilaterale, rolului determinant al to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, președin
tele țării, în elaborarea și transpu
nerea în viață a unei politici exter
ne dinamice și constructive, de pace 
și colaborare internațională pentru 
rezolvarea problemelor majore care 
confruntă în prezent omenirea.

Concepția șl inițiativele conducă
torului partidului și statului nostru, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind 
trecerea la măsuri hotărlte de redu
cere și lichidare totală a armelor nu
cleare sint bine cunoscute și se 
bucură de un deosebit prestigiu pe 
plan internațional. Pornind de la 
aprecierea de importanță cardinală, 
teoretică și practică, potrivit căreia 
problema fundamentală a epocii 
contemporane o constituie oprirea 
cursei Înarmărilor, trecerea la dezar
mare și asigurarea păcii, președin
tele României socialiste acționează 
cu fermitate pentru a se ajunge ne
întârziat la un acord în problema 
eliminării rachetelor cu rază medie 
de acțiune din Europa, a tuturor 
armelor nucleare de pe continentul 
european și din întreaga lume, pen
tru reducerea, sub un strict control 
internațional, a armamentelor con
venționale.

O mare forță de atracție In rîn- 
dul opiniei publice din Europa și 
din lumea Întreagă o au inițiativele 
privind reducerea cu 25 la sută 
pînă în anul 1990 și cu cel puțin 
50 la sută pînă în anul 2000 a ar
mamentelor clasice, a efectivelor și 
cheltuielilor militare, precum și con
vocarea unei conferințe care să ne
gocieze și să adopte măsuri efec
tive de dezarmare convențională pe 
continent.

Din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, țara noastră a 
și trecut la măsuri practice In di
recția dezarmării, reducind unilate
ral cu 5 la sută efectivele și arma
mentele și cu’ 10 la sută cheltuielile 
militare, măsuri care subliniază încă 
o dată voința nestrămutată de pace 
a poporului român.

De o largă apreciere se bucură pe 
arena internațională concepția si ac
țiunile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind soluționarea conflictelor, a 
tuturor problemelor litigioase dintre 
state, numai si numai prin tratative, 
respingerea cu hotărîre a oricăror 
manifestări de forță sau amenințări 
cu folosirea forței, așezarea consec
ventă a relațiilor dintre toate sta
tele pe principiile independentei și 
suveranității naționale, deplinei e- 
galități în drepturi, neamestecului In 
treburile interne ale altor țări, 
colaborării între state și avantaju
lui reciproc.

Din inițiativa președintelui țârii. 
România a prezentat propuneri de 
o deosebită actualitate privind an
gajarea de negocieri reale între ță
rile în curs de dezvoltare si țările 
dezvoltate pentru soluționarea globa
lă a problemelor subdezvoltării, in
clusiv a problemei datoriilor ex
terne. pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, ba
zată pe echitate și egalitate, oare să 
favorizeze progresul mai rapid al 
țărilor în curs de dezvoltare, stabi
litatea economiei mondiale.

Tara noastră a prezentat, de ase
menea. propuneri constructive pri
vind reducerea simțitoare a dobln- 
zilor de către toate organizațiile fi- 
nanciar-bancare; inclusiv de către 
Banca Mondială, ale căror dobinzî 
continuă să fie inadmisibil de mari, 
pentru înlocuirea actualului sistem 
financiar și monetar inechitabil 
printr-un sistem nou. care să con
tribuie in mod real la stimularea ac
tivității de producție, la progresul 
economic si social al tuturor state
lor.

Recentele vizite oficiale de priete
nie efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. Intr-o se
rie de țări din Asia și Africa se 
Înscriu ca evenimente de cea mal 
mare Însemnătate In dezvoltarea re
lațiilor României cu aceste state, e- 
vidențiază rolul esențial șl contri
buția de seamă ale președintelui ță
rii noastre la elaborarea si înfăp
tuirea politicii externe a Românie! 
socialiste. întărirea legăturilor de 
prietenie, colaborare si solidaritate 
cu toate țările și popoarele lumii în 
lupta pentru progres economic si so
cial. dezvoltare independentă si 
pace.

în spiritul Indicațiilor și orientărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. al ho- 
tărlrilor partidului. România va pro
mova ferm și pe viitor o politică de în
tărire continuă a prieteniei șl 
colaborării active cu toate țările so
cialiste. de dezvoltare a colaborării 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
țările capitaliste, cu toate statele lu
mii. fără deosebire de orînduire so
cială, va participa larg și iși va a- 
duce întreaga sa contribuție la so
luționarea marilor probleme ale vie
ții internaționale actuale, la lupta 
popoarelor, a forțelor Înaintate de 
pretutindeni pentru dezarmare. înțe
legere. securitate si pace în lume.

Stimați tovarăși deputați, 
îngăduiți-ml ca. In numele gu

vernului. să asigur Marea Adunare 
Națională, pe dumneavoastră, mult 
iubite si stimate tovarășe președinte 
al Republicii, că vom acționa cu 
toată hotărîrea. în spirit’ revoluțio
nar. pentru înfăptuirea neabătută a 
întregii politici interne și externe 
a partidului și statului nostru, a 
mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al XlII-lea. pentru realizarea 
exemplară a planului pe 1987 și ln- 
tîmplnarea Conferinței Naționale a 
partidului cu rezultate cît mai bune 
In toate sectoarele de activitate.

Din cuvântul participanților la dezbateri
CUVINTUL DEPUTATULUI 

IOAN FOLEA
Mult Iubite șl stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați 

tovarăși deputați,
Este pentru mine o înaltă da

torie de conștiință de a da ex
presie. în numele oamenilor 
muncii din industria extractivă, 
sentimentelor noastre de res
pect. prețuire si aleasă recu
noștință față de dumneavoastră, 
mult stimate .tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. 
marele erou al națiunii române, 
ctitor al României socialiste 
moderne. înflăcărat patriot re
voluționar care v-ați dedicat 
viața. Întreaga activitate Împli
nirii celor mai înalte aspirații 
de libertate, demnitate și ferici
re ale poporului român.

Vă raportăm. mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că. transpu- 
nînd în viată indicațiile și ori
entările dumneavoastră. înde
plinind sarcinile stabilite 'de 
Congresul al XlII-lea al parti
dului privind ridicarea activită
ții din industria extractivă pe 
un plan calitativ superior, uni
tățile noastre au obținut, în tri

mestrul I al acestui an. rezul
tate mai bune declt In aceeași 
perioadă a anului trecut, concre
tizate în realizarea si depășirea 
planului la lignit și cărbune 
brun, plumb si zinc în concen
trate. argilă refractară, caolin. 
sare și alte produse nemetali
fere.

în lumina cerințelor sublinia
te de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
la plenara C.C. al P.C.R. din 
luna martie și la recenta consfă
tuire de lucru pe probleme eco
nomice de la Comitetul Central 
al partidului, conducerea minis
terului. consiliile oamenilor 
muncii din centrale Industriale 
și întreprinderi au Inițiat ac
țiuni concrete In scopul elimi
nării neajunsurilor care s-au 
manifestat, depășirii greutăților 
și creșterii susținute a niveluri
lor de producție pe luna aprilie 
și în trimestrul II.

Vorbitorul a evidențiat, apoi, 
măsurile stabilite în vederea 
realizării sarcinilor prevăzute în 
sectoarele minier sl petrolier, 
pentru creșterea răspunderii 
directe a centralelor industria
le în indeplinirea planului la 
toți indicatorii. în condiții su
perioare de calitate.

Sîntem preocupați, a spus In 
continuare vorbitorul, să pro
movăm cu eficientă sporită 
rezultatele cercetării științifice 
In dezvoltarea acti,vitătii geolo
gice in zonele de perspectivă, 
precum și în aplicarea celor mal 
eficiente tehnologii de valorifi
care a resurselor de materii pri
me minerale și combustibili, do
meniu în care primim un spri
jin deosebit de important din 
partea Comitetului Național 
pentru Știință și Tehnologie, 
personal din partea tovarășei 
Elena Ceaușescu. eminent om 
de știință, savant de recunoaș
tere internațională, care a im
primat întregii cercetări științi
fice românești dinamism și 
creativitate sporită.

Vorbitorul a spus în încheie
re: Vă rog să-mi Îngăduiți să 
dau glas adeziunii noastre de
pline fată de politica externă a 
partidului și statului nostru, cu 
convingerea nestrămutată că ea 
răspunde deopotrivă năzuințelor 
poporului nostru, cit și aspira
țiilor vitale ale tuturor po
poarelor. de a trăi intr-o lume 
a păcii și colaborării. Prin ac
țiunile. inițiativele și demersu
rile secretarului general al 
partidului nostru. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care întru
nesc o largă apreciere interna
țională. România socialistă se 
bucură de un mare prestigiu in
ternațional. de o strălucită re
cunoaștere a contribuției sale

la cauza păcii. înțelegerii sl 
colaborării între popoare.

Vă rog să-mi permiteți 
să exprim. mult stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, hotârirea 
fermă a tuturor oamenilor mun
cii din industria extractivă de 
a-și mobiliza toate forțele și re-

sursele de care dispun pentru 
realizarea planului pe luna apri
lie. pe Întregul an 1987, adueîn- 
du-ne astfel o contribuție spori
tă la înfăptuirea. In cele mai 
bune condiții, a obiectivelor 
stabilite de Congresul al 
XlII-lea al partidului.

CUVINTUL DEPUTATEI 
STELIANA ISTODORESCU

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și Iubită to
varășă Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați,
în numele tuturor oamenilor 

muncii din Centrala industriei 
confecțiilor București, vă rog 
să-mi permiteți să dau glas 
sentimentelor noastre de pro
fundă gratitudine, stimă și re
cunoștință față de secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, genial gin- 
ditor și om politic, personali
tate proeminentă a lumii con
temporane, care de peste cinci 
decenii s-a identificat, prin
tr-un devotament nețărmurit, 
cu idealurile partidului, cu in
teresele supreme ale națiunii 
române, consacrîndu-și eroica

viață șl activitate revoluționară 
dezvoltării și înfloririi continue 
a patriei, întăririi colaborării, 
Înțelegerii și păcii în lume.

Adresez un cald omagiu, îm
preună cu cele mai vii mulțu
miri, tovarășei Elena Ceaușescu, 
militant de seamă al partidului 
și statului, strălucit om de ști
ință, pentru contribuția remar
cabilă adusă la dezvoltarea 
economico-socială a patriei, la 
afirmarea tot mai puternică a 
științei și cercetării ca forțe de 
producție, a progresului și ci
vilizației.

Referindu-se la raportul Con
siliului de Miniștri prgzentat 
Marii Adunări Naționale, vor
bitoarea a arătat că, în spiritul 
indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la consfă
tuirea cu cadrele de conducere 
din economie și la recenta ple

nară a C.C. al P.C.R., Centrala 
industriei confecțiilor Bucu
rești a întocmit un program 
complex de măsuri care pri
vesc atît organizarea producției 
de export, cît și aspectele de 
comercializare, în vederea res
pectării termenelor de livrare, 
în condiții de calitate cores
punzătoare. Totodată, pentru 
creșterea productivității mun
cii și realizarea ritmică a pro
ducției fizice, se are în vedere 
îndeplinirea cu consecvență a 
programelor de modernizare, 
reducerea consumurilor specifi
ce și utilizarea mai bună a 
suprafețelor țesăturilor.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe secretar general — a 
spus vorbitoarea — că, prin mă
surile adoptate, in luna aprilie 
am obținut rezultate superioare 
la toți indicatorii și vă asigu
răm că pînă la sfirșitul pri
mului semestru vom recupera 
integral restanțele, urmînd ca 
prin înfăptuirea programului 
de modernizare a proceselor de 
fabricație producția-marfă vîn- 
dută și încasată să sporească 
in acest an, la nivelul centra
lei. cu 11,4 Ia sută.

Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, a 
spus vorbitoarea, că oamenii 
muncii din centrala noastră, ur
mînd strălucitul dumneavoastră 
exemplu de abnegație și dă
ruire revoluționară, vor face

totul pentru a tnttmpina Confe
rința Națională a partidului cu 
rezultate cît mai bune in reali
zarea planului pe acest an, adu- 
cindu-ne astfel contribuția la

înfăptuirea politicii interne șl 
externe a partidului și statului 
nostru, la înflorirea multilate
rală a patriei dragi — Repu
blica Socialistă România.

CUVINTUL DEPUTATULUI 
MARIN ENACHE

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați,
Actuala sesiune a Marii Adu

nări Naționale își desfășoară 
lucrările în atmosfera de pu
ternică mobilizare creată de 
sarcinile, indicațiile și orientă
rile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, menite să 
asigure continua dezvoltare 
economico-socială a patriei, în
făptuirea neabătută a hotăriri- 
lor Congresului al XlII-lea al 
Partidului Comunist Român.

La fel ca în întreaga noastră 
economie, a spus vorbitorul, și 
In industria metalurgică s-a pus 
in acest an un accent mai mare 
pe latura calitativă a produc
ției, asigurîndu-se în mai bune 
condiții metalul pentru unele 
sectoare prioritare ale econo
miei noastre, cum sint indus

tria de rulmenți șî organe de 
asamblare, fabricația de vagoa
ne. autoturisme și mașini agri
cole. Au fost asimilate în fa
bricație și livrate sortimente de 
oțel din cea mai înaltă clasă 
de calitate pentru industria pro
ducătoare de utilaje destinate 
centralelor nuclearo-electrice.

Pe ansamblul activității nu 
am realizat Insă prima și cea 
mal importantă sarcină a noas
tră, aceea de a asigura integral 
și in toată structura sortimen
tală metalul necesar economiei 
naționale, deși pentru aceasta 
am avut asigurate capacitățile 
de producție și condițiile teh
nice și materiale necesare.

Pe baza sarcinilor date de 
conducerea partidului și a ana
lizelor întreprinse, s-au stabi
lit măsuri pentru a crește pro
ducțiile medii față de nivelurile
(Continuare in pag. a III-a)
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realizate pînă acum, prin uti
lizarea la maximum a tuturor 
capacităților de producție Ia 
fontă și, in mod deosebit, ia 
oțel, astfel incit să realizăm un 
volum mai mare de producție 
la toate sortimentele necesare 
economiei.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că s-au luat măsuri ca 
întreaga cantitate de oțel să fie 
mai bine valorificată în pro
duse finite, prin creșterea in
dicelui de scoatere din tona de 
oțel, pe seama extinderii teh
nologiei de realizare a produ
selor metalice la toleranțe mi
nime. în cadrul măsurilor de 
valorificare optimă a resurselor 
de metal se încadrează și, ex
tinderea acțiunilor de prelu
crare pe laminoare de mică 
capacitate, în sortimente de 
serie mică, și a produselor cu 
lungimi mici.

Pe baza indicațiilor și sarci
nilor date de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vom acorda 
cea mai mare atenție întăririi 
rolului centralelor industriale ca 
unități de bază în economie, 
creșterii răspunderilor în reali
zarea programelor de perfecțio
nare a organizării și modern’- 
zare a proceselor de producție

CUVINTUL DEPUTATULUI 
STEFAN RAB

Mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimate tovarășe, stimați to
varăși.

Problematica aflată astăzi în 
dezbaterea noastră ilustrează, o 
dată în plus, preocuparea con
secventă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. uriașa sa 
forță dinamizatoare 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.

Preliminarea realizărilor pe 
luna aprilie, a spus vorbitorul, 
ne dă garanția că planul pe a- 
ceastă îună va fi îndeplinit, reu
șind ca la unele sortimente să 
reducem substanțial restanțele, 
creînd condiții ca pînă la sfîr- 
situl semestrului I să realizăm 
integral planul la producția fi
zică.

Acționînd in spiritul indica
țiilor formulate de dum
neavoastră. mult stimate tova
rășe secretar general, am inten
sificat ritmul de aplicare a pro
gramelor de organizare si mo
dernizare a proceselor de pro
ducție. ceea ce a condus la 
creșteri însemnate la producti
vitatea muncii și la obținerea 
de economii față de normele de 
consum la energie electrică, 
combustibili și metal.

Sîntem pe deplin conștiențl că 
întărirea autoconducerii și ,a- 
plțcarea fermă a principiilor 
noului mecanism economico-fi- 
nanciar constituie sarcinile noas
tre prioritare. Am trecut efec
tiv la întărirea controlului prin 
organele financiar-bancare a- 
supra modului în care se acțio
nează pentru așezarea pe baze 
noi a întregii activități econo
mice.

în domeniul investițiilor, în 
luna martie, pe total, planul a 
fost realizat in proporție de 105 
la sută, fiind recuperat un vo
lum mare din restantele luni
lor ianuarie si februarie. în 
prezent ne concentrăm atenția 
asupra sectorului extractiv, care 
beneficiază de peste o treime 
din fondurile alocate în acest 
cincinal pentru dezvoltarea ju
dețului.

în agricultură, a arătat în con

CUVINTUL DEPUTATULUI 
TEODOR ȘERBAN

Mult stimate sî iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși deputați,

Vă rog să-mi permiteți oa. In 
numele oamenilor muncii din 
județul Arad, să dau glas sen
timentelor de aleasă stimă și 
profundă recunoștință față de 
eminentul nostru conducător, 
personalitate proeminentă a 
vieții internaționale, revolu
ționarul patriot, ctitorul de ge
niu al României moderne, 
marele erou al păcii, care, in 
fruntea partidului și statului, 
conduce cu clarviziune și stră
lucire destinele scumpei noas
tre patrii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Raportul Consiliului de Mi
niștri. supus dezbaterii Marii 
Adunări Naționale, a scos in 
evidentă însemnatele realizări 
obținute de oamenii muncii din 
patria noastră în toate dome
niile de activitate, dar si une
le neajunsuri care s-au mal 
manifestat, inclusiv în agricul
tură. Si trebuie să recunoaștem 
că unele din aceste neajunsuri 
vizează și activitatea noastră, a 
lucrătorilor din agricultura ju
dețului Arad.

Evidențiind rezultatele obți
nute de oamenii muncii din ju
deț în desfășurarea lucrărilor a- 
gricole de primăvară, vorbito
rul a subliniat că in toată a- 
ceastă perioadă accentul a fost 
pus pe calitatea lucrărilor, ur- 
mărindu-se pregătirea cores
punzătoare a patului germina
tiv. realizarea, potrivit tehnolo
giilor impuse de situația speci
fică a acestei primăveri, a chi
mizării si fertilizării tuturor

CUVINTUL DEPUTATULUI 
CONSTANTIN OLTEANU

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

într-o deplină unitate de 
cuget și simțire cu întreaga 
națiune, oamenii muncii din 
Capitală vă exprimă, mult sti
mate tovarășe secretar general, 

în toate unitățile metalurgice, 
aplicării consecvente a prin
cipiilor autoconducerii $i auto
gestiunii economico-financiare.

Ne angajăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, să 
acționăm cu hotărîre, în lumi
na sarcinilor date de dumnea
voastră la recenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv, 
pentru creșterea producției de 
oțel, valorificarea superioară a 
acestuia, satisfacerea în tot mai 
mare măsură a cerințelor bene
ficiarilor noștri, pentru înde
plinirea exemplară a planului 
pe acest an și pe întregul cin
cinal.

In numele oamenilor muncii 
din industria metalurgică, a spus 
vorbitorul, exprim adeziunea 
deplină față de politica internă 
și externă a partidului și sta
tului nostru, față de noile mă
suri și acțiuni întreprinse de 
România, de președintele său, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru salvgardarea păcii și 
promovarea spiritului de cola
borare internațională, pentru 
rezolvarea tuturor problemelor 
litigioase • numai pe cale paș
nică, prin tratative. pentru 
apărarea dreptului tuturor po
poarelor la viață liberă și dem
nă, pentru triumful rațiunii pe 
planeta noastră.

tinuare vorbitorul, vă raportăm 
că deși culturile de toamnă au 
fost afectate de condițiile gre
le din iarnă, acestea și-au re
venit si prezintă o stare de ve
getație bună. Am încheiat semă
natul tuturor culturilor, cu ex
cepția porumbului, pentru care 
nu am avut condițiile de tem
peratură favorabile. Am stabi
lit ca această lucrare s-o în
cheiem în două zile. în aceas
tă perioadă am acordat o deo
sebită atenție sectorului de creș
tere a animalelor.

Sintem conștient! că în mun
ca noastră există unele neajun
suri. că stilul de muncă al con
siliilor oamenilor muncii, al 
conducătorilor de unități nu se 
ridică, in toate cazurile, la ni
velul cerințelor. Așa cum ne 
putem reproșa că nu întot
deauna. atît Ia nivelul județu
lui. cit și la municipiu si o- 
rașe. am ținut o legătură per
manentă cu toate centralele 
care coordonează unitățile noas
tre economice.

în numele oamenilor muncii 
din județul Covasna. permi- 
teți-mi să dau glas adeziunii 
noastre depline la politica ex
ternă a partidului și statului, la 
inițiativele și demersurile tova
rășului Nicolae Ceaușescu în 
folosul păcii și înțelegerii, pen
tru dezarmare, pentru crearea 
unui climat de colaborare și în
țelegere între popoare. Această 
politică reliefează cu putere 
Înaltul prestigiu pe plan inter
național de care se bucură 
România socialistă, președintele 
ei. pe drept cuvânt considerat 
„Erou al păcii". în încheiere, 
vorbitorul a spus : Vă asigu
răm. mult stimate șl iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. că 
noi. toți oamenii muncii din ju
dețul Covasna, animați de sen
timentele de profundă dragoste 
și vie recunoștință ce vi le 
purtăm pentru neobosita dum
neavoastră activitate revolu
ționară consacrată dezvoltării 
tuturor localităților patriei noas
tre, sintem ferm hotărîți să ac
ționăm cu toată dăruirea și ener
gia pentru înfăptuirea exempla
ră a planului ne acest an și 
pe întregul cincinal, pentru 
sporirea neîncetată a contribu
ției la înflorirea scumpei noas
tre patrii. Republica Socialistă 
România.

culturilor. Beneficiind de spri
jinul institutelor de cercetare 
de specialitate, in acest an am 
folosit semințe, soiuri și hibrizi 
de înaltă valoare biologică, ceea 
ce ne dă garanția obținerii unor 
producții sigure și stabile, in 
conformitate cu cerințele noii 
revoluții agrare.

în zootehnie, a arătat vorbi
torul în continuare, au fost 
luate măsuri ferme pentru în
făptuirea programului de creș
tere, în fiecare unitate, a celor 
trei specii — bovine, porcine și 
ovine, pentru asigurarea nece
sarului de furaje. De asemenea, 
am demarat o amplă acțiune de 
modernizare și gospodărire a 
fermelor zootehnice din județ, 
creînd condițiile necesare rea
lizării prevederilor planului la 
lapte și carne pentru acest an.

Colectivul de oameni ai mun
cii de la I.A.S. Aradul Nou, pe 
care îl reprezint, a efectuat lu
crările agricole de primăvară în 
bune condiții, iar în zootehnie 
s-au realizat integral, pe pri
mul trimestru al anului, sarci
nile la efectivele de bovine si 
la natalitate.

Vă încredințăm, mult stimate 
si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că noi. oa
menii muncii din agricultura 
județului Arad, nu vom pre
cupeți nici un efort ca. în a- 
cest al doilea an al cincinalu
lui 1986—1990. să realizăm in
tegral sarcinile ce ne revin în 
toate sectoarele de activitate, 
pentru transpunerea în viață a 
hotărîrilor Congresului al XIII- 
lea al partidului. întîmpinînd cu 
realizări remarcabile Conferin
ța Națională a partidului, eve
niment politic major în viața 
comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii din patria noastră.

o dată cu înalta prețuire șî 
adînca lor recunoștință pentru 
grandioasa dumneavoastră ope
ră social-politică pe care se 
întemeiază noul destin al 
României, cel mai fierbinte o- 
magiu față de tot ceea ce ați 
făcut și faoeți. prin eroica ac
tivitate revoluționară ce o des
fășurat! de peste cinci decenii. 

pentru ca prezentul șl viitorul 
țării să fie pe măsura vocației 
constructive și a aspirațiilor de 
independență, progres și pace 
ale poporului nostru, a acestei 
perioade, cea mai bogată în 
realizări din istoria multimi
lenară a patriei, pe care o 
numim, cu aleasă cinstire față 
de strălucitul său ctitor, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că, în 
urma măsurilor luate de orga
nele și organizațiile de partid, 
de consiliile oamenilor muncii, 
au fost create condiții pentru 
îndeplinirea principalilor indi
catori de plan pe luna aprilie, 
în felul acesta, de la Începutul 
anului, , pe ansamblul Capitalei 
a fost realizată o producție- 
marfă cu peste un miliard lei 
mai mare față de aceeași pe
rioadă din 1986, iar in investi
ții o creștere de 10,7 la sută 
pe total și de aproape 30 la 
sută la oonstrucții-montaj.

Pornind de la concepția dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, referitoare 
la modernizarea întregii activi
tăți economice și sociale, co
mitetul municipal de partid a 
acționat pentru aplicarea pro
gramului de organizare supe
rioară și perfecționare a pro
ceselor de producție, integrarea 
mai concretă a activității de 
cercetare, inginerie tehnologică, 
proiectare și . învățămînt su
perior în rezolvarea probleme
lor vizînd creșterea nivelului 
tehnic și calitativ al producției. 
Au fost puse in fabricație, de 
la înoeputul anului, peste 250 
de noi produse și au fost apli
cate 110 tehnologii de mecani
zare și automatizare a proce
selor de fabricație. Valoarea 
produselor noi și moderniza
te • reprezintă peste 11 miliarde 
lei, ceea ce a permis obținerea, 
în primul trimestru al anului, 
a unui grad de înnoire a pro
ducției de 37 la sută, superior 
cu 3 Ia sută celui planificat

Totodată, oamenii muncii din 
Capitală sînt puternic angajați 
în realizarea indicațiilor și o- 
rientărilor dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar ge

CUVINTUL DEPUTATULUI
GEORGE ANASTASIU

CUVINTUL DEPUTATEI 
CONSTANȚA BARBU

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Problematica supusă dezba
terii sesiunii Marii Adunări 
Naționale reflectă preocuparea 
constantă a conducerii partidu
lui și statului, a dumneavoas
tră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, pen
tru înfăptuirea neabătută a ho
tărîrilor Congresului al XIII-lea 
al partidului, a planurilor și 
programelor de dezvoltare mul
tilaterală a patriei noastre.

Vă rog să-mi permiteți ca și 
în acest cadru să dau expresie 
sentimentelor de înaltă prețuire 
și nemărginită recunoștință pe 
care le nutresc — asemenea în
tregului nostru popor — și cei 
peste 15 000 de oameni al mun
cii din Combinatul petrochimic 
Borzești, pentru modul strălucit 
în care conduceți destinele 
României socialiste, pentru con
tribuția dumneavoastră inesti
mabilă la elaborarea strategiei 
politice de edificare a noii orîn- 
duiri pe pămîntul patriei.

Raportez sesiunii M.A.N. că, 
beneficiind din plin de rezulta
tele cercetării științifice româ
nești în domeniul chimiei și 
petrochimiei obținute sub direc
ta conducere și îndrumare a 
tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, strălu
cit om politic, savant de largă 
recunoaștere internațională, și 
acționînd pentru îndeplinirea 
propriilor planuri și programe 
de dezvoltare, am obținut și 
în primul trimestru al anului 
o serie de rezultate bune. Față 
de aceeași perioadă a. anului 
trecut, la unele produse solici
tate atît de economia națională, 
cît și pe piața externă, sporu
rile sînt de peste 10 la sută,

CUVINTUL DEPUTATULUI 
PAVEL ZARCULA

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși deputați.

îndeplinirea sarcinilor Planu
lui național unic de dezvoltare 
economico-socială pe primul 
trimestru al anului 1987, a 
orientărilor și indicațiilor for
mulate de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, la ședințele Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din ianuarie și februa
rie, la recenta plenară a Co
mitetului Central al partidului, 
precum și la consfătuirea de 
lucru cu cadrele de conducere 
din economie, a generat, așa 
cum s-a subliniat și in Rapor
tul Consiliului de Miniștri, un 
climat responsabil de muncă, 
adoptarea unor măsuri de na
tură să asigure condițiile nece
sare realizării ritmice a pro
ducției fizice, cu precădere a 
celei destinate exportului.

Vă raportez, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
ținînd seama de criticile în
dreptățite, de cerințele for
mulate de dumneavoastră, 
ne-am preocupat cu cea mai 
mare răspundere de eliminarea 
neajunsurilor și îmbunătățirea 
activității de producție în uni
tățile Centralei industriale ' si
derurgice Reșița, Măsurile luate 
pentru întărirea organizării , și 
conducerii sectoarelor de bază, 
creșterea indicelui de utilizare 
a agregatelor, efectuarea la 
timp și de calitate a reviziilor 
și reparațiilor au asigurat creș
terea constantă a producției Ia 
principalele sortimente. La 
Combinatul siderurgic Reșița, 
de exemplu, pe baza măsurilor 
adoptate, sarcinile de plan la 
oțel au fost depășite cu 2 240 
tone. Ia fontă cu 1 020 tone, 
precum și la laminate mijlocii 
și ușoare. Vă raportez, mult 
stimate tovarășe 

neral, oontlnulnd- In ritm In
tens construcția metroului, a 
ansamblurilor arhitectonice din 
noul centru civic, amenajarea 
complexă a rîului Dîmbovița, 
lucrările Ia marile obiective e- 
dilitar-urbariistice.

Vă rugăm să ne permiteți să 
vă exprimăm, și cu acest pri
lej, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stima
tă tovarășă Elena Ceaușescu, 
mulțumiri fierbinți și întreaga 
recunoștință a cetățenilor Ca
pitalei pentru sprijinul multi
lateral pe care ni-1 acordați, 
pentru grija permanentă ce o 
purtați dezvoltării și moderni
zării municipiului București, 
creșterii calității vieții locuito
rilor săi.

Referindu-se la unele ne
ajunsuri în conducerea și orga
nizarea muncii reflectate în 
nerealizarea integrală a produc
ției fizice și a exportului în 
unele întreprinderi și centrale 
industriale, vorbitorul a sub
liniat că, împreună cu ministe
rele, au fost elaborate progra
me concrete pentru asigurarea 
din timp a tuturor condițiilor 
necesare bunei desfășurări a 
producției, cu prioritate a celei 
destinate exportului. In agri
cultură s-au încheiat însă- 
mînțările la principalele culturi 
și șîntem mobilizați cu toate 
forțele in vederea obținerii unor 
rezultate superioare, astfel îneît 
Sectorul agricol Ilfov să poată 
candida în acest an la înaltul 
titlu de „Erou al Noii Revolu
ții Agrare".

în încheiere, vorbitorul a 
spus: Asemenea întregului nos
tru popor, oamenii muncii din’ 
Capitală, afirmindu-și deplina 
adeziune la politica externă a 
partidului și statului, dau o 
înaltă apreciere activității ne
obosite, inițiativelor de largă 
recunoaștere internațională ale 
președintelui României, vizite
lor întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în 
numeroase țări ale lumii, care 
reprezintă contribuții de excep
țională însemnătate la asigura
rea păcii și progresului in 
lume.

ceea ce a permis ca șl exportul 
acestora să crească în mod co
respunzător.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că, în spiritul orientări
lor și indicațiilor formulate de 
secretarul general al partidului, 
in Combinatul petrochimic Bor
zești se desfășoară o amplă ac
tivitate de modernizare șl or
ganizare a proceselor de pro
ducție și a muncii, de valorifi
care superioară a materiilor 
prime, în condițiile reducerii 
substanțiale a consumurilor e- 
nergetice și recuperării resur
selor energetice secundare.

Referindu-se la unele neajun
suri manifestate în unitatea 
unde lucrează, vorbitorul a 
spus: Vă raportez, mult stimate 
tovarășe secretar general al par
tidului, că, în urma criticilor pe 
care le-ați formulat la ședința 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din februarie și 
la plenara Comitetului Central 
din martie a.c., am stabilit mă
suri ferme pentru fiecare in
stalație și loc de muncă, astfel 
îneît să îndeplinim prevederile 
de plan lună de lună și pe în
tregul an.

De Ia tribuna acestui înalt 
for legislativ, vă rog să-mi 
îngăduiți să dau glas adeziunii 
noastre depline față de politica 
externă a partidului și statului 
nostru, față de strălucitele ini
țiative de pace ale secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a cărui 
neobosită activitate, însuflețită 
de înaltă responsabilitate pentru 
destinele umanității, a creat 
un larg prestigiu internațional 
României socialiste, țara noas
tră fiind numită, cu respect șl 
admirație, o. țară a păcii, iar 
ilustrul său conducător —• 
marele Erou al României, 
marele Erou al păcii.

Nicolae Ceaușescu, că. pe baza 
măsurilor adoptate, s-a îmbu
nătățit calitatea bandajelor, 
reușind să reducem rebuturile 
de Ia peste 20 la sută la 8 la 
sută, procent încă ridicat, care 
pune în fața noastră, in con
tinuare, cerința de a aplica noi 
măsuri, astfel îneît să obținem 
numai produse de calitate, la 
nivelul exigențelor actuale, O 
atenție deosebită s-a acordat 
producției destinate exportului,

Arătind, în continuare, că 
activitatea centralei nu s-a si
tuat la nivelul cerințelor ac
tuale și posibilităților de care 
dispune, vorbitorul a spus : Vă 
asigurăm că. pe baza indicați
ilor formulate de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe se
cretar general, la consfătuirea 
de lucru cu cadrele de condu
cere din economie, trăgînd toa
te învățămintele din neajunsu
rile manifestate in activitatea 
noastră, am trecut cu hotărîre 
și responsabilitate comunistă, 
revoluționară, la adoptarea unor 
măsuri ferme pentru respecta
rea cu strictețe a disciplinei 
tehnologice, perfecționarea or
ganizării producției și a mun
cii. modernizarea in continuare 
a tehnologiilor de fabricație, 
valorificând la maximum po
tențialul tehnic și uman de 
care dispunem.

Vă rog să-mi permiteți, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca. în nu
mele colectivului de oameni ai 
muncii din Centrala industria
lă siderurgică Reșița, să ex
prim angajamentul nostru mun
citoresc de a acționa cu răs
pundere și exigență pentru în
făptuirea neabătută a planului 
pe acest an. a obiectivelor sta
bilite de cel de-al XIII-lea 
Congres, pentru a lntîmpina 
Conferința Națională a parti
dului și cea de-a 40-a aniver
sare a Republicii cu rezultate 
cît mai bune în toate doriieni- 
ile de activitate.

CUVINTUL DEPUTATULUI 
CONSTANTIN ZANFIR

Mult stimate șl iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați.
De 1a Înalta tribună a Marii 

Adunări Naționale, vă rog 
să-mi permiteți, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să dau 
expresie sentimentelor de 
profund respect și prețuire, de 
nemărginită recunoștință pe 
care vi le poartă oamenii mun
cii din județul Argeș pentru 
munca eroică, neobosită, pe 
care o desfășurați, cu exemplar 
devotament și patriotism revo
luționar, în fruntea partidului 
și a țării.

Raportăm Marii Adunări Na
ționale că majoritatea Întreprin
derilor din județul nostru au 
reușit să îndeplinească și să 
depășească sarcinile de plan șl 
angajamentele in întrecerea so
cialistă pe primul trimestru, 
ceea ce constituie un început 
șl o garanție a îndeplinirii și 
depășirii sarcinilor pe între
gul an.

, Relevînd rezultatele obținu
te, vorbitorul a arătat, totodată, 
că în activitatea unor unități 
au existat o serie de deficiențe 
care au făcut ca județul să 
nu-și poată îndeplini integral 
planul pe primul trimestru. Au 
fost analizate cu exigență 
cauzele rămînerilor în urmă și 
s-au stabilit măsuri care să a- 
sigure recuperarea restantelor 
și înfăptuirea în bune condiții 
a prevederilor de plan.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Vă asigur, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
industria județului Argeș va 
realiza, anul acesta, producția 
stabilită prin planul național 
unic și că vom munci cu tot 
devotamentul pentru a obține, 
peste plan, produse In valoare 
de oel puțin un miliard lei.

în spiritul indicațiilor și sar

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult iubită și stimată tova
rășă Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputat!,
îngăduiți-mi să exprim, de Ia 

Înalta tribună a actualei se
siuni a Marii Adunări Naționa
le, sentimentele de adîncă și 
nemărginită recunoștință ale 
tuturor locuitorilor județului 
Brăila față de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, strateg și 
făuritor genial al României so
cialiste. strălucit promotor al 
idealurilor de independență ale 
popoarelor, de înțelegere, co
laborare internațională și pace.

Exprim deosebita stimă și a- 
leasa noastră prețuire față de 
dumneavoastră, mult iubită to
varășă Elena Ceaușescu, savant 
de renume mondial, care vă

Expunere la Proiectul de lege pentru modificarea și completarea 
legii nr. 59 din 1968 privind comisiile de judecată

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe deputate și 
stimați tovarăși deputați,

Vă rog să-mi permiteți ca, din 
împuternicirea guvernului, să 
prezint Marii Adunări Națio
nale, spre dezbatere și aprobare, 
Proiectul de lege pentru modifi
carea și completarea Legii nr. 
59/1968 privind comisiile de ju
decată.

Comisiile de judecată, organe 
obștești de influențare și juris
dicție, au fost create prin pu
terea legii, ca expresie a demo
crației muncitorești revoluțio
nare, a creșterii rolului opiniei 
publice în viața socială. 

cinilor date de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, privind în
tărirea continuă a rolului cen
tralelor industriale, vom acțio
na cu înaltă răspundere comu
nistă pentru ca toate centralele 
și trusturile din județul nostru 
să-și îndeplinească atribuțiile ce 
le revin atît in ceea ce privește 
fundamentarea planului, cit și 
îndeplinirea sarcinilor la pro
ducția fizică, la export, a tu
turor indicatorilor.

Angajat cu toate forțele sale 
în opera de propășire multilate
rală a patriei noastre socialiste, 
poporul român se afirmă, tot
odată. în ansamblul vieții in
ternaționale ca militant activ 
pentru soluționarea marilor pro
bleme ale contemporaneității, 
pentru edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte, fără arme 
și fără războaie. Poziția princi
pială, constructivă, a țării noas
tre in ceea ce privește proble
ma vitală a lumii contemporane 
— oprirea cursei înarmărilor, 
trecerea Ia dezarmare, in pri
mul rind la dezarmarea nuclea
ră, și salvgardarea păcii — iși 
găsește strălucite expresii in 
inițiativele și acțiunile umanis
te întreprinse de președintele 
Nicolae Ceaușescu pe plan in
ternațional. Continuitatea, per
severența și consecventa aces
tei poziții constructive au con
ferit tării noastre'un binemeri
tat prestigiu de „țară a păcii și 
colaborării", iar ilustrului 
său conducător. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, reputația de 
„Erou al Păcii".

Asigur Marea Adunare Națio
nală — a spus în încheiere vor
bitorul — că vom acționa cu 
toată fermitatea și răspunderea, 
in spiritul indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru a realiza exemplar pla
nul la toți indicatorii, pentru a 
spori contribuția județului nos
tru la dezvoltarea mai puterni
că a economiei naționale.

dedicați întreaga activitate fe
ricirii poporului, dezvoltării și 
afirmării plenare a științei, în- 
vățămîntului și culturii româ
nești.

Puternic mobilizați de îndem
nurile și chemările dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, animați de do
rința fierbinte de a ne consa
cra eforturile pentru înfăptuirea 
exemplară a obiectivelor noii 
revoluții agrare, lucrătorii ogoa
relor din C.A.P. „Perișoru", ju
dețul Brăila, acționează cu înal
tă exigentă și răspundere pen
tru a, intimpina aniversarea a 
25 de ani de la încheierea coo
perativizării agriculturii și Con
ferința Națională a Partidului 
Comunist Român cu fapte de 
muncă și rezultate deosebite în 
toate domeniile.

Vă raportez, mult stimate to
varășe secretar general, că am

prezentat de tovarășul
GHEORGHE CHIVULESCU, ministrul justiției

Prin întreaga lor activitate, 
comisiile de judecată sînt che
mate să acționeze pentru pre
venirea actelor antisociale, pen
tru educarea cetățenilor în spi
ritul respectării neabătute a ho
tărîrilor de partid și legilor ță
rii, a normelor eticii și echită
ții socialiste și să contribuie 
prin hotăririle pronunțate la 
apărarea și dezvoltarea avutu
lui obștesc, la întărirea legalită
ții, a climatului de ordine și 
disciplină socială.

Prin antrenarea activă a opi

efectuat, In perioada optimă și 
de bună calitate, insămințatul 
culturilor de primăvară pe în
treaga suprafață planificată.

Prin măsurile întreprinse a- 
vem create condiții pentru obți
nerea, în acest an, a unor pro
ducții agricole sporite, cores
punzător bazei tehnico-mate- 
riale de care dispunem. Ne an
gajăm să realizăm, in medie 
la hectar, 8 000 kg grîu și orz, 
peste 20 tone porumb știuleți, 
3 000 kg floarea-soarelui, 3 000 
kg soia, 2 000 kg fasole boabe, 
peste 60 tone sfeclă de zahăr.

In zootehnie, pe primul tri
mestru din acest an depășim 
indicatorii de producție la toa
te speciile de animale și pre
liminăm îndeplinirea planului 
pe primele patru luni la pro
ducția de lapte șl carne.

în spiritul principiilor și ce
rințelor autoconducerii munci
torești și autogestiunii, ale nou
lui mecanism economico-finan- 
ciar, acționăm pentru dezvol
tarea activităților de industrie 
mică și a prestărilor de servi
cii. acordind o atenție deosebită 
valorificării superioare a mate
riilor prime locale.

CUVINTUL DEPUTATULUI
GHEORGHE

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați șl 
invitați,

Permiteți-mi ca, în numele 
oamenilor muncii din Valea 
Jiului, al puternicului detașa
ment de mineri din această 
zonă a țării, să vă aduc, mult 
stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, un călduros 
omagiu pentru neobosita acti
vitate pusă în slujba progresu
lui multilateral al patriei, ridi
cării necontenite a nivelului de 
trai material și spiritual al 
poporului, instaurării pe planeta 
noastră a unui climat de pace 
și bună înțelegere între po
poare.

Raportez actualei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale că 
minerii din Lupeni, alături de 
ceilalți mineri ai Văii Jiului, 
acționează cu responsabilitate 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
oelui de-al optulea cincinal, a- 
ceasta însemnînd un plus la 
producția de cărbune. în pri
mul trimestru din acest an. de 
10 mii tone, concomitent cu Îm
bunătățirea substanțială și a 
celorlalți indicatori de eficientă 
economică.

Beneficiind da sprijinul per
manent pe care ni-1 acordați, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. folosind mai 
bine moderna bază tehnico-ma- 
terială de care dispunem, am 
reușit să obținem o producție 
tot mai mare de cărbune.

Au fost relevate apoi efor
turile depuse și rezultatele ob
ținute in direcția perfecționării 
procesului de producție din 
subteran, creșterii productivi
tății muncii, reducerii consu
murilor materiale și energetice, 
punerii in funcțiune a noi com
plexe mecanizate.

niei publice în combaterea ma
nifestărilor antisociale, comisii
le de judecată au un important 
rol educativ-preventiv, de for
mare a conștiinței juridice so
cialiste a oamenilor muncii, a 
tuturor cetățenilor.

în cei aproape 20 de ani de la 
crearea lor, comisiile de judeca
tă au desfășurat o însemnată 
activitate de prevenire a săvir- 
șirii unor manifestări antisocia
le, au soluționat un număr mare 
de cauze privind abateri, litigii 
civile și de muncă și au reușit

Referindu-se, In continuare, la 
acțiunile constructive întreprin
se de România socialistă, de 
președintele Nicolae Ceaușescu 
pentru înfăptuirea dezarmării, 
și in primul rînd a dezarmării 
nucleare, pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte, 
fără arme și fără războaie, vor
bitoarea a spus : Strălucite
le contribuții ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
căilor de soluționare a mari
lor probleme ale contempora
neității, soliile de pace și cola
borare pe care le-a întreprins 
in țări de pe toate continentele, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au adus României 
socialiste multi prieteni, pre
țuirea și admirația popoarelor 
lumii, un prestigiu internațional 
fără precedent.

în încheiere a fost exprimat 
angajamentul oamenilor muncii 
brăileni de a nu precupeți nici 
un efort pentru Înfăptuirea ho
tărîrilor Congresului al XIII- 
lea al partidului, a obiectivelor 
noii revoluții agrare, pentru în
florirea neîncetată a patriei 
noastre socialiste.

MARCHIS
In continuare, vorbitorul a 

spus : în această lună ne-am 
confruntat cu unele probleme 
care au diminuat realizările 
zilnice de producție. Măsurile 
concrete pe care le-am stabilit 
pentru mai buna organizare a 
producției și a muncii vor asi
gura ca minusul din luna apri
lie să fie recuperat, iar, la ni
velul trimestrului doi, planul să 
fie realizat și chiar depășit. 
Vom acționa pentru sporirea 
producției și a productivității 
muncii, pentru instaurarea unui 
climat de exigență și răspun
dere, individuală și colectivă, 
față de îndeplinirea planului, 
pentru aplicarea fermă a nou
lui mecanism economico-finan- 
ciar, a principiilor autocondu
cerii și autogestiunii.

Permiteți-mi ca de la tribu
na Marii Adunări Naționale — 
a spus în încheiere vorbitorul — 
să exprim deplina adeziune a 
minerilor din Valea Jiului la 
politica externă, principială și 
constructivă, a partidului și sta
tului nostru. Sintem mindri că 
inițiativele și acțiunile de larg 
răsunet internațional ale Româ
niei socialiste, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, consacrate 
rezolvării marilor probleme ale 
lumii contemporane, apărării 
dreptului suprem al oamenilor 
la pace, la viață, au adus 
României un binemeritat pres
tigiu de „Țară a păcii".

Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu. că mi
nerii din Lupeni, din Întregul 
bazin carbonifer al Văii Jiu
lui vor acționa cu toate for
țele, cu înalt spirit revoluționar 
și responsabilitate muncitoreas
că pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan, pentru a 
intimpina Conferința Națională 
a partidului cu noi și tot mai 
mari realizări.

împăcarea părților in numeroa
se litigii sau cauze privind 
unele fapte penale cu un grad 
redus de pericol social, contri
buind astfel la educarea cetățe
nilor in spiritul respectării le
gilor țării și a normelor de con
viețuire socială.

Prin proiectul de lege întoc
mit pe baza indicațiilor deose
bit de prețioase ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, se propune 
extinderea competenței și lăr
girea componenței comisiilor de 
judecată pentru a se realiza o 
participare tot mai largă a oa-

(Continuare in pag. a IV-a)
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menilor muncii la activitatea de 
înfăptuire a justiției.

Astfel, comisiile de judecată 
vor încerca împăcarea pârtilor 
și pentru infracțiunile de aban
don de familie, nerespectarea 
măsurilor privind încredințarea 
minorului și tulburarea folosin
ței locuinței, fapte penale cu un 
grad mai redus de pericol so
cial, in cazul cărora comisiile, 
prin exercitarea acțiunii lor e- 
ducative si de influențare, vor 
putea determina împăcarea păr
ților, evitarea unor procese pe
nale și restabilirea de relații 
normale între părți.

De asemenea, ținind seama de 
experiența dobindită în soluțio
narea litigiilor de muncă, se 
propune să se dea în compe
tența comisiilor judecarea' unor 
astfel de litigii al căror obiect 
are o valoare de pînă la 10 000 
lei, in loc de 5 000 lei cit este 
prevăzut în prezent.

în vederea sporirii eficienței 
preventiv-educative șl social- 
recuperatorii a minorilor între

Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale asupra Proiectului de lege 
pentru modificarea și completarea legii nr. 59 din 1968 privind comisiile de judecată

Mult iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși deputat!.

Comisiile permanente de spe
cialitate ale Marii Adunări Na
ționale. examinînd și dezbătînd 
Proiectul de lege pentru modi
ficarea si completarea Legii nr. 
59/1968 privind comisiile de ju
decată. constată că această re- 
glefnentare se înscrie în cadrul 
botărîrllor Congresului al XIII- 
lea al partidului și al orientă
rilor trasate de secretarul ge
neral al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România,

Din cuvîntul participantilor la dezbateri
CUVINTUL DEPUTATULUI 

ION SAVU
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă 

Elena Ceaușescu.
Stimate tovarășe și stimați 

tovarăși deputați,
înscrierea pe ordinea de zi a 

actualei sesiuni a înaltului fo
rum legislativ suprem al țării 
a proiectului de lege pentru 
modificarea și completarea Le
gii privind comisiile de jude
cată constituie o nouă expresie 
a preocupării constante a 
conducerii partidului și statului 
nostru, a dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, pentru 
adincirea continuă a democra
ției muncitorești revoluționare 
in toate sectoarele activității 
economice și sociale.

în cele aproape două decenii 
de activitate, comisiile de jude
cată, ca organe obștești de in
fluențare și jurisdicție, au 

14 și 18 ani care săvtrșesc fapte 
prevăzute de legea penală, s-au 
stabilit limitele duratei măsurii 
educative a Încredințării aces
tor minori colectivelor de mun
că sau învățătură intre unu 
și doi ani. Totodată, sint pre
văzute răspunderile colectivelor 
cărora le sint încredințați mi
norii, îndatoririle părinților sau 
ale ocrotitorilor legali, precum 
și obligațiile minorilor privind 
respectarea regulilor stricte de 
disciplină și comportare ce 
le-au fost stabilite de comisiile 
de judecată.

în proiect «e prevede că, 
pentru minorii între 14 și 18 ani 
ce săvîrșesc fapte penale de
osebit de grave, competenta de 
soluționare a cauzelor revine, 
ca și in prezent, instanței de 
judecată, care va lua față de 
minori măsurile educative pre
văzute de lege.

în scopul asigurării continui
tății, al unei cit mai bune 
funcționări a comisiilor de ju
decată. precum și al valorifi
cării mai depline a experienței 
și cunoștințelor dobindite în 

prezentat de tovarășul IOAN SĂLĂJAN, 
președintele Comisiei constituționale și juridice

tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu 
privire la adîncirea și lărgirea 
continuă a democratismului so
cietății noastre socialiste.

Comisiile apreciază că modi
ficările si completările cuprin
se în proiectul de lege vor con
tribui la creșterea aportului co
misiilor de judecată .în ce pri
vește apărarea integrității pro
prietății socialiste. întărirea or
dinii si disciplinei, respectarea 
strictă a îndatoririlor cetățeni
lor fată de familie și societa

adus o contribuție importantă 
la educarea oamenilor muncii 
in spiritul respectării hotărîri- 
lor de partid și de stat, a legi
lor țării, statornicind aplicarea 
normelor eticii și echității so
cialiste, a regulilor de convie
țuire socială, pentru apărarea 
și dezvoltarea proprietății so
cialiste. pentru întărirea ordi
nii și disciplinei în unitățile 
socialiste, in întreaga viată 
socială.

Referindu-se la propunerile 
de modificare făcute, vorbi
torul a subliniat că ele sint im
puse de profundele transfor
mări care au Ioc în societatea 
noastră, ca urmare a înfăptuirii 
neabătute a politicii partidului 
și statului, a obiectivelor de 
dezvoltare multilaterală a pa
triei stabilite de cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului 
și contribuie la lărgirea atri
buțiilor comisiilor de judecată 
în soluționarea unor litigii și 

activitatea lor, s-a prevăzut 
prelungirea de la 2 la 4 ani a 
perioadei pentru care sînt aleși 
membrii comisiilor, precum și 
sporirea de la 5 la 9 a numă
rului acestora.

Tot astfel, in vederea îmbu
nătățirii activității de îndruma
re a comisiilor, se propune lăr
girea componenței Comisiei 
centrale pentru organizarea și 
functionarea comisiilor de ju
decată și instituirea la nivelul 
Județelor și al municipiului 
București a unor colective de 
instruire și îndrumare unitară 
formate din reprezentanți pe 
plan local ai ministerelor și 
celorlalte organe care fac parte 
din Comisia centrală.

Proiectul de lege prevede și 
dispoziții referitoare la solutio
narea cauzelor aflate în curs de 
urmărire penală sau de jude
cată. în raport de modificările 
aduse competentei comisiilor ds 
judecată.

Stimate tovarășe deputate. 
Stimați tovarăși deputați.
Prin modificările și completă

te. formarea si dezvoltarea unei 
atitudini corecte fată de ordi
nea de drept și legile tării. De 
asemenea, proiectul de lege re
flectă grija deosebită ce se 
acordă minorilor care au săvîr- 
sit fapte penale, conținînd pre
vederi menite să contribuie la 
educarea lor in spiritul respec
tării legalității si moralei socia
liste.

în cadrul dezbaterilor s-a re
liefat faptul că extinderea ca
racterului reprezentativ si a sfe

abateri de la regulile de con
viețuire socială.

Vă rog să-mi permiteți — g 
spus vorbitorul — să exprim 
deplinul acord cu propunerile 
de modificare a Legii privind 
comisiile de judecată si să asi
gur Marea Adunare Națională 
că și în continuare vom desfă
șura o muncă susținută pentru 
cunoașterea de către toți oa
menii muncii a prevederilor le
gilor și vom sprijini activitatea 
acestor organisme obștești in 
aplicarea fermă a legilor, în 
creșterea contribuției lor la asi

CUVINTUL DEPUTATEI
ELENA ENCUTESCU

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați și 
Invitați,

Vă rog să-mi permiteți să 
exprim acordul deplin fată de 

rile propuse in proiect se pre
văd noi și importante sarcini 
pentru comisiile de judecată, 
ele fiind chemate să contribuie 
în mai mare măsură la crește
rea conștiinței juridice socia
liste a cetățenilor, la întărirea 
legalității, la crearea unui cli
mat de ordine și disciplină in 
unitățile în care își desfășoară 
activitatea, asigurîndu-se. tot
odată, lărgirea cadrului de 
participare a oamenilor muncii 
la înfăptuirea justiției.

Ținind seamă de faptul că 
prin modificările șl completă
rile propuse proiectul, în for
ma prezentată, aduce importan
te îmbunătățiri în competența, 
componenta și activitatea co
misiilor de judecată ce vor 
contribui la creșterea rolului 
lor de organe obștești în rea
lizarea sarcinilor de mare răs
pundere cu care sint învestite 
de partidul și statul postru, vă 
rog, stimate tovarășe deputate 
și stimați tovarăși deputați, să-l 
aprobați, dindu-i putere de 
lege.

rei de competentă a comisiilor 
de judecată stabilite prin noua 
reglementare va fi de natură 
să ducă la sporirea rolului, im
portantei și eficientei acestor 
organisme obștești de influen
țare și jurisdicție. Pe acedași 
linie se înscriu și prevederile 
referitoare la constituirea, la ni
velul județelor și al municipiu
lui București, a unor colective 
însărcinate cu instruirea și în
drumarea unitară a activității 
comisiilor de judecată.

Ca urmare, comisiile avizea
ză favorabil, in unanimitate, 
proiectul de lege si propun a- 
doptarea lui de către Marea 
Adunare Națională in forma în 
care a fost prezentat.

gurarea in fiecare unitate a 
unei atmosfere de mundă 
propice realizării planului in 
industrie și agricultură, precum 
și in celelalte sectoare de acti
vitate. Folosesc acest prilej 
pentru a vă asigura, mult stima
ta tovarășe secretar general ăl 
partidului, președinte al Repu
blicii. că oamenii muncii , din 
județul Alba sint ferm hotăriți 
să acționeze cu dăruire și pa
siune revoluționară pentru 
realizarea integrală a sarcinilor 
de plan pe acest an și pe între
gul cincinal.

j
proiectul de lege pentru modi
ficarea și completarea Legii 
privind comisiile de judecată 
supus dezbaterii Marii Adunări 
Naționale ce reflectă în mod 
strălucit caracterul știfritific și 
realist al legislației noastre so
cialiste. al cadrului larg demo
cratic de participare a oame

nilor muncii la conducerea În
tregii societăți, la care o con
tribuție de o inestimabilă va
loare a adus-o secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eminentul 
nostru conducător. cel mai 
iubit fiu al națiunii, ctitorul 
României moderne, eroul neîn
fricat al poporului român în 
lupta pentru triumful năzuințe
lor de prosperitate, indepen
dență. libertate și pace.

Cu deosebit respect aducem 
un înalt omagiu mult stimatei 
tovarășe Elena Ceaușescu.. mi
litant de frunte al partidului și 
statului nostru. savant de 
largă recunoaștere internațio
nală, pentru contribuția ge
neroasă ne care o aduce la 
progresul științei. învătămîntu- 
lui si culturii românești.

Beneficiind direct și perma
nent de ajutorul dumneavoas
tră inestimabil, mult 'stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
puternic mobilizați de orientă
rile si îndemnurile adresate cu 
prilejul vizitei de lucru efec
tuate în județul Mehedinți, toți 
oamenii muncii sînt angajați cu 
toate forțele pentru îndepli
nirea Sarcinilor de plan din a- 
cest an hotărltor al celui de-al 
optulea cincinal.

Referindu-se la comisiile de 
judecată din întreprinderile, in

CUVINTUL DEPUTATULUI 
PANTELIMON UNGUREANU

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarăși Elena 
Ceaușescu,

Stimaji tovarăși deputați,
Vă rog să-mi Îngăduiți ca, tn 

numele colectivului de oameni 
ei muncii de la Combinatul 
chimic Rimnicu Vllcea, al tutu
ror locuitorilor viloeni, să ex
prim profunda noastră recunoș
tință și deosebitul respect fată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru activitatea și gîndirea sa 
revoluționară, puse in slujba 
dezvoltării și propășirii patriei, 
pentru preocuparea constantă 
pe care o consacră perfecționă
rii conducerii și organizării în
tregii noastre vieți ec-onomico- 
sociale.

Expresie a democratismului 
orînduirii noastre socialiste, 
proiectul de lege pentru modi
ficarea și completarea Legii 
privind comisiile de judecată 
reglementează un domeniu im
portant al relațiilor sociale, 
contribuind, lntr-o măsură tot 
mai mare, la formarea și dez
voltarea conștiinței juridice a 
oamenilor. Ca organe obștești 
de influențare și judisdictie, 
cele peste 400 comisii de jude
cată din județul Vilcea aduc o 
contribuție de seamă la activi
tatea de prevenire a abaterilor 
de la normele eticii și echității 
socialiste, la educarea cetățeni
lor în spiritul promovării unei 
atitudini înaintate față de mun
că, la apărarea și întărirea 
proprietății obștești, la înfăp
tuirea legalității socialiste.

Prin activitatea politico-edu- 
cativă, prin formele de influen
țare a conștiinței și comporta

stituțiile și unitățile agricole, 
din județul Mehedinți, vorbi
toarea a arătat că acestea au 
căpătat o largă experiență și 
autoritate, se bucură de un real 
prestigiu in rîndurile tuturor 
oamenilor muncii, aduc o con
tribuție de*  seamă la îmbună
tățirea stării de ordine si dis
ciplină. la apărarea și dezvol
tarea proprietății socialiste, 
crearea unei opinii de masă 
împotriva celor care intră sub 
incidența legii. Modificările și 
completările aduse Legii privind 
comisiile de judecată — a sub
liniat vorbitoarea — contri
buie la extinderea competentei 
acestora, la sporirea rolului și 
eficientei activității acestor or
ganisme ale democrației noastre 
socialiste.

Exprimînd. încă o dată, acor
dul deplin cu proiectul legii 
supuse dezbaterii și aprobării 
Marii Adunări Naționale, vă a- 
sigur. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din județul Mehedinți 
sînt hotărîti să acționeze cu dă
ruire si abnegație revoluționa
ră pentru realizarea planului în 
profil teritorial pe acest an și 
ne Întregul cincinal, să Intlm- 
pine Conferința Națională a 
partidului cu noi si însemnate 
succese în muncă.

mentului oamenilor, s-a asigu
rat scăderea numărului cauzelor 
prezentate la comisiile de ju
decată.

Referindu-se In continuare la 
rezultatele obținute pe linia re
ducerii abaterilor, a litigiilor de 
muncă, încălcărilor legilor șl 
instrucțiunilor tn vigoare, pre
cum și la unele lipsuri mani
festate tn activitatea unor co
misii de judecată, vorbitorul a 
spus : Avînd tn vedere că in 
actuala etapă de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării, așa cum 
a subliniat, in repetate rînduri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. se 
impune întărirea și mai puter
nică a legalității socialiste, a 
ordinii și disciplinei, susțin cu 
toată convingerea prevederile 
cuprinse în proiectul de lege 
supus spre dezbatere șl adopta
re în actuala sesiune a Marii 
Adunări Naționale, privind Îm
bunătățirea și perfectionarea 
activității comisiilor da jude
cată.

Potrivit noilor reglementări, 
se lărgesc atribuțiile comisiilor 
de judecată, majorlndu-se. tot
odată, plafonul valoric al liti
giilor de muncă ce intră în 
competența acestora, tn consens 
cu sporirea rolului opiniei pu
blice, al colectivităților tn re
glementarea propriei activități, 
tn conducerea și autoconducerca 
activității economico-sociale.

Vă rog să-mi îngăduiți, mult 
stimate și iubite tsovarășe 
Nicolae Ceaușescu, «ă vă asigur 
că întregul personal muncitor 

' de la Combinatul chimic din 
Rimnicu Vilcea, toți locuitorii 
județului nostru nu vor precu
peți nici un efort pentru a 

transpune tn viață prețioasele 
dumneavoastră indicați! și o- 
rientări în vederea perfecțio
nării legislației și Întăririi le

CUVINTUL DEPUTATULUI 
MIHAI ALEXA

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați,
In numele alegătorilor pe care 

Ii reprezint In forumul legisla
tiv suprem al țării, al tuturor 
oamenilor muncii din județul 
Botoșani, exprim sentimentele 
de profundă stimă și recunoș
tință pentru strălucita dum
neavoastră activitate, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pusă in sluj
ba ridicării României pe noi 
trepte de progres și civilizație, 
a creșterii continue a prestigiu
lui său în lume.

Referindu-se la noile propu
neri In legătură cu modificarea 
Legii privitoare la comisiile de 
judecată, care au In vedere per
fecționarea activității acestor 
organisme In concordanță cu 
transformările ce au avut loc în 
societatea noastră, cu experiența 
dobîndită de aceste organisme 
în apărarea avuției obștești și 
întărirea climatului de ordine și 
disciplină, vorbitorul a subli
niat că acestea pun în evidentă 
viabilitatea tezelor și orientări
lor partidului, ale- secretarului 
său general că, pe măsura îna
intării țării spre comunism, tot

CUVINTUL DEPUTATEI 
ȘTEFANIA IONESCU

Mult stimate tovarășa 
Nicolae Ceaușescu,

Mult iubită și stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați.
Propunerile pentru modifi

carea Legii nr. 59 din 1968 se 
înscriu în ansamblul preocupă
rilor partidului. ale dum
neavoastră. mult stimate tova
rășe secretar general, de a per
fecționa continuu cadrul legal 
în care oamenii muncii parti
cipă nemijlocit la soluționarea 
problemelor fundamentale ale 
obștii noastre, la conducerea 
societății românești. De-a lun
gul celor aproape 20 de ani de 
activitate, pe baza prevederilor 
legislației actuale, comisiile de 
judecată au contribuit la întă
rirea ordinii si disciplinei in 
muncă, apărarea proprietății 
socialiste, a regulilor de con
viețuire socială, și. tn același 
timp, la scutirea părților afla
te In litigiu de cheltuieli ma
teriale și pierdere de timp.

Avind in vedere rolul deose
bit al acestor organe obștești 
prin care cetățenii participă la 
influențarea opiniei publice, la 
crearea unor atitudini înainta
te. demne față de muncă șl 
viată. Comitetul executiv al 
Consiliului popular al județu
lui Teleorman a acordat o a- 
tentie deosebită asigurării unor 
condiții corespunzătoare desfă

galității socialiste, apărării șl 
dezvoltării proprietății de stat 
și cooperatiste, a avuției noas
tre naționale.

mai multe din atribuțiile jurîs- 
dicționale ale organelor de stat 
trec în competența directă a oa
menilor muncii, in calitatea lor 
de proprietari, producători și 
beneficiari.

Dată fiind necesitatea obiecti
vă a acestor modificări, Îmi ex
prim deplinul acord cu ele și 
asigur Marea Adunare Naționa
lă că vom face totul pentru 
creșterea continuă a rolului și 
autorității comisiilor de jude
cată in fiecare colectiv de mun
că, pentru înfăptuirea în viață 
a hotăririlor adoptate de către 
cel de-al XIII-lea Congres al 
partidului nostru.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : Vă raportăm, mult sti
mate și iubite tovarășe secretar 
general, că, în spiritul orientări
lor și indicațiilor dumneavoas
tră, toți oamenii muncii din în
treprinderea în care îmi desfă
șor activitatea — Electrocontact- 
Botoșani — sînt ferm hotărîti să 
acționeze cu dăruire șl răspun
dere pentru realizarea integrală 
a sarcinilor de plan la producția 
fizică, și în primul rind a ex
portului, pentru a ne spori con
tribuția. alături de întregul 
popor, la înfăptuirea Programu
lui partidului și a întimpina cu 
noi fapte de muncă Conferința 
Națională a partidului.

șurării activității comisiilor de 
judecată.

Propunerile privind creșterea 
numărului membrilor comisiilor 
de judecată, precum și alegerea 
membrilor acestora la o peri
oadă mai mare de timp sînt 
de natură să confere o mai 
mare continuitate și stabilitate 
activității acestor organisme 
obștești. De asemenea, extin
derea competentei comisiilor de 
judecată este de natură să spo
rească si mai mult rolul edu
cativ al comisiilor de judecată, 
să apropie actul de justiție de 
locul de muncă sau de domi
ciliul părților, să asigure solu
tionarea cu operativitate a 
unor litigii și normalizarea re
lațiilor intre părți.

Pornind de la aceste conside
rente — a spus vorbitoarea — 
mă declar Intru totul de acord 
cu proiectul de lege supus dez
baterii noastre, cu convingerea 
fermă că prevederile sale se 
înscriu pe linia măsurilor sta
bilite de conducerea de partid 
si de stat nentru sporirea gra
dului de participare a maselor 
de oameni ai muncii la rezol
varea problemelor colectivității 
unde trăiesc și muncesc. îmi 
exprim totala adeziune la pro
iectul de lege prezentat si îl 
votez cu încrederea deplină că 
noile reglementări vor contri
bui din plin la perfectionarea 
activității în domeniul pentru 
care au fost elaborate.

Sondajul ^||)t6ii 
in actualitatea 

economică

Ne mal despart puține zile de marea sărbătoare a muncii de la 1 Mai.
In aceste zile, in întreaga țară toți oamenii muncii acționează energic, cu 
fermitate și dăruire pentru îndeplinirea ritmică, exemplară, la toți indi
catorii a sarcinilor de plan pe acest an, pentru obținerea de noi și presti
gioase succese in întrecerea socialistă. O atenție prioritară trebuie acor
dată acum, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. ai P.C.R., realizării ritmice, integrale și la un inalt nivel calitativ 
a producției destinate exportului.

în sondajul de azi al „Scinteii", efectuat in două importante unități 
Industriale din municipiul București și Zalău, ne-am propus să urmărim 
următoarele probleme :

1. Care este stadiul realizării planului la export 7
2. Ce măsuri se întreprind pentru onorarea ritmică, Integrală a con

tractelor încheiate cu partenerii externi ?
3. Cum se acționează pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ, a 

competitivității produselor oferite la export ?

SE LUCREAZĂ LA COMENZILE 
DIN LUNA MAI

întreprinderea „Timpuri nol“ din 
Capitală. Iată bilanțul activității 
acestui colectiv în domeniul expor
tului : • Planul la export pe 
primul trimestru din acest an a 
fost realizat in proporție de 101,6 
la sută. • Peste 20 la sută din pro
dusele realizate aici — electrocom- 
presoare, compresoare, motoare die
sel de 120 CP, piese de schimb — 
sînt destinate unor firme străine din 
peste 15 țări ale lumii. • Toate co
menzile de export pe aprilie au fost 
onorate în avans cu 1 zile, creîn- 
du-se premise pentru realizarea su
plimentară in această lună a unui 
număr insemnat de produse.

Care este secretul acestor rezulta
te de prestigiu ? Așa cum aveam să 
constatăm pe parcursul documentă
rii, nimic altceva decît o preocupare 
constantă a întregului colectiv pen
tru calitate, fiabilitate, promptitudine 
in livrări.

— Intr-adevăr, produsele care 
poartă marca „Timpuri noi“ sint tot 
mai mult solicitate Ia export — ne 
spune inginerul Nicolae Marin, direc
torul unității. Pentru noi, exportul 
a fost și reprezintă și acum priorita
tea nr. 1. Acordăm o mare atenție 
realizării la termen și în condiții de 
calitate ireproșabilă fiecărui produs. 
Totuși, numai prin promptitudine nu 
te poți menține pe piața externă. 
Mai intii de toate, importante sint 
calitatea, competitivitatea produse
lor. Din acest punct de vedere se cu
vine remarcat că, împreună cu co
misia de export, am urmărit ca toate 
produsele noastre să fie executate 
„la micron", să fie temeinic contro
late și testate pe standuri, astfel in
cit să fie competitive cu cele mai 
bune produse de acest tip executate 
pe plan mondial. Că am reușit acest 
lucru o demonstrează cel mal bine 
atit faptul că de mult timp pe adre

EXPORTUL - realizat integral,
la un înalt nivel calitativ!

sa unității nu au sosit nici nn fe! de 
reclamați! privind calitatea, cit și 
solicitările crescinde la export. în 
plus, se cuvine subliniat faptul că, 
printr-o judicioasă activitate de 
„service", prin asigurarea promptă 
cu piese de schimb, întreprinderea 
noastră s-a impus ca un furnizor 
serios, care răspunde oricărei solici
tări adresate de partenerii străini.

Pentru ca sarcinile la export să fie 
îndeplinite exemplar, la toate locu
rile de muncă, incepînd de la apro
vizionarea tehnico-materială, pregă
tirea fabricației șt pînă la ambalarea 
produselor, activitatea se desfășoară 
Intr-o ordine și disciplină desăvirși- 

Echipa de montori condusă de maistrul Dumitru Florescu de la întreprinderea „Timpuri noi" execută ultimele 
verificări la un nou lot de motocompresoare de capacitate medie destinate exportului

Foto : E. Dichiseanu

te. Practic, Întreaga producție este 
realizată la cele mai înalte cote ca
litative ; de aceea nici nu se fac di
ferențe intre producția destinată be
neficiarilor interni și cea pentru 
partenerii externi. In cazuri deose
bite insă sint stabilite măsuri 
tehnico-organizatorice suplimentare. 
Este vorba de acele situații în care 
anumiți parteneri solicită livrarea 
unor produse într-un termen foarte 
scurt sau contractele prevăd clauze 
speciale de vopsire, ambalare ș.a.

— Cum se procedează în asemenea 
cazuri ?

— Lucrăm în schimburi prelungite, 
pe formații specializate pînă lă fi
nalizarea comenzii, respecting cu 
strictețe toate solicitările parteneri
lor străini — ne-a spus tovarășul 
Ionel Radu, secretar adjunct al co
mitetului de partid. De altfel, 
planul Ia export pe această lună a 
fost nu numai îndeplinit, ci și de
pășit, livrîndu-se partenerilor de 
peste hotare o gamă largă de mo
toare diesel șl electrocompresoare.

MASURI DE INTENSIFICARE 
A ACTIVITĂȚII 

PE FLUXUL TEHNOLOGIC
De la bun început se cuvine sub

liniat faptul că la întreprinderea de 

prelucrare a lemnului din Zalău pro
ducția destinată exportului a fost 
realizată ritmic, integral și în con
diții de calitate ireproșabilă lună de 
lună de la începutul acestui an. Un 
prim și foarte serios argument al 
bunelor rezultate obținute in activi
tatea de export îl reprezintă faptul 
că pînă acum s-a asigurat acope
rirea cu contracte la export în pro
porție de sută la șută. Menționind că 
ponderea exportului reprezintă 35 la 
sută din totalul producției, directo
rul întreprinderii, Corneliu Halmaghi, 
ne-a prezentat principalii factori 
care au concurat la contractarea din 
timp a producției de export.

— Calitatea produselor noastre, 
continua lor înnoire potrivit celor 
mai inalte exigențe ale pieței in
ternaționale au influențat decisiv 
contractarea producției de export pe 
anul în curs. Prezența produselor la 
diverse tirguri, contractele directe cu 
partenerii străini, execuția unor pro
duse funcționale și cu un design plă
cut au contribuit Ia creșterea volu
mului exportului, cu deosebire spre 
firme din țările nordice.

— Asigurarea din vreme cu con
tracte a facilitat, indiscutabil, o mai 
bună organizare a producției și a 
muncii, pregătirea temeinică a fa
bricației...

— Evident, contractele fiind în
cheiate încă din anul trecut, am luat 
o serie de măsuri care să ducă Ia 
realizarea în mod ritmic a planului 
la export încă din primele zile ale 
anului. Am în vedere măsurile pri
vind aprovizionarea tehnico-mate
rială, pregătirea utilajelor, organiza
rea fluxului productiv potrivit sarci
nilor eșalonate din timp și pe sectoa
re de activitate. In prezent, potrivit 
programului întocmit de comisia de 
export din întreprindere, fiecare sec
ție, atelier sau formație știe precis 
ce are de executat pină la sfirșitul 
anului.

Astfel, au fost profilate pentru 
producția de export secția a II-a de 
la F'abrica de mobilă din Șimleu Sil- 
vaniei și secțiile I și II de la Fabrica 
de mobilă din Zalău, o secție spe
cializată în producția de scaune.

...Secția II mobilă corp. Aici dis
cutăm cu maistrul Alexandru Ineeu, 
care ne spune : „Pentru a asigura 
stocul de semifabricate, agregatul de 
furniruit cant lucrează fără întreru
pere". în secția ambalare — o ordine 
desăvirșită, grijă și atenție sporite. 
La fiecare două zile, comisia de ex
port analizează stadiul realizării 
fiecărei comenzi în parte și urmă
rește cum sint respectate condițiile 
impuse de partenerii străini.

— De ce așa des ?
— Avem o mică întîrziere la re

alizarea unei comenzi — ne spu
ne Emanoil Maghiara, secretarul 
comitetului de partid din între
prindere — și. potrivit graficului în
tocmit, in cel mai scurt timp ea 
trebuie recuperată, pentru a ne în
cadra riguros in termenul de livrare. 
Măsurile tehnico-organizatorice pe 
care le-am luat, capacitatea de mo
bilizare a colectivului nostru ne dau 
garanția că ne vom onora integral 
toate comenzile încheiate cu parte
nerii externi. Participînd la o scurtă 
ședință operativă, în secția mobilă 
corp II, la care se afla de față și 
conducerea întreprinderii, s-a găsit 
imediat soluția recuperării rămîneri- 
lor în urmă : intensificarea activi
tății în sectorul semifabricate, pen
tru creșterea volumului de plăci 
lemnoase. Stocul de semifabricate 
va diminua pierderile de timp 
înregistrate la uscare și va permite 
să se realizeze un avans de 10 zile 
pentru efectuarea celorlalte ope
rații.

— Sint de semnalat și unele greu
tăți pe care le-am întîmpinat in 
aprovizionarea tehnico-materială, 
ne-a spus directorul întreprinderii. 
Pentru aceasta, furnizorii noștri și 
în special C.I.L. Pipera’ București. 
C.C.H. Zămești, Fabrica Ghimbav 
și C.P.L. Piatra Neamț trebuie să 
ne sprijine. Jivrindu-ne neintîrziat 
plăcile de PAL cașerat, confecțiile 
de carton și PFL-ul emailat. în ce 
ne privește, sintem pregătiți din 
toate punctele de vedere să onorăm 
contractele și comenzile la export la 
termenele stabilite și la un înalt 
nivel calitativ.

Gheorqhe TONIȚĂ 
Euqen TEGLAȘ

( Fapte, imjialive. preocupâri\

DIN JUDEȚELE ȚĂRII

brașov Constructori la înălțime
Așa cum relatam în 

articolul „Zilele și 
nopțile fierbinți ale 
șantierului", apărut in 
ziarul „Scînteia" din 27 
octombrie 1986, în ur
ma secetei prelungite 
din anul trecut, debi
tul de apă potabilă pe 
care-1 primea muni
cipiul Brașov scăzuse 
atit de mult, încit de
venise neoesară înoe- 
perea și finalizarea i- 
mediată a unor noi lu
crări de captare și a- 
ducțiune. Datorită u- 
nei exemplare mobili
zări, a dăruirii cu oa
re au acționat con
structorii celor 10 uni
tăți implicate in exe
cutarea conductei de 
aducțiune Prejmer — 
Brașov, în lungime de 
peste 20 kilometri, a- 
cest prim obiectiv al 
lucrărilor stabilite a 
fost finalizat intr-un 
timp record de numai 
o lună de zile, com- 
pensindu-se în felul 
acesta, parțial, debitul 
de apă pe care nu-1 
mai putea asigura la
cul de acumulare de 
pe riul Tărlung. Toto
dată, au înoeput alte 
două lucrări importan
te. Este vorba de pu
nerea în valoare a 
două noi fronturi de 
captare din sursa frea
tică a Cimpiel Birsei, 
in zona comunei Sin- 
petru și, respectiv, de 
noi amenajări în per 
rimetrul lacului de a- 
cumulare de pe Tăr
lung.

— Deși în timpul 
iernii condițiile de 
muncă au fost deose
bit de aspre, datorită 
gerurilor mari — ne-a 
spus dr. ing. Horia 
Coman, directorul ge
neral al Grupului în
treprinderilor de gos
podărie comunală și 
jocativă Brașov — lu
crătorii formațiilor de
plasate aici de către 
întreprinderea de fo
raje pentru apă Bucu
rești au muncit de zor 
Ia forarea puțurilor de. 
mare adincime. Cu a- 
oeeași hotărîre au ac
ționat și acționează și 
constructorii celor do
uă conducte care vor 
lega puțurile de stația 
de pompare nr. 2, rea
lizată in prima etapă 
de întreprinderea de 
antrepriză construcții 
industriale montaje șl 
Trustul antrepriză ge
nerală construcții 
montaje. Constructorii 
celor două unități sînt 
hotăriți să încheie cit 
mai grabnic această 
lucrare, pentru ca, 
o dată puțurile forate, 
acestea să poată fi le
gate fără întîrziere la 
aducțiunea Prejmei; 
— Brașov.

Cu aceeași dăruire 
s-a acționat și se ac
ționează și pe celălalt 
front de lucru : lacul 
de acumulare de pe 
riul Tărlung, oare va 
rămîne și In viitor 
principala sursă de a-

limentare cu apă pota
bilă a Brașovului. 
Creat in 1975. lacul 
avea atunci o capaci
tate de 13,5 milioane 
metri cubi. Prin ridi
carea, cu doi ani in 
urmă, a unor stăvilare, 
a sporit această capa
citate cu 2 milioane 
metri cubi. Lucrările 
ce se execută acum 
aici urmăresc excava- 
rea a 2 milioane me
tri cubi pămint, ceea 
oe înseamnă o creștere 
a capacității lacului 
cu încă 2 milioane me
tri cubi de apă. Zeci 
de utilaje — excava
toare, buldozere, în
cărcătoare și autobas
culante grele — au lu
crat fără întrerupere 
din noapte pînă în 
noapte.

Așa cum ne spunea 
inginerul Temistocle 
Teodorescu, directo
rul Oficiului de gospo
dărire a apei Brașov, 
beneficiarul lucrării, 
datorită unei organi
zări ireproșabile a ac
țiunii, aceasta se des
fășoară la cotele cele 
mai inalte. Edilii bra
șoveni au in vedere, și 
un alt important o- 
biectiv pentru alimen
tarea cu apă a muni
cipiului : ridicarea u- 
nui baraj și formarea 
unui lac de acumulare 
pe piriul Gîrcin.

Nicolae MOCANU 
corespondentul 
„Scinteii"

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 29 aprilie (ora 21) — 2 mal 
(ora 21). In țară : Vremea va fi 
răcoroasă la începutul intervalului, 
apoi se va încălzi ușor, iar cerul va 
fi variabil. Ploi slabe izolate vor că
dea !n sud-estul tării. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu unele inten

sificări în sud-est în prima zi. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre zero $1 10 grade, mal coborîte în 
primele nopți, cînd se va mai produce 
brumă, iar cele maxime între 10 și 20 
de grade, local mai ridicate în regiu
nile vestice. In București : Vremea va 
fi răcoroasă la începutul intervalului, 
apoi se va încălzi ușor. Cerul va fi 
variabil, favorabil ploii de scurtă du
rată. Vîntul va sufla moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între 1 și 
4 grade, iar maximele între 15 și 
18 grade, mal ridicate la sfîrșit. în 
prima noapte — condiții de brumă.
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Pe toate suprafețele, pînă la ultimul hectar Apărarea libertății patriei
SEMĂNATUL -încheiat fără întîrziere!

Stadiul însămințării culturilor de primăvară
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Situația semănatului, pe total culturi, în procente pe județe, în seara zilei de 27 aprilie 
(Date comunicate de Ministerul Agriculturii)

© Au mai rămas de semănat:
-PORUMBUL PE 247000 HECTARE
- SOIA PE 47500 HECTARE
- FASOLEA PE 51000 HECTARE

® Timpul înaintat impune pretutindeni măsuri ferme 
pentru terminarea grabnică a semănatului pe toate suprafe
țele, potrivit structurii culturilor planificate

MUREȘ

In ritm intens, 
cu toată răspunderea 

pentru calitate
în unitățile agricole din județul 

Mureș, semănatul porumbului se află 
In stadiul final. Beneficiind de un 
timp bun de lucru, s-a acționat pe 
un front larg în toate unitățile, ceea 
ce a făcut ca în cursul a numai 
două zile sămînta să fie încorporată 
în sol pe mai bine de 12 000 hectare.

Ținînd seama de stadiul actual, al 
lucrărilor, cit și de faptul că insămîn- 
țările au fost încheiate într-un mare 
număr de unități, acum se pune un 
accent deosebit pe redistribuirea 
operativă a semănătorilor în unitățile 
în care, din cauza temperaturilor mai 
scăzute sau a ploilor, nu s-a putut 
lucra. Străbătind o bună parte din 
terenurile consiliului agroindustrial 
Sighișoara, unde porumbul ocupă o 
suprafață de 2 566 hectare, am înre
gistrat multe exemple ale hărniciei 
mecanizatorilor și cooperatorilor. Din 
cooperativele agricole Albești, Apold, 
Daneș, Vînători și Sighișoara, care au 
încheiat semănatul, semănătorile au 
fost redistribuite operativ în coopera
tivele agricole Archita, Daia. Țig- 
mandru și Nadeș. Această întraju
torare a făcut, bunăoară, ca la 
cooperativa agricolă Archita viteza 
de lucru să crească in cursul ulti
melor zile cu peste 20 hectare pe zi, 
iar în celelalte unități — cu circa 
10—12 hectare. Demn de retinut este 
și faptul că pentru respectarea 
strictă a tuturor normelor agroteh
nice, semănătorile date in sprijin lu
crau sub stricta supraveghere a unor 
jefi de ferme (sau chiar ingineri-

— Pe neobservate, această pri
măvară intirziată ne introduce 
direct in anticamera vacantelor esti
vale. E momentul, tovarășe PETRE 
ARITON, director general al Cen
tralei O.N.T. „Litoral", să vorbim 
despre vacanțele pe litoral ?

— Este. Și, ca un prim argument, 
vă informăm că. in spiritul tradi
ției din ultimii ani, sezonul estival 
va începe cu o repetiție — ca să 
mă exprim așa — cu turiști. Mai 
exact, în zilele de 1, 2 și 3 mai 
vom primi în stațiunile de pe țăr
mul Mării Negre peste 40 000 turiști. 
Cifra merită să fie reținută. Pe de 
o parte, pentru 'că ea reprezintă 
cea mai mare sosire de turiști în 
perioada dinaintea deschiderii ofi
ciale a sezonului turistic de vară. 
Pe de alta, pentru că ea sugerea
ză faptul că anul acesta pregătirile 
de ansamblu in cele 12 stațiuni ale 
rivierei românești s-au făcut mai 
temeinic și ele ne permit să fim 
gata de a primi oaspeți de la 
Început la aproape întreaga capaci
tate a litoralului.

— Ce înseamnă, concret, ci pre
gătirile de ansamblu pentru vacan
țele estivale ’S7 s-au încheiat ?

— înseamnă că — ofer citeva date 
statistice ce arată efortul făcut în 
această privință — din 252 de ho
teluri, 247 pot primi oaspeți ; că 
din 223 de vile, 212 sînt gata să 
facă urarea „Bine ați venit !“ ; că 
în toate cele 5 baze de tratament 
pregătirile sînt încheiate ; că din 
cei peste 1 600 000 mp de plajă, peste 
1 500 000 așteaptă să găzduiască, sub 
razele astrului, pe amatorii de „băi 
solare". Ceea ce înseamnă, sintetic 
vorbind, că pregătirile de ansamblu 
s-au încheiat.

— Ați vorbit de pregătirile de 
ansamblu, gospodărești, ale litora
lului. Care a fost nota lor domi
nantă 7 

șefi) din unitățile din care prove
neau semănătorile. Așa, de exem
plu. pe Nicolae Bădică, inginerul- 
șef al cooperativei agricole Daneș, 
l-am întilnit Ia cooperativa agrico
lă Țigmandru, iar Dumitru Vaida- 
sigan, inginerul-șef al cooperativei 
agricole Albești, supraveghea semă
natul la cooperativa agricolă Archi
ta. „Mă aflu aici — ne spune ingi
nerul-șef al cooperativei Albești — 
pentru că vrem ca. în acest an nici 
o unitate să nu diminueze cu nimic, 
din cauza unor lucrări de slabă ca
litate, producția medie pe consiliul 
nostru agroindustrial".

Cu aceeași răspundere se acțio
nează și în unitățile din consiliile 
agroindustriale Morăreni. Sovata, 
Miercurea Nirajului, Tîrnăveni ș.a., 
unde, în urma acțiunilor de întraju
torare, s-a reușit să se atingă viteze 
de lucru care să le permită înche
ierea grabnică a semănatului.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii”

VASLUI

Acțiuni largi 
de întrajutorare 

cu forțe mecanice
Deși ploile răzlețe au stînjenit 

desfășurarea lucrărilor, in județul 
Vaslui semănatul a continuat într-un 
ritm susținut. Iată cum se acționea
ză în unitățile consiliului agroindus
trial Vaslui. La C.A.P. Ferești se în
corpora sămința de porumb sub 
brazdă pe ultimele suprafețe. Pre
ședinta cooperativei, Maria Vădă- 
nescu, ne spune că, deși a plouat, 
semănatul se desfășoară în foarte

— De ctțiva ani. toate pregătirile 
dintre sezoane sînt îmbinate cu 
preocupările noastre de moderniza
re din mers — ca să mă exprim așa 
— a bazei materiale a litoralului.

litoral ’87: Primele argumente pentru vacanțele 
estivale oferite de gazde

Dacă pînă acum 10 ani eram pre
ocupați să construim cît mai mult, 
astăzi, în linii mari, putem spune 
că s-a încheiat procesul de defini
tivare a conturului arhitectonic al 
tuturor stațiunilor. Completări se 
vor mai face, dar, în mare, toate 
stațiunile sînt închegate ca „ființe" 
arhitectonice. Investițiile pe care le 
facem acum vizează în principal' ri- 

bune condiții. Și aceasta pentru 
că inginerul-șef al unității, Vasile 
Căpitanu, a controlat permanent 
starea terenului, identificînd par
celele unde se poate lucra. Tot pe 
ultimele zeci de hectare se efectua 
semănatul și în cooperativele agri
cole Vaslui, Laza, Tanacu, Lipovăț 
și-Văleni. Imediat, toate semănăto
rile devenite disponibile au fost 
transferate în cooperativele Mun
teni de Jos și Bogdana, pentru ca 
în cel mult trei zile să se în
cheie semănatul porumbului pe în
treaga suprafață a consiliului agro
industrial.

Datorită organizării superioare a 
muncii, măsurilor operative între
prinse de comandamentul agricol 
județean, s-a reușit ca răminerile 
în urmă înregistrate în județ din 
cauza ploilor să fie recuperate în cea 
mai mare parte, iar unele unități să 
și încheie această lucrare. Este vor
ba, după cum ne spunea inginerul 
Vasile Nucuță, directorul general 
al direcției agricole, de toate între
prinderile agricole de stat și de peste 
20 de cooperative agricole din con
siliile agroindustriale Huși. Mur- 
geni, Bîrlad, Vaslui și Dimitrie Can- 
temir. Aceasta demonstrează că. a- 
tunci cind se acționează cu răspun
dere și se controlează riguros cum 
se aplică măsurile adoptate, chiar 
in condiții mai dificile se poate lu
cra și repede și bine, la nivelul ca
litativ și de exigență cerut. Numai 
că exemplul acestora trebuie urmat 
imediat și de celelalte unități din 
consiliile agroindustriale Puiești, 
Codăești, Fălciu, Negrești și altele, 
unde realizările la semănatul po
rumbului sînt cu mult sub media pe 
județ. Prin măsurile de întrajuto
rare între unități și consilii agroin
dustriale, semănatul se poate Încheia 
într-un timp scurt în întreg județul.

Petru NECULA 
corespondentul „Scînteii”

dicarea gradului de confort și func
ționalitate al tuturor spațiilor de ca
zare și alimentație publică, dotarea 
lor la nivelul standardelor interna
ționale, astfel incit și din acest 

punct de vedere să ne înscriem în 
rindul celor mai apreciate gazde ale 
vacanțelor Iitoraliere. Practic, deși 
oaspeții vor fi primiți in aceleași 
hoteluri, vor constata că multe din 
ele — prin dotările cu mobilier nou, 
prin modificările de holuri. prin 
mochetări și prin crearea de noi 
servicii — vor arăta ca noi.

— Să trecem de la preocupările

URMA TI-LE 
EXEMPLUL
ASPIRA LA UN LOC DE

FRUNTE LA RECOLTA. In ul
timele zile, printr-o organizare 
temeinică a muncii în cimp, in 
unitățile agricole din județul 
Sibiu au fost realizate viteze 
sporite la însămînțarea porum
bului. Ca atare, au fost recupe
rate. in bună parte, întirzierile 
generate de ploile căzute timp 
de trei zile la începutul săptă- 
mînii. oloi binevenite, care au 
completat deficitul de apă din 
sol. în consiliul agroindustrial 
Axente Sever, toate forțele 
umane și mecanice ,sint concen
trate, dis-de-dimineață, pe ulti
mele suprafețe ce au mai rămas 
de semănat. Fiecare grupă de 
mijloace mecanice este asistată 
de specialiști, astfel incit lucră
rile se execută în condiții opti- 

, me de calitate, respectindu-se 
întocmai tehnologiile specifice. 
„La recolta acestui an vrem să 
ocuipăm un loc fruntaș" — ne 
spune președintele consiliu
lui agroindustrial. Mihai Franc. 
Afirmația sa este susținu
tă tocmai de modul în care 
a fost pregătită și cum se 
desfășoară Întreaga campanie a- 
gricolă din această primăvară. 
Calitatea muncii pentru fiecare 
lucrare în partea devenit o com
ponentă etică și profesională a 
fiecărui mecanizator, cooperator 
și specialist. întrucit în 
consiliul agroindustrial unic 
Axente Sever, ca și în consiliile 
Iacobeni, Miercurea, Ocna Si
biului și Roșia, însămințările 
sînt pe terminate, s-a trecut la 
redistribuirea operativă a mij-, 
Ioanelor mecanice intre unități 
și chiar între consiliile agroin
dustriale. Aceasta a permis ca 
de luni să fie concentrate mai 
multe forțe la semănatul unor 
culturi, cum sînt cinepa și fa
solea. (Ion Onuc Nemeș).

CEL MAI BUN MECANlZA-, 
TOR DIN ACEASTA CAM
PANIE. Județul Maramureș 
a fost ferit de precipitații 
care să împiedice lucrul în cimp. 
Ca atare, in ultimele zile s-a lu
crat cu toate forțele, inregistrîn- 
du-se astfel cele mai mari viteze 
la semănat din această campa
nie. In consiliul agroindustrial 
Seini, mecanizatorii și specia
liștii se aflau în cimp încă de 
la ivirea zorilor. Pe o parcelă 
aparținind C.A.P. Ciodrlău, dis
cutăm cu Vidrei Onciu, „meca
nizatorul nr. 1 al acestei cam
panii din consiliul agroindus
trial", după cum îl recomandă 
președintele acestuia, Ioan Cos
tin. „Această campanie — 
ne spune mecanizatorul — 
ne-a arătat încă o dată că, 
numai dacă muncim organizat, 
putem face lucrări de bună ca
litate și la timp." Calitatea lu
crărilor ne este argumentată și 
de inginerul Vasile Danci, pre
ședintele cooperativei, pe care-1 
întîlnim în spatele unei mașini 
făcînd citeva sondaje privind 
calitatea lucrărilor. „Am lucrat 
din zi îin noapte, dar nu in 
dauna calității. Mecanizatorii și 
cooperatorii au înțeles că toa
te lucrările trebuie făcute la un 
Înalt nivel calitativ, chiar în 
condițiile mai dificile _ale aces
tei primăveri". (Gh. Pârja).

PROCEDEU ORIGINAL DE 
APLICARE A ÎNGRĂȘĂMIN
TELOR CHIMICE LICHIDE. 
Pentru prima oară in acest 
an, în județul Satu Mare s-a 
trecut la aplicarea îngrășămin
telor chimioe lichide. Pentru ad
ministrarea lor a fost concepută 
o instalație, pe cit de simplă și 
ieftină, pe atît de eficientă. Rea
lizatorii ei sînt loan Roșea, di
rector, și Kiss Andrei, lnginer- 
șef la S.M.A. Odoreu, precum și 
loan Nastor, șeful secției de 
mecanizare a cooperativei agri
cole „Someșul" Satu Mare, unde 
s-a și făcut prima instalație. Ea 
a fost realizată dintr-o remor- 
că-cfsternă casată, la capacul 
căreia s-a montat un ștuț cu o 
conductă prin care se pompează 
aer comprimat eu ajutorul com
presorului de pe tractor, care 
creează o presiune asupra îngră
șământului lichid facilitind ast
fel distribuirea lui uniformă 
printr-o rampă de distribuire 
pe suprafața solului. Acum in
stalația funcționează la coopera
tiva agricolă Odoreu. In 10 ore 
se fertilizează cu 300 litri îngră
șământ lichid la hectar o supra
față de 26 hectare. (Octav 
Grumeza).

de ordin gospodăresc la cele vizînd 
grija unităților centralei ca turistul 
să simtă permanent calitatea de gaz
dă, să aibă o vacanță reușită.

— Două elemente caracterizează 

strategia, pentru vacanțele din acest 
an. Primul se referă la creșterea pe 
toate planurile a capacității și recep
tivității de a intîmpina turistul — 
începind cu obișnuita politețe a ser
viciilor de contact și încheind cu 
amplificarea volumului serviciilor 
de care are nevoie. In toate stațiu
nile de pe litoral vor funcționa cel 
puțin 1—2 magazine de tip univer-

(Urmare din pag. I)
proprie. In fața copleșitoarei forțe a1 
împărăției otomane — una dintre 
cele mai mari puteri militare ale 
tuturor timpurilor — poporul român 
a răspuns printr-un admirabil reflex 
de solidaritate națională, care a îm
brăcat forma războiului întregului 
popor pentru apărarea patriei. Sub 
steagul luptei pentru apărarea neatir- 
nării, ținut de brațul curajos al 
marelui Mircea, Iancu de Hunedoa
ra, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, 
Radu de la Afumați, Ioan-Vodă cel 
Viteaz, Mihai Viteazul și alți voie
vozi români, sub acest steag toți cei 
în stare să lupte au făcut din piep
turile lor un zid de care s-a sfă- 
rimat puterea otomană. întocmai ca 
odinioară geto-dacii, neînfricați în 
fața oastei persane, tot astfel româ
nii nu au șovăit să-și măsoare pute
rile într-una din cele mai caracte
ristice forme de conflict asimetric, 
adică de confruntare militară carac
terizată printr-o considerabilă dis
proporție intre forțele combatanților. 
Pentru independență au luptat toate 
clasele și categoriile sociale ale so
cietății românești,' care s-au regăsit 
in oastea cea mare, in ridicarea la 
arme a celor capabili de luptă, spri
jiniți cu dăruire de sine de întreaga 
populație a țării, care a acceptat 
sacrificiul incendierii gospodăriilor, 
al distrugerii recoltelor pentru a crea 
acel gol demoeconomic. necesar 
sleirii forțelor invadatorului.

în lupta antiotomană s-a dezvol
tat și s-a consolidat colaborarea din
tre țările române : Mircea cel Mare, 
chemat de românii dobrogeni, i-a 
luat sub ocrotirea sa ; Iancu de Hu
nedoara a organizat și condus un 
front antiotoman al Transilvaniei, 
Munteniei și Moldovei ; Ștefan cel 
Mare s-a străduit constant să pună 
bazele unei alianțe moldo-muntene, 
astfel incit o cronică munteană îl 
numără pe marele domn al Moldo
vei .printre voievozii munteni. în
cununarea acestei colaborări inter- 
românești în lupta pentru neatirna- 
re a constituit-o cea dintîi unire a 
românilor înfăptuită de Mihai Vitea
zul, care a văzut în ea mijlocul cel 
mai eficace de a apăra indepen
dența neamului său.

In confruntarea româno-osmană 
rezistenta — pe cît de îndelungată 
pe atît de înverșunată — a români
lor a silit Poarta otomană să recu
noască Munteniei, Moldovei și 
Transilvaniei un statut de autono
mie, care a asigurat continuitatea 
statală, adică a ansamblului de insti
tuții politico-administrative, la adă
postul cărora românii au putut să 
asigure progresul societății lor. fără 
amestecul împărăției otomane în ad
ministrarea teritoriului românesc. Un 
observator bine informat, umanistul 
italian Filippo Bunonaccorsi-Calli- 
machus, a explicat corect, in anul 
1490, esența relațiile româno-osma- 
ne : „românii, după ce au respins 
armele și încercările ei (ale Porții 
otomane — n.n.), s-au învoit prin 
tratate, nu ca învinși, ci ca învingă

FOTBAL: Azi, meciul România — Spania
Succes deplin jucătorilor tricolori!

Astăzi, la stadionul Steaua din 
Capitală, echipa reprezentativă a 
României va întîlnl formația Spaniei, 
într-un meci de primă importanță 
pentru clasamentul general al grupei 
I preliminare din campionatul eu
ropean. Fotbaliștii români abordea
ză această partidă cu încredere in 
forța echipei tricolore, care astăzi 
poate juca fără nici un fel de com
plexe in fața oricărui adversar din 
acest campionat european Interțări, 
argumentul principal de valoare teh- 
nico-tactică fiind acela că înșiși com- 
ponenții formației României sînt, în 
marea lor majoritate, performeri de 
data cea mai recentă pe continent. 
Nu mai puțin de opt dintre titulari 
fac parte din formația cu reputație 
internațională a Stelei, formație care 
a cîștigat ultima ediție a „Cupei 
campionilor", pe teren spaniol, in 
fața F.C. Barcelonei, iar anul acesta 
a cucerit și „Supercupa Europei". Să 
amintim că ultima oară cind echipa 
României a învins-o pe cea a Spa
niei, aceasta s-a petrecut tot Ia sta
dionul Steaua, în luna aprilie 1977. 
Din formațiile de atunci îi regăsim 
în echipele care se vor confrunta 
astăzi numai pe cei doi „căpitani", 
Bolbni și, respectiv, Camacho. De
sigur, s-au schimbat generațiile de

PREGĂTIRI PENTRU SIMPOZIONUL NAȚIONAL „DACIADA"
în vederea simpozionului național 

„Daciada". cu etapă finală la 23 și 
24 iunie, in țâră s-au desfășurat e-' 
tapele județene. Au fost susținute 
numeroase lucrări, dintre care 195 au 
fost înaintate C.N.E.F.S. pentru faza 
finală. Majoritatea acestor lucrări se 

sal ; în incinta tuturor unităților ho
teliere vor fi organizate mici ma
gazine de vînzare de mărfuri și a- 
mintiri turistice ; se vor organiza un 
număr mare de puncte volante de 
desfacere de mărfuri și amintiri tu
ristice în restaurante și pe plajă ; în 
fiecare stațiune vor fi reprofilate 3—4 
restaurante pe bucătărie cu specific 
românesc ; vor fi puse la dispoziția 
turiștilor 15 pliante noi, ghiduri, 
cărți turistice și peste două mi
lioane de vederi editate de Ministe
rul Turismului și de Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicații
lor. Al doilea element se referă la 
amplificarea mijloacelor de agre
ment. Cele peste 30 de piscine, ze
cile de terenuri de sport, cele 10 
parcuri de distracții vor fi comple
tate de organizarea unor intense ac
tivități de agrement nautic, fie pe 
mare, fie pe lacurile din incinta sta
țiunilor.

— Nu ne-ați vorbit nimic despre 
oamenii care „construiesc" vacan
țele. despre cei care lucrează in 
slujba vacanțelor.

— Avem și în acest domeniu două 
noutăți. Prima se referă Ia faptul că 
am ajuns in situația pozitivă de a 
presta servicii cu 94 Ia sută din ca
dre care provin din municipiul Con
stanța sau împrejurimi. Cu oameni 
care au făcut din turism o profesie 
și care știu că ea poate fi exer
citată numai prin asigurarea unei 
înalte calități. A doua se referă la 
faptul că pentru actualul sezon în
tregul personal a fost testat pe baza 
unor criterii exigente. Ceea ce ne 
dă dreptul să anticipăm că și acest 
capitol al pregătirii sezonului turistic 
s-a bucurat de atenția cuvenită.

Nu ne rămine deci decît să-i aș
teptăm pe oaspeții noștri și să ie 
facem tradiționala urare : „Bine 
ați venit !“

Constantin PRIESCU

tori". Această situație explică în 
chipul cel mai limpede de ce, spre 
deosebire de celelalte popoare din 
spațiul sud-est european, românii au 
fost singurii care au putut să-și păs
treze organizarea lor politică, în ca
drul regimului suzeranității oto
mane. .

Cind, la 9 Mai 1877, Mihail Kogăl- 
niceanu, in calitate de ministru de 
externe, a anunțat proclamarea 
independenței de stat depline, el a 
definit exact relațiile cu Poarta 
otomană : „niște legături care erau 
slabe, cind românii erau tari; niște 
legături tari, cind românii erau 
slabi". Aceste legături au fost rupte 
și abolite prin actul proclamării 
independenței, acum 110 ani, urmat 
de consfințirea lui pe cîmpurile de 
luptă de Ia sud de Dunăre ; Grivi- 
ța, Plevna, Rahova, Smirdan, Vidin 
amintesc de eroismul soldaților ro
mâni, care au pecetluit cu singele 
lor neatîrnarea statului român.

Apărarea independenței și desăvîr- 
șirea unității naționale au fost 
obiectivele angajării României în 
primul război mondial. La Mărăști, 
Mărășești și Oituz ostașii români au 
stăvilit forțele invadatorilor și au 
apărat colțul liber de țară în care 
se aflau instituțiile reprezentative 
ale statului. în condițiile prăbușirii 
marilor imperii ale vremii, românii 
din teritoriile aflate sub stăpinire 
străină au putut să-și exprime, in 
adunări reprezentative, democratic 
alese, voința lor de a se uni cu Țara, 
cu România pentru ca. așa cum o 
cerea procesul obiectiv-istoric de 
dezvoltare a societății, națiunea ro
mână să poată trăi în frontierele 
unui stat național unitar.

în perioada interbelică, apărarea 
independentei naționale și a integri
tății teritoriale, amenințate de for
țele revizioniste și expansioniste, 
care au găsit în fascism exponentul 
cel mai agresiv, a constituit obiec
tivul fundamental al politicii ex
terne a României. Este meritul isto
ric al Partidului Comunist Român de 
a fi avertizat cel dintîi asupra pri
mejdiei pe care fascismul o consti
tuia pentru suveranitatea națională, 
de a fi militat consecvent pentru 
unirea tuturor forțelor patriotice, 
democratice, într-un larg front 
antifascist. Comitetul Național 
Antifascist, creat din inițiativa Parti
dului Comunist Român în iunie 1933, 
din a cărui conducere a făcut parte 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost 
una din primele organizații naționa
le de luptă antifascistă, creată în 
Europa, după instaurarea regimului 
nazist în Germania (30 ianuarie 
1933). Cînd, în martie 1939, in urma 
dezmembrării Cehoslovaciei, s-a 
creat o amenințare directă de agre
siune din partea Germaniei hitleris- 
te, Partidul Comunist Român a 
chemat la luptă cu arma în mîlni 
pentru apărarea independenței na
ționale. In perioada de expectativă 
și confuzie ce a urmat actului de 
agresiune al Reichului nazist în
dreptat împotriva Cehoslovaciei, co
muniștii români și-au manifestat 
curajos voința șl capacitatea de a 

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

jucători, în ambele părți, însă ele
mentul cel mai remarcabil este creș
terea spectaculoasă a valorii și a 
rezultatelor fotbaliștilor români, mai 
ales prin intermediul Stelei. Iată 
motivul principal pentru care credem 
In forța echipei României, în posi
bilitățile ei de a dobîndi azi un re
zultat victorios. Să urăm succes de
plin fotbaliștilor tricolori 1

★
Formația probabilă a reprezenta

tivei României este următoarea : 
Lung — Iovan, Belodedici, Bum- 
bescu, Ungureanu — Balint (Dorin 
Mateuț), Bolbni, Klein, Hagi — 
Lăcătuș, Pițurcă. Rezerve : Liliac, 
Negrilă, Andone, Gabor.

După cum am anunțat In ziarul 
de ieri, spaniolii vor alinia forma
ția : Zubizarreta — Sanchis, An- 
drinua, Goicoechea, Camacho — Mi
chel, Victor, Gallego, Calderâ — Bu- 
tragueno, Carrasco. Rezerve : Buyo 
(portar), Soler, Joaquin, Roberto, 
Eloy, Salinas.

Partida România — Spania va în
cepe la ora 18 și va fi arbitrată de 
o brigadă din 'Belgia — la centru, 
Alexis Ponnet. Amintim că același 
arbitru a mai condus meciul Româ
nia — Spania, din turneul final al 
campionatului european 1984.

referă la tema secțiunii a II-a „Dez
voltarea și perfecționarea activității 
de educație fizică în rîndurile pre
școlarilor, elevilor și studenților" șl 
la aceea a secțiunii a IV-a „Activi
tatea de performanță, modalități de 
dezvoltare și perfecționare a conți
nutului și formelor. în vederea re
prezentării cu demnitate a sportului 
românesc în competițiile internațio
nale".

Cu ocazia etapei finale a simpozio
nului. asociația URBIS din București 
va arăta participanților din secțiu
nea a III-a („Activitatea de educa
ție fizică și sportivă de masă...") cum 
se acționează concret pentru legarea 
eficientă a educației fizice și sportu
lui de activitatea productivă a oame
nilor muncii.

HANDBAL : A fost selecționat lotul reprezentativ 
universitar

Pregătirea handbaliștilor fruntași 
din rindurile studenților pentru 
Campionatul mondial universitar 
a intrat în linie dreaptă. în vede
rea acestei competiții universitare 
de. mare prestigiu, ediția a X-a ju
biliară, ce va fi găzduită de țara 
noastră și care se va desfășura in 
organizarea și sub egida U.A.S.C.R. 
și a F.I.S.U., s-au selecționat 18 ju
cători.

Printre aceștia se numără por
tarii Buligan și Petran, alți jucă

ȘAH : Turneul internațional al României — 
ediția a XXVI-a

La Timișoara va avea loc Turneul 
Internațional de șah al României 
(6—23 mai) cu participarea a opt 
concurenți români și opt de peste 
hotare. Cum dintre cei 16 partici- 
panți cinci sînt mari maeștri, tur
neul se anunță ca fiind cel mal pu
ternic din ultimul deceniu (coeficient 
mediu Elo — 2 467). Marii maeștri 
care vor concura Ia Timișoara sînt : 
Lechtinski (Cehoslovacia), Kirov 
(Bulgaria). Subă. Gheorghiu și Ghi- 
țescu (România). Amintim că dacă 
Ia un turneu iau parte mai mult de 
trei mari maeștri, se pot obține note 
de m.m. internaționali. Un bun 
prilej pentru C. Ionescu. O. Foi
șor, D. Bărbulescu, M. Ghindă și 

conduce lupta antifascistă a poporu
lui român. Marea demonstrație de 
Ia 1 Mai 1939 în Capitală, în a cărei 
organizare un rol eminent a avut 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
precum și tovarășa ELENA 
CEAUȘESCU, a fost una dintre 
cele mai de seamă acțiuni antifas
ciste din Europa, într-un moment 
cirid se manifesta pe continent 
tendința de înțelegere cu Germania 
Iui Hitler. După aruncarea Româ
niei în orbita Reichului nazist și in
staurarea dictaturii militaro-fasciste, 
care au avut drept urmare grave 
încălcări ale independenței și su
veranității naționale, Partidul Co
munist Român a acționat, din nou 
cel dinții, pentru organizarea unui 
front național antihitlerist, prin a 
cărui luptă națiunea română să-și 
redobîndească prin propriile mijloa
ce neatîrnarea știrbită. Grație 
eforturilor stăruitoare ale Partidului 
Comunist Român, s-a constituit în 
iunie 1944 cea mai largă coaliție de 
forțe social-politice din istoria po
porului român, sudată prin voința 
unanimă de a smulge țara de sub 
dominația Germaniei hitleriste, de 
a-i reda independența și a participa 
la zdrobirea fascismului, cel mai 
înverșunat dușman al libertății po
poarelor. Revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă șl 
antiimperialistă a marcat nu numai 
începutul unei ere noi în istoria 
noastră, dar a constituit și unul din 
cele mal glorioase capitole ale luptei 
pentru independență.

România socialistă se bucură astăzi 
de un prestigiu internațional fără 
precedent prin apărarea consecventă 
și curajoasă a principiilor respectării 
independenței și suveranității națio
nale, a dreptului sacru și inalienabil 
al fiecărui popor de a-și decide sin
gur soarta. Identificat în chip exem
plar cu aspirația profundă a po
poarelor de a fi stăpine pe destinul 
lor, președintele Nicolae Ceaușescu 
este apărătorul dîrz și hotărît al 
principiului independenței popoare
lor în lumea contemporană. Activi
tatea sa strălucită pe plan interna
țional pentru a promova respectul 
pentru independența și suveranita
tea statelor șl națiunilor, neameste
cul în afacerile interne și cooperarea 
reciproc avantajoasă, pentru a elibe
ra lumea contemporană de spectrul 
apocalipsului nuclear șl de povara 
cheltuielilor generate de cursa înar
mărilor, a făcut din președintele 
Nicolae Ceaușescu o proeminentă 
personalitate a zilelor noastre. Gîn- 
direa și acțiunile sale politice oferă 
un admirabil exemplu de abordare 
și soluționare a marilor probleme cu 
care este confruntată lumea con
temporană, ideea de bază fiind că 
premisa fundamentală pentru pro
gresul unui popor este ca el să fie 
liber. Politica României socialiste, 
inspirată și condusă de președin
tele Nicolae Ceaușescu. se racor
dează unei mari tradiții naționale, 
care a făcut din independentă bunul 
nostru cel mai de preț.
Dr. Florin, CONSTANTINIU

O nouă apreciere 
la adresa campioanei 

de fotbal a României — 
echipa Steaua

La Madrid a avut loc decernarea 
premiilor anuale ale revistei săptă- 
mînale spaniole „Don Balon". Pre
miul pentru cea mai bună echipă de 
fotbal străină a sezonului 1985—1986 
a fost decernat echipei Steaua 
București, cîștigătoarea „Cupei cam
pionilor europeni" și a „Supercu- 
pei Europei" care, dincolo de exce
lentele performanțe din periplul său 
european, a adus pe stadioane și un 
spirit de fair-play.

Este încă o recunoaștere a valorii 
înalte a campioanei României — 
Steaua București, o prețuire a re
zultatelor deosebite, obținute de fot
baliștii șl antrenorii echipei bucu- 
reștene, a spiritului sportiv manifes
tat la marile competiții fotbalistica 
internaționale.

BOX : Un succes 
al juniorilor noștri

La Schwerin (R. D. Germană), 
într-unul dintre cele mai puternice 
turnee pentru juniori de pe conti
nent, reprezentantul nostru Ia cate-
goria 67 kg. Francisc Vaștag, a obți
nut al treilea succes internațional în 
acest an, după ce a întrecut pe rînd 
pugiliști din Bulgaria, U.R.S.S., Cuba 
și R.D.G. Amintim că tînărul nostru 
pugilist este campion european de 
juniori 1986, la categoria 63,5 kg. îm
preună cu Vaștag au mai participat 
cinci pugiliști români, trei dintre 
aceștia obținînd medalii : Moise 
(60 kg) medalie de argint, Aliuță (48) 
și Damian (54) medalii de bronz. 
Grupul de juniori români a fost con
dus de antrenorii Relu Auraș și 
Gheorghe Ene. care pregătesc for
mația reprezentativă pentru campio
natele mondiale de juniori (Cuba — 
iulie).

tori bine cunoscutl. ca Dumitru Ma
rian, Ghimeș, Roșea, Dogărescu, 
Voinea Măricel, Ionescu Dănuț. 
Colectivul tehnic este format din 
Nicolae Nedef (antrenor federal), 
Eugeniu Trofin (Universitatea 
București) și Roland Gunesch 
(Politehnica Timișoara). Amintim 
că primul meci al reprezentanților 
noștri Ia Campionatul mondial uni
versitar va avea loc la Timișoara, în 
31 mai a.c., în compania echipei Bul
gariei.

V. Stoica, care au fost titularizați 
spre a ne reprezenta la turneu de 
Em. Reicher, antrenorul lotului re
prezentativ.

★
La Bruxelles, după superturneul 

internațional de șah, a avut loc un 
turneu fulger (fiecare participant a 
jucat cite 2 partide) cîștigat de cam
pionul mondial Gări Kasparov cu 17 
puncte, urmat de Timman — 15 
puncte, Karpov și Liubojevicl cite
12.5 puncte, Hubner, Korcinoi, Short
11.5 puncte etc.

Rubrică de
Valeria MIRONESCU
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în conformitate cu Înțelegerea 
realizată, la sfirșitul lunii mai 1987 
va avea loc la Berlin Consfătuirea

la Tratatul de la Varșovia«
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante, la Tratatul de la 
Varșovia.

Schimb de mesaje intre tovarășii 
Nicolae Ceausescu si Gustav Husak

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A JAPONIEI

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Ja

poniei, marți a avut loc în Capitală 
o manifestare culturală organizată 
de Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și Asociația 
de prietenie România-Japonia, în 
cadrul "căreia s-au prezentat impre
sii de călătorie din această țară și 
un film documentar japonez.

Au participat membri ai oonduce- 
cerii I.R.R.C.S. și ai Asociației de 
prietenie România-Japonia, repre
zentanți ai Ministerului Afaoerilor 
Externe, un numeros public.

A fost prezent Masanari Ozaki, 
ambasadorul Japoniei la București.

(Agerpres)

PRAGA 28 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost transmise 
tovarășului Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace, un salut cordial 
și cele mai bune urări de noi suc
cese în înfăptuirea obiectivelor sta
bilite de Congresul al XVII-Iea al 
P.C. din Cehoslovacia pentru edifi
carea societății socialiste dezvoltate 
in Cehoslovacia.

Mulțumind pentru mesaj, tovară- 
Gustav Husak a rugat să 

transmită tovarășului Nicolae
șui
se

Ceaușescu șl tovarășei Elena 
Ceaușescu un cald salut prietenesc, 
împreună cu urările sale de succese 
tot mai mari în activitatea neobosită 
pe care o desfășoară spre binele și 
fericirea poporului român.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul 
Gustav Husak a tovarășului " " 
Bărbulescu, secretar al i 
P.C.R., care, la invitația 
P.C.C., a efectuat o vizită 
slovacia.

în cadrul întrevederii au 
cate bunele relații de prietenie și 
colaborare româno-cehoslovace, care 
cunosc o dezvoltare continuă, în spi
ritul înțelegerilor la oel mai înalt 
nivel.

Maiestății sale imperiale HIROHITO
Împăratul Japoniei

României

Expoziție de carte

Vasile 
C.C. al 
C.C. al 

în Ceho-
fost evo-

La Biblioteca centrală universita
ră din București s-a deschis, marți, 
o expoziție de carte.

Un loc principal în expoziție este 
ocupat de lucrări ce reflectă gindirea 
social-politică și economică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Expoziția reunește, de asemenea, 
o reprezentativă selecție de tratate, 
teze de doctorat, volume tehnico-ști- 
intifice. reproduceri ce prezintă as
pecte și imagini de pe șantierele ma
rilor noastre construcții industriale

profil hidroteh- 
anii glorioși ai 
cu deosebire In 
de la Congresul

— in principal cu 
nic — realizate în 
orînduirii socialiste, 
perioada ce â trecut___ ____ ,___
al IX-lea al partidului.

După inaugurarea expoziției, or
ganizată de bibliot.eca-gazdă. în 
colaborare cu Institutul de construc
ții 'din Capitală — sub genericul 
„Ateneele cărții" — cadre didactice 
universitare și cercetători științifici 
au susținut prelegeri de specialita
te. ce au fost exemplificate printr-un 
program de filme documentare.

(Agerpres)

Încheierea etapei finale 
a Festivalului artei și creației studențești

în cadrul amplelor acțiuni dedica
te aniversării a 65 de ani de la 
crearea Uniunii Tineretului Comu
nist si a 30 de ani de la înființarea 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România. în perioada 
24 mantie — 26 aprilie s-a desfășu
rat etapa finală a celei de-a XVII-a 
ediții a Festivalului artei și crea
ției studențești, organizată de Con
siliul U.A.S.C. și Ministerul Educa
ției și Învățămîntului. Manifestarea, 
integrată Festivalului national „Cin- 
tarea României", a reunit la Cra
iova. Brașov. Tîrgu Mureș. Timișoa
ra. Galati. București. Cluj-Napoca și 
Iași formații artistice și creatori in
dividuali din toate centrele universi
tare ale tării, in cadrul secțiunilor 
artă fotografică și cinecluburi. mu
zică ușoară; estradă, dans modern și

contemporan, saloanelor studențești 
de arte plastice, umor și caricatu
ră. teatru, montaje literare și re
citări, publicistică și creație lite
rară. formații corale și instrumen
tale. formații și ansambluri folclo
rice. Acțiunile din cadrul festivalu
lui au contribuit la punerea în va
loare a creației tehnico-științifice, 
artistice si interpretative a studen
ților. la stimularea spiritului crea
tor. a talentului și pasiunii pentru 
tehnică, știință și cultură, precum și 
la creșterea contribuției studenților 
la crearea unor 
gat conținut de 
istoria poporului 
realitățile operei 
cialistă si comunistă în patria noas
tră.

ATENA 28 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele 
România, și _ _
Ceaușescu au fost transmise primu- 
lui-ministru al Republicii Elene, An
dreas Papandreu. și doamnei Mar
gareta Papandreu un cordial salut, 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate si fericire, de prosperitate 
si progres poporului elen prieten.

Primul-ministru Andreas Papan
dreu a mulțumit călduros pentru 
mesaj și a rugat să se transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, din 
partea sa și a doamnei Margareta 
Papandreu. expresia sentimentelor 
de profundă stimă și deosebită a- 
preciere. împreună cu cele mal 
sincere urări de sănătate si fericire

Republicii Socialiste 
a tovarășei Elena

personală, de progres și prosperitate 
pentru poporul român.

Schimbul de mesaje ă avut loc 
cu prilejul primirii, marți, de către 
primul-ministru elen a tovarășului 
Ion Stoian, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., aflat la Atena.

In cursul întrevederii a fost evo
cat cursul ascendent al raporturilor 
bilaterale româno-elene. impulsiona
te în mod hotărîtor de întilnirile la 
nivel înalt.

S-a reafirmat 
aprofundare a 
elene pe plan . .
în alte domenii. A fost abordată, de 
asemenea, problema extinderii con
lucrării celor două țări în promo
varea păcii, securității și colaborării 
in Balcani, in Europa și in întreaga 
lume.

La Universitatea „Martin 
Luther", din HALLE, a avut loc 
o manifestare culturală româ
nească, consacrată independenței 
de stat a României. Standul de 
carte românească social-politi- 
că și istorică a prezentat la loc 
de frunte operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România. Au fost 
expuse lucrări științifice ale 
tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu.

Cei prezenți au vizionat fil
mele ..România — țară in plină 
dezvoltare" și „România — 
drepturi pentru toți și pentru 
fiecare".

Manifestarea s-a încheiat cu 
un program 
susținut de 
sității care 
mână.

cultural-artistic 
studenții univer- 
studiază limba ro-

italian TRAPANI 
unui 
po-

tv
18,00 FOTBAL : România — Spania. 

Preliminariile campionatului eu
ropean

19,50 Desene animate
20,00 Telejurnal, zilei Muncii — fap

tele de munca ale târli

cinema
• O zi la București: SCALA (11 03 72)
— 9: 11,15; 13,30; 1Ș.45: 18; 20,15, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11: 13; 15; 17; 
19. FLAMURA (85 77 12) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,15; 20,15
• Pădureanca : SALA MICA A PA
LATULUI — 17.15; 19,30. DACIA
(50 35 94) — 9; 11: 13; 15: 17: 19
• Recital in grădina cu pitici : CIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13: 15; 17: 
19. FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Primăvara bobocilor :
(71 30 85) — 15:
(21 50 97) — 15; 17; „
• Sosesc păsările călătoare : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15: 17; 19
• Călărețul cu calul de aur : LU-

17; 19,
19

PACEA 
MUNCA

dorința reciprocă de 
cooperării româno- 

economic, politic și

ACȚIUNI IN SPRIJINUL PĂCII Șl DEZARMĂRII
Europa - eliberată de annele nucleare

opere cu un 
idei, inspirate 
si a partidului.
de construcție

bo- 
din 
din 
so-

(Agerpres)

OSLO 28 (Agerpres). — Guver
nul Norvegiei apreciază pozitiv 
negocierile sovieto-americane de la 
Geneva consacrate rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune, a 
declarat primul ministru al acestei 
țări, Gro Harlem Brundtland, îritr-o 
conferință de presă organizată la

întoarcerea sa din vizita oficială 
efectuată la Londra. Examinarea 
ultimelor propuneri sovietice vizind 
eliberarea continentului european 
de arme nucleare a ocupat o parte 
însemnată a convorbirilor pe care 
Gro Harlem Brundtland le-a avut 
cu primul ministru britanic, Mar
garet Thatcher.

20,20 Viata economică
20,35 Cîntecul șl poezia care ne-au în

soțit istoria. Sus, muncitori, 
și-na!nte ! Versuri și cintece 
muncitorești, revoluționare

20.50 Noi, comuniștii. Reportaj (color)
21,10 Chipul revoluționarului, al con

structorului socialismului in fil
mul românesc

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

CEAFARUL (15 87 67) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17.45; 20
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 12; 15; 18.15
• Vraciul: LUMINA (14 74 16) — 9; 
12; 15; 18
• Program special pentru copil șl ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15: 17; 19
• Dragul nostru tnvătâtor : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; II; 13; 15; 
17: 19

Campionul : STUDIO (59 53 15) — 
9.30: 12; 14,30: 17; 19.30
• Carmen : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 18
e Duminici
(13 49 04) — 9;
• Severino :
— 15: 17; 19
• Iubire fără
(10 67 40) — 15;
O Marele șarpe : POPULAR (35 15 17)
— 15: 17; 19
• Locuri in inimă: COSMOS (27 54 95)
— 9: n: 13; 15: 17: 19

cu ploaie : UNION
11: 13; 15: 17; 19 

COTROCENI (49 48 48)

sperant*  : VIITORUL 
17; 19

Demonstrații în favoarea adoptării 
de măsuri concrete de dezarmare

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
In ultimele trei zile, la Washing
ton si in alte orașe americane au 
avut loc demonstrații in cadrul că
rora participanta, reprezentind or-

pace, 
său re

prezentanți ai unor culte, s-au pro
nunțat pentru luarea de măsuri de 
dezarmare.

ganizații de luptă pentru 
studențești, ale fermierilor

Pentru ca ororile războiului să nu se mai repete 1
MADRID 28 (Agerpres). — La 

Madrid au început lucrările unei 
conferințe a orașelor victime ale 
războiului, avind ca temă „Orașul 
și pacea", care se înscrie in suita 
de manifestări destinate comemo
rării a 50 de ani de la distrugerea 
localității spaniole Guernica de că
tre aviația fascistă. La reuniune 
iau parte 130 de primari si repre
zentanți ai unor orașe din toate 
cele cinci continente, care au cu
noscut urmările devastatoare ale

războiului, cum sint Hiroshima, 
Oradour-sur-Glane, Coventry, Li
dice, Varșovia, Volgograd. In dis
cursul inaugural, primarul Madri
dului, Juan Barrance, a subliniat 
că in prezent se impune o inten
sificare a eforturilor tuturor 
ț?lor iubitoare de pace pentru 
înlătura definitiv amenințarea 
boiului de pe planeta noastră, . 
tru încetarea cursei înarmărilor si 
realizarea dezarmării.

for- 
a se 
răz- 
pen-

In orașul 
s-au desfășurat lucrările 
simpozion dedicat luptei 
porului român pentru unitate și 
independență națională. In pa
ralel a avut loc colocviul „Vir- 
giliu, Ovidiu și Sicilia", prilej 
de evocare a trecutului istoric 
al țării noastre, a latinității cul
turii și civilizației românești.

In alocuțiunile de salut rosti
te cu prilejul simpozionului, 
președintele administrației pro
vinciale, Gioacchino Aldo Rug- 
geri, primarul orașului, Vincen
zo Augugliaro și președintele 
Asociației „Ludi di Enea", Ren
zo Vento, s-au referit la lupta 
seculară a poporului român 
pentru libertate și independență 
națională.

Despre formarea și continui
tatea poporului român, precum 
și despre latinitatea limbii, cul
turii și civilizației românești, 
despre lupta seculară a poporu
lui român pentru unitate și in
dependență, a vorbit Francesco 
Gligora, președintele Acade
miei internaționale de propa
gandă culturală.

A fost inaugurată o expoziție 
de carte istorică și social-poli
tică românească. la loc de 
cinste fiind expuse operele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
publicate in limba italiană, ca 
și lucrările științifice ale tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu tipărite in 
Italia.

In încheiere grupul de stu- 
denți ai Asociației „Ludi di- 
Enea" au recitat in limba 
română poezii de Mihai Emi- 
nescu și, in limba latină, poezii 
de Ovidiu.

La BUENOS AIRES au fost 
inaugurate expoziții documen
tare de fotografii, infățișind 
momente semnificative ale 
luptei poporului nostru pentru 
unitate si independență, marile 
înfăptuiri, in toate domeniile de 
activitate, îndeosebi in perioada 
ultimelor două decenii.

(Agerpres)

TOKIO
Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, sărbătoarea națională a 

Japoniei, Îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cordiale felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar 
poporului japonez de progres și bunăstare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, Con
stantin Dăscălescu. a trimis o tele
gramă primului ministru al Japo-

■niei, Yasuhiro Nakasone, cu prile
jul Zilei naționale, prin care ii 
adresează felicitări. împreună cu 
urări de succes deplin in activitate.

’ Ștafeta păcii de-a lungul celor cinci continente 
î NEW YORK 28 (Agerpres). — 
ț La New York a inceput o amplă 
) ștafetă a păcii, care se va desfă- 
i șura timp de 100 de zile de-a lun- 
? gul a 4 300 km in toate cele cinci 
ț continente ale planetei. Primul care
< a purtat torța păcii, pornind din
* fața Statuii Libertății, a fost cam- 
| pionul olimpic american Cart

9)

I 
I
I

<

I 
î

I

*

Lewis. La ceremonia aprinderii < 
torței păcii au luat parte reprezen- I 
tanti ai unor țări membre ale i 
O.N.U., ai mai multor mișcări, de 1 
luptă pentru pace din S.U.A., un ' 
numeros public. Pini la 7 august, i 
torțele păcii vor fi purtate de ti- ț 
neri ți sportivi in 59 de țări din i 
lume.

(din actualitatea politică)

MAREA BRITANIE: Spre Un scrutin anticipat?

CONFLICTUL IRAKO-IRANIAN
BAGDAD 28 (Agerpres), — Apă

rarea antiaeriană irakiană a doborit 
două elicoptere iraniene in zona de 
nord a frontului. în același sector, a 
fost respinsă o unitate iraniană care 
încerca să ocupe o înălțime de la 
frontiera Irakului, informează un co
municat militar difuzat la Bagdad șl 
citat de agenția I.N.A. Forțele ata
catoare s-au retras, înregistrînd pier
deri mari în oameni și tehnică de 
luptă.

TEHERAN 28 (Agerpres). — Agen
ția I.R.N.A. anunța că în cadrul 
ofensivei „Karbala-10“, declanșată la 
25 aprilie, forțele iraniene au înain
tat 25 kilometri In adîncimea terito
riului irakian și au stabilit controlul 
pe o suprafață de 250 kilometri pă- 
trați în nord-estul Irakului. Se. sub
liniază că au fost ocupate peste 40 de 
localități în provincia Sulaimaniya 
și au fost respinse opt contraatacuri 
irakiene, fiind scoși din luptă 2 700 
militari irakieni.

Ziua națională a Japoniei se săr
bătorește in aprilie, luna fiorilor 
de cireș — „sakura" — adevărat 
simbol național. Exprimarea des
chisă a sentimentelor față de na
tura în veșnică înnoire, prețuirea 
pentru ceea ce este simplu și ome
nesc, cultivarea valorilor trecutu
lui constituie tot atîtea trăsături 
caracteristice ale, harnicului și ta
lentatului popor japonez. îngemă- 
nindu-se cu aspirația spre progres, 
concretizată în dezvoltarea impe
tuoasă a industriei, tehnologiei și 
științei.

Ilustrative pentru avintul econo
miei nipone in deceniile șase și 
șapte sint ,două din principalele 
zone industriale ale țării : Tokio- 
Kawasaki-Yokohama și Osaka-Ko- 
be-Kyoto-Nara. Prima reprezintă 
un veritabil megalopolis in care 
trăiesc cam 28 milioane locuitori, 
cea de-a doua fiind o aglomerare 
urbană aproape tot atit de impo
zantă, numărind circa 22 milioane 
locuitori. în aceste cetăți ale teh
nologiei modeme se realizează cam 
jumătate din roboții industriali 
existenți în lume ; de aici pornesc 
un șir de noutăți pe plan mondial 
în materie de miniaturizare elec
tronică ; pe porțile uzinelor con
struite în cele două zone ies tot 
mai multe automobile ce concu
rează cu succes țările cu tradiție 
îndelungată în domeniu.

Talentul și tenacitatea locuitori
lor arhipelagului se vădesc însă 
nu numai în marile și modernele 
cetăți industriale, ci și în grădi
nile miniaturale tradiționale. in 
„ikebana". priceperea de a aranja 
cu gingășie și sensibilitate florile.

în stampele pline de delicatețe, in 
versurile „haiku" de un lirism 
de modern...

Toate aoestea sint cunoscute 
prețuite in țara noastră. Este 
motiv de satisfacție faptul că 
porturile dintre România și Japo
nia, întemeiate pe principiile sti
mei și respectului reciproc, au cu
noscut și cunosc un curs ascendent. 
Noi perspective și orizonturi in 
adîncirea și extinderea pe multiple 
planuri a relațiilor de colaborare 
dintre cele două țări au deschis 
convorbirile și înțelegerile con
venite cu prilejul vizitei de stat e- 
fectuate în Japonia de președintele 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, precum și 
cu prilejul vizitei oficiale între
prinse în țara noastră, în calitate 
de reprezentant al împăratului Hi
rohito, de prințul moștenitor Aki- 
hito. Realizarea unui nivel cit mai 
ridicat al schimburilor comerciale, 
in conformitate cu experiența 
bună acumulată in unele domenii 
ale colaborării, reprezintă dorința 
reciproc împărtășită de guvernele 
român și japonez. La aceasta con
tribuie și faptul că România și 
Japonia au poziții apropiate într-o 
serie de probleme fundamentale 
ale contemporaneității, îndeosebi 
in ceea ce privește asigurarea .pă
cii și înlăturarea pericolului nu
clear. Corespunzind pe deplin inte
reselor celor două popoare, dez
voltarea pe mai departe a relațiilor 
de prietenie și cooperare dintre 
România și Japonia se înscrie tot
odată ca o contribuție de seamă 
la promovarea cauzei păcii și În
țelegerii în lume.

atît
și 

un 
ra-

MANAGUA

Deschiderea Conferinței Uniunii Interparlamentare
MANAGUA 28 (Agerpres). — La 

Managua au început lucrările celei 
■ de-a 77-a Conferințe a Uniunii In

terparlamentare, reunind delegați 
din peste 80 de țări, intre care și 
România.

în discursul inaugural, președin
tele Adunării Naționale a Republi
cii Nicaragua, Carlos Nunez, a sub
liniat rdltil ce revine pariamentari
lor îh găsirea de soluții pentru pro
blemele cu care se confruntă omeni
rea. La rîndul său, președintele ță- 
rii-gazdă. Daniel Ortega Saavedra, a 
stăruit asupra cheltuielilor uriașe ce 
se fac în lume pentru înarmare, 
apreciind că reorientarea acestora 
spre dezvoltarea social-economică a 
statelor ar duce la soluționarea pro
blemei datoriei externe a țărilor in 
curs de dezvoltare, 
analfabetismului, 
șl a altor grave

la eradicarea 
sărăciei, șomajului 
dificultăți ce afec-

tează aceste națiuni. Președintele 
hicaraguan a exprimat, de asemenea, 
sprijinul țării sale față de eforturile 
de pace in America Centrală între
prinse de Grupul de la Contadora și 
Grupul de sprijin.

Uniunea Interparlamentară tre
buie să contribuie la elaborarea da 
soluții pentru gravele probleme eco
nomice cu care sint confruntate as
tăzi țările lum’îi a arătat secreta
rul general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, intr-un mesaj adresat 
conferinței.

în intervenția sa, președintele 
Consiliului Uniunii Interparlamen
tare, Hans Stercken, a lansat tuturor 
popoarelor apelul de a-și intensifica 
lupta pentru paoe, democrație și 
cooperare internațională. El s-a pro
nunțat împotriva cursei înarmărilor, 
a tuturor acțiunilor care conduc la o 
înrăutățire a situației internaționale.

ITALIA
HI .........     I

ROMA 28 (Agerpres). — La înche
ierea dezbaterilor din Camera depu- 
taților asupra programului, noului, 
guvern condus de Amintore Fanfani 
s-a procedat la vot. Guvernul nu a. 
obținut votul de Încredere, 240 de 
deputat! pronuriținâu-se împotrivă, 
131 favorabil, iar 193 s-au abținut. 
Intre cei care s-au abținut de la vot 
au fost dnșiși reprezentanții Partidu
lui Democrat-Creștin, fapt ce nu a 
constituit, o surpriză, dată fiind de
clarația primului ministru, Amintore 
Fanfani. că guvernul său — format 
din democrat-creștini si 
independenți ,. _ . ..
tel de vot de încredere, ci numai

tehnicieni
„nu va accepta orice 

o

incredere care să exprime o reală 
adeziune la programul cabinetului" 
său.

Urmare a rezultatului scrutinului. 
Consiliul de Miniștri italian s-a 
reunit pentru a examina situația 
creată. Intr-un comunicat dat publi
cității se arată că „trăgindu-se con
secințele politice și constitutionale in 
urma dezbaterilor din Camera depu- 
tatilor, rezultă . că forțele 
parlamentare nu au exprimat o ma
joritate care să permită funcționarea 
guvernului și, ,ca atare, acesta a con
venit unanim să-și prezinte demisia 
președintelui republicii. Francesco 
Cossiga, relatează agenția A.N.S.A.

politico-

Dezbaterile de pe scena politică 
britanică asupra principalelor pro
bleme ale actualității interne și in
ternaționale, ca și frecventele luări 
de poziție, majoritatea in contradic
toriu, ale reprezentanților guvernu
lui conservator și ai celor din parti
dele de opoziție prezintă toate sem
nele unui veritabil climat preelecto
ral, ceea ce determină majoritatea 
presei londoneze să afirme că Marea 
Britanie șe află „pe ultima sută de 
metri" înainte de anunțarea, de către 
premierul Margaret Thatcher, a da
tei viitoarelor alegeri generale. De
sigur, potrivit prevederilor constitu
ționale, mandatul actualului guvern 
ar urma să expire in iunie 1988. To
tuși, mulți dintre observatorii poli
tici consideră că șeful guvernului 
conservator ar putea folosi actualele 
împrejurări favorabile pentru a che
ma țara la urne, primul-ministru 
fiind singurul in măsură să dispună 
— oricînd apreciază că aceasta este 
in interesul partidului său — dizol
varea Camerei Comunelor (membrii 
celeilalte camere a parlamentului — 
Camera Lorzilor — nu sint aleși) și 
fixarea datei alegerilor.

Se știe că, în 1979, cînd actualul 
guvern a venit la putere, atuurile 
sale au fost, de fapt, insuccesele pre
cedentului cabinet laburist și disen
siunile din cadrul conducerii acestui 
partid. în 1983, cînd mandatul gu
vernului Thatcher a fost reînnoit, cu 
o majoritate confortabilă, pe care 
guvernul o păstrează și in prezent, 
observatorii au apreciat că la baza 
victoriei în alegeri a stat succesul 
din confruntarea cu Argentina asu
pra insulelor Malvine (Falkland).

Acum, conservatorii trebuie să-și 
bazeze campania electorală pe rezul
tatele guvernării lor din ultimii opt 
ani. Dar nu Ia această perioadă se 
referă liderii partidului în luările lor 
de poziție, ci în special la ultimele 
luni, cînd situația pe plan econo
mic și social s-a îmbunătățit într-o 
oarecare măsură. Astfel, după o scă
dere sensibilă, de 2,4 la sută, în luna 
ianuarie, ca urmare a timpului nefa
vorabil, producția industrială a în
registrat. din februarie, o serie de 
creșteri însemnate — de circa 3 la 
■ută. în același timp, șomajul a mar

cat o ușoară scădere — de la aproape 
3,5 milioane la 3,2 milioane. In ceea 
ce privește inflația, aceasta se men
ține la un ritm scăzut — de 4 la sută. 
In paralel, șe înregistrează o creș
tere a veniturilor provenite din ex
ploatarea petrolului șl gazelor din 
Marea Nordului, ca și o îmbunătățire 
a balanței comerciale, determinată și 
de scăderea valorii lirei sterline față 
de monedele vest-europene.

în ce le privește, partidele de opo
ziție ridică o serie de obiecții pe 
marginea tabloului realizărilor gu
vernării conservatoare. Astfel, labu
riștii arată că, in ciuda creșterilor 
din ultima vreme, producția indus
triei manufacturiere ar fi in prezent 
cu 5 la sută inferioară celei din 1979, 
cînți partidul laburist, înfrint in ale
geri, a trebuit să cedeze puterea. 
Totodată, laburiștii, împreună cu li
beralii și social-democrații sint la 
unison în criticile aduse politicii so
ciale promovate de conservatori. 
Amputarea drastică a cheltuielilor 
bugetare destinate asistenței sociale 
și sanitare, învățămintului, transpor
turilor și consțrucțiilor publice, 
care a lovit în special pătu
rile cele mai nevoiașe, menține
rea șomajului la un nivel ridicat 
determină luări de poziție drastice 
din partea principalelor trei partide 
de opoziție. Printre altele, partidele 
respective impută guvernului con
servator și faptul că în ultimii ani 
standardul de viață al populației a 
cunoscut o serie de descreșteri.

Răspunzînd proiectelor guverna
mentale de reducere a șomajului, 
partidele opoziției avansează, la rîn
dul lor, proiecte de anvergură. De 
exemplu, laburiștii vorbesc de o 
micșorare a șomajului cu un milion, 
in următorii ani, bineînțeles dacă ei 
vor ciștiga alegerile.

Politica externă este un alt dome
niu în care confruntările preelecto
rale, deși se reduc doar la cîteva as
pecte, sint la fel de intense. Din a- 
cestea, pe primul loc se situează 
soarta armamentului nuclear pe teri
toriul britanic. Este cunoscut faptul 
că hotărirea privind crearea arme
lor nucleare britanice a fost adop
tată de guvernul laburist Attlee-

Bevin ; totodată, se știe că la în
cheierea, in 1963, a Tratatului pri
vind interzicerea experiențelor nu
cleare in cele trei medii un rol ac
tiv și pozitiv a jucat guvernul con
servator al lui Harold Macmillan. 
De atunci, pozițiile s-au mai schim
bat. Acum, guvernul conser
vator a declarat, prin glasul 
ministrului de externe, Geoffrey 
Howe, că Anglia nu va • re
nunța Ia „forța de descurajare nu
cleară proprie". Laburiștii însă au 
hotărit la conferința din toamna tre
cută și, de atunci, de mai multe ori 
liderul partidului, Neil Kinnock, a re
petat poziția adoptată, că în cazul ve
nirii la putere a partidului său An
glia va renunța la armamentul nuclear 
și vor fi îndepărtate toate armele 
nucleare americane de pe teritoriul 
țării. De asemenea, ei vor anula 
proiectul de înlocuire a rachetelor și 
submarinelor „Polaris" cu cele mai 
moderne, de tip „Trident", al căror 
cost se ridică la peste 10 miliarde 
lire sterline. „Ceea ce propune par
tidul laburist ar fi, fără îndoială, cea 
mai mare schimbare din politica ex
ternă a Marii Britanii de după cel 
de-al ^doilea război mondial" — scrie 
ziarul „Guardian".

Cit privește alianța liberalo-so- 
cial-democratâ, părerile sint, oare
cum, împărțite. De exemplu, cele 
două partide (liberal și social-demo
crat) se declară favorabile anulării 
proiectului „Trident", dar diferă în 
legătură cu soarta rachetelor și sub
marinelor „Polaris". Totodată, ele 
par, cu anumite nuanțe, să fie de 
acord cu menținerea rachetelor ame
ricane pe teritoriul britanic, dar con
trolul asupra lor să fie „bilateral", 
ca și guvernul britanic să aibă un 
cuvînt de spus.

Dar, pe deasupra acestor dispute 
preelectorale, din toate colțurile Ma
rii Britanii sosesc zilnic noi mărtu
rii ale aspirației tot mai ferme a 
populației de a se trece la lichidarea 
armelor nucleare — atît proprii, cit 
și americane — de pe teritoriul tă
rii, ca și de pe întregul continent 
european. Marile demonstrații des
fășurate în cadrul marșurilor de pri
măvară, „asaltul" efectuat de de
monstranți împotriva bazelor milita

re unde sint amplasate rachete nu
cleare și a unor „fabrici ale morții", 
care produc arme de distrugere în 
masă, au evidențiat o dată mai mult 
voința poporului britanic, care, ală
turi de celelalte popoare, dorește să 
trăiască intr-o lume a păcii, înțele
gerii și cooperării, o lume fără arme 
și fără războaie. Acest lucru nu va 
putea, desigur, să fie ignorat de par
tidele politice in căzui angajării lor 
în campania electorală. Astăzi, mai 
mult ca oricind, partidele politice și 
cahdidații lor sint. (și vor fi) apre- 
ciați și in funcție de modul în care 
acționează pentru asigurarea drep
tului suprem al oamenilor, al po
poarelor la viață, la pace.

■Unele ziare londoneze nu dezvă
luie un secret cînd afirmă că pozi
ția, dură adoptată in ultimul timp de 
guvern in disputa comercială cu Ja
ponia se înscrie tot in aria tacticilor 
preelectorale. Guvernul de la Londra 
a avertizat că va impune sancțiuni 
financiare severe împotriva unor fir
me japoneze dacă guvernul de la 
Tokio nu va deschide „barierele" în 
fața produselor britanice. A fost 
chiar inițiat un proiect de lege „Fi
nancial Services Act", care să ofere, 
ca măsuri de retorsiune, temeiul ju
ridic pentru eventuala „expulzare" 
din Anglia a unor instituții bancare 
și a unor firme nipone. Fundalul a- 
cestor răbufniri il constituie defici
tul de 3,7 miliarde lire sterline în
registrat de Marea Britanie in schim
burile comerciale cu Japonia. Dar, 
pe lingă aspectul pur economic al 
agitației în jurul relațiilor comer
ciale anglo-nipone, aceasta are și un 
vizibil caracter electoral : cabinetul 
conservator caută să iși strîngă tot 
mai multe atuuri Înainte de a se 
lansa în bătălia alegerilor.

Ultimele sondaje electorale indică, 
de altfel, că în eventualitatea unui 
apropiat scrutin conservatorilor le-ar 
reveni 44 la sută din voturi. Ei ar 
fi urmați de laburiști (29 la sută) și 
de alianța liberalo-social-democrată 
(25 la sută), restul de cîteva pro
cente urmind a reveni altor formații 
politice.

Nicolae P1OPEANU

E DE PRESA
scurt

nișților paraguayenl cheamă cetă
țenii să continue lupta pentru eli
berarea deținuților politici. să-și 
intensifice manifestațiile in fa
voarea revendicărilor economice, 
sociale și politice și să întărească 
solidaritatea cu lucrătorii de la 
sate.

CONVORBIRI SOVIETO-BUL- 
I GARE. Mihail Gorbaciov, secretar 

general al C.C. al P.C.U.S.. l-a 
I primit marți pe președintele Con

siliului de Miniștri al R.. P. Bul
garia, Gheorghi Atanasov. După 

Icum relatează agenția T.A.S.S., ou 
prilejul întrevederii au fost abor
date între altele probleme ale creș
terii eficientei cooperării bila
terale.

PRIMIRE. Wojciech Jaruzelski, 
• prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 

, președintele Consiliului de Stat al 
• R.P. Polone, a primit delegația la 

nivel guvernamental a țărilor afri- 
Icane din „prima linie" care între

prinde o vizită in Polonia. Cu pri
lejul convorbirii au fost abor- 

Idate probleme referitoare la situa
ția din sudul continentului afri
can, subliniindu-se că o reglemen
tare echitabilă este posibilă numai 

Iprin lichidarea apartheidului, eli
berarea Namibiei și încetarea ac
țiunilor agresive ale R.S.A, impo- 

Itriva țărilor africane din „prima 
linie".

CONSILIUL DE STAT AL POR
TUGALIEI (organ consultativ al 

| președintelui țării), reunit marți 
la Lisabona, s-a pronunțat în fa- 

Ivoarea dizolvării parlamentului în 
vederea soluționării crizei declan
șate o dată cu votul de neîncredere 

Iin guvernul sociâl-democrat, con
dus de Anibal Cavaco Silva, inter
venit în Adunarea Republicii, la 
3 aprilie. In cercurile politice din 

I Lisabona se estimează că președin
tele Mario Soares va proceda la di
zolvarea parlamentului, fapt ce lm- 

. plică organizarea de alegeri gene

rale anticipate in termen de 80—90 
de zile.

O HOTARÎRE A GUVERNULUI 
EGIPTEAN. Guvernul egiptean a 
hotărit să închidă toate reprezen
tanțele O.E.P. din această țară — 
a anunțat viceprim-ministrul și 
ministrul de externe . egiptean, 
Esmat Abdel Meguid. Decizia egip
teană urmează unei rezoluții adop
tate de recenta sesiune a Consi
liului Național Palestinian privind 
relațiile O.E.P. cu Egiptul. Potrivit 
agenției M.E.N., Meguid a subli
niat că această decizie a guver
nului nu va modifica politica 
egipteană de sprijinire a luptei 
drepte a poporului palestinian.

ANIVERSARE. Sierra Leone ya 
face totul pentru a consolida pacea 
in lume, a promova înțelegerea și 
cooperarea între popoarele iubi
toare de pace, a declarat președin
tele țării, Joseph Saidu Momoh, la 
postul național de radio cu oca
zia Zilei independentei, sărbătoarea 
națională. In 26 de ani de dezvol
tare independentă — a spus el — 
poporul din Sierra Leone a reali
zat o serie de succese importan
te. dar cu toate aoestea mai sint 
Încă multe de făcut. Șeful statu
lui a chemat compatrioții la ac
țiuni ferme pentru a depăși difi
cultățile cu care se confruntă 
Sierra Leone.

CHEMARE. Ridicarea stării de 
asediu in Paraguay nu semnifică 
în nici un fel sfirșitul represiunii 
în această țară — relevă publica
ția paraguayană „Adelante", în 
ultimul său număr apărut la Bue
nos Aires. Organul oficial al comu-

DEMONSTRAȚIE. In orașul . 
Siegen din R.F.G. a avut loc o de
monstrație de protest față de in- I 
tenția întreprinderii siderurgice lo
cale de a concedia 1 400 de sala- 
riați pînă în 1988. Au luat parte 
12 000 de persoane, nu numai 
muncitori din acest centru siderur- . 
gic, dar și din alte sectoare econo
mice, inclusiv salariați munici
pali. iar magazinele au fost inchi- . 
se temporar în semn de solidaritate 
cu cei amenințați de șomaj.

NOI ACȚIUNI DE PROTEST | 
împotriva regimului dictatorial al 
lui Chun Du Hwan s-au înregistrat • 
in Coreea de Sud. La Universita
tea din Seul, peste 2 000 de stu- 
denti au demonstrat împotriva mă- I 
surilor luate de autoritățile sud- 
coreene contra tineretului stu- i
dios. Manifestanții s-au pronunțat 
cu hotărîre împotriva politicii de •
militarizare a Coreei de Sud, pe 
care regimul Iui Chun Du Hwan 
o promovează pentru a amplifica | 
încordarea in Peninsula Coreea.

ARESTĂRI. Poliția spaniolă a 
confirmat arestarea, la Barcelona, 1 
in cursul săptăminii trecute, a unor 
cetățeni italieni membri ai orga
nizației teroriste autointitulate •
„Brigăzile roșii", informează agen
ția A.N.S.A. Ministerul Justiției al 
Italiei a adresat autorităților spa- I 
niole cererea de extrădare a tero
riștilor. Arestările operate in Spania | 
se adaugă celor din Italia, de la 
Roma si Torino, în cadrul unei I
vaste operațiuni antiteroriste |
efectuate pe teritoriul celor două ■ 
țări, precum și al Franței.
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