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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘES
a primit pe primul ministru al Guvernului de coaliție 

al Kampuchiei Democrate, Son Sann

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

PLENARA CONSILIULUI NATIUNAL 
AL FRUNTULUI UEMOCRATIEI SI UNITAlll SOCIALISTE

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, 
joi a avut loc Plenara Consi
liului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socia
liste.

Participants la plenară au adop
tat in unanimitate următoarea or
dine de zi :

1. Participarea Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, a or
ganizațiilor sale componente, la 
realizarea sarcinilor din planul de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei in primul semestru al anului 
1987 și măsurile ce trebuie luate

! pentru mobilizarea tuturor oame
nilor muncii la înfăptuirea integra
lă a prevederilor de plan pe în
tregul an.

2. Raport cu privire Ia rezolvarea 
propunerilor făcute de cetățeni in 
campania electorală pentru alege
rile generale de deputați din mar- i 
tie 1985.

3. Stabilirea datei alegerilor dc 
deputati in consiliile populare mu-

I nicipalc, ale sectoarelor municipiu
lui București, orășenești și comu- 

! nale și programul de măsuri pen
tru pregătirea și desfășurarea 
acestora.

: în legătură cu problemele supuse
. dezbaterii au luat cuvintul: Gheor- 
i ghe Catană, președintele Consiliu- 
I lui județean Argeș al F.D.U.S.. / 
: Dumitru Grigorescu, secretar al 
■ comitetului do partid al Intraprln- 
• derii ..Rulmentul’" din _ Brașov, 
(membru al Consiliului jucTețeâh ăl j' 
i F.D.U.S.. Fănica Udma, președintele 
! cooperativei agricole de producție 
i Slobozia Mîndra. județul Teleor- 
I man. Valentin Laub. lăcătuș, Intre- 
I prinderea de mașini-unelte Arad.
membru al Consiliului județean 

j al F.D.U.S.. Ioana Bolba Mateescu. 
. președinta Comitetului județean 
; Cluj al femeilor. Constantin Lu.pu- 
I lescu, șef de brigadă, întreprin
derea minieră Lupenl. județul Hu- I 
nedoară.. Floarea Râdulescu. vice
președinte al Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor. 
Octavian Movilaru, președintele 
Consiliului unic agroindustrial 
Dragalina, județul Călărași. Rodi- 
ca Stoica, director general al Cen
tralei industriei lacurilor și vopse-
(C'ontinuare in pag. a IlI-a)

CUVlNTAREA
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NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși și prieteni,
Plenara Consiliului Național 

al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste a dezbătut pro
bleme legate de felul cum se în
făptuiesc prevederile planului 
pe acest an și măsurile in ve
derea îndeplinirii, în cele mai 
bune condiții, a planului pe 1987 
și, în același timp, de pregătire 
temeinică pentru planul pe anul 
viitor, în vederea realizării în
tregului cincinal.

Doresc să subliniez că organi
zațiile componente ale Frontu
lui Democrației și Unității So
cialiste, care reprezintă toate 
categoriile sociale și, practic, 
totalitatea oamenilor muncii, a 
poporului nostru, au un rol de 
importanță deosebită — aș pu
tea spune, hotăritor — în reali
zarea tuturor prevederilor pla
nului, in asigurarea dezvoltării 
continue a patriei noastre.

Avem rezultate bune și în 
prima parte a acestui an ; sînt 
însă și unele rămîneri în urmă. 
Dar, așa cum ați putut reține 
din raportul prezentat, precum 
și din discuțiile care au avut loc, 
dispunem de tot ce este nece
sar pentru a recupera aceste 
rămîneri in urmă și a asigura 
realizarea în cele mai bune 
condiții a planului și a progra
melor pentru toate sectoarele 
de activitate. Este necesar ca 
toate organizațiile componente, 
toți oamenii muncii să acționeze 
cu mai multă răspundere — în 
calitatea lor de proprietari, de

producători și beneficiari, de 
adevărați stăpîni ai bogăției na
ționale, a tot ce se înfăptuiește, 
în țara noastră — pentru înde
plinirea în cît mai bune condi
ții a planului, pentru a asigura 
astfel condițiile necesare reali
zării obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al parti
dului — și adoptate în unanimi
tate și de Congresul Frontului 
Democrației și Unității Socialis
te — privind dezvoltarea inten
sivă a economiei naționale, rea
lizarea unei noi calități a mun
cii și vieții, așezarea la baza 
întregii , activități a celor mai 
noi cuceriri ale științei și teh
nicii în toate domeniile, înfăp
tuirea noii revoluții agrare — 
și, pe această bază, trecerea la 
un nou stadiu de dezvoltare a 
țării noastre, ridicarea continuă 
a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului. întărirea 
forței materiale și spirituale a 
patriei, a independenței și suve
ranității României. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Plenara noastră a hotărît or
ganizarea alegerilor pentru con
siliile populare municipale, oră
șenești și comunale, la 15 no
iembrie. Acestea trebuie să con
stituie un eveniment important 
în activitatea consiliilor popu
lare din toate unitățile terito- 
rial-administrative, să asigure o 
mobilizare generală a tuturor 
cetățenilor orașelor și satelor 
patriei noastre în înfăptuirea 
planurilor și programelor de 
dezvoltare generală, și, în ace
lași timp, în realizarea progra

melor de dezvoltare teritorială a 
tuturor, - localităților • patriei
noastre.*  . < .

Trebuie, ca desfășurarea cam
paniei electorale și alegerile în
seși să prilejuiască o largă ana
liză și, in același timp, luarea 
de măsuri în vederea înfăptuirii 
neabătute a autoconducerii .și 
autogestiunii în toate localitățile' 
patriei, noastre. Merită, de altfel, 
subliniat, că; de la ultimul Con
gres al consiliilor populare, 
toate consiliile populare munici
pale, orășenești, comunale,. in
clusiv ale sectoarelor municipiu
lui București, se autofinanțează. 
O bună parte dintre ele au văr
sat chiar și anumite sume pen
tru fondul de dezvoltare gene
rală a societății. Aceasta de
monstrează justețea hotărîrilbr 
adoptate de Congresul consili
ilor populare privind autocon- 
ducețea, ,au,togestipnea, autofi
nanțarea și creșterea răspun
derii ■ consiliilor pbpulare, ‘ a ce
tățenilor din toate localitățile 
patriei noastre pentru buna gos
podărire' și' desfășurare a vieții 
în localitățile în care își desfă
șoară activitatea și trăiesc.

Va trebui să accentuăm spi
ritul autoconducerii, autogestiu
nii, , autofinanțării. Să acordăm 
o atenție și mai mare înfăptui
rii programelor teritoriale, atît 
celor stabilite pe plan republi
can, dar, mai cu seamă, dezvol
tării micii industrii în localități 
și județe, a serviciilor, a activi
tății edilitar-gospodărești, a 
transporturilor locale — a tu
turor programelor care au drept 

scop ridicarea continuă a con
dițiilor- de . viață pentru ., toți 

> locuitorii orașelor și. comunelor 
patriei, pentru toți cetățenii 

. României. Este necesar să se 
asigure înfăptuirea neabătută ■ a 
programului de sistematizare a 
orașelor și satelor conform nor
melor- stabilite' prin lege. Toate 
acestea trebuie să constituie pro
blemele centrale ale campaniei 
electorale și ale. activității. vi
itoare a noilor consilii populare.

O atenție deosebită va- tre
bui să se acorde creării, .celor 
mai bune. condiții în vederea 
participării active a tuturor ce
tățenilor la activitatea consilii
lor populare, în diferite comisii 
și organisme ale consiliilor popu
lare — care exprimă dezvoltarea 
largă a democrației muncito
rești revoluționare și asigură, și 
în domeniul activității consilii
lor populare, participarea activă 
a oamenilor muncii, a tuturor 
cetățenilor la conducerea tu
turor sectoarelor de activitate.

Sînt bine cunoscute preocu
parea și realizările obținute de 
poporul nostru în perfecționa
rea continuă a sistemului de
mocrației muncitorești revolu
ționare, cadru larg democratic 
pe care l-am realizat și care asi
gură, atît în unitățile econo- 
mico-sociale, cît și în unitățile 
teritorial-administrative, și pe 
plan național, participarea în
tregului popor la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și 
externe, a Programului de fău
rire a societății socialiste mul-
(Continuare in pag. a ITI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, joi. pe 
Son Sann, prim-ministru al Guver
nului de coaliție al Kampuchiei De
mocrate, președinte al Frontului Na
țional de Eliberare a poporului 
khmer, aflat in vizită în țara noas
tră.

Primul ministru al Guvernului de 
coaliție al Kampuchiei Democrate a 
exprimat calde mulțumiri pentru 

♦ primire, pentru invitația de a vizila 
România și a cunoaște direct unele 
realizări obținute de poporul român, 
in construcția noii societăți.

In timpul convorbirii au fost evi
dențiate raporturile de prietenie și 
colaborare dintre popoarele celor 
două țări', precum și dorința de a re 
acționa pentru dezvoltarea in conti
nuare a acestor relații, in interesul
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• Problemele planului — probleme 
ale răspunderii muncitorești

• La întreținerea culturilor — toate 
forțele satelor!
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TIMIȘ : Sonde intrate 
in exploatare

In perioada care a trecut din 
acest an, in cadrul Schelei de pro- 

•ducție 'petrolieră. Șandra, județul 
Timiș, au fost forate și date in ex
ploatare un număr de 15 sonde noi-, 
cu un aport însemnat la creșterea 
producției de țiței.

— Sonda, nr.- 1.140, dată in ex
ploatare la parcul II Satchinez, a 
început să pompeze țiței chiar în 
aceste zile — ne spune inginerul 
Nicolae Petre, directorul schelei. 
In acest an, alte 20 de sonde au 
fost trecute de la- sistemul tehno
logic de exploatare gaz-lift la cel 
de pompaj de .adincime, cu urmări 
pozitive asupra stabilizării produc
ției de țiței și reducerii consumului 
de energie, electrică.

De la același interlocutor mai 
aflăm că planul la efectuarea ope
rațiunilor geologo-tehnologice a 
fost substanțial depășit, pe această 
cale obținindu-se un important 
spor de producție. (Cezar Ioana).

MIERCUREA-CIUC : 
Utilaj cu performanțe 

a’eosebite pentru cariere
Colectivul 'de muncă al între

prinderii de producție industrială 
pentru construcții căi ferate ’ Har
ghita, din Miercurea-Ciuc, face do
vada unei permanente’ și susținute 
preocupări in vederea înnoirii ș.- 
modernizării producției. ’ Astfel, 
dacă la începutul lunii aprilie in
formam cițitogii noștri dqșare 
„Grupul mobil de concasar-e pe. șe
nile” și avantajele pe 'citre le 'asi
gură in exploatare,, de.attaaslă dată, 
anunțăm realizarea unui nou uti
laj în premieră : „Grupul mobil de 
concasare pe pneuri".' El poate li,, 
prin tractare, deplasat de la o ca
rieră la alta pe drumurile publice. 
Pină acum, nu s-au produs ase
menea utilaje. Cele anterioare tre
buiau demontate în părți compo
nente, incărcate in treilere și apoi 
montate in cariera de destinație. 
Noul utilaj poate fi pus in func
țiune în numai două ore. Capaci
tatea productivă este de 120 tone 
pe oră și se alimentează cu ajuto
rul excavatorului.

Utilajul se constituie într-o nouă 
ofertă pe care intreprinderea har- 
ghiteană o pune in atenția unită
ților interesate. (Nicolae Șandru). 

reciproc, al cauzei păcii, cooperării 
și înțelegerii internaționale.

In acest context, primul ministru 
al Guvernului -de coaliție al Kampu
chiei Democrate a exprimat, profun
da recunoștință a poporului kampu
chian pentru sprijinul constant dat 
de România socialistă in lupta sa 
îndelungată pentru libertate și inde
pendență națională.

In cadrul convorbirilor, oaspetele 
a făcut o informare referitoare la 
situația actuală din Kampuchia De
mocrată. relevind preocuparea Gu- 
vernplui de coaliție pentru unirea 
tuturor forțelor politice și sociale 
naționale in lupta pentru indepen
dență, suveranitate și integritate te
ritorială. pentru retragerea trupelor 
străine din țară și asigurarea drep
tului poporului kampuchian de. a-și 
hotărî în (mod liber viitorul, potrivit 
aspirațiilor sale de progres, pace și 
coexistentă pașnică.

CENTRALA INDUSTRIALĂ 
-TITULARĂ DE PLAN
Deplină angajare in soluționarea 

tuturor problemelor activității economice
Constituite cu aproape 20 de ani 

în urmă, din inițiativa tovarășului. 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, centralele indus
triale.s-au afirmat în toți acești ani 
ca forme de organizare și conducere 
a economiei naționale viabile și 
eficiente.

Fiecare etapă în drumul parcurs 
pină la actuala structură — de uni
tăți de bază ale autoconducerii și 
autogestiunii — exprimă , rezultatul 
preocupărilor consecvente ale secre
tarului general al partidului de a 
perfecționa continuu activitatea a- 
oestora, de a le conferi atribuții și 
competențe clăre. un loc’ dlstirict in 
procesul dezvoltării economiei noas
tre — și anume, de a fi nu ver.gi 
intermediare intre întreprinderi și 
ministere, ci unități productive com
plexe, concentrate, cane să conducă 
și să răspundă direct de îndeplinirea 
sarcinilor de plan, de dezvoltarea 
eficientă a domeniului respectiv de 
aci ivi ta te.

între cerințele care străbat ca un 
fir roșu edificiul centralelor indus
triale. aceea de a participa la ela
borarea planului de producție, de a 
fi titulare de plan și de a răspunde 
de realizarea lui a fost din nou 
examinată de secretarul general al 
partidului la Consfătuirea de lucru 
pe probleme economice de la C.C. 
al P.C.R.. care a avut loc la începu
tul lunii aprilie, prilej cu caro li 
s-au definit și mai clar atribuțiile 
co le revin. Reexaminarea aces
tui important atribut al centra
lelor industriale nu s-a făcut în 
mod întimplător. Pe de o parte, 
s-a avut în vedere faptul ’ că 
in ultimii ani unele centrale s-au 
îndepărtat tot mai mult de la me
nirea pe care le-o conferă calitatea 
de titular de plan, transfbrmîridu-se 
intr-un fel de „dispeceri” de sar
cini intre întreprinderi și ministere 
— fapt reflectat și in rezultatele 
.nesatisfăcătoare obținute în înde
plinirea sarcinilor de plan de unele 
sectoare importante ale economiei 
naționale. Pe de altă parte, ea vi
zează necesitatea accentuării răs
punderilor pe care trebuie să le 
aibă centralele industriale — ca 
unități de bază ale autoconducerii și 
autogestiunii — in etapa dezvoltării 
intensiv-calitative pe care o par

Reafirmind, și cu acest prilej, po
ziția’ țării noastre i-n a’ceastă proble
mă. tovarășul Nicolae. Ceaușescu a 
arătat că România socialistă s-a pro
nunțat și se. pronunță pentru solu
ționarea pe cale politică, prin nego
cieri. a situației din Kampuchia, 
pentru realizarea unei largi reconci
lieri . naționale intre toate forțele și 
asigurarea independenței, suverani
tății și caracterului de țară neutră 
și nealiniată a Kampuchiei. Aceasta 
presupune, ca 6 necesitate, retrage
rea țuturor trupelor străine și înce
tarea oricărui amestec din . afară in 
treburile interne ale Kampuchiei. 
S-a subliniat că aceasta este in in
teresul poporului kampuchian. al tu
turor ..țărilor și popoarelor din regiu
ne, al cauzei păcii și înțelegerii in 
aceaștă zonă și în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească.

curge în prezent economia româ
nească.

Cape sînt.și' cum trebuie înțeleasa, 
așadar, principalele cerințe ce se pun 
în fața centralei ca titulară de plan?

în primul rind este vorba de 
creșterea răspunderii față dc elabo
rarea și fundamentarea sarcinilor 
generale de plan. Pe baza propu
nerilor întreprinderilor subordonate 
și unităților componente, centrala e- 
laboreazâ atit planurile anuale, cit 
și cincinale. Elaborarea și ■ funda
mentarea acestora este rezultatul 
îmbinării. organice a principiului 
centralismului democratic cu, cel 
inițiativei și autonomiei. Planurile 
elaborate de centrale au la bază atit 
nivelurile orientative și normativele 
de plan stabilite la nivel național 
de Comitetul de Stat al Planificăr i, 
cît și nivelurile fundamentate și o- 
rientările propuse, prin . evaluata 
propriilor posibilități și resurse, de 
întreprinderi. Elaborat'in aceste con
diții, prin respectarea cu strictețe a 
celor două principii, planul are și 
trebuie să aibă o bază reală, știin
țifică. Dacă apar ..abateri” de .la a- 
ceastă regulă — și’mai apar; din pă
cate — ele exprimă nu erorile sis
temului de elaborare a planului, ei 
ale oamenilor care participă la ela
borarea lui. Faptul că. în viitor, așa 
cum a indicat recent secretarul ge
neral al partidului, directorul cen
tralei va primi sub semnătură pro
prie planul transmis de C.S.P. obligă 
centrala de a da garanții și în atest 
mod pentru realizarea lui, dar și 
de a face eventualele corecturi la 
timpul potrivit, pentru a se evita 
orice subiectivism și adoptare de 
sarcini nefundamentate.

Calitatea centralei de titular de 
plan nu se oprește la faza de ela
borare și fundamentare a acestuia. 
Esența aoestei calități se materiali
zează in modul concret în care cen
trala participă pe tot parcursul anu
lui la pregătirea și realizarea ui 
bune condiții a planului de produc
ție — de la elaborarea programelor 
de aprovizionare tehnico-materială, 
încheierea la timp a contractelor de 
aprovizionare și desfacere, astfel in- 
cit, in momentul aprobării, planuri
le să fie integral acoperite cu con
tracte și pină la livrarea ritmică și
(Continuare in pag. a Il-a)
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PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE
Cuvîntul tovarășului Gheorghe Catană Din cuvîntul participantilor la dezbateri

Mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Exprimînd cele mai alese 

ginduri și sentimente ale comu
niștilor. ale tuturor oamenilor 
muncii din județul Argeș, vă 
rugăm să primiți, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar ge
neral. respectuoase mulțumiri și 
profunda noastră recunoștință 
pentru munca eroică ce o des- 
fășurați, cu exemplar devota
ment revoluționar. în fruntea 
partidului și a țării, pentru 
mărețele înfăptuiri socialiste 
obținute de poporul nostru in 
anii de glorie ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu".

Vă adresăm și cu acest pri
lej. mult stimate și iubite to
varășe Nioolae Ceaușescu. în
treaga noastră recunoștință pen
tru recenta vizită de lucru pe 
care ați făcut-o, împreună cu 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu. în județul Argeș, 
pentru indicațiile de inestima
bilă valoare pe care ni le-ați 
dat și care constituie pentru noi 
un cutezător și mobilizator pro
gram de muncă.

Raportez plenarei, dumnea
voastră. mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că, 
sub îndrumarea comitetului ju
dețean de partid, a organelor și 
organizațiilor de partid, consi
liile F.D.U.S. s-au implicat mai 
mult în realizarea sarcinilor e- 
conomico-sociale. a programe
lor speciale adoptate de oondu- 
cerea partidului pentru ridica
rea calitativă și creșterea efi
cienței întregii activități. Or-

ganizațiile componente ale 
F.D.U.S. au acordat o atenție 
deosebită mobilizării tuturor 
oamenilor muncii la acțiunea de 
perfecționare a organizării și 
modernizare a proceselor de 
producție, folosirea la întreaga 
capacitate a mașinilor și utila
jelor. îndeplinirea sarcinilor la 
producția fizică și îndeosebi a 
exportului. Informez plenara 
că majoritatea întreprinderilor 
din județ au reușit să îndepli
nească și să depășească sarcini
le de plan pe primele 5 luni 
din acest an. numai in luna mai 
realizîndu-se la nivelul județu
lui o producție suplimentară in 
valoare de 95,7 milioane lei. 
Vom acționa pe baza indicații
lor date de dumneavoastră și 
la recenta plenară lărgită a 
Consiliului Național al Agricul
turii, astfel încit să recoltăm 
orzul în 3—4 zile, iar griul in 
8—9 zile, pentru eliminarea ori
căror pierderi de producție 
și realizarea întocmai a sarci
nilor pe care le avem privind 
livrarea la fondul de stat.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că pentru înfăptuirea a- 
cestor sarcini deosebit de mo
bilizatoare, consiliul județean 
al F.D.U.S. va intensifica acti
vitatea politico-educativă în 
rîndul tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii. în vederea 
creșterii contribuției consiliilor 
locale ale F.D.U.S. și ale or
ganizațiilor componente 1a rea
lizarea sarcinilor economico-so- 
ciale ce revin județului în acest 
an și pregătirea condițiilor pen
tru înfăptuirea planului pe anul 
viitor.

tru traducerea în viată a pre
țioaselor dumneavoastră indica
ții, teleormănenii sînt angajați 
în bătălia pentru întreținerea 
exemplară a culturilor prăsitoa
re. realizînd în același 
ultimele pregătiri în 
secerișului.

După ce s-a referit 
rezultate obținute de 
torii din Slobozia Mîndra. vor
bitoarea a spus :

Ne aflăm In pragul secerișu
lui si sintem pregătiți, așa cum 
ați indicat și la plenara lărgită a 
Consiliului Național al Agricul
turii. ca în trei zile să încheiem 
recoltatul orzului 
zile să strîngem si

timp 
vederea

la unele 
coopera-

$i in șapte 
să depozi-

tăm. în condiții bune. întreaga 
producție de griu.

Avem convingerea că rezul
tatele noastre sint departe de 
a oglindi posibilitățile de care 
dispunem. Sintem conștienti de 
faptul că în toate sectoarele 
există rezerve nevalorificate 
pentru creșterea producției, 
pînă ta nivelul cerințelor noii 
revoluții agrare. în lupta pen
tru înfăptuirea acestor obiecti
ve ne călăuzim după orientă
rile si indicațiile pe care 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, le-ați dat și 
ta recenta plenară lărgită a 
Consiliului Național al Agricul
turii.

Cuvîntul tovarășului Valentin Laub
Mult stimate tovarășe secretar 

general Nicolae Ceaușescu.
Stimafi tovarăși.

Cuvîntul tovarășului Dumitru Grigorescu
Mult stimate și iubite tovarășe

Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

în numele consiliului jude
țean al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, al tuturor 
oamenilor muncii din județul 
Brașov. îmi revine deosebita 
cinste de a exprima, de la a- 
ceastă tribună, sentimentele 
noastre de profund respect și 
nemărginită gratitudine pe care 
le nutrim față de dumneavoas
tră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ge
nial conducător al partidului și 
poporului nostru, ctitorul Româ
niei moderne, personalitate de 
excepție a vieții politice inter
naționale, pentru strălucita ac
tivitate ce o desfășurați. cu ine
galabil patos revoluționar, pen
tru patriotismul înflăcărat și 
spiritul creator prin care ați 
deschis o nouă și luminoasă e- 
pocă în istoria multimilenară a 
scumpei noastre patrii.

Aducem caldul nostru 
muncitoresc tovarășei 
Ceaușescu, eminent om
șl de stat, savant, de renume 
mondial, a cărui prodigioasă ac
tivitate este pusă in slujba dez
voltării multilaterale a patriei, 
afirmării revoluției tehnico-ști- 
ințifice în toate domeniile vieții 
economico-sociale.

Raportăm plenarei 
conducerea comitetului 
de partid, Consiliul
Brașov al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, orga-

omagiu 
Elena 

politic

că, sub 
județean 
județean

nizațiile sale componente și-au 
intensificat activitatea politico- 
organizatorică și educativă pen
tru mobilizarea colectivelor de 
oameni ai muncii la realizarea 
planului de dezvoltare econo- 
mico-socială în profil teritorial 
pe anul 1987.

îmi îndeplinesc o datorie de 
onoare — a spus în continuare 
vorbitorul — exprimînd profun
dul respect și calda recunoștință 
a tuturor locuitorilor județului 
Brașov față de intensa și rod
nica activitate pe care dumnea
voastră. mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
marele erou al păcii, o desfâșu- 
rați pe plan internațional, pen
tru solutionarea, in interesul 
popoarelor, a problemelor deo
sebit de complexe cu care se 
confruntă astăzi omenirea. Sus
ținem din toată inima concepția 
dumneavoastră, profund uma
nistă. propunerile realiste, con
structive. pătrunse de o înaltă 
responsabilitate, față de desti
nele omenirii privind oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la 
dezarmare, îndeosebi la dezar- 
rriarea nucleară. Ne angajăm să 
sprijinim prin întreaga noastră * 

. activitate inițiativele și acțiu
nile pe care dumneavoastră, 
conducătorul iubit și stimat al 
poporului român, personalitate 
proeminentă a lumii contempo
rane, le consacrați — cu o no
bilă dăruire — marilor idealuri 
de pace, libertate, independen
tă. colaborare, bunăstare și pro
gres.

Vă rog să-mi permiteți ca de 
la această tribună, in numele 
Consiliului județean Arad al 
F.D.U.S., să aduc 
giu și să exprim 
noastră fierbinte, 
urări 
putere 
nostru 
Nicolae Ceaușescu, erou între 
eroii neamului, pentru contri
buția remarcabilă, statornică și 
hotărîtoare. pusă, cu neasemuită 
dăruire și abnegație. în slujba 
propășirii multilaterale a pa
triei. bunăstării și fericirii fii
lor ei. Vă rugăm să ne îngă
duiți să vă adresăm, mult sti
mate și iubite tovarășe secretar 
general al partidului, cele mai 
vii mulțumiri pentru tot ce ați 
făcut și faceți pentru ca și ju
dețul Arad să se dezvolte vi
guros, în pas cu progresul ge
neral social-economic al tării.

Ținînd seama de răspunderile 
tot mai mari ce ne revin, 
organizațiile componente ale 
F.D.U.S. din întreprinderea de 
mașini-unelte Arad se prezintă 
în fața plenarei Consiliului Na
țional al F.D.U.S., a 
voastră, mult stimate 
Nicolae Ceaușescu. cu 
de plan îndeplinite și 
pe primele cinci luni la produc
ția fizică și la indicatorii valo
rici și de eficientă. Vă rapor
tăm că avem creșteri importan
te față de aceeași perioadă a 
anului trecut, în sensul că am 
realizat producțta-marfă în pro-

un cald oma- 
recunoștința 

împreună cu 
sănătate șide multă

de muncă, genialului 
conducător, tovarășul bune 

viață 
Intă- 

do-

Cuvîntul tovarășei Fănica Udma

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu.

Stimați tovarăși,

dumnea- 
tovarășe 
dă pri- 
pe baza

Plenara Consiliului Național 
al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, care se des
fășoară sub semnul înaltei exi
gențe. al răspunderii revoluțio
nare imprimate de 
voastră, mult stimate 
Nicolae Ceaușescu. ne 
lejul de a aprofunda,
rezultatelor din acest an. mo
dul în care va trebui să acțio
năm în continuare pentru în
făptuirea prevederilor planuri
lor de dezvoltare economico- 
socială. de creștere a bunăstă
rii poporului, pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor 
stabilite de cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului.

Cu prilejul aniversării unui 
sfert de veac de la încheierea 
cooperativizării agriculturii, ne 
îndeplinim o înaltă îndatorire 
patriotică de a pune încă o dată 
in evidentă rolul hotăritor al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in elaborarea si infăptuirea po
liticii agrare a partidului, va-

loarea Inestimabilă a gîndirii și 
acțiunii sale revoluționare, care 
a reconsiderat din temelii locul 
si rolul agriculturii în econo
mia națională. Relevăm cu 
profundă mîndrie patriotică și 
satisfacție, mult stimate tovară
șe secretar general, că distincția 
ce v-a fost conferită cu prile
jul acestui jubileu constituie o 
emoționantă expresie a stimei, 
recunoștinței și prețuirii țărăni
mii. a întregului nostru popor 
pentru tot ceea ce faceți spre 
binele și prosperitatea Româ
niei socialiste.

Aducem cele mai vii mulțu
miri mult iubitei și stimatei 
tovarășe Elena Ceaușescu pen
tru strălucita contribuție Ia în
florirea învățămintului. științei 
și culturii, domenii care au un 
rol hotărîtor în dezvoltarea și 
modernizarea agriculturii, a tu
turor sectoarelor economiei ro
mânești.

în cadrul efortului oamenilor 
muncii din agricultura țării se 
încadrează și activitatea lucră
torilor ogoarelor județului Te
leorman pentru înfăptuirea noii 
revoluții agrare. Acționînd pen-

dumnea- 
tovarășe 
sarcinile 
depășite

cent de 135,19 la sută și 139,9 
Ia sută Ia productivitatea muncii.

Acționăm cu întreaga răspun
dere pentru realizarea cu prio
ritate a producției pentru ex
port. care, așa cum ați subliniat, 
reprezintă o problemă de cea 
mai mare importantă. Sînt 
create toate condițiile ca sarci
nile ta export pe întregul an 
1987 să fie depășite.

Generalizînd rezultatele 
obținute, transpunînd în 
inițiativele muncitorești, 
rind ordinea și disciplina,
menii în care s-au resimțit 
unele lipsuri, avem certitudinea 
că rezultatele muncii noastre 
se vor situa 1a nivelul cerințe
lor și exigențelor puse In fața 
noastră de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar ge
neral.

Permiteți-mi ca, In numele 
tuturor celor ce muncesc 1a în
treprinderea de mașini-unelte 
Arad să asigur plenara Con
siliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialis
te, pe dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secre
tar general al partidului, că 
vom acționa cu înalt spirit re
voluționar pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan 
pe acest an, pentru transpu
nerea în viață a orientărilor și 
indicațiilor dumneavoastră pri
vind 
tativ 
tăți 
ferm
contribuție cît mai mare la îna
intarea României pe calea so
cialismului și comunismului.

ridicarea pe un plan cali- 
superior a întregii activi- 
economico-sociale. fiind 
hotărîți să ne aducem o

Cuvintul tovarășei Ioana Bolba Mateescu
Mult stimate tovarășe secre

tar general Nicolae Ceaușescu.
Stimate 

varăși.
tovarășe, stimați to-

pentru 
numele 
iudetul

mare cinste 
exprim. în 
muncii din 
mai calde simțăminte

organelor și organizati- 
partid, comitetele si co- 
femeilor au acordat o 
deosebită sporirii con-

Este o 
mine să 
oamenilor 
Cluj, cele
de prețuire, admirație și recu
noștință fată de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cel mai iubit fiu al 
poporului, marele erou între 
eroii neamului, pentru contri
buția hotărîtoare adusă la în
florirea patriei socialiste, pen
tru grija deosebită și sprijinul 
permanent pe care-1 acordați 
dezvoltării economico-sociale 
în ritm accelerat a tuturor ju
dețelor tării, progresului multi
lateral al societății, bunăstării 
si fericirii oamenilor, creșterii 
prestigiului României socialiste 
în lume.

Exprim si 
sentimentele 
gratitudine
Ceaușescu, eminent om 
personalitate remarcabilă a vie
ții științifice internaționale, 
pentru inestimabilul său aport 
ta afirmarea științei. învățămin- 
tului și culturii românești.

în continuare, vorbitoarea a 
prezentat principalele realizări 
obținute în cele cinci luni care 
au trecut din acest an de oa
menii muncii din județ în în
făptuirea obiectivelor planului 
de dezvoltare economico-socială 
în profil teritorial.

în aceste realizări, a arătat 
vorbitoarea, se regăsesc si efor-

cu acest 
noastre de 
tovarășei

prilei 
aleasă
Elena 

politic.

tul. munca si priceperea femei
lor. care reprezintă peste 44 ta 
sută din totalul populației ocu
pate. Sub conducerea si îndru
marea 
ilor de 
misiile 
atenție
tributiei acestora la înfăptuirea 
prevederilor 
ciale 
zare 
tiei. 
tătii 
velului tehnic și calitativ al 
produselor. Referindu-se ta 
unele neajunsuri din activitatea 
unor întreprinderi care nu au 
realizat sarcinile de plan la 
toți indicatorii, vorbitoarea a 
evidențiat că. în spiritul mobi
lizatoarelor 
late de 
Ceaușescu, 
de partid, 
organizațiile 
au analizat, cu 
critic si autocritic, neajunsurile, 
stabilind măsuri pentru înlătu
rarea lor. Peste tot au fost 
elaborate programe pentru re
cuperarea restantelor, pentru 
îndeplinirea și depășirea planu
lui pe acest an al cincinalului.

Exprimîndu-mi acordul deplin 
fată de documentele supuse 
dezbaterii plenarei, exprim. în 
numele femeilor clujene, al 
tuturor membrilor Frontului 
Democrației si Unității So
cialiste din județ, angajamentul 
de a acționa cu înalt spirit re
voluționar pentru a pregăti 
campania electorală ce se apro
pie. intensificînd munca poli- 
tico-organizatorică si educativă.

programelor spe- 
de perfecționare, organi- 

și modernizare a produc- 
de creștere a productivi- 
muncii. de ridicare a ni- 

tehnic și
Referindu-se

îndemnuri formu- 
tovarășul Nicolae 
comitetul județean 
consiliile F.D.U.S., 

sale componente 
exigent spirit

prezentîndu-ne ta alegerile din 
noiembrie cu rezultate cit mai 
bune. , întimpinind astfel Con-

Cuvintul tovarășului
Mult Iubite și stimate tova

rășe Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca. în 

numele minerilor din Valea Jiu
lui. să exprim cele mai alese 
sentimente de profundă recu
noștință. stimă și respect față 
de cel mai iubit fiu al na
țiunii române, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. strălucit 
conducător al partidului și sta
tului nostru. genial ctitor al 
României socialiste moderne, 
pentru tot ceea ce face, cu ne
asemuită dăruire patriotică, spre 
binele și fericirea poporului, 
spre gloria partidului și a țării.

Roadele politicii științifice, 
realiste, revoluționare, promo
vate de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secre
tar general, sînt grăitor ilustra
te de marile înfăptuiri obținute 
și în județul Hunedoara, în cea 
mai înfloritoare epocă din is
toria patriei, care a intrat 
în conștiința întregii națiuni 
cu numele marelui erou între 
eroii neamului: „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Mă simt deosebit de onorat 
de a adresa, mult stimatei to
varășe Elena Ceaușescu. emi
nent om politic și savant de 
înalt prestigiu internațional, un 
respectuos omagiu pentru con
tribuția inestimabilă pe care o 
aduce la infăptuirea neabătută a 
programului partidului, la dez
voltarea patriei noastre dragi.

Evocind vizitele de lucru e- 
fectuate de secretarul general 
al partidului în Valea Jiului, 
vorbitorul a raportat că sarci
nile, ce le-au fost trasate se în
făptuiesc cu succes, o contribu
ție însemnată aducindu-și or
ganizațiile .democrației și uni
tății, socialiste. organizațiile de 
tineret,. de masă și obștești, sub 
conducerea și îndrumarea orga
nelor de partid. Subliniind im-

Cuvintul tovarășei
Mult stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

Avînd 1a bază orientările și 
indicațiile de o excepțională în
semnătate ale conducătorului 
partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. documentele 
supuse dezbaterii plenarei noas
tre pun cu claritate in lumină 
direcțiile de acțiune ale tuturor 
organizațiilor componente ale 
F.D.U.S. in vederea sporirii 
contribuției la infăptuirea pla
nului pe anul în curs, asigu
rării celor mai bune condiții 
pentru realizarea Planului na
țional unic de dezvoltare eco
nomico-socială pe anul 1987 și 
pe întregul cincinal.

Folosim și acest prilej pentru 
a da expresie sentimentelor de 
nețărmurită dragoste si profun
dă recunoștință ce vi le pur
tăm. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru neo
bosita activitate ce o desfășu- 
rați în fruntea partidului si sta
tului, în vederea ridicării Româ
niei socialiste pe noi trepte de 
civilizație și bunăstare.

Ingâduiți-mi, totodată, să ex
prim cele mai alese sentimente 
de prețuire față de tovarășa 
Elena Ceaușescu, eminentă 
personalitate politică și strălu
cit om de știință, care aduce 
o contribuție de excepțională 
valoare la dezvoltarea fără pre
cedent a științei. învătămîntu- 
lui și culturii românești.

Sindioatele. a arătat vorbitoa
rea. au pus un accent deosebit 
pe mobilizarea mai susținută a 
eforturilor colectivelor de oa
meni ai muncii, în vederea rea
lizării angajamentelor asumate 
in adunările generale 1a produc-

ferința Națională a partidului 
cu succese tot mai mari în toate 
domeniile.

Constantin Lupulescu
portantele dotări cu mijloace 
moderne de extracție și prelu
crare a cărbunelui, vorbitorul a 
arătat că pe această bază 1a 
întreprinderea minieră Lupeni 
s-a obținut, în primele cinci 
luni ale anului, fată de perioa
da corespunzătoare a anului 
trecut, o producție suplimen
tară de peste 70 000 tone de 
cărbune. iar productivitatea 
muncii a fost mai mare cu 350 
kg de cărbune/post.

Profunde schimbări au avut 
loc și în viața locuitorilor Văii 
Jiului. Localitățile au devqpit 
centre civice noi și moderne, cu 
blocuri de locuințe ce oferă un 
ridicat grad de confort oameni
lor muncii, cu spatii comercia
le. cu edificii sociale și cultu
rale. Minerii Văii Jiului benefi
ciază și în continuare de un 
mare volum de investiții, ex
presie a grijii partidului și 
statului nostru, a dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Zestrea edi
litară a orașelor va spori, nu
mai în acest an, cu peste 3 000 
de apartamente, ritm de con
strucție ce va fi menținut pînă 
în 1990, ceea ce va asigura con
diții optime de viață pentru 
toți oamenii muncii din Valea 
Jiului.

Deplin conștienti de marile 
răspunderi ce ne revin în în
făptuirea planurilor și progra
melor de propășire a patriei, a 
spus vorbitorul, permiteți-mi să 
exprim. în numele consiliilor 
locale ale Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, al tu
turor minerilor din Valea Jiu
lui, hotărîrea nestrămutată de 
a realiza planul și angajamen
tele asumate, de a ne spori și 
mai mult contribuția la crește
rea bazei de materii prime și 
energetice a tării, la continua 
dezvoltare a economiei noastre 
naționale.

Floarea Rădulescu
tia fizică. îndeosebi a celei des
tinate exportului. în toate orga
nizațiile sindicale au fost dez
bătute problemele privind per
fecționarea organizării și moder
nizarea proceselor de producție, 
creșterea eficienței economice în 
toate sectoarele de activitate.

Vorbitoarea s-a referit. în 
continuare, la unele deficiente 
în stilul de muncă al sindicate
lor, precum și 1a măsurile în
treprinse pentru lichidarea lor, 
pentru îmbunătățirea întregii 
activități, prin generalizarea 
experienței înaintate. Faptul că 
în acest an alături de unități 
care și-au îndeplinit exemplar 
sarcinile de plan la toți indica
torii sint și altele care au res
tanțe dovedește clar că există 
neajunsuri în stilul și metodele 
de muncă ale unor organe sin
dicale din întreprinderi, terito
riale și de ramură, că activita
tea organizatorică și politico-e
ducativă desfășurată de sindi
cate n-a fost orientată cu prio
ritate. în toate întreprinderile 
și pe șantierele de investiții, în 
direcția realizării ritmice a sar
cinilor de plan.

Exprimîndu-ne acordul cu 
documentele supuse dezbaterii 
plenarei, asigurăm conducerea 
partidului, pe dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că organele 
și organizațiile de sindicat. 
Consiliul Central vor acționa cu 
fermitate revoluționară pentru 
îmbunătățirea activității politi- 
co-organizatorice, în vederea 
mobilizării tuturor membrilor 
de sindicat ta organizarea mai 
bună a producției si a muncii 
și participării angajante a fie
cărui om al muncii 1a autocon- 
ducerea muncitorească a între
prinderilor.

Cuvintul tovarășului Octavian Movilaru
Mult iubite și stimate 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Permiteți-mi ca, de la aceas

tă tribună, in numele oameni
lor muncii din județul Călărași,

să dau expresie sentimentelor 
de inaltă prețuire și profundă 
gratitudine față de dumneavoas
tră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, cti
torul României noi, socialiste, 
care și-a consacrat întreaga

viață, putere de muncă și ener
gie slujirii cu devotament a 
intereselor supreme ale patriei 
și poporului.

Conferirea Medaliei jubiliare 
„25 de .ani de ta încheierea co
operativizării agriculturii in 
Republica Socialistă România" 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru contribuția hotărîtoare 
teoretică și practică adusă la 
realizarea cooperativizării agri
culturii, reprezintă aprecierea 
unanimă a întregului nostru 
popor a rolului determinant al 
conducătorului iubit în edifi
carea socialismului si a comu
nismului in România.

Exprimăm și cu acest prilej 
sentimentele de aleasă stimă și 
înaltă considerație față de to
varășa Elena Ceaușescu, emi
nent om politic, savant de lar
gă recunoaștere internațională, 
pentru aportul deosebit la ela
borarea și infăptuirea politicii 
interne și externe a partidului 
și statului' nostru.

Avind la bază indicațiile și 
orientările dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, organi
zațiile componente ale F.D.U.S. 
din județul Călărași au acțio
nat pentru mobilizarea oameni

lor muncii ta realizarea sarci
nilor de plan in profil terito
rial, a prevederilor din progra
mele prioritare de dezvoltare 
economico-socială a țării. în 
cele cinci luni din acest an, in
dustria județului a realizat o 
producție-marfă mai mare cu 
peste 15 la sută față de aceeași 
perioadă a anului trecut, pro
ductivitatea muncii a sporit cu 
peste 13 la sută, iar producția 
pentru export a crescut de trei- 
ori. Asigurăm plenara, pe dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că oa
menii muncii de 1a sate nu vor 
precupeți nici un efort pentru 
a realiza în acest an producții 
mari și sigure, în concordanță 
cu exigențele noii revoluții 
agrare.

Asemenea întregului nostru 
popor, ne exprimăm adeziunea 
deplină față de politica internă 
și internațională a partidului și 
statului nostru, promovată cu 
strălucire de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mare erou 
al păcii, inițiatorul de excepție 
al acestei politici, care are un 
puternic răsunet pe toate me
ridianele lumii.

Cuvintul tovarășei Rodica Stoica
Mult stimate tovarășe secretar 

general Nicolae Ceaușescu.
Stimate tovarășe, stimați to

varăși.
Plenara F.D.U.S. își desfășoa

ră lucrările în atmosfera da 
totală angajare patriotică, re
voluționară. in care întregul 
nostru popor muncește cu abne
gație. în deplină unitate în ju
rul partidului, al dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru în
făptuirea mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XIII- 
lea în vederea dezvoltării in
tensive a economiei naționale, 
pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii contem
porane. pentru trecerea Româ
niei ta stadiul de tară mediu 
dezvoltată.

în numele Consiliului Națio
nal al Inginerilor și Tehnicie
nilor. vă rog să-mi permiteți, 
mult stimate tovarășe secretar 
general al partidului, să exprim 
cele mai alese sentimente, pro
funda noastră recunoștință pen
tru condițiile minunate de 
muncă si împlinire profesiona
lă create de partid, de dum
neavoastră personal, pentru toți 
cei ce slujesc știința si tehno
logia. importanți factori de 
progres ai vieții noastre econo
mice și sociale.

Adresăm un cald omagiu, 
întreaga noastră gratitudine 
tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. emi
nent om politic, savant de largă 
recunoaștere internațională, 
pentru remarcabila contribuție 
ce o aduce 1a dezvoltarea multi

laterală a patriei, la înflorirea 
Științei. învățămintului și cul
turii românești, pentru înalta 
competentă cu care ne îndru
mă nemijlocit activitatea.

în continuare, vorbitoarea s-a 
referit 1a activitatea Consiliului 
Național al Inginerilor si Teh
nicienilor. care acționează pen
tru aplicarea în producție a 
tehnicii noi. a rezultatelor, cer
cetării științifice. dezvoltarea 
mișcării de invenții și inovații, 
perfecționarea pregătirii profe
sionale si. în mod deosebit, 
pentru intensificarea activității 
pe linia creației științifice și 
tehnice de masă.

Dînd viată indicațiilor dum
neavoastră. mult stimate to
varășe secretar general — a 
subliniat vorbitoarea — acțio
năm cu mai multă stăruință 
pentru înfăptuirea programelor 
de dezvoltare, de modernizare 
si ridicare a nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, de creș
tere a productivității muncii, de 
mecanizare, automatizare, elec- 
tronizare și robotizare a proce
selor de producție.

Exprimîndu-mi acordul de
plin cu documentele supuse 
dezbaterii si aprobării, vă asi
gurăm. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. de angaja
mentul puternicului detașament 
al inginerilor. tehnicienilor, 
maiștrilor și economiștilor, de a 
acționa însuflețit de spirit re
voluționar. dăruire si înalt pro
fesionalism. pentru a întîmpina 
Conferința Națională a parti
dului cu noi și importante 
succese pe linia modernizării 
activității economice si sociale.

Cuvîntul tovarășului loan Toma
Mult iubite și stimate tova

rășe Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
în numele milioanelor de ti

neri ai României socialiste, 
crescuți și formați in epoca de 
glorie inaugurată in multimile
nara istorie națională de Con
gresul al IX-lea al partidului, 
folosim și acest prilej de a da 
glas, din adincul inimilor noas
tre, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, ce
lor mai alese sentimente și 
profundei noastre recunoștințe 
pentru grija și atenția pe care 
le acordați educării comuniste, 
revoluționare a tinerei gene
rații, participării sale plenare 
la înflorirea multilaterală a 
patriei.

Adresăm, totodată, respec
tuoase și fierbinți mulțumiri 
tovarășei Elena Ceaușescu, e- 
minent om politic și de știință, 
pentru preocuparea statornică 
consacrată formării multilate
rale pentru muncă și viață a 
tinerilor patriei, pentru contri
buția deosebită la elaborarea și 
realizarea programelor de dez
voltare economico-socială a 
țârii.

Urmînd neabătut indicațiile 
și orientările dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, răspunzînd prin ‘ fapte 
vibrantelor chemări și înflăcă- 
ratelor îndemnuri adresate in 
cuvîntarea la adunarea festivă 
consacrată aniversării a 65 de 
ani de la crearea Uniunii Tine
retului Comunist și a 30 de ani 
de la înființarea Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comu
niști din România, veritabil 
program de muncă și viață re

voluționară pentru tinerele ge
nerații ale patriei socialiste, ti
neretul se află permanent în 
primele rînduri ale activității 
de înfăptuire a prevederilor 
planului de dezvoltare econo
mico-socială a României.

în continuare, vorbitorul a 
înfățișat amplele acțiuni de 
muncă Inițiate de Uniunea Ti
neretului Comunist în spriji
nul producției, participarea ti
neretului patriei la infăptuirea 
obiectivelor revoluției științi- 
fico-tehnice contemporane și a 
r.oii revoluții agrare, precum și 
importanta activitate desfășu
rată în prezent pe cele 190 șan
tiere naționale, județene și lo
cale ale tineretului, autentice 
școli de educare pentru muncă 
și viață a tinerilor, unde se a- 
firmă pe deplin potențialul 
creator șl spiritul revoluțio
nar al tinerei generații.

Urmînd permanent minuna
tul dumneavoastră exemplu de 
muncă și viată revoluționare, 
vă asigurăm, mult iu
bite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom ac
ționa neobosit și in viitor pen
tru înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și 
statului, a sarcinilor încredin
țate, astfel încit să întimpinăm, 
asemenea întregului nostru po
por. cu rezultate remarcabile. 
Conferința Națională a P.C.R., 
moment de importanță excep
țională în viața comuniștilor, a 
întregii noastre națiuni, să- 
contribuim tot mai activ 1a în
florirea neîntreruptă a scum
pei noastre patrii, la ridicarea 
ei pe noi trepte de progres și 
civilizație socialistă.

(Urmare din pag. 1)
ta un inalt nivel calitativ a pro
duselor către partenerii interni 
și externi. în mina centralei se 
află toate pirghiile care asigură 
elaborarea și execuția planului, 
în acest fel a gindit și gjndeș- 
te legiuitorul rolul și misiunea cen
tralei. Ceea ce nu înseamnă insă 
că în exercitarea atribuțiilor impor
tante pe care le au ca titulare de 
plan centralele industriale parcurg 
un drum lin, fără greutăți, pentru 
realizarea planului. Dacă mecanismul 
aprovizionării, contractării și desfa
cerii producției ar funcționa perfect, 
dacă in desfășurarea lui nu ar opera 
atitea sincope în fața cărora cen
tralele rămin nu o dată singure, cei
lalți factori implicați adoptind in 
astfel de cazuri binecunoscuta atitu
dine de a le sfătui „să se descurce 
cum pot", viața de titular de plan 
a centralei ar putea fi mult ușurată. 
Iată de ce. subliniind cu tărie nece
sitatea manifestării depline a atri
buțiilor centralei ca titulară de plan, 
secretarul general al partidului a 
cerut ca organele de sinteză și mi
nisterele să-și reconsidere radical 
atitudinea față de centrale. în sensul 
de a le conduce și îndruma compe
tent, de a Ie ajuta concret și nu de 
a le înlocui, de a le inlătura în con
fruntarea cu problemele mai grele, 
in exercitarea sarcinilor ce le revin.

în al doilea rînd, calitatea centra
lei de titulară de plan se manifestă 
și trebuie să se manifeste prin

creșterea răspunderii față de pro
movarea progresului tehnic in 
toate unitățile componente. Și in 
acest domeniu decisiv pentru exer
citarea sarcinilor importante ce-i 
revin, centrala are in mînă toate 
pirghiile necesare. Ea elaborează și 
trebuie să elaboreze, impreunâ cu 
institutele de cercetare științifică, 
planurile cincinale și anuale de 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și introducere a progresu
lui tehnic ; concepe și asigură stra
tegia proprie in vederea realizării 
avansului necesar pentru ca produ
sele întreprinderilor să fie întotdea
una „la zi“, căutate și competitive 
pe piața internă și externă ; elabo
rează. de asemenea. împreună cu 
institutele de cercetare, studii de 
prognoză pentru dezvoltarea cen
tralei in ansamblu, a întreprinderi
lor și unităților componente, pentru 
adîncirea profilării și specializării 
acestora, concentrarea producției și 
tipizarea produselor și subansamble- 
lor ; organizează și asigură activita
tea de cercetare științifică și ingine
rie tehnologică atit pentru nevoile 
proprii, cît și pentru realizarea altor 
programe ale economiei naționale ; 
se preocupă de promovarea unor 
procedee tehnologice noi și de mare 
productivitate, de extinderea meca
nizării și automatizării producției, 
modernizarea utilajelor și instala
țiilor. introducerea mijloacelor me
canice si automatizate de calcul etc.

Cit de clar, cit de riguros sînt 
stabilite atribuțiile și pirghiile prin

care centrala să-și poată exercita 
și în acest domeniu calitatea de ti
tulară de plan ! între gindire și apli
care practică există, din păcate, și 
în această privință, așa cum axată 
viața, un anumit decalaj. Rezul
tatul 1 întreprinderile unor centrale 
inregistrează anumite rămîneri în 
urmă in ce privește definitiva
rea profilării, asigurarea unui profil

burilor economice internaționale. A- 
tribuțiile centralelor sînt. și în a- 
ceastă direcție, pe măsura răspunde
rilor oe le-au fost conferite ca uni
tăți de bază ale autoconducerii și 
autogestlunii. Ele elaborează și tre
buie să elaboreze planurile de ex
port și cooperare economică interna
țională pe baza studiilor proprii — 
ceea ce înseamnă că trebuie să efec-

revin, acțiuni în domeniul cooperă
rii economice internaționale ș.a.

în al patrulea rînd, in postura ds 
titulare de plan, centralelor le re
vin răspunderi sporite pentru acti
vitatea de investiții și construcții. 
Acest obiectiv al exercitării de către 
centrală a calității de titular de 
plan nu este, ca ordine a importan
tei, nici pe departe ultimul. El este.

CENTRALA INDUSTRIALĂ - TITULARĂ DE PLAN
complementar, asimilarea unor pro
duse de înaltă tehnicitate și efi
cientă, realizarea programelor de 
perfecționare a organizării și mo
dernizare a proceselor de producție, 
intr-un cuvînt. în promovarea — 
pe măsura cerințelor, dezvoltării in- 
tensiv-calitative — a progresului teh
nic. Ceea ce pune in evidență faptul 
că unele centrale nu acordă atenția 
cuvenită acestei secțiuni a planifi
cării — respectiv cea a direcționării 
activității in domeniul cercetării 
științifice, ingineriei tehnologice și 
introducerii progresului tehnic.

în al treilea rind, a fi titular de 
plan inseamnă a acționa cu răspun
dere pentru desfășurarea unei sus
ținute și eficiente activități de co
merț exterior, pentru promovarea 
propriilor produse in cadrul schim-

tueze asemenea studii — și a pro
punerilor primite de la întreprinde
rile subordonate ; asigură contracta
rea întregului fond de marfă 
destinat exportului, pe baza u- 
nei colaborări strînse cu întreprin
derile de comerț exterior, care sint 
obligate să asigure contractarea 
mărfurilor acestora la export ; or
ganizează și urmăresc realizarea în 
unitățile de producție a produse
lor destinate exportului în confor
mitate cu termenele și clauzele con
tractuale încheiate ; organizează și 
asigură îmbunătățirea structurii sor
timentale si a calității produselor 
pentru export în spiritul cerințelor 
formulate de partener la contractarea 
acestora ; pot iniția, trata și încheia, 
în limitele competențelor ce Ie

practic, suportul pe care se înalță 
toate celelalte. Instrumentele prin 
care se materializează acest atribut 
sînt multiple. Centralele elaborează 
planurile de investiții pe baza stu
diilor proprii, a propunerilor formu
late de întreprinderile subordonate, 
de Institutele de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică ; asigură e- 
laborarea documentațiilor tehnico- 
economice necesare pentru planifi
carea și realizarea investițiilor ; 
fac propuneri pentru amplasarea 
unităților de producție pe baza unor 
criterii de eficiență, a folosirii ra
ționale a resurselor de materii pri
me și a forței de muncă ; reparti
zează. cu respectarea ordinii pre
văzute de lege, fondurile de inves
tiții de care dispun ; îndeplinesc, de 
asemenea, toate celelalte atribuții

prevăzute de lege în domeniul in
vestițiilor.

Așadar, actualul cadru de elabo
rare a planului, de întărire a răs
punderilor centralelor ca titulare de 
plan, accentuat și definit clar de 
secretarul general al partidului la 
recenta consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R.. este — ca să nu 
spunem perfect, pentru că loc pentru 
perfecționare mai există oricînd — 
aproape ideal pentru manifestarea 
inițiativei și răspunderii în muncă 
a centralelor industriale. A-l ma
terializa în practică cu bune rezul
tate înseamnă ca toți cei ce partici
pă la aplicarea Iui — de la muncitori, 
ingineri pînă la directorul de cen
trală — să nu mai fie încătușați de 
ideea că e greu să ne facem pla
nul fără forțele ministerului, ale 
altor organe centrale, și să se an
gajeze cu toată capacitatea lor crea
toare în lupta pentru promovarea 
metodelor noi de organizare și mo
dernizare a producției, a progresu
lui tehnico-ștlințiflc — temelia sigu
ră a îndeplinirii sarcinilor de plan, 
oricît de mari și de grele ar fi ele. 
Materializarea cît mai rapidă în 
practică a indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu privind 
obligația centralelor de a acționa cu 
toată fermitatea pentru îndeplinirea 
întocmai a atribuțiilor conferite prin 
lege în conducerea întregii activități 
economice, pentru creșterea răspun
derilor în elaborarea, fundamentarea 
și soluționarea operativă a proble
melor care condiționează realizarea

planului, îndeosebi a producției fi
zice și a celei destinate exportului, 
reprezintă piatra unghiulară a 
afirmării centralelor industriale 
ca unități de bază ale auto
conducerii și autogestiunii. Aceasta 
nu înseamnă, cum a subliniat cu 
toată claritatea secretarul general al 
partidului, că centralele și întreprin
derile trebuie să fie lăsate „singu
re" in lupta pentru realizarea pla
nului de producție. Nicidecum. Pen
tru că acesta este parte integrantă 
a planului național unic de dezvol
tare economico-socială a țării și de 
realizarea lui răspund toți factorii 
implicați pe plan național. Vorbind 
despre importanta și rolul acestor 
factori, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arată că învestirea centralelor ci 
întreaga răspundere pentru îndepli 
nirea planului cere ca in organe) 
de sinteză să fie aduse îmbunî 
tățirl corespunzătoare, pentru ca 
cestea să hsigure efectiv și înd« 
marea, și ajutorul, și controlul din 
asupra îndeplinirii atribuțiilor ce 
revin. Ceea ce inseamnă că și 
calitatea acestei îndrumări, de o 
petența Si eficiența controlului, 
tr-un cuvînt de capacitatea < 
conduce în noua viziune 
depinde. în final, creșterea, 
cienței centralei industriale, a 
tiei centrală-intreprindere - 
portul temeinic al creșterii e 
tei întregii noastre activităț 
nomice.

Constantin PRII
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TOVARĂȘULUI nicolae ceaușescu
la Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste

(Urmare din pag. I)

tilateral dezvoltate, la realizarea 
politicii de pace și colaborare 
internațională cu toate statele 
lumii. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Am aprobat ca la baza de
semnării candidaților pentru 
alegerile de deputați în consi
liile populare municipale, orășe
nești și comunale să stea crite
riile din 1985. Pe baza lor au 
fost aleși aproape 58 000 de 
deputați. Pentru a da posibilita
tea desemnării unui număr mai 
mare de candidaturi, și deci po
sibilitatea de a alege pe acei 
cetățeni care au demonstrat 
prin activitatea lor că sînt hotă- 
rîți să contribuie la buna gos
podărire a orașelor și comunelor 
patriei noastre, în strinsă legă
tură cu toți cetățenii, criteriile 
prevăd să depunem mai multe 
candidaturi, două sau trei pen
tru un loc de deputat. Practic, 
aceasta înseamnă că, în circa 80 
la sută din circumscripții, să fie 
cite doi candidați pentru un loc 
de deputat, în 12 la sută din cir

cumscripții să avem cîte trei 
candidați și numai în circa 8 la 
sută din circumscripții cite un 
candidat. Practic, aceasta în
seamnă să avem aproape 120 000 
de candidaturi de deputați în' 
consiliile populare pentru a ale
ge circa 58 000 de deputați. 
Aceasta exprimă caracterul larg 
al sistemului democrației noas
tre muncitorești revoluționare, 
fără a mai sublinia faptul că: 
însăși propunerea candidaturilor 
este rezultatul unei largi con
sultări, în prealabil, și al acor
dului cetățenilor din circum
scripțiile respective pentru de
punerea acestor candidaturi.

Merită, de asemenea, de sub
liniat faptul eă, ^în raport cu 
structura socială a populației; în 
municipii și in sectoarele din 
București, .50—55 la sută din 
candidați sînt prevăzuți. să fie 
muncitori. Intelectualii din toate 
domeniile de activitate se pre
vede să reprezinte 35—45 la 
sută.

Din totalul candidaților, circa 

40 la sută trebuie să fie fețnei, 
25—30 la sută membri ai Or
ganizației Democrației și Unită
ții Socialiste, iar 70—75 la sută 
membri ai Partidului Comunist 
Român.

în mod corespunzător, în co
mune circa 60—70 la sută din
tre candidați trebuie să fie ță
rani. Se are in vedere ca, în 
general, în consiliile populare 
să se asigure participarea tutu
ror categoriilor sociale în raport 
cu structura localităților, cu 
compoziția socială a locuitorilor 
fiecărei localități.

în mod corespunzător, în toa
te consiliile populare s-a asigu
rat, și din punct de vedere na
țional, participarea și alegerea 
ca deputați atit a cetățenilor de 
naționalitate română, precum și 
a românilor de altă naționalita
te. Deci, urmează ca toți cetă
țenii români, indiferent de na
ționalitate, să participe activ la 
întreaga viață, să fie aleși și să 
participe în toate organele de 
conducere ale societății noastre. 

în consiliile municipale, orășe
nești această participare a cetă
țenilor români de altă naționa
litate se prevede să fie de circa 
9 la sută, iar în comune, în ra
port de populația acestora, de 
7,5 la sută — ceea ce exprimă, 
de asemenea, înfăptuirea in via
ță a principiilor democrației și 
de adevărată egalitate intre toți 
cetățenii patriei noastre.

Am subliniat aceste criterii 
pentru că este necesar ca. în 
pregătirea alegerilor, a candida
turilor, organele Consiliului Na
țional al F.D.U.S., dar și orga
nele județene, orășenești și co
munale să acționeze cu toată 
răspunderea pentru aplicarea în 
mod corespunzător ? acestor 
principii, care exprimă, subli
niez încă o dată, politica de ade
vărată egalitate în drepturi, 
adîncul democratism al orîndui- 
rii noastre socialiste, faptul că 
partidul, statul nostru, Frontul 
Democrației și Unității Socialis
te — ca organismul care unește 
toate categoriile sociale și toate 

organizațiile de masă și obștești 
ale societății noastre, deci repre
zintă întreaga națiune — pun în 
centrul activității lor omul, 
crearea tuturor condițiilor ca 
proprietarii, producătorii, ade- 
vărații stăpîni a tot ceea ce se 
înfăptuiește în România, să par
ticipe nemijlocit la conducerea 
tuturor activităților.

Să facem .astfel incit alegerile 
pentru consiliile populare să 
demonstreze, încă o dată, juste
țea politicii noastre in domeniul 
democrației socialiste și al asi
gurării cadrului larg de partici
pare a maselor populare la con- 
ducjgrea jntjpgji activități, reali
zarea deplinei egalități în drep
turi. faptul că tril ceea ce rea’lj- 
zăm facem cu poporul și pentru 
popor, pentru bunăstarea și fe
ricirea întregii națiuni, pentru 
asigurarea întăririi continue a 
forței Republicii Socialiste 
România, a independenței și su
veranității țării 1 (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Este evident că, în pregătirea 

alegerilor, trebuie să punem — 
așa cum am spus de la început 
de altfel — în centrul activită
ții noastre realizarea prevederi
lor planului pe acest an în in
dustrie, în agricultură, in toate 
sectoarele. în același timp, tre
buie să considerăm și aceste 
alegeri Ca o parte inseparabilă a 
activității poporului nostru pen
tru promovarea politicii de pa
ce, de colaborare, pentru dezar
mare, . pentru dezarmarea nu
cleară în primul rînd, pentru 
realizarea unor relații noi, de 
deplină egalitațe și respect re
ciproc între toate națiunile, 
pentru o lume fără războaie 
șți fără arme, o lume mai dreap
tă și mai bună, care să asi- 

'■'gutid fiecărei națiuni dezvolta
rea liberă, corespunzător voinței 
sale, fără nici un amestec din 
afară. (Aplauze puternice, pre
lungite).

încă o dată adresez apelul 
către toate organizațiile Frontu
lui Democrației și Unității So
cialiste, către toate organismele 
Frontului nostru de a se angaja 

cu toate forțele în buna desfă
șurare a alegerilor, în înfăptu
irea în bune condiții, a planului 
și programelor de dezvoltare e- 
conomico-socială a patriei.

Cu aceasta . doresc să închei 
lucrările Plenarei Consiliului 
Național și să vă urez dumnea
voastră, tuturor membrilor or
ganizațiilor componente ale 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, tuturor cetățeni
lor țării, succese în întreaga ac
tivitate, multă sănătate și feri
cire 1 (Aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușesc-u și poporul !“, „Stima 
noastră și mîndria — Ceaușescli 
— România !“ într-o atmosferă 
de puternică unitate, toți cei 
prezenți in sală aclamă și ova
ționează îndelung pentru Parti
dul Comunist Român — forța 
politică conducătoare a întregii 
națiuni — pentru secretarul ge
neral al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Desfășurarea lucrărilor Plenarei Consiliului National al F.D.U.S. Plenara Comitetului Central al OMS.
(Urmare din pag. I)
lelor. Ioan Toma, secretar al C.C. 
al U.T.C.

Participanții la dezbateri au adus 
un fierbinte omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. patriot și revo
luționar înflăcărat, făuritorul si 
promotorul întregii politici interne 
și externe a partidului și statului 
nostru., care conduce cu Înțelepciu
ne și clarviziune destinele na
țiunii noastre. înaintarea fermă a 
României pe. drumul luminos al 
socialismului si comunismului, dind 
glas simțăm.intelor de adincă dra
goste și recunoștință cu care între
gul popor îl înconjoară pe condu
cătorul partidului și statului pen
tru neobosita sa activitate consa
crată progresului necontenit al pa
triei, edificării unui climat de 
pace și securitate, de înțelegere 
și colaborare internațională.

Cei care au luat cuvintul au ex
primat sentimentele de aleasă sti
mă și prețuire față de tovarășa 
Elena Ceaușescu. eminent om poli
tic, savant de largă recunoaștere 
internațională, pentru contribuția 
sa importantă la elaborarea si în
făptuirea planurilor și programe
lor de dezvoltare economico-socia- 
lă a tării, la înflorirea științei si 
culturii românești.

Dezbaterile au reliefat faptul că 
Planul de stat pe anul 1987 a pus 
in fața poporului obiective de în
semnătate majoră privind înfăp
tuirea exemplară a hotăririlor ce
lui de-al XIII-lea Congres al 
partidului, dezvoltarea intensivă a 
industriei și agriculturii, creșterea 
în ritm susținut a venitului națio
nal și. pe această bază, ridicarea 
nivelului de trai material si spiri
tual al celor ce muncesc.

A fost relevat faptul că Frontul 
Democrației și Unității Socialiste 
și. in cadrul său. sindicatele, organi
zațiile de tineret si femei, organi
zațiile democrației și unității socia
liste. cooperația agricolă, meșteșu
gărească. de producție, achiziție și 
desfacere a mărfurilor, celelalte 
organisme ale Frontului au acțio
nat consecvent pentru mobilizarea 
tuturor oamenilor muncii la înde
plinirea in cele mai bune condiții 
a prevederilor de plan, realizările 
din primele luni ale anului fiind 
superioare in ansamblu celor în
registrate in aceeași perioadă a 
anului trecut.

Vorbitorii s-au referit, totodată, 
Ia faptul că s-au manifes

tat unele deficiente în activita
tea consiliilor F.D.U.S.. a organi
zațiilor de masă si obștești com
ponente. exprimind hotărirea de a 
acționa cu mai multă fermitate 
pentru ca acestea să-și perfecțio
neze stilul și metodele de muncă 
la toate nivelurile, să imprime un 
puternic spirit muncitoresc, revo
luționar întregii munci politice și 
organizatorice pe care o desfășoa
ră. să pună in văloare întreaga ca
pacitate creatoare a poporului 
nostru, pentru â ' întâmpina cu noi 
si tot mai importante, succese Con
ferința Națională a partidului și 
cea de-a 40-a, aniversare a procla
mării Republicii.

S-a arătat că. acționînd sub 
conducerea organelor și organiza
țiilor de partid și în strinsă conlu
crare cu organele locale de stat, 
consiliile F.D.U.S. a>u adus o, con
tribuție însemnată la soluționarea 
propunerilor făcute de cetățeni ; 
ele au inițiat în acest scop nu
meroase acțiuni de masă cu parti
ciparea largă a cetățenilor, au 
dezbătut in repetate rînduri sta
diul la care s-a ajuns in procesul 
îndeplinirii propunerilor, adoptind 
măsuri pentru înfăptuirea celor 
nesoluționate încă.

Prezentând realizările obținute în 
urma soluționării propunerilor 
făcute de cetățeni, cei care au luat 
cuvintul au arătat că., totuși, nu 
in toate cazurile consiliile F.D.U.S. 
și organismele componente au a- 
cordat atenția cuvenită tuturor 
categoriilor de propuneri, subli
niind însemnătatea urmăririi con
secvente a modului in care aces
tea sint aduse la îndeplinire, a 
mobilizării mai ample a cetățeni
lor la acțiuni de muncă obștească, 
a antrenării deputaților consiliilor 
populare, a celorlalte organisme 
ale consiliilor populare la înfăp
tuirea tuturor angajamentelor pe 
care și le-au asumat în cadrul 
campaniei electorale. necesitatea 
de a se acționa cu toate forțele, in 
fiecare localitate, in toate unitățile 
economice, pentru a se asigura în
deplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan pe acest an și pe întregul 
cincinal.

De asemenea, s-a evidențiat că, 
punind mai bine in valoare contri
buția în muncă și in bani a. cetă
țenilor și folosind mai judicios 
fondurile alocate de stat, consiliile 
F.D.U.S., organizațiile de masă și 
obștești, consiliile populare și alte 
organisme de stat au reușit să ob

țină importante realizări în. dez
voltarea economică și social-edili- 
tară a județelor și localităților.

Participanții la plenară au adop
tat apoi documentele aflate pe or
dinea de zi.

Referitor la ultimul punct de 
pe ordinea de zi, au fost aprobate 
propunerile privind alegerile de 
deputați pentru consiliile populare.

Primit cu deosebită căldură, cu 
cele mai alese sentimente de 
dragoste, stimă și recunoștin
ță, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 

general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România. președintele 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste.

Cuvintarea conducătorului parti
dului și statului nostru a fost ur
mărită cu deosebit interes. , cu sa
tisfacție și deplină aprobare, fiind 
subliniată in repetate rînduri cu 
puternice și îndelungi aplauze.

Plenara Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste s-a . încheiat intr-o at
mosferă de vibrant patriotism. Cei 

prezenți au scandat cu insufleți-e 
„Ceaușescu-P.C.R. ■!“. „Ceaușescu 
și poporul !", „Ceaușeșcu-Pace 
dind astfel expresie voinței tutu
ror cetățenilor patriei de a acțio
na, strinș uniți în jurul partidu
lui, al secretarului său general, 
pentru îndeplinirea hotăririlor Con
gresului al XIII-lea al P.C.R.. pen
tru continua înflorire a patriei 
noastre socialiste.

Plenara s-a încheiat prin into
narea Imnului Frontului Democra
ției și Unității Socialiste — „E 
scris pe tricolor unire".

Joi a avut loc Plenara Comite
tului Centra! al Organizației Demo
crației, și Unității Socialiste.

Ordinea de zi a plenarei a cu
prins :

1. Raport cu privire la activi
tatea organizațiilor democrației și 
unității socialiste pentru recupera
rea și valorificarea materialelor 
refolosibile de la populație.

2. Informare cu privire la struc
tura'și efectivul Organizației De
mocrației și Unitpții Sociaiisie.

în cadrul dezbaterilor, conduse de 
prof. dr. Constantin Arseni, pre
ședintele Biroului C.C. al O.D.U.S., 
au luat, cuvintul Vlă-duț Brinzan. 
președintele Comitetului județean 
Vilcca al O.D.U.S., Viorica Lado, 
muncitoare la Combinatul de pre
lucrare' a lemnului Sighetu Mar- 
rnației. președintele Comitetului 
municipal al O.D.U.S., Mihai Ga- 
vriș, inginer la întreprinderea a- 
gricolă de stat Balaciu. județul 
Ialomița, membru al biroului Co
mitetului județean al O.D.U.S., 
Mirela Dudca. președintele Comi
tetului județean Șahi Mare al 
O.D.U.S.. Gicâ Rizea. țăran coope
rator, C.A.P. Ciorăști. județul 
Vrancea. președinte al Comitetului 
comunal al O.D.U.S.. Dumitru Ma
rina, conf. univ. la Institutul agro
nomic din Cluj-Napoca, președin
tele Comitetului județean Cluj al 
O.D.U.S., Cornelia Jienaru. medie 
la Spitalul din Lugoj, președintele 
Comitetului municipal al O.D.U.S., 
Marcel Alexandru, maistru . la în
treprinderea de utilaj greu „Pro
gresul" Brăila, vicepreședinte al 
Comitetului județean al O.D.U.S., 
Aurelia Dominte, electronist la în
treprinderea de reparații utilaj de 
calcul București, vicepreședinte al 
Comitetului O.D.U.S. al sectorului 
2, Gheorghe Rotaru, muncitor son
dor la Schela petrolieră Berea, ju
dețul Buzău. Aurora Mirza, preșe
dintele Comitetului județean Hune
doara al O.D.U.S.

Participanții la dezbateri au ex
primat sentimentele de adincă re
cunoștință pe; care întregul nostru 
popor le nutrește față de 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru contri
buția decisivă adusă Ia elaborarea 
și înfăptuirea politicii partidului și 
statului, la dezvoltarea multilate
rală a patriei, la creșterea nivelu
lui de trai material Și spiritual al 
întregii națiuni. Vorbitorii au adus, 
de asemenea. un profund omagiu 
tovarășei Elena Ceaușescu pentru 
aportul la înflorirea patriei, dez
voltarea științei, invățămintului și 
culturii românești.

Cei care au luat cuvintul s-au 
referit la acțiunile desfășurate de 
O.D.U.S.. sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, in 
strinsă conlucrare cu consiliile 

populare, pentru a-și aduce o bon- 
tribuție sporită la introducerea in 
circuitul economic a unor cantități 
tot mai mari de materiale refblo- 
sibile. Organizațiile județene ale 
democrației și unității socialiste au 
întreprins măsuri pentru cunoaș
terea de către toți cetățenii a pro
gramelor și sarcinilor reieșite din 
hotăririle de partid și de stat, din 
cuvântările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, președintele Re
publicii. a actelor normative ca 
reglementează acest domeniu.

Arătind că rezultatele obținute 
in aplicarea măsurilor stabilit" de 
cbnducerea partidului cu privire la 
introducerea în circuitul productiv 
a materialelor refolosibile nu re
flectă, în totalitate, potențialul de 
care dispune fiecare unitate 
administrați v-teritorială. precum 
și gospodăriile populației, partici
panții la dezbateri au subliniat 
hotărirea O.D.U.S. de a-și îmbună
tăți activitatea in acest domeniu, 
de a antrena in măsură tot mai 
mare cetățenii țării la îndeplinirea 
acestei îndatoriri patriotice.

Evidențiind că membrii Organi
zației Democrației și Unității So
cialiste acționează cu hotărire pen
tru realizarea prevederilor planu
lui pe acest an și pe întregul cin
cinal, a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului, 
vorbitorii au prezentat măsuri me
nite .să sporească contribuția 
O.D.U.S.. alături de celelalte orga
nizații de masă și obștești, la rea
lizarea sarcinilor din industrie și 
agricultură, la mai buna gospodă
rire și. înfrumusețare a localități
lor, la diversificarea activității po
litice și cultural-educative de 
masă.

Referindu-se la activitatea con
siliilor și comitetelor O.D.U.S.. cei 
ce au luat cuvintul au subliniat că 
acestea au desfășurat in toate ju
dețele acțiuni politice și organiza
torice care au dus la sporirea nu
merică a organizațiilor din între
prinderi și instituții, la sate și în 
cartiere, numărul celor primiți in 
organizație in 1988 și in primele 
patru luni ale acestui an fiind de 
283 022 cetățeni.

Plenara a adresat tuturor mem
brilor Organizației Democrației și 
Unității Socialiste chemarea de a 
contribui, cu întreaga lor capacita
te de muncă și creație, la realiza
rea obiectivelor politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, la înflorirea continuă a pa
triei socialiste.

Participanții au aprobat docu
mentele aflate pe ordinea de zi a 
plenarei, măsurile în vederea îm
bunătățirii permanente a activită
ții Organizației Democrației și Uni
tății Socialiste.
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LA ÎNTREȚINEREA CULTURILOR 
-TOATE FORȚELE SATELOR!

Esențială pentru obținerea de 
recolte mari la porumb, floa- 
rea-soarelui, sfeclă de zahăr, car
tofi. legume și alte culturi conti
nuă să fie efectuarea la timp și de 
cea mai bună calitate a lucrărilor 
de întreținere. Așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in cu- 
vîntarea rostită la recenta plenară 
lărgită a Consiliului National al 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Apelor, 
este necesar să se acționeze cu 
toată hotărirea pentru realizarea 
tuturor lucrărilor de întreținere a 
culturilor prăsitoare, pentru a pu
tea să obținem recoltele stabilite 
și a îndeplini cerințele prevăzute 
de criteriile pentru titlul de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare".

îndeplinirea acestei importante 
sarcini impune ca organele și or
ganizațiile de partid, consiliile 
populare, organele agricole să a- 
corde cea mai mare atenție mobi
lizării forței de muncă de la sate 
la efectuarea lucrărilor de intreți
nere a culturilor, bunei folosiri a 
mijloacelor mecanice din dotarea 
stațiunilor pentru mecanizarea a- 
griculturii și a întreprinderilor a- 
gricole de stat. Acum, toți locuito
rii satelor, toate mașinile trebuie 
să se afle pe cimp, de dimineața 
și pină seara tirziu, astfel incit la 
fiecare cultură să fie făcut numă
rul stabilit de prașile. Care este 
stadiul lucrărilor de intreținere a 
culturilor prăsitoare ?

PORUMBUL. Potrivit datelor 
furnizate de Ministerul Agricultu
rii. pină in seara zilei de 17 iunie 
prașila a doua a fost efectuată pe 
87 la sută din suprafețe mecanic și 
76 la sută manual. Unitățile agri
cole din 11 județe, precum și din 
sectorul agricol ilfov au încheiat 
prașila a doua mecanică, iar în 6 
județe și sectorul agricol Ilfov — 
și pe cea manuală. De asemenea, 
a inceput și cea de-a treia prașilă, 
lucrare efectuată pe 12 la sută me
canic și 7 la sută manual.

FLOAREA-SOARELUI. La aceas
tă cultură, prașila a doua s-a in
ch eiat. iar prașila a treia a fost 
efectuată in proporție de 38 la sută 
mecanic și 27 la sută manual. De 
exemplu, in județele Buzău și 
Bacău, prașila a treia la floarea- 
soarelui s-a încheiat, iar in județul

85

OTOSAKI

SUCEAVA

CLUJ VASLUIMURES
BACAU

ARAD ALBA

SIBIU

HUNEDOARA

BUZĂU
BRAILA

CARAS'JEVERIN
G0R2 IALOMIȚA

80iHLDINTI
CONSTANTA

GIURGIU

TELEORMAN

STADIUL LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE LA PORUMB, Cifrele înscrise

’-■'Vs

pe hartă reprezintă, in pro
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Olt această cultură a fost prășită 
a treia oară pe 90 la sută din su
prafețe mecanic și 95 la sută ma
nual. Lucrarea este avansată și in 
județele Constanța și Teleorman, 
precum și in sectorul agricol Ilfov, 
în schimb. în județele Giurgiu, 
Brăila și Timiș — amintind doar 
pe cele din prima zonă agricolă — 
această lucrare fie că nu a inceput, 
fie că a fost făcută doar 
fețe restrinse.

SFECLA DE ZAIiXr.
treia

pe supra-

prașilă la această
Cea de-a 
cultură a

16
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prașilă manuală (cifra de jos). Date furnizate de Ministerul Agriculturii.

fost executată pe 45 la sută din 
suprafețe atit mecanic, cit și ma
nual. în unitățile agricole din ju
dețul Buzău această lucrare s-a în
cheiat pe întreaga 
10 900 hectare.
sfecla de zahăr trebuie intensifica
tă mai ales in județele .
Călărași, Brăila și Timiș — din pri
ma zonă agricolă ; Bihor, Prahova, 
Dîmbovița, Vaslui — din zona a 
II-a ; Sălaj, Hunedoara și Bistrlța- 
Năsăud — din zona a treia.

Experiența a numeroase unități 
agricole a dovedit că prașilele fă-

suprâfată de 
Prașila a treia la

Giurgiu,

cute la timp și de bună calitate 
aduc mari sporuri de recoltă. Toc
mai de aceea este necesar să fie 
intensificat la maximum ritmul a- 
cestor lucrări. Răspunzind che
mării adresate de plenara lărgită a 
Consiliului Național al Agricultu
rii. Industriei Alimentare. Silvicul
turii și Gospodăririi Apelor, oamenii 
muncii din agricultură, toți locui
torii satelor au datoria să participe 
din zori și1 pină seara la efectuarea 
lucrărilor de intreținere a culturi
lor. spre a asigura obținerea de re
colte record in acest an.

RECOLTA BUNĂ SE OBȚINE NUMAI
PRIN MUNCĂ EXEMPLARĂ

LIVRAJI URGENT UTILAJELE!
citeva luni în urmă, în „Scin- 
nr„ 13 738 a fost publicat arti- 
„Esențială este acum urgen- 
îivrării unor utilaje tehnolo- 

, in care era analizată evo- 
lucrărilor de investiții pe șan- 
întreprinderii de rulmenți din 

Sesizam atunci că pri- 
productivă n-a fost

Nu de mult, un grup de specia
liști din agricultură, vizitind Între
prinderea agricolă de stat Toprai
sar. județul Constanța, au putut 
constata că plantele cultivate pe cele 
5 600 hectare se prezintă frumos. 
După ce directorul întreprinderii, 
Ioan Binder, a prezentat structura 
culturilor și citeva din elementele 
tehnologiilor aplicate, cineva a pus 
Întrebarea : „Care este cultura agri
colă care vă dă cea mai mare sa
tisfacție din punct de vedere econo
mic ?" La această intrebare, direc
torul întreprinderii a răspuns prin- 
tr-un singur cuvint : „fasolea". S-a 
așternut o liniște deplină, determi
nată de neîncrederea celor ce-1 as
cultau. „Da. fasolea — a continuat 
directorul întreprinderii. Anul tre
cut. de pe întreaga suprafață cul
tivată de 170 hectare am realizat 
cite 3 200 kg la hectar. Dar aceasta 
nu-i o limită : ferma nr. 5. condusă 
de Adolf Geigel, a obținut, in medie 
la hectar, cite 3 700 kg pe o supra
față do 50 hectare". Și, spre edifi
care. directorul întreprinderii invită 
pe specialiști să privească solele cul
tivate cu fasole : rinduri perfect 
drepte, plante bine dezvoltate și cu 
densitate mare la hectar. „Am 
terminat prima prașilă și tratamen
tele prevăzute în tehnologii. Toate 
verigile sint importante, dar cele 
care decid nivelul producției sint : 
pregătirea corectă a terenului și se
mănatul de calitate, menținerea cul
turii fără buruieni, aplicarea corectă 
a tratamentelor. Și mai este ceva : 
recoltarea să se facă fără pierderi".

La prima vedere, toate ar părea 
foarte simple. Și totuși fasolea este 
una dintre plantele alimentare care 
dau unor agricultori multă bătaie de 
cap. „Nu crește, florile nu leagă și. 
ca atare, recolta este mică" — spun 
unii dintre ei. Și realitatea așa este, 
din moment ce datele statistice ates
tă că, in ultimii ani. producția de 
fasole s-a menținut intr-un șir de 
unități la nivel scăzut.

Și la fasole, ca de altfel la, prin
cipalele culturi agricole, există pro
grame prin care se urmărește ca, 
prin aplicarea corectă a tehnologii
lor și 
nic și 
lor să 
centa 
liului 
dustriei Alimentare. Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
hotărîtor este ca toate unitățile agri
cole. toți lucrătorii din agricultură, 
toate consiliile de conducere, toți 
specialiștii, toți inginerii să se anga
jeze cu întreaga hotărire și fermita
te in înfăptuirea programelor pe 
care le avem in agricultură.

întrucit ne aflăm in perioada in 
care și la cultura fasolei se hotă
răște nivelul producției, abordăm 
în rindurile de fată citeva aspecte

a altor măsuri de ordin teh- 
organlzatoric, nivelul recolte- 
sporească foarte mult. La re- 
plenară lărgită a Consi- 

National al Agriculturii. In-

de tehnologia acestei culturi.legate
O facem acum pentru că. așa cum 
arătau specialiștii din cadrul între
prinderii agricole de stat Topraisar, 
cultura fasolei trebuie să fie inepți-' 
nută fără buruieni, iar plantele să 
fie sănătoase prin aplicarea corectă 
a tratamentelor. Se cuvine mențio
nat că județul Constanta realizează, 
an de an. recolte mari la fasolea 
pentru boabe, cultură care și in acest 
an ocupă in unitățile agricole de stat 
o suprafață de aproape 11 500 hec
tare. Anul trecut, de pe o suprafață 
asemănătoare s-au obținut. in me
die la hectar, peste 1 630 kg. „Să 
nu se creadă că întotdeauna și 
peste tot cadrele de conducere și spe-

La instructajul din acest an. care 
s-a ținut la stațiunea, de cercetări 
pentru. culturi irigate Valu lui Tra
ian. cercetătorii stațiunii au prezen
tat tehnologia cultivării fasolei pen-; 
tru boabe in ogor propriu ; totodată,, ’ 
a fost înfățișată experiența bună a' 
unor unități agricole și s-au analizat 
cauzele care au generat o produc
ție redusă in unele locuri. Este de 
relevat modul cu totul aparte in 
care a decurs analiza acestor cauze. 
Primul-secretar al comitetului jude
țean de partid, tovarășul Mihai Ma
rina, care a participat la această șe
dință de lucru, a cerut ca analiza 
să pornească de la neajunsurile care 
s-au manifestat la cultura fasolei.

Cum se acționează in județul Constanța pentru 
a spori randamentul la hectar în cultura fasolei

cialiștii din unitățile agricole au îm
brățișat cu drag această cultură agri
colă — a ținut să . _
Tudoran, directorul Trustului 
ticol al județului 
contră, unii se 
cultura fasolei, spunînd fie că e ne
rentabilă. fie că dă multă bătaie de 
cap. Acum, unitățile agricole care 
stăpinesc tehnologia 
realizează recolte și

Desigur, drumul 
destul de lung și o 
liști și cadre de conducere /lin uni
tățile agricole— în pofida importan
tei deosebite pe care o are fasolea 
mai ales in ce privește asigurarea 
proteinelor necesare pentru o ali
mentație echilibrată a populației — 
nu acordau atenția cuvenită acestei 
culturi. Ca atare, recoltele erau re
duse. Dar fasolea este necesară. 
Dacă în trecut producția putea ' să 
crească pe seama cultivării interca
late a fasolei, nivelul actual al agri
culturii a limitat mult o asemenea 
posibilitate. Aceasta deoarece s-a ex
tins erbicidarea porumbului, precum 
și mecanizarea lucrărilor de întreți
nere, la care se adaugă faptul că in 
cazul culturilor intercalate recolta
rea cu mașinile nu este 
Prin urmare, fasolei i se 
acum teren aparte, de pe care tre
buie să se obțină maximum de ran
dament. în acest scop, in județul 
Constanța s-a acționat și se acțio
nează cu o perseverență rar intilni- 
tă. în fiecare primăvară, cind se 
încheie semănatul porumbului, se 
organizează o instruire pe proble
mele tehnologici fasolei, la care 
participă specialiști din toate unită
țile agricole care cultivă 
plantă și inginerii-șefi 
liile agroindustriale.

precizeze Marin 
hor- 

i Constanța. Din 
fereau să extindă

acestei culturi 
venituri mari", 
parcurs a fost 

serie de specia-

posibilă. 
rezervă

această 
de la consi-

Ca atare, a solicitat să ia cuvîntul 
inginerii agronomi 
au' obținut recolte 
parte faptul că ei 
— deși meseria ii 
că perfect tehnologia cultivării ori
cărei plante agricole — s-a putut 
constata că ei se fac vinovați de 
anumite greșeli în ce privește exe
cutarea lucrărilor la această cultură. 
Concomitent, și-au împărtășit expe
riența fruntașii în obținerea de re
colte mari, precizările lor fiind deo
sebit. de utile pentru cei prezenți.

După cum arătam, tot cu acest 
prilej specialiștii de la stațiunea de 
cercetări pentru culturi irigate Valu 
lui Traian au prezentat tehnologia 
fasolei pentru boabe, cu accent pe 
amplasarea culturii, fertilizarea te
renurilor, tratarea semințelor cu 
biopreparate bacteriene, lucrările 
solului, semănatul și efectuarea lu
crărilor de intreținere. întrucit ne 
aflăm tocmai in perioada cind se 
lac lucrările de intreținere a cul
turilor de fasole, vom prezenta — 
potrivit recomandărilor stațiunii — 
citeva elemente care prezintă o 
mare insemnătate pentru nivelul re
coltei.

• COMBATEREA BURUIENILOR 
PRIN LUCRĂRI MECANICE ȘI 
MANUALE. Prășitul mecanic se 
execută după 8—10 zile de la apli
carea postemergentă a erbicidului. 
Pe parcursul perioadei de vegetație 
sint necesare 2—3 prașile mecanice 
si o prașilă manuală, scopul urmă
rit fiind menținerea 
lui și distrugerea in 
ruienilor.

• COMBATEREA _ 
DĂUNĂTORILOR. La fasole, 
mai mari pagube le produc bacterio-

din unitățile care 
mici. Lăsind la o 
nu erau pregătiți 
obligă să cunoas-

afinată a solu- 
totalitate a bu-

BOLILOR $1 
cele

Ceea ce se putea face de
de
se

După 9 zile, echipa 
reporteri a „Scinteii" 
reîntoarce, venind dinspre 
Sibiu, pe meleagurile ju
dețului Argeș. In drumul 
ei — C.A.P. Albota. Fi
resc deci interesul de a 
afla ce s-a petrecut la 
ferma zootehnică a coope
rativei din această comună 
după apariția, in numărul 
de joi, 11 iunie, al ziaru
lui nostru, a reportajului 
intitulat „Satul, in aceas
tă vară fierbinte, in bă
tălia recoltei", reportaj in 
care se criticau unele as
pecte din activitatea res
pectivei unități. Plăcut', 
surpriză, foarte plăcută ! 
Aproape să nu mai recu-

noaștem in grajdurile pe 
care le străbatem acum 
pe acelea înfățișate in re
portaj (de altfel destul de 
sumar și cu multă blin-

de sirmă la curățatulria
barelor de fier ale boxe- ■ 
lor — un adăpost acum, 
curat, igienizat. Se aflau 
acolo și președintele

REVENIRE LA ALBOTA, IN ARGEȘ

dețe față de starea in 
care se aflau) cu mai mult 
de o săptămină in urmă- 
Intr-unui dintre grajduri, 
economistul fermei, îm
preună cu 
cu furajele, 
cooperatori lucrau cu pe-

responsabila 
alți și alți

cooperativei, și inginerul 
ei șef și erau mulțumiți, 
deși fuseseră criticați — 
mulțumiți ca oameni ale 
căror responsabilități se 
împlineau cum se cuvine 
in fapt concret, in ciuda 
unor reacții negative ivi-

te imediat după apariția 
amintitului articol critic 
in „Scinteia". Reacții cu 
atit mai nefirești cu cit 
faptele — cu incăpățina- 
rea lor — nu lăsau loc la 
interpretări.

Ca o completare parcă 
la acest tablou, alături, 
pe o tarla cu porumb, 
elevii școlii generale din 
Albota, in frunte cu di
rectorul ei și unul dintre 
cadrele didactice, se obiș
nuiau cu gustul plinii, 
dind de citeva ori cu 
sapa, ștergindu-și cu do
sul miinii sudoarea de ne 
frunți. Bravo, copii, bra
vo, profesori ! 1

S. P

zele și antracnoza. Aceste boli se 
combat prin tratarea semințelor și 
prin stropiri pe parcursul perioadei 
de vegetație. Primul tratament se 
face imediat după răsărirea plante
lor ; al doilea — înainte de înflo
rire. iar al treilea1— la formarea 
păstăilor. După fiecare ploaie sau 
irigare se mai face un tratament.

• IRIGAREA CULTURII. în tim
pul vegetației se va*  urmări asigu
rarea necesarului. de apă al plante
lor. menținindu-se umiditatea solu
lui pe adîncimea de 50 cm la un 
nivel de peste 50 la sută din inter
valul umidității active. Se aplică 
1—3 udări cu o normă de 500—600 
metri cubi de apă la hectar.

De altfel, așa cum am fost infor
mați la direcția agricolă județeană, 
pină in seara zilei de 17 iunie au 
fost efectuate două, prașile mecanice 
pe întreaga suprafață cultivată, iar 
prașila a doua manuală a fost fă
cută in proporție de 45 la sută. 
Continuă irigarea culturilor de fa
sole. astfel incit se asigură condiții 
optime de dezvoltare a plantelor. 
Specialiști din cadrul organelor agri
cole județene controlează starea cul
turilor și stabilesc măsuri pentru 
respectarea tuturor lucrărilor prevă
zute in tehnologii. în momentul de 
față, important este ca in toate 
unitățile agricole să fie efectuate 
cu răspundere lucrările de întreți
nere la fasole, cale sigură de creș
tere a randamentului la hectar la 
această cultură.

Cu 
teia" : 
colul 
tarea 
gice", 
luția 
tierul 
Suceava, 
ma capacitate 
pusă în funcțiune la termen. Ne a- 
flăm acum in a doua jumătate a lu
nii iunie și capacitatea tot nu pro
duce, in pofida faptului că și al doi
lea termen de punere in funcțiune, 
stabilit pentru 30 aprilie 1987. a tre
cut de mult.

în mod firesc, se pune întrebarea : 
ce se intimplă pe șantier ? „Lucră
rile aferente primei capacități, ne 
spune tovarășul Gheorghe Lesenciuc, 
șef de brigadă la Antrepriza de con
strucții industriale Suceava, sint, 
practic, terminate. Instalațiile de 
apă. încălzire și electrioe se află in 
probe de presiune și in rodaj meca
nic. A fost recepționată și predată 
beneficiarului statia de racord adine, 
care asigură alimentarea cu energie 
electrică a întreprinderii. E drept, 
mai trebuie finalizate o serie de lu
crări, între care racordurile electri
ce la unele utilaje, instalațiile ter- 
motehnice și tubulatura de ventila
ție, montarea cablelor de legătură 
între stația de 110 kV și stațiile de 
conexiune de la halele de producție, 
racordurile la instalațiile de recircu- 
lare a lichidelor de spălare-răcire 
etc. Acestea însă pot fi terminate 
fără probleme și nu împiedică pune
rea in funcțiune a obiectivului".

Sint de apreciat, sub acest aspect, 
colaborarea între beneficiar, con
structori și proiectanți, precum și 
coordonarea corespunzătoare a uni
tăților din subordine de către antre
prenorul general al lucrărilor. Acțio- 
nind în comun, 
manent, acestea 
tru organizarea 
rilor în condiții 
au adoptat unele soluții 
tive moderne, cu randament 
rior, 
unor 
economisirea unor apreciabile canti
tăți de materiale și energie. Din pă
cate, aceste preocupări meritorii nu 
s-au materializat, așa cum spuneam, 
prin conectarea la circuitul produc
tiv a primei capacități a întreprin
derii. Mai mult, în continuare sem
nele de intrebare persistă. Iar mo
tivul nu-i greu de aflat. Ni l-a dez
văluit chiar directorul întreprinderii 
de rulmenți, inginerul Aurel Chifan: 
„Majoritatea problemelor cu care ne 
confruntăm de luni de zile și care au 
fost prezentate și în articolul apărut 
in „Scinteia" n-au fost soluționate 
nici pină in prezent. încă n-a fost

aprobată racordarea unității noastre 
la rețeaua de gaz metan. Abia după 
această etapă vor putea fi elaborate 
proiectele și documentațiile de exe
cuție, operație care necesită incă. 
două-trei luni. Fără să tfiai adaug că 
însăși durata normată de execuție a 
lucrărilor este de minimum 5 luni. 
Se înțelege, așadar, cit de urgentă 
este avizarea notei de comandă pen
tru alimentarea cu gaz metan. O altă 
problemă-cheie o constituie asigura
rea utilajelor tehnologice. Pentru că, 
și acum, ca și atunci, esențială ră- 
mine livrarea lor de către furnizori".

Precizăm că este vorba de ace
iași furnizori menționați in artico
lul nostru anterior. în fața acestei

Un semnal de pe șantie
rul întreprinderii de rul
menți din Suceava și 
cîteva probleme de fond 
ale asigurării bazei mate
riale a obiectivelor de 

investiții

loan H.ERȚEG

consultindu-se per- 
au găsit soluții pen- 
tehnologică a lucră- 
de eficiență sporită, 

construc- 
supe- 

ceea ce a dus la realizarea 
lucrări de bună calitate, la

»
După cum reiese si din articolul

situații oare durează de atitea luni, 
nu putem ocoli întrebarea : cum au 
recepționat acești furnizori semna
lele critice și apelul făcut de bene
ficiar ? Răspunsul este fără echivoc : 
cu superficialitate și o inadmisibilă 
lipsă de răspundere nu numai față 
de propriile promisiuni și angaja
mente, de sarcinile asumate, dar și 
față de un obiectiv de investiții de 
importanța oeiui pe care o are între
prinderea de rulmenți Suceava pen
tru economia națională. Ne referim, 
in primul rind, la Combinatul de uti
laj greu din Iași și la întreprinderea 
de mașini grele din București, care, 
deși nu sint furnizorii direcți ai în
treprinderii din Suceava, împiedică 
realizarea liniilor automate de forjat 
inele de rulmenți. Să explicăm des
pre ce este vorba. Combinatul de 
utilaj greu din Iași nu a livrat nici 
acum întreprinderii de rulmenți din 
Birlad batiurile necesare executării 
liniilor de forjat tip AMP-30 și nu 
a turnat încă batiul pentru linia 
AMP-50. La fel, întreprinderea de 
mașini grele din București nu a ex
pediat întreprinderii „1 Mai" — Plo
iești batiul pentru linia automată de 
forjat inele de rulmenți tip AMP-70. 
Iată de ce beneficiarul nu are nici
o 
le

este pus in situația să facă un nou 
apel către conducerea Ministerului 
Industriei de Utilaj Greu, pentru a 
determina conducerile celor două în
treprinderi furnizoare menționate 
să-și respecte contractele încheiate. 
Dintre furnizorii restanțieri mai face 
parte și întreprinderea mecanică 
pentru utilaje chimice București. Din 
21 de agregate necesare instalațiilor 
centralizate de filtrare a lichidelor 
tehnologice în cadrul operațiilor de 
strunjire și rectificare, furnizorul a 
trimis numai trei agregate și acelea 
incomplete și neomologate. Aoestea 
insă condiționează punerea în func
țiune a unor utilaje achiziționate din 
import, cu rol important în fluxul 
tehnologic de fabricație a rulmenți
lor.

Pe de altă parte, beneficiarul nu 
dispune încă de o linie completă de 
tratamente termice secundare pentru 
inele, bile și role, utilaje cu ciclu 
lung de montaj și despre care nu se 
știe cum vor funcționa, deoarece 
omologarea lor se va face la Sucea
va după operațiile de montaj. Or, 
furnizorul acestor liniț, întreprinde
rea „Independența" din Sibiu, uni
tate ce aparține tot de Ministerul 
Industriei de Utilaj Greu, invocă în 
continuare aceleași cunoscute difi
cultăți în ceea ce privește asigurarea 
bazei tehnico-materiale, precum și 
alte sarcini prioritare pe care le-ar 
avea de îndeplinit.

Practic, toți furnizorii amintiți 
n-au respectat nici contractele, nici 
termenele stabilite în ședințele de 
comandament desfășurate pe șantier. 
Dacă problemele amintite ar fi fost 
rezolvate la timp, prima capacitate 
a întreprinderii de rulmenți de la 
Suceava ar fi intrat in funcțiune 
incă de la 30 aprilie 1987. Pentru că 
beneficiarul are pregătiți prin școli 
profesionale peste 1 000 de munci
tori, care acum lucrează la alte uni
tăți din țară. în prezent, aici se pre
gătește fabricația S.D.V.-urilor ne
cesare asimilării primelor tipuri de 
rulmenți, primindu-se un ajutor pre
țios din partea Centralei industriale 
de rulmenți și organe de asamblare 
Brașov și a întreprinderii de rul
menți din Birlad. Cert e că be
neficiarul este pregătit pentru 
preluarea obiectivului. Totul de
pinde acum de furnizorii de uti
laje, care trebuie să privească 
cu foarte multă seriozitate sar
cinile ce Ie revin și să acționeze 
cu responsabilitate pentru îndepli
nirea lor, astfel îneît întreprinderea 
din Suceava să producă rulmenții 
atit de necesari economiei naționale.

care

de

certitudine cu privire la data cinil 
va primi și, prin forța lucrurilor,

Sava BEJINARIU 
corespondentul „Scinteii"

____ ____ _____ ______ ______ __ astăzi, princi
pala condiție pentru reușita examenului de punere in 
funcțiune o constituie livrarea ritmică și rapidă a uti
lajelor tehnologice prevăzute in proiecte. Nu este 
vorba nici de o problemă nouă, nici de o problemă 
izolată. Ea a mai fost adusă in discuție. în repetate 
rinduri. în ziarul nostru, de fiecare dată subliniin- 
du-se cu claritate că eforturile depuse pe șantiere de
pind intr-o măsură hotăritoare de promptitudinea cu 
care furnizorii de utilaje tehnologice iși onorează obli
gațiile asumate prin contractele încheiate.

Iată însă că semnale primite tot mai frecvent de 
pe diferite șantiere readuc cu insistență in actualitate 
lipsa de disciplină, frizind chiar dezinteresul cu care 
o serie de întreprinderi furnizoare iși tratează sarci
nile încredințate și angajamentele luate. Intrarea in 
producție, in perioada imediat următoare, a capaci
tăților energetice prevăzute prin plan este pusă sub 
semnul intrebării de lipsa unei cantități de peste 9 900 
tone de echipamente. La alte obiective importante, din 
industria chimică și petrochimică, metalurgie și indus
tria construcțiilor 
piață, asigurarea 
de acută.

Este vorba de o 
greu de justificat 
tre care menționăm in mod special întreprinderile 
bucureștene „Vulcan" și de mașini grele, Combinatul 
de utilaj greu din Iași, întreprinderea de construcții 
de mașini din Reșița. Paradoxal, unele dintre aceste 
unități au livrat in devans, neomițind să raporteze acest 
lucru ca pe un succes, utilaje de care nu este nevoie

de mașini, toate cu scadență apro- 
utilajelor este o problemă la fel

stare de lucruri necorespunzătoare, 
de către unitățile restanțiere, prin-

imediat pe șantiere și care nu fac decit să „îngroașe" 
stocul echipamentelor nemontate. In timp ce utilaje 
solicitate expres, strict necesare desfășurării mon
tajului în succesiunea tehnologică prevăzută, nici nu 
au fost introduse in fabricație.

Evident, se ridică cu acuitate problema : ce este 
mai important ? Ca furnizorii să-și organizeze activi
tatea in funcție de cerințele puse in fața lor de eco
nomia națională sau ca planul de investiții să fie 
„adaptat" după cum dictează interesele de moment 
ale furnizorilor ? Sint întrebări care trebuie să devină 
subiect de meditație serioasă și responsabilă pentru 
unitățile furnizoare, pentru centralele de resort, pen
tru conducerile Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Ministerului Industriei de Utilaj Greu și 
Ministerului Industriei Electrotehnice. Subiect de me
ditație, dar mai ales de acțiune hotărită. Pentru că. 
in urma analizelor efectuate chiar pe șantiere, au 
fost stabilite grafice si termene de livrare, dar mai 
ales au fost făcute promisiuni ferme că restantele 
actuale vor fi lichidate cu operativitate. Este momen
tul să se treacă energic de la vorbe și angajamente 
formale la fapte, la măsuri concrete, menite să de
termine introducerea unui climat exigent de ordine și 
disciplină in activitatea tuturor furnizorilor, fără ex
cepție, Asupra modului in care este înțeleasă și dusă 
la îndeplinire această sarcină de maximă importanță 
și urgență, subliniată pregnant de secretarul general 
al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, vom 
reveni pe larg intr-unui din numerele viitoare ale zia
rului nostru.

■■■

Gospodarii din „orașul trandafirilor"
Se spunea despre 

Calafat că este ora
șul celor „o sută 
de mii de trandafiri". 
„Acum avem cu 
douăzeci de mii mai 
mulți — precizează 
Mihai Ilioiu, vicepre
ședinte al consiliului 
popular orășenesc. Ca 
in fiecare an, in a- 
ceastă primăvară, ce
tățenii, iubitori de 
frumos, au plantat 
noi trandafiri și pomi 
fructiferi, 
arbuști 
Ultimii 
parcul noului spital 
orășenesc cu policli
nică, dat in funcțiune 
în preajma zilei de 
1 Mai. Operă comuna 
a deputaților și cetă
țenilor este și noul 
punct de agrement 
(cu restaurant și pa
tru cabane) amenajat 
la Bașcov, in zona 
Dunării, Ioc infrumu-

arbori si 
ornamentali, 

alcătuiesc

sețat tot cu... tranda
firi".

Cetățenii din Cala
fat se mindresc și cu 
aspectul frumos al 
străzilor modernizate 
și bine întreținute de 
către ei inșiși, cu noi
le scuaruri și locuri 
de joacă pentru copii, 
cu plajele extinse pe 
încă cinci mii mp. Și 
se cuvine subliniat 
că mulți cetățeni si 
deputați iși dau con
cursul la buna gospo
dărire și înfrumuse
țare a localității. Iată 
un exemplu din mul
te altele : după ce în 
adunări cetățenești 
au propus refacerea 
unor fintini și capta
rea de izvoare, unul 
dintre deputați — Ni
colae Păun — s-a 
gindit să apeleze la 
iscusința 
meșterilor

și fantezia 
localnici

pentru a le transfor
ma in atrăgătoare 
puncte de popas. La 
o răspintie de dru
muri se află „fintîna 
lui Păun", așa cum ii 
spun cetățenii, după 
numele deputatului, 
un veritabil punct de 
popas cu elemente 
funcționale și decora
tive : 
pentru 
rabilă, 
Șah și
Și alte fintini cu apă 
limpede și rece (sint 
50 la dispoziția cetă
țenilor) au acoperiș, 
mici imprejmuirl și 
geamuri de sticlă or
namentale, 
constituindu-se 
atitea puncte 
bile pe harta 
tară a „orașului tran
dafirilor".

rece locul — mult 
prea mic — era deja 
ocupat de alții, veniți 
mai dinainte.
— ne spunea 
dintre ei — că 
mic incident a umbrit 
șederea noastră, 
altfel foarte 
la Galați. Să

..Păcat 
unul 
acest

de 
plăcută, 
sperăm

că pină Ia viitoarea 
deplasare aici se va 
rezolva și problema 
parcării autoturisme
lor...".

Să adăugăm că a- 
ceeași situație este și 
in ceea ce privește 
parcarea mașinilor ce
lor cazați la hotelul

vecin, „Dunărea". Și 
că o problemă incă 
nerezolvată in to
talitate o constituie 
parcarea autoturisme
lor proprietate a loca
tarilor din zona cen
trală a orașului.

Dan PLĂEȘU

Debarcaderul părăsit
două încăperi 
vreme nefavo- 

măsuțe de 
loc de parcaj.

lacului 
preaj- 

cabanei-restau- 
., Pustnicul",

fiecare 
in tot 
agrea- 
edili-

C. BORDEIANU

Hoteluri cu... „Oprirea interzisă"
Sint de apreciat e- 

forturile pe care si în 
acest an municipalita
tea Galațiului le în
treprinde pentru a da 
orașului o înfățișare 
cit mai plăcută, 
faleza Dunării, 
centru, pe diverse 
tere, in cartiere se 
crează cu spor, 
gospodari ai Galațiu- 
lui dorind să-și dove
dească dragostea față 
de frumosul oraș de 
la Dunăre. Numai că, 
iată, fără să ignore a-

Pe 
in 

ar- 
lu- 

bunii

ceste eforturi — vizi
bile pentru oricine 
— cițiva turiști ne-au 
rugat să reținem și o 
observație critică, o 
propunere pe adresa 
municipalității locale, 
în trecere prin Galați, 
cei în cauză au bene
ficiat de serviciile ho
telului cu același nu
me din centrul muni
cipiului. Numai că 
serviciile au fost cum
va incomplete — și nu 
din vina Oficiului ju
dețean de turism —

întrucît oaspeților res
pectivi, veniți cu ma
șina, nu li s-a permis 
să parcheze autoturis
mele in fata hotelului, 
unde indicatoare de 
„Oprire interzisă" ve
ghează cu strășnicie 
ca nici un șofer să nu 
facă popas acolo, nici 
măcar pentru a-și co
borî bagajele... îndru
marea care li s-a dat 
către o parcare situa
tă la vreo sută de 
metri distanță n-a a- 
jutat cu nimic, deoa-

Pe malul 
Cernica. in 
ma 
rant „Pustnicul", a 
ființat, ani de zile, un 
debarcader, de unde 
amatorii de plimbări 
— și erau numeroși — 
închiriau cite o barcă.

într-una din prime
le zile toride ale aces
tei veri (era o dumi
nică). mulți cetățeni 
întrebau de unde se 
poate lua o ambarca
țiune. întrebarea ră- 
minea fără răspuns 
pentru că debarcade
rul cu pricina era al 
I.C.A.B.-ului și. de 
cițiva ani. nu se știe 
de ce a fost abando
nat. Cabana unde se 
închiriau bărci si-a 
pierdut intre timp — 
după cum se vede in 
fotografia alăturată — 
un perete, au dispă
rut ușile, intr-un cu- 
vint a devenit o... 
șandrama ce urîtește 
locul. însuși debarca
derul abia se mai tine 
pe piloni.

în loc să consolide
ze și chiar să dezvol
te această bază — a- 
matorii de 
plimbări 
merosi —

asemenea 
fiind nu- 
I.C.A.B.-ul

se degra- 
resimtit

a lăsat-o să
deze, . fapt.... ........
mai ales acum, in pli
nă vară, 
aici ar fi 
și amenajarea 
strand cu bazin 
tru copii. Sint

în plus, 
necesară 

unui 
pen- 
deci

citcva sugestii 
partea cetățenilor 
cărora edilii sec 
lui 2 al Capital 
trebui să le de,' 
cu operativitate
Rodica ȘER
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CUGIR : Șantiere edilitare
Intrarea în orașul Cugir este a- 

nunțată de un semn care simbo
lizează dezvoltarea urbei și ocupa
ția de bază a locuitorilor săi — 
construcția de mașini. Multi ani, 
de la acest semn abia se zărea o- 
rașul. Acum strălucesc în soare si
luetele. elegante ale unor noi blocuri 
de locuințe. Orașul se vede acum 
în toată mîndretea lui. De pe un 
bloc din strada Victoriei s-au dat 
jos schelele. In jurul iui. construc
torii se grăbeau să lase locul cu
rat si liber pentru săditul florilor.

In acest an — ne spune Gheor- 
ghe Munteanu. primarul orașului — 
au fost date în folosință peste 100 
de noi apartamente. La parterul 
noilor blocuri se fac pregătiri pen
tru spatii comerciale cu o supra
față de peste 1 700 mp și pentru 
unități prestatoare de servicii. Deși 
orașul este amplasat la poalele ma
sivului Drăgana. deci înconjurat de 
pădure, s-au amenajat, cu partici
parea cetățenilor, două noi zone 
verzi be o suprafață de 5 000 mp. 
Locuitorii orașului dau într-adevăr 
o importantă mină de ajutor și la 
construcția noului stadion, la mo
dernizarea străzilor Traian. Cetătii, 
Avram Iancu. Se lucrează intens 
și la noul dispensar stomatologic 
și altele.

De la începutul anului și pînă în 
prezent, cu sprijinul cetățenilor au 
fost executate lucrări edilitar-gos- 
podărești în valoare de 7.5 mili
oane lei. Cugirul creste prin gri
ja locuitorilor, adevăratii săi gospo
dari. (Ștefan Dinică).

CLUJ-NAPOCA :
Laboratoare medicale

în orașele județului Cluj au fost 
construite, o dată cu noile obiective 
industriale, numeroase edificii so
ciale. între care Spitalul clinic de 
recuperare. Spitalul de boli infec- 
tioase. Institutul oncologic. Clini
ca de boli profesionale, policlinici 
si dispensare medicale in Cluj-Na- 
poca. precum și alte unități medi- 
co-sanitare in Turda. Dej. Cîmpia 
Turzii. Huedin. Realizărilor de 
pină acum in acest domeniu li 
s-au adăugat noile spatii pentru la
boratoare din cadrul clinicii cndo- 
crinologice din Cluj-Napoca. Prin 
darea în funcțiune a acestor la
boratoare. dotate cu aparatură me
dicală modernă, se asigură diversi
ficarea investigațiilor și creșterea 
calității acestora pentru stabilirea 
diagnosticului și aplicarea de trata
mente adecvate. Pe lingă activita
tea spitalicească, aici se desfășoară 
și cercetări științifice in vederea 
îmbunătățirii metodelor de diagnos

LA MAGAZINUL „VICTORIA" — BUCUREȘTI

Produse noi, de calitate, pentru copii
„50 de magazine într-unul sin

gur" este genericul sub care își 
desfășoară activitatea una din ma
rile unități ale comerțului de stat 
din Capitală — „Victoria". Depar
tajat pe cinci etaje, cu raioane 
profilate pe mărfuri distincte, ma
gazinul, așa cum ne asigură Aneta 
Duca, directoarea acestei unități de 
prestigiu, și-a cîștigat, de-a lungul 
timpului, cumpărătorii prin con
centrarea, aici, a unei diversități 
de produse, prin promptitudinea 
serviciilor și, firește, printr-o apro
vizionare corespunzătoare, în func
ție de solicitările de sezon. De astă 
dată, fiind vorbii de „Luna cadou
rilor pentru copii", ne vom ocupa 
de mărfurile destinate numai celor 
mici. Un etaj intreg — etajul III —■ 
de cum pătrunzi in vastitatea lui, 
te familiarizează cu abundența de 
mărfuri etalata in rafturi și vitri
ne. Si se poate constata, la fața 
locului, parcurgînd fiecare raion in 
parte, că factorii de răspundere ai 
„Victoriei" s-au îngrijit din timp 
ca fiecare sector să dispună de 
mărfuri de calitate și de o serie de 
produse noi.

Debutind ca și alte magazine ale 
tării cu o paradă a modei, „Luna 
cadourilor" are aici un ce aparte, 
care atrage de la zîmbetul vînză- 
toarelor, imbiindu-te cu numeroase 
modele, la curățenia de farmacie 
a acestui etaj. însoțiți de Dumitru 
Constantin, șeful secției destinate 
copiilor, ne oprim la fiecare raion. 
Un întreg sector este aprovizionat 
cu confecții pentru fete și. separat, 
confecții pentru băieți, de la pele
rina de ploaie la uniforma școlară. 
Sint expuse o varietate de comple- 
uri colorate pentru fetite și în u- 
niuri pentru băieți, frapează un 
microraion destinat vînzăril pan
talonilor de toate mărimile, apoi, 
un altul. în care, ca intr-o expozi
ție — aranjate pe umerașe — iti 
atrag atenția o sumedenie de ro
chițe, in felurite combinații și în 
imprimeuri solare, bluzițe și, ca o 
noutate, superbele compleuri tiro? 
leze. Un sector se adresează ado
lescentelor și primează linia modei 
internaționale, tinerească, lejeră,

teatre
• Teatrul National (14 7171, sala 
mare) : loneștii — 18 : (sala Amfi
teatru) : Contrabasul (premieri ofi
cială) — 18 ; (sala Studio) : Ravena, 
orașul-muzeu. prezintă Victoria An- 
ghelescu — 17
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : „Laureafl al 
concursurilor Internationale" — Va
lentina Sandu — plan — 17,30 ;
(Ateneul Român) : Concert simfonie
— dirijor Mlhai Brediceanu, artist 
emerit — 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Bună seara, domnule Wilde (Tea
trul Tineretului — Piatra Neamț)
— 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ; 
Bărbatul și... femeile — 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Magheru) : Scapino — 18,30 ; 
(sala Studio) : La un pas de fericire
— 19 

ticare Si tratament a unor- afec
țiuni endocrine, precum si activi
tăți practice cu studenții de la 
Institutul de medicină si farma
cie. (Marin Oprea).

BRĂILA: „Pentru sănătatea 
pămîntului"

La Brăila s-a desfășurat ediția a 
cincea a simpozionului „Pentru să
nătatea pămîntului". în cadrul că
ruia au fost prezentate comunicări 
și referate de către specialiști din 
București și din județele Cluj, 
Vrancea și Brăila. Cu acest prilej, 
au avut loc vizite de documentare 
Ia monumente ale naturii și rezer
vații naturale din județ. S-au făcut 
numeroase propuneri privind pro
tejarea și conservarea mediului în
conjurător din județul de la Dună
rea de jos. (Candiano Priceputu).

MUREȘ : Noi cantine 
pentru oamenii muncii

în cadrul programului de auto- 
aprovizionare, în județul Mureș se 
acordă o atenție deosebită creșterii 
continue a numărului cantinelor de 
?e lingă marile unități economice, 
n ultima perioadă, la dispoziția 

oamenilor muncii de la Trustul an
trepriză generală de construcții- 
montaj Mureș și Schela de foraj 
gaze naturale au fost puse două 
noi și moderne cantine restaurant, 
în timp ce la întreprinderea de 
bere din Reghin și la întreprinde
rile agricole de stat Sîncrai. Albești, 
Batoș și Zagăr au fost înființate 
microcantine. Acestea ridică la 50 
numărul cantinelor restaurant exis
tente în prezent în județul Mureș 
și la 113 cel al microcantineior. 
De asemenea. în unități au fost 
deschise 156 bufete de incintă și 
chioșcuri. De remarcat că pe lingă 
unitățile din județ funcționează 52 
crescătorii de porci, 19 crescătorii 
de bovine și ovine, sere și solarii. 
(Gheorghe Giurgiu).

SATU MARE : Sub aceeași 
generoasă emblemă

La Satu Mare au avut loc 
două evenimente diferite, dar a- 
mîndouă desfășurate sub aceeași 
generoasă emblemă — Festivalul 
național „Cîntarea României". Pri
mul — acordarea de diplome celor 
mai valoroase lucrări prezentate 
la expoziția județeană de creație 
științifică și tehnică. întrucît spa
țiul nu ne permite să le enumerăm 
pe toate, vom numi numai unită
țile ocupante ale primului loc: 
întreprinderea de utilaj minier.

comodă. Iată o multitudine de ro
chițe realizate din tercoturi im
primate sau pînză topită, cu bro
derii șl tighele, cu sau fără volă- 
nașe, cu bretele, cu buzunare am
ple.

Parcurgînd etajul, într-un loc, la 
vedere, raionul de papetărie. bine 
aprovizionat încă de pe acum cu 
rechizite pentru viitorul an școlar : 
.mape, material didactic, serviete, 
ghiozdane mai bine confecționate, 
caiete, stilouri, pixuri etc. Alături, 
raionul de tricotaje, unde atrag 
atenția puloverele din combinații 
de tercot cu tricot (o noutate și o 
reușită — spunem noi — a creato
rilor). bluze flaușate, pulovere din 
PNA și vestute cu modele geome
trice. viu colorate, elegante tri
coturi din frotir. cu dungi paralele, 
într-o complementară combinație 
de culori, bluze ale căror modele 
pot sta alături de cele văzute in 
revistele de modă ale lumii, o serie 
de costumase din tricot, cu figuri
ne decupate și aplicate, pentru cei 
mici. La raionul de galanterie 
sint expuse ultimele noutăți, în- 
cepind cu bluzoanele de stradă, 
cămașa pentru joacă și bluza 
pentru serile și diminețile răcoroa
se, șosetele cu volănașe pentru 
fetite și cămașa matlasată. in 
carouri, noutate de ultimă oră. O 
diversitate de mărfuri oferă și ra
ionul pentru nou-născuți. Rețin în
deosebi atenția cîteva modele noi : 
salopeta și costumul din frotir cu 
broderie aplicată pentru căldurile 
toride, costumase din bumbac sută 
la sută, costumașele de joc din 
frotir, cu bretelute, intr-o veselă 
combinație de culori, pantalonașii 
colorați în fel și chip. Și o con
tribuție de seamă la realizarea a- 
cestor noi modele au avut-o meș
teri ai unor fabrici de prestigiu ca 
„1 Iunie“-Timișoara. Fabrica de 
tricotaje Fetești. Textile-tricotaje 
Satu Mare și altele.

Ne oprim cîteva clipe și la raio
nul de jucării. E, de fapt, univer
sul copilăriei, contactul prim cu 
bucuria, cu informarea pe neștiute, 
cu strecurarea cunoștințelor delibe
rat. înzestrat cu absolut tot ce ține

• Teatrul Ciulești (sala Majestic,
14 72 34) : Medalionul de argint — 19
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 50 78) : Mi se 
pare că mă-nsor — 19 ; (grădina 
Boema) : Bărbatul fatal — 19.30
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
De la Stan șl Bran la... Muppets — 
9; David Copperfield — 18
• Teatrul „Țăndărică" (13 23 77) : 
Boroboață — 15 : (sala Cosmonauti- 
lor, 11 12 04) : TUI Eulenspiegel — 10 

i n e m ac

CEPROM, întreprinderea „23 Au
gust". Cel de-al doilea eveniment: 
etapa republicană pentru formații
le și interpretii de muzică popu
lară. Este semnificativ faptul - că 
pentru prima oară au apărut pe 
scenă... tipuritori și grupuri de 
țipuritori din Oaș, într-un gen 
muzical care pînă acum era ilus
trat numai de femei. (Octav Gru- 
meza).

VRANCEA : în sprijinul 
zootehniei

în mai multe unități zootehnice 
din județul Vrancea se folosește în 
alăptarea vițeilor un nou produs — 
nucleu gras — realizat după o re
țetă elaborată 'de Institutul de bio
logie și nutriție Balotești. Pentru 
fabricarea acestuia a fost realizată 
o instalație cu concursul întreprin
derii de scule și elemente hidrau
lice și al Fabricii de utilaje și piese 
de schimb din Focșani. Capacitatea 
de producție funcționează in ca
drul asociației economice intercoo- 
peratiste pentru creșterea vacilor 
de lapte Focșani. Noul produs, care 
înlocuiește inlavitul, se realizează 
cu cheltuieli mai reduse, asigură 
un spor zilnic mai mare în greuta
te la viței și creează disponibili
tăți de suplimentare a producției de 
lapte pentru consumul populației. 
(Dan Drăgulescu).

SUCEAVA : Inteligență 
și măiestrie

La Suceava s-a deschis o amplă 
expoziție reunind cele mai valoroa
se realizări tehnice din acest an 
ale elevilor din județ. Avînd 
genericul „Inteligentă și măies
trie", expoziția este structurată 
pe principalele ramuri ale eco
nomiei județului : mecanică, mine
rit. electrotehnică, prelucrarea lem
nului. industrie ușoară și artiza
nat, agricultură și industrie ali
mentară. Lucrările realizate de 
elevi au fost cuprinse în planurile 
de introducere a tehnicii noi ale 
unităților patronatoare. tinerii fami- 
liarizîndu-se și pe această cale cu 
specificul activității de la viitoare
le locuri de muncă. După curii 
ne spunea la fata locului Mihai 
Trușcanu, inspector școlar de spe
cialitate, toate cele peste 800 de 
exponate sint funcționale și au a- 
pliaabilitate practică în producție. 
Dintre ele rețin atenția mașina 
de filetat automatizată cu elemente 
de electronică aplicată, un mini
calculator. machetele funcționale 
pentru lucrări și tehnologii minie
re. aparatele electrotehnice si elec
tronice. (Sava Bejinariu).

de joaca propriu-zisă. cit și de in
formarea copilului, raionul amintit 
este aranjat într-un fel circular, 
astfel că indiferent din ce parte ai 
privi ti se desfășoară o cuprindere 
de ansamblu a acestuia. în raftu
rile sale, ca intr-o bibliotecă bine 
pusă la punct, poți „citi" titlurile 
unor jocuri de inteligență, de de
prinderi. de perspicacitate : „Ne 
jucăm, desenăm". „Jocul mulțimi
lor", „Joc de construcții". „Modulo- 
plast", „Bunul gospodar", „Tînărul 
fizician", „ABC rutier" etc. Din 
jur te privesc sumedenie de păpuși 
de diverse mărimi și îmbrăcate 
modern ; pe un raft sînt prezentate 
aparate de proiecție cu diafilme. 
jocuri de popice, palete de tenis, 
truse de traforaj. Nu lipsesc nici 
coloratele triciclete, nici landourile 
pentru cei mici. Lîngă acest raion, 
un altul, la fel de important, cel 
de încălțăminte, bine aprovizionat 
cu săndăluțe din piele și înlocui
tori, cu ghetuțe decupate din piele, 
cu papucei de stradă și de interior 
din pînză colorată, cu pantofi sport 
si balerini pentru toate vîrstele co
pilăriei.

Nu intîmplător am prezentat. în 
mare, fiecare raion în parte. Pen
tru că. la oricare dintre acestea 
te-ai opri, imposibil să nu te a- 
tragă un produs, să nu-ti fure ochii 
un articol mai nou. mai bine eta
lat, să nu fii tentat să cumperi un 
dar în această tradițională „Lună 
a cadourilor". Pentru că așa cum 
ne confirma directoarea Aneta 
Duca, „ne-am străduit să adăugăm 
reputației magazinului «Victoria», 
prin selectarea din timp a unor 
mărfuri mai frumoase și mai bine 
expuse, un plus de prestigiu... Cu- 
vîntul decisiv însă îl vor avea 
cumpărătorii". Să sperăm că acest 
cuvînt decisiv — adică alegerea ce
lor mai potrivite daruri pentru co
pii — va fi pe măsura eforturilor 
conducerii magazinului „Victoria", 
ale întregului personal, amabil, bine 
pregătit să răspundă dezideratului 
acestui timp : un comerț de' cali
tate. civilizat.

Marta CUIBUS

• Cucoana Chirlta : LIRA (31 71 71)
— 9; 11; 13; 13; 17; 19; la grădină — 
20,30, ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19; la grădină — 20,30
• O zi la București : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19,30
• Păsările: SCALA (11 03 72) — 9; 
11,30: 14; 16,30; 19,15
• Can-Can : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8,45; 11,15; 14: 16,45; 19,30
• Gară pentru doi : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 18
• o farsă pentru cuscru : STUDIO 
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 
17,30; 19,30
• Imperiul contraatacă : PACEA 
(71 30 85) — 9; 12: 15; 13
• Ali-Baba și cel 40 de hoți : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 18
• Jandarmul și jandarmerifele :
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20: la grădină — 21, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15,15;
17,30; 19,45, SALA MICA A PALA
TULUI — 15; 17,15; 19.30
• Rocky I : FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18
• Omagiu romanței — Ioana Radu : 
FLOREASCA (33 29 71) — 20
• Severino : PROGRESUL (23 94 10)
— 13; 17; 19

Cronica zilei
Joi, tovarășul Ion Stoian, membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit delegația tineretului comunist 
din China, condusă de Feng Yun, 
secretar al Secretariatului Comite
tului Central al Ligii Tineretului 
Comunist din R. P. Chineză, care a 
participat la întilnirea prietenească 
dintre reprezentanți ai tineretului 
român și reprezentanți ai tineretu
lui chinez.

în timpul întrevederii au fost re
levate relațiile tradiționale, de strîn- 
să prietenie și colaborare, dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Chinez, dintre Repu
blica Socialistă România și Repu- 

. blica Populară Chineză, subliniin- 
du-se importanța deosebită a întilni- 
rilor și convorbirilor la nivel înalt 
pentru continua lor dezvoltare. In 
acest cadru s-a relevat conlucrarea 
rodnică ce s-a statornicit și se dez
voltă intre organizațiile de tineret 
din cele două țări.

Abordindu-se unele aspecte ale 
activității internaționale, a fost sub
liniat rolul important ce revine ti
nerei generații în lupta pentru în
făptuirea dezarmării și asigurarea 
păcii pe planeta noastră, pentru in
staurarea unui climat de destindere, 
înțelegere și cooperare în lume.

A fost de față Yu Hongliang, am
basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești.

★
In perioada 15—18 iunie au avut 

loc, la București, tratative româno- 
bulgare privind colaborarea în do
meniul turismului, conduse de mi
nistrul turismului, Ion Stănescu, și 
președintele Asociației Bulgare pen
tru Turism și Odihnă, L. Avramov.

Cu acest prilej a fost semnat un 
Aide-memoire privind extinderea re
lațiilor turistice dintre cele două 
țări în anul 1987 și direcțiile de 
dezvoltare a colaborării bilaterale 
in anii următori.

Delegația bulgară a vizitat unele 
obiective turistice din București și 
de pe litoral.

★
La Muzeul colecțiilor de artă din 

Capitală a fost deschisă, joi, expo
ziția „Grafica contemporană din 
Israel". La vernisaj au luat parte 
reprezentanți ai Consiliului Culturii 
și Educației . Socialiste, Ministerului 
Afacerilor Externe, I.R.R.C.S., oameni 
de artă șl cultură, un numeros pu
blic.

A fost prezent Yosef Govrin, am
basadorul Israelului la București.

(Agerpres)
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vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 19 iunie, ora 21 — 22 iunie, 
ora 21. In țară : Vreme în curs de 
încălzire, cu cerul variabil, mai mult 
noros, în zonele de deal și de mume. 
Vor cădea ploi locale, care vor avea 
mai ales caracter de aversă, însoțite 
și de descărcări electrice în zonele de 
deal și de munte, și izoiat in cele
lalte regiuni. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime 
vor oscila intre 8 și 18 grade, izolat 
mai coborîte in depresiuni, la începu
tul intervalului, iar maximele între 20 
și 30 de grade, local mai ridicate. In 
București : Vreme în curs de încăl
zire. Cerul va fi variabil, favorabil 
aversei de ploaie, la începutul inter
valului. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 13 și 15 grade, iar ma
ximele între 27 și 30 de grade.

- ACTUALITATEA j0VÂ
Ieri, în divizia A la fotbal

Despre etapa de ieri (a 32-a) a 
diviziei A, mai intii rezultatele teh
nice : Steaua — Victoria 2—0 (1—0), 
Sportul studențesc — Dinamo 5—4 
(2—3), Rapid — F.C.M. Brașov 2—0 
(0—0). Jiul Petroșani — Gloria 3—1 
(3—1), Corvinul Hunedoara — Uni
versitatea Cluj-Napoca 5—3 (4—1),
Oțelul Galati — S.C. Bacău 3—1 
(2—0), Flacăra Moreni — F.C, Olt 
2—1 (1—0). F.C. Argeș Pitești — 
Chimia 1—0 (1—0). Petrolul Ploiești 
— Universitatea Craiova 1—1 (1—0). 
Așadar, opt victorii ale gazdelor și 
un rezultat de egalitate, cu un total 
de 35 de goluri în 90 de minute de 
etapă !

Punctul de atracție al etapei ; 
meciul de pe stadionul Ghencea, 
unde s-au întîlnit Steaua (locul 1 în 
clasament) și Victoria (locul 3). A 
fost un joc de bună factură tehnică, 
pe măsura veleităților celor două 
formații, în care campionii s-au im
pus prin două goluri. Autorii lor : 
Cireașă și Lăcătuș. Scorul ar fi pu
tut fi mai mare. dar. pe lingă faptul 
că Hagi a ratat în repriza a doua 
o lovitură de la 11 m, portarul Vic
toriei, Nițu, a făcut o partidă de 
zile mari ! O evoluție interesantă a

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează:
încă o atractivă ocazie de a se 

ciștiga și cu 2 numere va fi 
oferită participanților duminică, 
21 iunie, cind se organizează 
din nou o TRAGERE LOTO 2, 
ultima din acest trimestru. Se 
vor atribui și de această dată 
numeroase ciștiguri. constind 
atit in autoturisme, cit si in im
portante sume de bani. Prin 
simplitatea și eficiența sa. for
mula acestui gen de tragere des
chide frumoase perspective tutu
ror participanților, care își pot 
valorifica șansele numai cu bi
lete în valoare de 10 lei. Ulti
ma zi pentru a miza pe nume
rele favorite este sîmbătă, 
20 'iunie.

IDIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI;
| ,             ..................................... ........ -   . ■ ■       -     I    

SEMNELE ÎNNOIRII IN SFERA VIEȚII 
ECONOMICO-SOCIALE

S-a construit și se construiește 
mult la Belgrad. Orașul îi sur
prinde pe cei reveniți pe aceste 
meleaguri după o anumită perioa
dă prin modernitatea și fantezia 
edificiilor, prin soluțiile arhitecto
nice ingenioase. Este ceea ce se 
impune privirilor și in alte locali
tăți ale Iugoslaviei socialiste.

Belgradul — „orașul alb" — tră
iește animația tuturor metropolelor, 
cu marele flux de dimineață, cînd 
sute de mii de oameni se îndreap
tă spre locurile de muncă, cu re
fluxul la fel de intens de dupâ- 
amiază și, în general, cu forfota 
de la orice oră a zilei din maga
zine și piețe. Sînt semne ale unei 
activități intense, evidentă nu nu
mai la suprafață, în peisajul stră
zilor, dar și in profunzime, in 
activitatea creatoare din fabrici și 
de pe ogoare. în dezbaterile din 
cadrul organizațiilor politice si so
ciale. preocupate să adapteze an-' 
grenajul politic, economic si social 
Ia exigentele prezentului, pentru a 
permite mersul nestînjenit înainte 
al societății socialiste, în confor
mitate cu deschiderile initiate în 
urmă cu un an prin hotărîrile Con
gresului al XlII-lea. al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Asistasem, din loja presei, la 
dezbaterile marelui forum al co
muniștilor iugoslavi, menite să de
pisteze căile de rezolvare a pro
blemelor ivite în dezvoltarea eco- 
nomico-socială. Aceste dezbateri, 
cuprinzînd un cerc tot mai larg de 
probleme, au loc si acum la toate 
nivelurile edificiului politic și so
cial. La nivelul federației, al repu
blicilor și provinciilor, al comune
lor. în flecare colectiv de muncă 
au loc discuții constructive, adesea 
aprinse, cu conștiința că amînarea 
soluționării problemelor ivite, a 
dificultăților ce confruntă tara 
poate îngreuna rezolvarea lor.

în convorbirile avute, interlocu
torii iugoslavi nu evită să mențio
neze faptul că evoluțiile din ulti
mii ani, influențate negativ de 
criza economică mondială, nu au 
fost prea favorabile. Toate acestea 
au fost reliefate cu prilejul discu
tării și aprobării Programului pe 
termen lung de stabilizare econo
mică, document de bază privind 
căile de îndreptare a situației. Re- 
ferindu-se la aceste dezbateri, pre
sa iugoslavă a relevat existenta 
unei serii de greutăți în îndepli
nirea planurilor și în desfacerea 
produselor realizate, atît pe piața 
internă, cit și pe cea externă. 
Rata inflației a cunoscut, in ul
timul an, o curbă ascendentă ; 
aceeași evoluție au cunoscut-o și 
preturile. Un mare număr de în
treprinderi lucrează in pierdere, 
iar locurile de muncă nou create 
sînt încă puține, insuficiente 
pentru a angaja pe toți cei 
ce nu au de lucru. în special 
din zonele mai puțin dezvol
tate. De aceea. Rezoluția asupra 
politicii dezvoltării economico-so- 
ciale pe 1987. ca și noile legi-ca- 
dru adoptate de parlament privind 
diversele aspecte economico-finan- 
ciare. de planificare și de desfă
șurare a activității in organizațiile 
de muncă, de reducere a consumu
lui la nivelul posibilităților reale 
ale tării, de modificare a siste
mului controlului prețurilor etc. 
sînt menite să asigure condițiile 
indispensabile pentru schimbarea 
cursului din economie, în vederea 
realizării mai rapide a politicii de 
stabilizare.

Discutind cu Nikola Stefanovich 
consilier pentru problemele poli
tice la Adunarea federală, și Pero 
Sparavolo, consilier pentru proble
me economice la Secretariatul fe
deral pentru informații, am putut

avut scorul de pe stadionul din 
Regie, unde Dinamo, după ce a luat 
conducerea de două ori. in final a 
fost egalată și apoi învinsă ! De 
reținut că toate golurile dinamoviș- 
tilor (4) au fost înscrise de Câmă- 
taru. In acest fel, virful de atac 
al dinarpoviștilor bucureșteni a tre
cut pe locul secund in clasamentul 
golgeterilor europeni, la numai un 
gol in urma liderului acestuia, vie- 
nezul Toni Polster (de la F.C. Aus
tria). Cum cei doi au de disputat 
încă două etape in campionatele 
respective, lupta pentru „Gheata de 
aur" (trofeu cindva cucerit tot de un 
dinamovist — Dudu Georgescu) că
mine deschisă...

Cel de-ai treilea meci disputat în 
Capitală, Rapid — F.C.M. Brașov, a 
fost ciștigat (greu, dar meritat !) de 
rapijliști, aceștia rotunjinclu-și vic
toria cu numai un minut înainte de 
fluierul final. Multe goluri s-au 
marcat la Hunedoara, unde Corvinul 
a condus la un moment dat cu 5—1. 
Victorii ale gazdelor, la limită, dar 
extrem de prețioase, la Moreni și la 
Pitești, Flacăra își asigură o poziție 
mult mai ferită de emoțiile retro
gradării, iar F.C. Argeș se înscrie cu 
mai mare siguranță in rindul- echi
pelor cu șanse de a juca in „Cupa 
U.E.F.A.". Ca și Universitatea și 
Petrolul — ambele răminind să con
tinue această interesantă cursa pen
tru un loc sub „soarele" U.E.F.A.

In urma etapei de ieri, clasamen
tul are în continuare în frunte, cu 
un avans confortabil, pe Steaua 
(56 p). urmată de Dinamo (42 p),
Victoria (37 p), F.C. Argeș și F.C. 
Olt (cite 33 p). Petrolul (32 p), Spor
tul studențesc, Universitatea Craiova. 
S.C. Bacău (cîte 31 p). Universitatea 
Cluj-Napoca. Corvinul, Oțelul, F.C.M. 
Brașov, Rapid (cita 30 p). Flacăra 
(29 p). Jiul (27 p). Gloria (23 p) și 
Chimia (19 p).

Penultima etapă va avea loc du
minică. 21 iunie, după următorul 
program : Gloria Buzău — Rapid, 
Universitatea Craiova — F.C.M. 
Brașov. Chimia Rimnicu Vilcea — 
Corvinul. F.fc. Olt — Sportul stu
dențesc, Universitatea Cluj-Napo
ca — Otelul. Dinamo — Jiul. Pe
trolul Ploiești — Steaua. Victoria — 
F.C. Argeș, S.C. Bacău — Flacăra. 

avea imaginea mobilizării de forte 
pentru elaborarea și definitivarea 
documentelor privind imbunătăti- 
rea în continuare a situației. Au 
fost angajați specialiști din toate 
domeniile de activitate pentru a 
Stabili cadrul de bază al unui pro
gram complex care să răspundă 
intereselor tuturor popoarelor și 
naționalităților din țară, să asigure 
dezvoltarea in perspectivă a tării.

Tocmai în legătură cu aceasta se 
duc dezbateri in prezent. în acest 
context se arată că, în perioada 
postbelică, după trecerea la con
struirea societății noi, socialiste, 
popoarele Iugoslaviei, sub condu
cerea Uniunii Comuniștilor, au ob
ținut realizări de seamă. Astfel. în 
perioada 1947—1986, produsul social 
a crescut de aproape opt ori, pro
ducția industrială de 18 ori, iar 
numărul persoanelor angajate in 
sectorul socialist s-a majorat de 
peste cinci ori. S-au dezvoltat în- 
vățămintul, cultura, s-a îmbunătă
țit sănătatea publică. Fiecare re
giune a tării a cunoscut schim
bări structurale. In același timp 
însă au apărut și o serie de difi-

Insemnări
din R. S. F. Iugoslavia

cultăți. „Atomizarea" — cum este 
denumit fenomenul fragmentării 
economiei — a creat greutăți, intre 
altele, in privința constituirii și 
funcționării unei piețe iugosla
ve unitare. S-au creat ..siste
me" republicane de căi ferate, 
energetice, poștale. închistarea în 
„granițe" republicane și provincia
le, in condițiile dezvoltării intense 
a forțelor de producție, a împie
dicat circulația mărfurilor, dezvol
tarea în general a economiei, după 
cum se subliniază in dezbateri pu
blice. in presă. In vederea lichidă
rii acestor neajunsuri au fost luate 
in considerare o serie de măsuri, 
formulîndu-se schimbări ce trebuie 
aduse Constituției și Legii muncii 
asociate, documente adoptate cu 
peste un deceniu în urmă. Ideea 
necesității elaborării noilor regle
mentări a fost aprobată in toate 
sectoarele vieții politice, economice 
și sociale. După cum s-a subliniat 
la ședința Prezidiului R.S.F.I., in 
care s-a aprobat proiectul cu pri
vire la amendamentele la Consti
tuția Iugoslaviei, „modificările pro
puse au ca scop dezvoltarea mai 
accelerată a relațiilor de produc
ție socialiste bazate pe autocon- 
ducere, respectarea legităților eco
nomice și funcționarea pieței iugo
slave unitare, funcționarea mai ra
țională și mai .eficientă a tuturor 
instituțiilor sistemului social-econo
mic și politic. înfăptuirea rolului 
constitutional al clasei muncitoare 
și al tuturor oamenilor muncii din 
societate, ca premisă a prosperită
ții materiale și culturale, consoli
darea pe mai departe a egalității 
in drepturi a popoarelor și națio
nalităților. coeziunea si indepen
dența comunității iugoslave fede
rative". Dezbaterile asupra acestor 
schimbări se vor desfășura la ni
velul organelor comunale, provin
ciale. republicane și federale, ur- 
mind ca ele să se încheie — așa 
cum ni s-a spus — in toamna 
anului viitor.

Un accent deosebit este pus pe 
modernizarea producției industriale 
și creșterea competitivității produ
selor iugoslave pe piața externă. 
Procesul perfecționării si moderni
zării activității economice continuă 
si pe plan legislativ, guvernul fe
deral avind in pregătire o serie

De azi, în sala Dinamo din Capitalâ

Dinamoviada internațională de gimnastică
Ediția din acest an a Dinamoviadei 

de gimnastică. întrecere internațio
nală de tradiție pe continentul eu
ropean. va incepe astăzi .in sala Di
namo din Capitală in organizarea 
cunoscutului si apreciatului club 
sportiv din șoseaua Stefan cel Mare. 
Competiția se bucură, ea întotdeau
na. de participarea unor gimnaste si 
gimnaști de valoare, reprezentmd 
cluburi din Bulgaria (Levski Spar
tak). R.D. Germană (Dynamo), Un
garia (Ujpesti Dozsa). Uniunea So
vietică (Dinamo) și. firește. Româ
nia. Lotul clubului organizator este 
alcătuit din sportive și sportivi cu 
un frumos palmares, din rindul a- 
cestora evidențiindu-se Laura Cuti-

★
FOTBAL • La Lausanne, in meci 

pentru preliminariile Campionatului 
european de fotbal, selecționatele 
Elveției și Suediei au terminat Ia 
egalitate : 1—1 (0—0). în clasamentul 
grupei a 2-a conduce Suedia, cu 10 
puncte (din 6 meciuri disputate), ur
mată de Italia — 8 puncte. Elveția 
— 4 puncte (ambele din cite 5 
jocuri). Portugalia — 3 puncte (din 
4 partide) și Malta — 1 punct (din 
6 meciuri). • Câmpionatul de fotbal 
al R.F. Germania s-a încheiat cu 
victoria echipei Bayern Miînchen. 
care a totalizat 53 de puncte din 34 
de meciuri disputate. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat formațiile S.V. 
Hamburg (47 p) și Borussia Mo
enchengladbach (43 p).

HANDBAL. In prima zi a turneu
lui internațional feminin de handbal 
de la Belgrad : U.R.S.S. — Bulgaria 
22—20 (10—8). R.D. Germană — Nor
vegia 23—23 (12—9).

CICLISM. Pe velodromul din Brno 
s-au desfășurat întreceri pentru 
„Cupa Europei" în proba de urmă
rire individuală. Cel mai bun timp 
pe 4 000 m in sferturile de finală l-a 
obținut sovieticul Valeri Preobrajen- 
ski cu 4’49”84/100, urmat de Berndt 
(R.D.G.) — 4’50”43/100. Cermak (Ce
hoslovacia) — 4’51'’28/100. 

de proiecte de program privind 
dezvoltarea energiei, a științei și 
tehnologiei, a turismului pină in’ 
anul 2000. In acest context se cu
vine menționat și faptul câ zilele 
trecute a avut loc plenara C.C. al 
U.C.I.. care a discutat problemele 
dezvoltării în perspectivă a agri
culturii, evidențiind necesitatea 
sprijinirii materiale a organizați
ilor și cooperativelor agricole pen
tru modernizarea producției și ri
dicarea productivității, pentru apli
carea realizărilor științifice și teh
nologice.

In același timp, sint de rele
vat acțiunile concrete ale celor 
angajați direct in producție. B- 
xistă un tot mai puternic curertl 
in rîndul oamenilor muncii ca ac
tivitatea lor să nu se limiteze doar 
ia îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. Avîndu-i in primele rîndurî 
pe comuniști, colectivele din fabrici 
și uzine oaută să vadă „dincolo" 
de activitatea productivă, preocu- 
pîndu-se de bunul mers al între
prinderii, de modernizarea proce
selor de producție. Oamenii gîn- 
desc, propun soluții, iar atunci 
cind au stabilit care sînt cele mai 
bune și care corespund interesului 
general, ei se străduiesc să le apli
ce neintirziat in practică. Și nu 
este deloc intimplător faptul că 
acest stil de muncă este caracte
ristic întreprinderilor ce realizea
ză o înaltă eficiență. „Uzina noas
tră — ca și. casa noastră !“. Este 
o deviză pe care am auzit-o la 
întreprinderi fruntașe ca „Ivo Lola 
Ribar", de la Jeleznik, lîngă Bel
grad, la „Alkaloid" și „Goțe Del- 
cev" din Skoplie, la „Prespatex" și 
„Agroplod" din Resen, la „EMO" 
din Ohrid.

Găsirea celor mai bune soluții 
pentru realizarea unor produse noi, 
competitive, care să fie obținute 
printr-un consum cit mai redus dc 
energie și de materii prime repre
zintă un obiectiv urmărit cu aten
ție în toate intreprinderiie vizi
tate, angajind cadrele din institu
tele de cercetări și universități. 
Pretutindeni s-a încetățenit ideea 
că cercetarea și aplicarea rapidă 
în producție a cuceririlor științei 
poate reprezenta una din cele mai 
rentabile investiții. De aceea se și 
urmărește renunțarea la fragmen
tarea de pină acum a forțelor cer
cetării științifice și unirea sau in
tegrarea institutelor de cercetări. 
Restructurarea in știință și teh
nologie este concepută ca un pro
ces de natură să aducă rezultate 
deosebit de favorabile dezvoltării 
eonomico-sociale. Despre acest lu
cru ne-a vorbit Petar Nikolici, 
vicepreședinte al consiliului oame
nilor muncii de la întreprinderea 
„Ivo Lola Ribar".

Din întreaga tară «Mese în aces
te zile vești despre remarcabile 
rezultate în producție. Astfel de 
rezultate au raportat „I.M.T." din 
Belgrad, Fabrica de cupru din Mai- 
danpek, întreprinderea „Hemik- 
Naftagas" din Kikinda. fabrica tex
tilă „Sloboda" din Kala. întreprin
derea „Metalna" din Maribor, 
„Elektronska Industria" din Niș. 
fabrica „Ținkara" din Țelie si mul- 
tp altele. Sint dovezi care justifică 
optimismul manifestat de oamenii 
muncii din Iugoslavia socialistă in 
depășirea greutăților existente, si 
înfăptuirea celor trei obiective fun
damentale ale politicii economice 
pc anul in curs : accelerarea pro
ducției și majorarea exportului, 
creșterea productivității muncii și 
eficientei activității economice in 
ansamblu, reducerea inflației — 
garanții in direcția îndeplinirii 
programului stabilit de Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia.

Nicolae PLOPEANU

na. campioană olimpică la Los An
geles. Aurelia Dobre. dublă campioa
nă europeană la junioare in 1986. 
Marius Gherman, multiplu campion 
al tării (locul 7 la individual com
pus la „europenele" de la Moscova). 
Marian Colăcel. specialist la bară 
fixă si sol. Sub culorile clubului Di
namo București vor mai evolua Mă- 
dălina Tănase. Dana Dumitru. Mari- 
nela Cimpoieru. Liliana Ungureanu. 
Adrian Sandu. Claudiu Vinereanu. 
Nicolae Bejenaru și Adrian Cătănoiu.

Astăzi, de la ora 17, are loc în
trecerea băieților, miine. tot de la 
ora 17. întrecerea fetelor, iar dumi
nică dimineață (de la ora 11) sint 
programate finalele pe aparate.

★
YACHTING. Desfășurat la Horten 

(Norvegia), campionatul european de 
yachting la clasa „Olandezul zbură
tor"’a fost cîștigat de echipajul fran
cez Thierry Berger — Vincent Ber
ger. cu un total de 51 puncte. Pe 
locul doi s-au clasat danezii Juergen 
Muller și Christian Groenborg.

AUTOMOBILISM. Tradiționala 
cursă internațională automobilistica 
de 24 ore de la Le Mans a revenit 
in acest an echipajului condus de pi
lotul englez Derek Bell, pe o ma
șină ..Porsche 962”. Pe locul secund 
s-a situat vest-germanul Juergen 
Lussig,

TENIS. Au fost desemnați capii de 
serie ai tradiționalului turneu inter
național de tenis de la Wimbledon, 
ce se va desfășura intre 22 iunie șl 
5 Iulie. In turneul masculin, princi
palii favoriti sini, m ordine. Boris 
Becker Ivan Lendl. Mats Wilan- 
der. Ștefan Edberg, Miroslav Mecir. 
Yannick Noah și Jimmy Connors. 
Principala favorită a probei femi
nine este Martina Navratilova, ur
mată pe tabel de Steffi Graf. Chris 
Evert. Hana Mandlikova si Helena 
Sukova.

Rubrică de I. DUM1TR1U

• Cuibul de viespi : GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 
13,15; 15,30: 17,45; 20
■ Pistruiatul I—II : GIULESTI
(17 55 46) — 9; 12; 15; 18, VOLGA 
(79 71 26) — 9; 12: 15; 18
• Pistruiatul III : LUMINA (14 74 16) 
- 9: 11; 13* *; 15; 17; 19. FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. CULTURAL (83 50 13) — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20
• Medalion Alain Delon : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12.13; 13,45; 19,15



Relațiile romăno-somaleze 
sub bune auspicii de dezvoltare

GENEVA

Zilele acestea, f-ara noastră a avut 
ca oaspete, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, pe tovarășul Mohamed Siad 
Barre, secretar general al Partidului 
Socialist Revoluționar Somalez, pre
ședintele Republicii Democratice So
malia. Desfășurată sub semnul sti
mei și înțelegerii reciproce, al do
rinței de a da noi dimensiuni con
lucrării bilaterale, această nouă 
intîlnire la nivel inalt s-a în
cheiat cu rezultate rodnice, oglindite 
pe larg in Comunicatul comun și 
care reprezintă o nouă ilustrare a 
consecvenței cu care România, pre
ședintele ei acționează pentru extin
derea continuă a relațiilor de priete
nie și colaborare multilaterală cu 
țările Africii, cu toate statele în 
curs de dezvoltare — orientare de
finitorie a politicii noastre externe.

Așa cum se știe, conlucrarea din
tre România și Somalia a înregistrat 
un curs mereu ascendent. Țara noas
tră, care a fost întotdeauna apără
toare consecventă a cauzei libertă
ții popoarelor, a salutat din primul 
moment apariția tinărului stat din 
Africa de est (1960). stabilind cu a- 
cesta raporturi întemeiate Pe prin
cipiile independentei și suveranită
ții naționale, deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc. Ea a 
sprijinit și sprijină eforturile po
porului somalez pentru consolidarea 
independenței și făurirea unei vieți 
noi.

Momente de cea mai mare însem
nătate in evoluția relațiilor de 
prietenie dintre România și Soma
lia. dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Revoluționar 
Somalez le-au constituit intilnirile 
la nivel înalt dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mohamed Siad Barre, care, prin în
țelegerile convenite, au asigurat, asa 
cum s-a subliniat din nou în aceste 
zile, un cadru favorabil extinderii 
colaborării româno-somaleze. „Vizita 
dumneavoastră — SDunea președin
tei» NICOLAE CEAUSESCU — con
stituie o expresie a bunelor relații 
de prietenie și colaborare statornicite 
intre țările, partidele si ponoarele 
noastre, o ilustrare a dorinței noas
tre comune de a Ie dezvolta și mai 
mult in viitor. îmi amintesc cu plă- 
c»re do vizita ne rare am fă»ut-n. în 
1983. în Republica Democratică Soma
lia. înțelegerile și documentele sem
nate atunci împreună — cit și cele 
semnate cu prilejul vizitei dumnea
voastră în România, in 1981 — au 
pus un fundament trainic si au des
chis largi perspective relațiilor ro
mâno-somaleze". „As dori — de
clara. la rinriil său. președintele 
MOHAMED SIAD BARRE —, să mă 
opresc mai pe larg asupra re
lațiilor excelente care există in
tre țările noastre si să subli
niez, în acest context, că aces
tea s-au dezvoltat, dobindind noi

dimensiuni și perspective. De fapt, 
aceste relații au evoluat la un 
grad superior, de strînsă prietenie. 
Dorința noastră arzătoare este de a 
le vedea dezvoltindu-se tot mai mult 
în viitor, in toate domeniile".

Pornind de la asemenea pre
mise favorabile, cei doi conducă
tori au evidențiat în cursul con
vorbirilor necesitatea amplificării 
schimburilor comerciale și dezvoltă
rii cooperării economice in dome
niile industriei, minelor și geologiei, 
agriculturii și pescuitului, precum și 
în alte sectoare de interes reciproc. 
De asemenea, s-a subliniat impor
tanța indeplinirii în cele mai bune 
condiții a înțelegerilor realizate cu 
prilejul ultimei sesiuni a Comisiei 
mixte de cooperare economică și teh
nică.

Firește, un rol deosebit în im
pulsionarea relațiilor generale ro
mâno-somaleze revine celor două 
forțe politice conducătoare — Parti
dul Comunist Român și Partidul So
cialist Revoluționar Somalez. In a- 
cest sens. Comunicatul comun subli
niază importanța dezvoltării colabo
rării pe linie de partid, paralel cu 
intensificarea legăturilor între cele 
două guverne, intre organizațiile de 
sindicat, femei, tineret și alte orga
nizații de masă.

Dialogul la nivel înalt a prilejuit, 
de asemenea, un cuprinzător schimb 
de vederi asupra situației interna
ționale, evidențiindu-se identitatea 
punctelor de vedere asupra princi
palelor probleme cu care se con
fruntă omenirea contemporană. Ast
fel, cei doi conducători și-au expri
mat profunda îngrijorare față de si
tuația deosebit -de gravă și de com
plexă existentă in lume ca urmare a 
intensificării, fără precedent, a cursei 
înarmărilor, în special a înarmări
lor nucleare, a existenței și chiar a- 
gravării unor conflicte in diferite 
regiuni ale globului, a continuării 
politicii de forță, de amestec în tre
burile interne ale altor state, a adin- 
cirii continue a marilor decalaje e-> 
conomice și sociale dintre țările dez
voltate și cele în curs de dezvoltare, 
în aceste împrejurări s-a apreciat 
pe bună dreptate că problema fun
damentală a epocii noastre o consti
tuie oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la măsuri concrete de dezar
mare, in primul rind de dezarmare 
nucleară, asigurarea dreptului su
prem al popoarelor, al oamenilor la 
existență liberă și demnă, la viață. 
România și Somalia s-au pronunțat 
pentru înfăptuirea practică a unui 
program complex de dezarmare, 
in centrul căruia să se afle 
eliminarea armelor nucleare și 
care să cuprindă, totodată, reduce
rea armamentelor convenționale, 
a efectivelor și cheltuielilor mi
litare. Cele două țări sprijină rea
lizarea unui acord în problema ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
din Europa, precum și in privința 
rachetelor operativ-tactice.

In mod firesc, in cadrul convorbi

rilor un loc de seamă l-a ocupat exa
minarea situației din Africa. Eviden
țiind realizările obținute de po
poarele africane în lupta lor pentru 
libertate și independență națională, 
pentru dezvoltare economică și so
cială, cei doi șefi de stat au expri
mat. in același timp, îngrijorarea 
față de amestecul străin necontenit 
în treburile interne ale acestor state, 
față de dificultățile crescinde prin 
care ele trec ca urmare a crizei eco
nomice mondiale, agravată de po
vara datoriilor externe, de diferite 
calamități naturale. în acest context, 
s-a apreciat că este necesar să fie 
întreprinse acțiuni eficiente, pe plan 
național și internațional, pentru de
pășirea acestor greutăți, pentru con
solidarea independenței tinerelor sta
te. Convorbirile au pus, de asemenea, 
in evidentă sprijinul activ al celor 
două țări fată de cauza independen
tei poporului namibian. sub condu
cerea S.W.A.P.O., solidaritatea lor 
cu lupta populației majoritare din 
R.S.A. împotriva apartheidului și 
discriminării rasiale. în ce privește 
conflictele din diferite zone ale con
tinentului — inclusiv din Cornul A- 
fricii — părțile s-au pronunțat pen
tru soluționarea lor pe cale politică, 
prin negocieri.

Dialogul la nivel înalt a eviden
țiat, de asemenea, identitatea și con
vergența punctelor de vedere ale ce
lor două țări și asupra altor pro
bleme importante ale actualității, 
cum ar fi : necesitatea realizării li
nei păci globale, juste și durabile, în 
Orientul Mijlociu, și în acest sens 
importanta organizării unei conferin
țe internaționale, sub egida O.N.U., 
la care să participe toate părțile in
teresate. inclusiv O.E.P. ; încetarea 
neîntîrziată a războiului dintre Iran 
și Irak și trecerea la negocieri în 
vederea reglementării pașnice a pro
blemelor dintre cele două țări ; con
vocarea unei conferințe speciale în 
cadrul O.N.U. la care să participe, 
in condiții de deplină egalitate, atît 
tarile în curs de dezvoltare, cit și 
țările dezvoltate, *în  vederea soluțio
nării globale a problemelor subdez
voltării — inclusiv a problemelor da
toriilor externe ; creșterea rolului 
O.N.U. în viata internațională. O 
concluzie de amplă semnificație pusă 
în evidentă în acest sens este aceea 
a creșterii contribuției pe care țările 
mici si mijlocii, țările în curs de 
dezvoltare, țările nealiniate pot și 
trebuie să o aducă Ia dezbaterea și 
soluționarea ansamblului problemelor 
internaționale.

Exprimîndu-si satisfacția centrii 
caracterul rodnic al convorbirilor, 
pentru înțelegerile la care s-a ajuns 
cu prilejul vizitei, opinia publică din 
tara noastră este convinsă că acestea 
vor deschide noi perspective conlu
crării româno-somaleze. în avantajul 
ambelor țări si popoare, al cauzei 
progresului, păcii și colaborării in
ternaționale.

Nicolae N. LUPU

Lucrările Conferinței pentru dezarmare
România — coautoare a unui proiect de tratat 

privind interzicerea totală
cu arma

și generală a experiențelor 
nucleară

Sesiunea Adunării Naționale a R. S. Vietnam1
Tovarășul Vo Chi Cong a fost ales președinte 

al Consiliului de Stat al R. S. Vietnam

GENEVA 18 (Agerpres). — In ca
drul Conferinței pentru dezarmare 
de la Geneva a fost prezentat do
cumentul intitulat „Prevederile de 
bază ale unui tratat privind interzi
cerea totală și generală a experien
țelor cu arma nucleară", avînd 
drept coautori un grup de țări so
cialiste, între care și România.

Documentul cere ca statele părți 
să-și asume obligația de a interzice, 
de a preîntîmpina și de a nu efec
tua nici un fel de explozii experi
mentale cu armele nucleare, în nici 
un Ioc aflat sub jurisdicția sau con
trolul lor și în toate mediile — în 
atmosferă, spațiul extraatmosferic, 
sub apă și în subteran. Totodată, 

t

fiecare stat parte ar urma să se an
gajeze că nu va încuraja, nu va 
sprijini și nu va participa sub nici 
o formă la efectuarea de experiențe 
nucleare, în nici un loc. Documen
tul preconizează, de asemenea, ela
borarea unor reglementări cu pri
vire la efectuarea experiențelor 
nucleare în scopuri pașnice.

Un capitol distinct al documentu
lui se referă la sistemul de control 
al obligațiilor asumate de 
participante, arătîndu-se că, 
asigurarea respectării stricte 
gajamentelor din tratat, 
losite mijloacele tehnice 
măsuri internaționale de 
inspecții la fața locului..

HANOI 18 (Agerpres). — La 
sesiunea Adunării Naționale a 
R. S. Vietnam, care își desfășoară 
lucrările la Hanoi, au fost aleși 
conducătorii celor mai înalte organe 
de stat ale R.S.V. — informează 
agenția V.N.A,

Vo Chi Cong, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Vietnam, 
a fost ales președinte al Consiliului 
de Stat al R. S. Vietnam.

Președinte al Consiliului de Mi
niștri a fost ales Pham Hung, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Vietnam. Ministru ăl afa
cerilor. externe este in . continuare 
Nguyen Co Thach, care deține și 
funcția de vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. Portofoliul Mi
nisterului Apărării Naționale a fost 
atribuit lui Le Duc Anh.

Le Quang Dao a fost ales pre
ședinte al Adunării Naționale.
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Încheierea sesiunii Seimului R. P. Polone
VARȘOVIA 18 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au încheiat lucrările se
siunii Seimului R. P. Polone, care 
a examinat si aprobat, intre alte
le, raportul guvernului cu privire la 
rezultatele obținute în agricultură și

în industria alimentară în anul 1986. 
A fost adoptată, totodată, o hotări- 
re care cuprinde măsuri concrete 
vizînd asigurarea dezvoltării in con
tinuare a acestei însemnate ramuri 
a economiei poloneze.

Deschiderea Tîrgului 
internațional de la Alger 

Standul românesc - vizitat de 
primul ministru algerian

ALGER 18 (Agerpres). — S-a des
chis cea de-a 23-a ediție a Tirgului 
internațional de la Alger, la care 
participă întreprinderi și, firme in
dustriale din 38 de țări ale lumii.

Romania este prezentă la actuala 
ediție cu un stand care reunește pro
duse a nouă întreprinderi de co
merț exterior pe profil electronic, 
electrotehnic, al industriilor chimice, 
construcțiilor de mașini și ușoare. 
Vizitind standul românesc, primul 
ministru algerian, Abdelhamid Bra
himi, a apreciat nivelul tehnic și 
calitativ al exponatelor.

Denunțarea represiunilor 
R.S.A. in Namibia

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— în conformitate cu hotărirea A- 
dunății Generale a O.N.U.. președin
tele Comitetului Economic și Social 
(E.C.O.S.O.C.) a avut consultări cu 
președinții comitetelor speciale pen
tru decolonizare și împotriva apart
heidului in problema Namibiei, in
formează agenția T.A.S.S. în cadrul 
consultărilor, se arată intr-un docu
ment dat publicității de E.C.O.S.O.C., 
s-a exprimat îngrijorarea serioasă 
fată de deteriorarea situației din 
Namibia, consecință directă a ocupă
rii ilegale a acestui teritoriu de că
tre Republica Sud-Africanâ.

Regimul rasist a procedat la re
presalii crunte împotriva poporului 
namibian și a creat pe acest teri
toriu o structură militară utilizată 
în actele de agresiune împotriva 
statelor vecine, menite să ducă la 
destabilizarea lor politică, socială și 
economică.

Convorbiri ungaro-chineze
BUDAPESTA 18 (Agerpres). — La 

Budapesta s-au încheiat convorbiri
le dintre Jânos Kădăr, secretar ge
neral al P.M.S.U., și Zhao Ziyang. 
secretar general interimar al C.C. al 
P.C.C., premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, care a efectuat o 
vizită oficială de prietenie în R. P. 
Ungară. Au fost examinate relațiile 
ungaro-chineze si posibilitățile ex
tinderii acestora Pe diverse planuri. 
Totodată, s-a procedat la un schimb 
de păreri asupra unor probleme ma

jore ale vieții internaționale, părțile 
evidențiind necesitatea intensifică
rii eforturilor in vederea asigurării 
păcii și securității în lume, relatează 
agențiile M.T.I. și China Nouă.

Cu prilejul vizitei, la Budapesta 
au fost semnate acordul cu privire 
la colaborarea pe termen lung un- 
garo-chineză in domeniile economic 
.și tehnico-științific pînă in anul 2000 
și acordul de colaborare culturală și 
științifică între cele două țări.
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j m. auiui xt'iin.cee, a-u-u.
ț lucrările reuniunii anuale a. prima- 
i-ritor orașelor americane, la care au 
’ luat parte peste 200 de delegați. In 
) cadrul dezbaterilor, precum și în 
i rezoluțiile adoptate s-au relevat 
J marile dificultăți cu care sint con- 
) fruntate orașele americane. îndeo

sebi ca urmare a politicii adminis
trației republicane, care a redus

Acțiuni și luări de poziție

In numeroase țări ale lumii continuă să fie organizate ample 
variate acțiuni vizînd oprirea cursei iraționale a înarmărilor, în primul 
rind a înarmărilor nucleare, angajarea unor negocieri de fond pentru 
adoptarea unor măsuri concrete in sfera dezarmării, întărirea păcii și 
securității generale.

Și

In favoarea încheierii unui acord sovieto-american 
cu privire Ia înlăturarea rachetelor cu rază medie 

de acțiune din Europa
PARIS 18 (Agerpres). — Parla

mentul (vest-) european, organ con
sultativ al Pieței comune — întru
nit in sesiune la Strasbourg — a 
adoptat o rezoluție in care sprijină 
încheierea unui acord sovieto-ame
rican cu privire la dezarmarea nu
cleară in Europa. A fost adresat 
un apel guvernelor țărilor occiden
tale europene să-și concentreze e- 
forturile in vederea semnării unui 
acord între U.R.S.S. și S.U.A. re
feritor la lichidarea rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune și 
a rachetelor operativ-tactice din 
Europa. Totodată, deputății Parla
mentului (vest-) european s-au pro
nunțat pentru începerea tratative
lor vizind reducerea armelor nu
cleare tactice și a armelor clasice. 
De asemenea, a fost adoptat un do
cument prin care se subliniază im
portanța intensificării eforturilor 
pentru realizarea unui acord pre- 
văzind interzicerea elaborării, pro-

ducerii, stocării și exportului de 
arme chimice, precum și lichidarea 
totală a stocurilor de asemenea 
arme.

BONN — într-o alocuțiune ros
tită in fața fracțiunii liber-demo- 
crate din Bundestag, ministrul de 
externe al R.F.G., Hans-Dietrich 
Genscher, s-a pronunțat pentru fo
losirea „șansei istorice" pe care o 
reprezintă „dubla opțiune zero" 
privind rachetele cu rază medie de 
acțiune, care ar putea declanșa 
procesul dezarmării. El a mențio
nat. ca alte măsuri necesare pe 
calea dezarmării, interzicerea glo
bală a armelor chimice, reducerea 
cu 50 
tegice 
țierea 
rității

la sută a potențialelor stra- 
ale S.U.A. și U.R.S.S., ini- 
de negocieri asupra secu- 
în domeniul armelor conven

ționale in Europa, ca și în legătură 
cu rachetele cu rază de acțiune 
500 km.
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ORIENTUL MIJLOCIU
• Cercetările pentru elucidarea împrejurărilor asasinării 
fostului premier libanez • Locuitori din teritorii palestiniene 

izqoniti de forte de ocupație israeliene
BEIRUT 18 (Agerpres). — La Bei

rut continuă cercetările pentru elu
cidarea împrejurărilor asasinării 
fostului premier Rashid Karame. 
Primul ministru interimar al guver
nului de uniune națională, Selim 
Al-Hoss, a arătat că o mare respon
sabilitate in atentat revine armatei, 
in mo.d deosebit unui grup de ofi
țeri pe care nu i-a nominalizat, in
formează agenția F.A.N.A. Pe de 
altă parte, bilanțurile date publici
tății in capitala libaneză relevă că 
actele de agresiune ale forțelor 
israeliene de ocupație s-au soldat cu 
noi victime in timpul raidului de 
miercuri asupra, unor localități si
tuate la nord de asa-zisa „zonă de 
securitate" (sudul Libanului), o per
soană pierzîndu-și viața, iar 10 fiind 
rănite. Potrivit unor statistici ci
tate de agenția China Nouă, peste 
50 de persoane au fost, ucise și 175 
rănite, de la inceputul acestui an. 
ca urmare a bombardamentelor de 
artilerie și a raidurilor israeliene in 
regiunea sudică libaneză.

GENEVA. — Comitetul Internațio
nal al Crucii Roșii și-a exprimat 
regretul pentru faptul că Israelul 
nu respectă prevederile din cea de-a 
patra Convenție de la Geneva în 
legătură cu tratamentul aplicat lo
cuitorilor din teritoriile arabe ocu
pate.

Intr-un comunicat dat publicității 
la Geneva și citat de agenția KUNA 
se afirmă că membri ai forțelor de 
ocupație continuă să se stabilească 
in aceste teritorii, in timp ce lo
cuitori ai acestora sint izgoniți. In 
document se spune, de asemenea, că 
structurile economice și sociale din 
teritoriile ocupate devin din ce în 
ce mai dependente de cele ale sta
tului Israel, in principal prin mă
suri legislative.

Cea de-a patra Convenție de la 
Geneva stipulează că o forță de 
ocupație trebuie să țină seama nu 
numai de interesele sale de secu
ritate, ci și de interesele generale 
ale populației din teritoriul res
pectiv.
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ILE DE PRESA
e scurt

incetarea imediată a confruntării 
sirigeroase dintre Iran șl Irak și 
pentru instaurarea păcii in zona 
Golfului. Arabia Saudită. a spus 
regele Fahd. militează pentru în
tărirea cooperării dintre toate ță
rile arabe în direcția creării unui 
climat politic și pentru scăderea 
încordării din Orientul Mijlociu,
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PRIMIRE. Jânos Kâdâr. secretar 
general al P.M.S.U., l-a primit pe 
Eduard Sevardnadze, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. Au fost abordate probleme 
ale relațiilor bilaterale și ches
tiuni referitoare la actualitatea 
internațională, accentul punindu-se 
pe problemele luptei pentru pace 
și dezarmare.

PLENARA. La Viena s-au des
fășurat lucrările plenarei C.C. al 
P.C. din Austria, in cadrul căreia a 
fost examinat un raport privind 
sarcinile politice actuale ale parti
dului. în cursul dezbaterilor s-a 
subliniat necesitatea mobilizării co
muniștilor. a tuturor oamenilor 
muncii din Austria la lupta pentru 
apărarea drepturilor lor economice 
și sociale, împotriva măsurilor de 
denaționalizare a întreprinderilor 
de stat și municipale. S-a relevat

de asemenea că in condițiile creș
terii numărului șomerilor se im
pune continuarea acțiunilor menite 
să determine adoptarea de către 
guvern a Unui program de ocupare 
a forței de muncă. finanțat din 
fondurile de stat.

PREȘEDINTELE IRAKULUI, 
Saddam Hussein, l-a primit pe Inii 
Voronțov, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe al U.R.S.S., 
care a întreprins o vizită în Irak. 
Au fost discutate probleme legate 
de conflictul dintre Iran și Irak. 
Partea sovietică a reafirmat poziția 
U.R.S.S. de încetare grabnică a 
războiului, de reglementare a tu
turor problemelor litigioase prin 
mijloace politice, ținîndu-se seama 
de interesele popoarelor irakian și 
iranian.

DEMERS. Regele Fahd al Ara- 
biei Saudite s-a pronunțat pentru

DECLARAȚIE. Franța trebuie să 
înceteze experiențele nucleare și să 
participe activ la tratativele de de
zarmare, a declarat, in cadrul dez
baterilor de politică externă din 
parlament, Andre Lajoinie, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C,C. al P.C. Francez, președintele 
grupului comuniștilor în Adunarea 
Națională a Franței. Totodată, el a 
condamnat colaborarea Franței cu 
regimul sud-african și a cerut a- 
nularea datoriilor externe ale țări
lor in curs de dezvoltare, precum 
și promovarea unor relații con
structive cu acestea.

COMISIE MIXTĂ. La Beijing 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
V-a sesiuni a Comisiei mixte chi- 
no-americane pentru cooperare in 
domeniul științei și tehnologiei. Po
trivit declarațiilor făcute de Song 
Jian, consilier de stat și ministru

Fondurile irosite pe înarmări să fie folosite 
pentru soluționarea unor probleme sociale

washington — La. Nashvnie, 
in statul Tennessee, s-au încheiat
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\
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) acțiune", desfășurată de
1 Comunist din Austria. La

alocațiile federale destinate dezvol
tării urbane cu aproximativ 40 la 
Sțită. .... .. . . '

Participanții la reuniune au a- l 
doptat o rezoluție care cere admi- ' 
nistrației să reducă cheltuielile mi
litare și să aloce sumele astfel eli
berate pentru nevoi pașnice, in 
special pentru construcția de lo
cuințe, spitale și școli și pentru 
îmbunătățirea transportului public 
și a altor servicii comunale.

Demonstrație în sprijinul dezarmării
LONDRA — în fața reședinței 

oficiale a primului ministru al 
Marii Britanii a avut loc o de
monstrație împotriva cursei înar
mărilor. pentru dezarmare și pace, 
inițiată de un grup de organizații 
obștești britanice. Participanții 
s-au pronunțat Împotriva prezenței 
rachetelor nucleare americane pe

teritoriul britanic, pentru urgenta
rea încheierii unui acord sovieto- 
american privind eliminarea rache
telor nucleare cu rază medie de 
acțiunb din Europa și pentru adop
tarea unor măsuri concrete in sfe
ra dezarmării, care să conducă la 
diminuarea pericolului nuclear și la 
consolidarea păcii in întreaga lume.

Săptămînă de acțiune pentru pace
VIENA — „Pentru destindere și 

pace pe arena internațională, pen
tru o politică echitabilă pe plan in
tern !“ — sub această lozincă a fost 
declanșată la Viena „Săptămina de 

Partidul 
„Foru- l murile păcii", ce se vor organiza in 

; majoritatea orașelor țării, se va 
) evidenția necesitatea edificării unei

continuă acțiunea de

A

V

lumi lipsite de arme nucleare, creă
rii unui climat de încredere intre 
popoare.

Pa ralel, 
stringere de semnături pe Apelul
lansat de Mișcarea pentru pace din 
Austria, document ce se pronunță i 
in favoarea încetării tuturor expe- < 
riențelor cu arma nucleară. ’

Demonstrații antiguvernamentale 
în Coreea de Sud

SEUL 18 (Agerpres). — La Seul 
continuă demonstrațiile antiguverna
mentale, in cadrul cărora participan
ta cer înlăturarea imediată a regi
mului dictatorial, modificarea consti
tuției și incetarea represiunilor față 
de militanții pentru instaurarea de
mocrației. înfruntind cordoanele de 
poliție, bombele cu gaze lacrimogene 
și carele de luptă blindate, sute de 
persoane, intre care se afla și Kim 
Yong Sam, președintele Partidului

Democrat al Reunificării, alți lideri 
ai opoziției, au manifestat pe stră
zile Seulului in sprijinul organizării 
de alegeri generale și prezidențiale 
directe, al ridicării domiciliului for
țat impus lui Kim Dae Jung și altor 
cunoscuți militanți împotriva dicta
turii. Poliția a arestat 20 de persoa
ne. inclusiv trei deputați ai parla
mentului — relatează agențiile de 
presă.

Pentru intensificarea eforturilor in vederea 
redresării economice a țărilor africane

Un mesaj al secretarului qeneral al O.N.U.
LAGOS 18 (Agerpres). — într-un 

mesaj adresat participanților la Con
ferința internațională privind si
tuația economică în Africa, ale cărei 
lucrări se desfășoară in localitatea 
nigeriană Abuja, secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
a subliniat necesitatea continuării și 
intensificării eforturilor pentru 
transpunerea în viață a programu
lui O.N.U. de acțiune vizind redre
sarea economică a Africii, adoptat 
la sesiunea de anul trecut a Adună
rii Generale.

In mesaj se arată că „multe țări 
africane s-au angajat ferm pe calea 
unor programe dificile de reforme 
economice și ajustări structurale" 
care, deși au produs unele rezulta
te, au avut ca efect mari sacrificii 
pentru popoarele respective. în 
special pentru categoriile sărace ale 
populației. Secretarul general al 
O.N.U. a evidențiat necesitatea spo
ririi asistentei internaționale in fa
voarea țărilor africane și a asigură
rii unor fluxuri de credite și capita
luri către Africa, de natură să per

mită finanțarea dezvoltării, precum 
și a unor măsuri eficiente care să 
i'educă povara datoriei externe, re
simțită din greu de popoarele de 
pe continent.

LAGOS. — Participanții la confe
rința internațională consacrată si
tuației economice a Africii, găzdui
tă de orașul Abuja din Nigeria, au 
luat in dezbatere criza din Africa 
australă, determinată de politica de 
agresiune la care recurge regimul 
rasist din R.S.A. față • de statele din 
zonă. In acest' cadru s-a relevat că 
actele de subversiune ale guver
nanților de la Pretoria se soldează, 
în fiecare an, pentru statele vecine 
victime ale agresiunii, cu pagube de 
2 miliarde dolari.

Delegații la acest forum con
sideră că eliminarea sistemului de 
apartheid din Republica Sud-Afri- 
cană și accesul liber la independen
ță al poporului Namibiei sint con
diții necesare pentru ameliorarea 
situației economice, din zonă.

Apel la dezvoltarea cooperării intre țările din Asia de Sud
NEW DELHI 18 (Agerpres). — La 

New Delhi s-au deschis lucrările 
reuniunii Consiliului ministerial al 
Asociației Asiei de Sud pentru Co
operare Regională (S.A.A.R.C.). Des- 
chizind lucrările, primul ministru al 
Indiei. Rajiv Gandhi, a chemat ță
rile membre să-și intensifice co
operarea regională in scopul dezvol
tării. El s-a pronunțat pentru crea
rea. in principal, a unor rezerve ali
mentare care să permită țărilor 
membre să. renunțe la importuri.

Cooperarea din această regiune, a 
spus premierul indian, nu trebuie 
să fie o imitare a experiențelor al
tor țări, ci o expresie autentică a 
principalelor priorități. ale țărilor 
respective. Rajiv Gandhi a relevat 
și unele succese obținute de țările 
membre, dar a subliniat că trebuie 
incâ depuse eforturi in direcția unei 
încadrări mai ample a femeilor in 
procesul dezvoltării, combaterii tra
ficului și consumului de droguri si 
terorismului.

Protecționismul și datoria externă - puternice 
obstacole in calea dezvoltării țărilor latino-americane

MADRID 13 (Agerpres). — Pre
ședintele Uruguayului. Julio Maria 
Sanguinetti. a reafirmat necesitatea, 
ca țările industrializate să renunțe 
la protecționismul comercial, care 
împiedică dezvoltarea economică și 
democratică a altor țâri.

Intr-un interviu acordat agenției 
EFE. președintele Sanguinetti a sub
liniat că protecționismul și datoria 
externă reprezintă puternică obsta
cole in calea dezvoltării economice 
a țărilor latino-americane. El s-a 
pronunțat pentru o abordare exhaus
tivă a problemei datoriei externe, 
pentru eliminarea variațiilor conti
nue ale dobinzilor. care pun statele 
debitoare in imposibilitatea de a con
trola situația.

BRASILIA — într-o ’cuvîntare ros
tită in parlamentul Braziliei, primul

ministru spaniol. Felipe Gonzalez — 
aflat intr-o vizită oficială la Brasilia
— a apreciat că este imposibilă so
luționarea problemei datoriilor ex
terne ale țărilor latino-americane pe 
baza unor criterii exclusiv tehnice
— relatează agenția Prensa Latina. 
El a recomandat abordarea acestei 
importante probleme in cadrul unui 
dialog politic și economic între Eu
ropa occidentală și America Latină, 
„care să țină seama de interdepen
dența problemelor politice și so
ciale".

Felipe Gonzalez a subliniat nece
sitatea corelării angajamentelor pri
vind plata datoriilor externe cu cele 
privind dezvoltarea social-economică 
a statelor, astfel ca „onorarea sca
dențelor să nu afecteze dezvoltarea 
țărilor respective".

Tendințe în producția și consumul mondial 
de petrol și energie

LONDRA 13 (Agerpres). — La 
actualul ritm de extracție, rezervele 
confirmate de țiței ale lumii ar pu
tea ajunge pentru circa 30 de ani, 
dar alte zăcăminte vor fi descoperite 
intre timp, se afirmă intr-un raport 
privind energia mondială al compa
niei British Petroleum. în document 
se arată că în 1986 s-a atins cel 
mai inalt nivel al consumului’ de 
petrol din lume după anul 1978, dar 
cererea globală de energie a crescut 
intr-un ritm mai redus. Anul tre
cut. consumul mondial de țiței s-a 
cifrat la 59,9 milioane de barili zil
nic. aceasta reprezentind o creștere 
cu 2.5 la sută față de anul prece
dent.

în privința producției de petrol 
se remarcă faptul că ea a crescut 
cu 13 la sută in grupul țărilor 
O.P.E.C.. a scăzut cu 3 la sută în

S.U.A.. a rămas practic constantă in 
zona britanică a Mării Nordului și 
a crescut cu 9,3 la sută în Norvegia.

în raportul menționat se arată că 
rezervele de țiței ale Statelor Unite, 
care consumă 25 la sută din totalul 
producției mondiale, fiind totodată 
al doilea producător al lumii, pot 
dura mai puțin de zece ani. în 
schimb, țările arabe exportatoare au 
rezerve pentru încă 80 de ani.

în ce privește consumul de gaze 
naturale, se informează că acesta a 
scăzut în. S.U.A. cu peste 7 la sută, 
dar a crescut în Europa occidentală 
și in Japonia, ca și în țările socia
liste si in curs de dezvoltare.

Cit despre energia nucleară, con
sumul mondial a crescut anul trecut 
cu 7 lă sută, iar in prezent aceasta 
satisface cinci la sută din necesarui 
energetic mondial.

însărcinat cu Comisia de stat pen
tru știință și tehnologie a R. P. 
Chineze, și de William Graham, 
consilier al președintelui S.U.A. 
pentru problemele științei și teh
nologiei. directorul Oficiului Casei 
Albe pentru politica științei și teh
nologiei. sesiunea a contribuit la 
extinderea cooperării dintre cele 
două țări pe planul științei și teh
nicii, ceea ce va conduce la o dez
voltare a relațiilor chino-americane 
in ansamblu.

DUPĂ REUNIUNEA DE LA VE
NEȚIA. Prezentind in Parlamentul 
de la Strasbourg rezultatele reuniu
nii de la Veneția, la care a fost 
reprezentată și Piața comună, pre
ședintele Comisiei (vest-) europe
ne. Jacques Delors, a subliniat ne
cesitatea adoptării unor politici e- 
conomice mai riguroase, avind in 
vedere echilibrul precar existent in 
comerțul mondial. marcat de o 
stare gravă de subutilizare a for
ței de muncă si de îndatorare a ță
rilor în curs de dezvoltare.

MINISTRUL AMERICAN AL A- 
PARARII, Gaspar Weinberger, a 
relevat, intr-o ședință a Comisiei 
pentru problemele externe a Came
rei Reprezentanților, că. la începu

tul lunii iulie a.c„ nave militare 
americane vor începe să însoțească 
petroliere kuweitiene in zona Gol
fului.

INTR-UN COMUNICAT dat pu
blicității la Ciudad de Mexico, 
Frontul Farabundo Marți pentru 
Eliberare Rațională (F.M.L.N.) din 
Salvador a anunțat că regimul Sal
vadorian al președintelui Napoleon 
Duarte a incâlcat înțelegerea cu 
F.M.L.N. și acordurile internațio
nale privind transferul din țară al 
combatanților F.M.L.N. răniți in 
luptă, în vederea primirii unui tra
tament medical adecvat în clinici 
din străinătate. S-a precizat că for
țele armate salvadoriene au de
clanșat un atac asupra grupului de 
129 răniți Însoțit de reprezentanți 
ai Crucii Roșii Internaționale, a- 
sasinind patru suferinzi și luind 
prizonieri doi membri ai persona
lului medical.

COOPERARE. La Încheierea sesiu
nii Comisiei interguvernamentale 
chino-coreene de cooperare știin
țifică și tehnologică, desfășurată la 
Beijing, a fost semnat un protocol, 
care prevede realizarea unui număr 
de peste 80 de proiecte de coope
rare intre R.P. Chineză și R.P.D.

Coreeană, in domenii ca industria 
ușoară, construcțiile de mașini, a- 
gricultura, industria chimică și al
tele.

MANIFESTAȚIE. în centrul ca
pitalei Franței a avut loc joi o 
manifestație organizată de Confe
derația Generală a Muncii la care 
ău luat parte zeci de mii de mun
citori și funcționari. Manifestanții 
au demonstrat pentru respectarea 
dreptului la muncă și a drepturilor 
sociale ciștigate.

UN NOU ATENTAT TERORIST 
a fost comis in Franța. Un co
mando terorist l-a impușcat mor
tal, la Ajaccio (Corsica), pe pre
ședintele Asociației victimelor te
rorismului, dr. Jean-Paul Lafay. 
într-o declarație făcută presei la 
Paris, președintele Franței, Franțois 
Mitterrand, a înfierat noul aten
tat terorist.

DEMOGRAFIE. în Finlanda s-au 
încheiat lucrările unei conferințe 
internaționale consacrate probleme
lor demografice europene, la care 
au participat 400 de delegați — cer
cetători. oficialități și economiști 
din peste 30 de țări. Participanții 
au avertizat că, în ciuda rapidei

creșteri a populației lumii, in Eu
ropa populația se micșorează și 
imbătrinește. S-a apreciat că pină 
în anul 2035 populația continentu
lui nostru se va reduce cu 33 mi
lioane de la actualul nivel de 671 
milioane.

CAPRICIILE VREMII. După va
lul de călduri tropicale ca au afec
tat Iugoslavia incepind de săptă- 
mina trecută, cind mercurul termo
metrelor a urcat pină la 38 de gra
de Celsius, miercuri în Slovenia a 
nins. Un val de frig neobișnuit 
pentru acest anotimp a provocat 
furtuni și ploi abundente. Tempe
raturile sint, în regiunile din cen
trul și nord-vestul Iugoslaviei, cu 
20 de grade mai coborite decit cu 
două zile in urmă.

PLOILE TORENȚIALE care au 
căzut in ultimele zile in sudul pro
vinciei Shaanxi, din centrul Chi
nei, au provocat mari inundații. 
Și-au pierdut viața 132 de persoa
ne, au fost distruse mii de locuințe 
și afectate zeci de mii de hectare 
de culturi agricole. Au fost luate 
măsuri de ajutorare a victimelor 
calamității și de salvare a bunuri
lor materiale.
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