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Puternică expresie a unității poporului
în jurul partidului, al secretarului său general,
a hotărîrii de a întîmpina cu remarcabile
realizări Conferința Națională a partidului

SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

PLENARA COMITETULUI CENTRAL PLENARA COMUNA A CONSIIULHI NATIONAL
Al PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN AL OAMENILOR MUNCII SI A CONSILIULUI SUPREM
AL DEZVOLTAM ECONOMICE SI SOCIALE
Sub președinția
tovarășului
Nicolae Ceaușescu
secretar general al
Partidului Comu
nist Român, pre
ședintele Republi
cii Socialiste
România, miercuri
24 iunie au con
tinuat lucrârile ple
narei comune a
Consiliului Națio
nal al Oamenilor
Muncii din indus
trie,
construcții,
transporturi, circu
lația mârfurilor și
finanțe și a Consi
liului Suprem al
Dezvoltârii Econo
mice și Sociale.

Sub președinția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, a avut loc,
miercuri, 24 iunie, Plenara Comitetului Cen
tral al P.C.R.
Plenara a avut următoarea ordine de zi :
1. Convocarea Conferinței Naționale a
Partidului Comunist Român.
2. Probleme organizatorice.
La primul punct al ordinii de zi a plena
rei, Comitetul Central a stabilit convocarea
Conferinței Naționale a Partidului Comu
nist Român in zilele de 2-4 decembrie
1987. Conferința Națională va avea urmă
toarea ordine de zi :
1. Stadiul dezvoltării forțelor de produc
ție, al societății socialiste in general, al
relațiilor de producție și sociale, al demo
crației muncitorești-revoluționare, al perfec
ționării conducerii, pe baza principiilor
autoconducerii și autogestiunii, al perfec
ționării și continuării procesului revoluțio
nar in noua etapă de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate și de inaintare a României spre comunism.
2. Cu privire la înfăptuirea hotăririlor
Congresului al Xlll-lea și a Programului
partidului de dezvoltare economico-socială

a României, a programelor de perfecțio
narea organizării și modernizarea procese
lor de producție, aplicarea normativelor
economico-financiare și creșterea eficien
ței economice în toate sectoarele de acti
vitate.
3. Cu privire la dezvoltarea economică
și socială echilibrată și proporțională a tu
turor zonelor țârii, înfăptuirea programului
de sistematizare a teritoriului, înflorirea
necontenită a localităților patriei ;
ridi
carea nivelului de trai material și spiri
tual al intregului popor.
Au fost aprobate, de asemenea, normele
de reprezentare la Conferința Națională a
partidului, care va fi precedată de confe
rințele extraordinare ale organizațiilor ju
dețene de partid și a municipiului Bucu
rești.
Plenara a apreciat că pregătirea Confe
rinței Naționale a partidului, organizarea
și desfășurarea adunărilor organizațiilor de
partid și ale activului de partid, care vor
avea loc in această perioadă, constituie un
nou prilej de manifestare a coeziunii și
unității de nezdruncinat a intregului nostru
popor in jurul Partidului Comunist Român,
ai secretarului său general, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, precum și a hotărîrii
ferme de a înfăptui, în cele mai bune con
diții, planurile și programele de dezvoltare
economico-socială a patriei, prevederile
actualului cincinal, obiectivele stabilite de
Congresul al Xlll-lea al P.C.R. de a trans
pune neabătut în viață Programul de edi
ficare a societății socialiste multilateral
dezvoltate și de înaintare a României spre
comunism.
La punctul doi al ordinii de zi a plenarei
a fost aprobată eliberarea tovarășei Maria
Ghițulică din funcția de secretar al C.C. a!
P.C.R., in legătură cu trecerea sa in altă
muncă.
In încheierea
lucrărilor plenarei, se
cretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și-a exprimat convin
gerea că membrii Comitetului Central, or
ganele și organizațiile.de partid, comuniș
tii, toți oamenii- muncii vor acționa cu dă
ruire și abnegație, cu înaltă responsabili
tate, în spirit revoluționar, pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor de plan în in
dustrie, agricultură, construcții, în celelalte
sectoare, intimpinind cu noi și tot mai mari
succese Conferința Națională a partidului,
eveniment de deosebită însemnătate in
viața partidului și a țării.

La sosirea !n Sala
Palatului
Republi
cii. tovarășul
Nicolae Ceaușescu și
tovarășa
Elena
Ceaușescu au fost întimpinati cu deosebită
căldură de cei pre
zent!. care au aplau
dat și aclamat cu în
suflețire. au ovaționat
cu
putere
pentru
partid și secretariil
său general.
Desfășurate !n at
mosfera de puternică
angajare patriotică in
care întregul popor se
pregătește să întâmpi
ne. cu noi și tot mai'
importante
succese,
Conferința Națională
a partidului, dezbate
rile au pus In lumină
sentimentele de pro
fundă dragoste și re
cunoștință cu care toți
cetățenii patriei il în
conjoară pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu. cel
mai iubit fiu al na
țiunii noastre, ctitorul
României
socialiste
moderne, de numele
căruia se leagă măre
țele izbînzi ce mar(Continuare
in pag. a II-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la Plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem
al Dezvoltârii Economice și Sociale
Stimați tovarâși,
Plenara comună a Consiliului
Național al Oamenilor Muncii și
a Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale a dezbă
tut probleme deosebit de impor
tante privind dezvoltarea econo
mico-socială a patriei noastre, în
făptuirea hotăririlor istorice ale
Congresului al Xlll-lea al parti
dului, a Programului de făurire
a societății socialiste multilateral
dezvoltate și de înaintare spre co
munism a României. (Aplauze pu
ternice, prelungite).
Au trecut aproape șase luni din
anul acesta. Pe ansamblu, au fost
obținute o serie de rezultate po
zitive în îndeplinirea planului pe
cel de-al doilea an al cincinalu
lui 1986—1990.
Cu toate acestea — așa cum
ați putut constata din raportul pre
zentat și cum cunoașteți, de altfel,
fiecare din activitatea sectoarelor
respective, din ceea ce s-a spus și
în dezbateri — avem încă o serie
de rămîneri în urmă.
în cadrul Biroului Consiliului
Suprem al Dezvoltării Economice
și Sociale am analizat pe larg
toate aceste probleme și s-au sta
bilit măsurile necesare în vederea
lichidării, în trimestrul III, a rămînerilor în urmă și realizării în
cele mai bune condiții a planu
lui pe acest an.
Vă sînt cunoscute măsurile sta
bilite, programele care au fost aprobate pentru diferite sectoare,
astfel încît să se poată asigura, în
toate domeniile de activitate, în
deplinirea în cele mai bune con
diții a planului pe acest an, care
are un rol de importanță deose
bită în realizarea întregului cin
cinal.

Nu doresc să mă refer, concret,
la date în această privință ; le-ați
discutat, vă sînt cunoscute. De alt
fel, conducerile tuturor sectoare
lor, centralele au participat direct
la stabilirea măsurilor ce trebuie
luate în următoarele șase luni. Pe
primul plan, desigur, trebuie să
punem realizarea în cele mai bune
condiții, în toate sectoarele, a pla
nului la toți indicatorii.
O atenție deosebită trebuie să
acordăm producției fizice, deoare
ce numai pe această bază vom avea asigurată și realizarea gene
rală a tuturor indicatorilor, inclu
siv a valorii producției-marfă,
care trebuie să fie nu rezultatul
unor măsuri de circulație internă
a producției, ci al realizării pro
ducției fizice în toate sectoarele de
activitate. Am mai discutat aceas
tă problemă. Cred că este bine în
țeles acest lucru de către toate
consiliile de conducere, de toți oa
menii muncii, de toate ministere
le și sectoarele de activitate.
în mod deosebit este necesar să
luăm măsuri și mai ferme în ve
derea realizării producției de ma
terii prime. în primul rîncL, să asigurăm îmbunătățirea activității
în domeniul minier, al producției
de cărbune în general, în mod
deosebit a producției de huilă, de
cărbune cocsificabil, a extragerii
și punerii în producție a tuturor
substanțelor utile.
O atenție deosebită va trebui
acordată realizării producției de
țiței, în conformitate cu prevede
rile planului. De asemenea, este
necesar ca și celelalte ministere
producătoare de materiale — cum
sînt ministerele Metalurgiei, Chi
miei,
Petrochimiei, Ministerul
Materialelor de Construcții și al
tele — să pună în centrul activi
tății lor realizarea, în cele mai

bune condiții, a producției fizice,
a tuturor sortimentelor stabilite.
Trebuie să se înțeleagă bine că
nu putem să ne mulțumim numai
cu o anumită cantitate de oțel,
spre exemplu, dacă nu realizăm
toate sortimentele și mărcile de
oțel stabilite și necesare economiei
naționale. Numai cu tonajul ge
neral de oțeluri nu înseamnă că
am realizat în bune condiții pla
nul. Același lucru este valabil și
în chimie, și în petrochimie, și
în industria materialelor de con
strucții, în toate celelalte sectoare
de activitate.
De asemenea, este necesar ca
toate celelalte ministere, dar în
deosebi ministerele constructoare
de mașini, să realizeze producția
fizică pe sortimentele stabilite. Mă
refer aici la toate sortimentele,
dar aș atrage atenția îndeosebi la
cele care privesc industria orizon
tală, deoarece știți bine dă fără o
piesă foarte mică nu se poate ter
mina un utilaj, o mașină, și așa
mai departe. Deci nu valoarea și
nici tonajul nu ne pot satisface.
Trebuie să se înțeleagă că, fără
realizarea tuturor sortimentelor în
conformitate cu prevederile pla
nului și contractelor, nu se con
sideră că am îndeplinit planul.
în mod deosebit trebuie să fie
luate măsuri hotărîte în ce pri
vește realizarea producției de energie, dar, mai cu seamă, reali
zarea la timp și în bune condiții a
programelor de reparații capitale
și de punere în producție a tu
turor utilajelor. Am discutat pe
larg aceste probleme, nu doresc să
le mai repet, ele sînt cunoscute de
tovarășii care lucrează în sectoa
rele respective. Atrag însă atenția
că trebuie să realizăm neapărat
toate aceste programe la termene
le stabilite, pentru a intra în

toamnă și în iarnă cu capacitățile
necesare, care să ne asigure în
întregime energia de care avem
nevoie.
De asemenea, în toate celelalte
sectoare, trebuie să fie luate mă
suri hotărîte în direcția realizării
programelor și planurilor de inves
tiții, de reparații capitale. Vă sînt
cunoscute aceste planuri, progra
mele pe care le avem. în Comi
tetul Politic Executiv și în Biroul
Consiliului Suprem al Dezvoltării
Economice și Sociale am discutat
pe larg aceste probleme, s-au sta
bilit măsuri — și, în conformitate
cu acestea, trebuie să se treacă la
o activitate fermă, hotărîtă pen
tru realizarea tuturor investițiilor
în bune condiții, în toate sectoare
le de activitate. Acestea sînt nece
sare atît pentru realizarea planu
lui pe acest an, dar, mai cu sea
mă, pentru crearea condițiilor în
vederea îndeplinirii planului pe
anul viitor.
în ce privește planul pe 1988,
el a fost întocmit și dezbătut larg
cu toate organismele democratice
de conducere economico-socială.
în acest an am trecut în mod ferm
Ia întocmirea planurilor pe centra
le, ca unități de bază ale economiei
naționale. Ați dezbătut și am aprobat împreună, în unanimitate,
prevederile planului pe 1988. Toate
prevederile sînt în concordanță cu
planul național unic de dezvoltare
în cel de-al 8-lea cincinal și asi
gură realizarea obiectivului stra
tegic de trecere a țării noastre la
un nou stadiu de dezvoltare — de
țară socialistă mediu dezvoltată.
Atît prevederile privind produc
ția, cît și ceilalți indicatori ai pla
nului țin seama de orientările și
hotărîrile Congresului al Xlll-lea
privind dezvoltarea intensivă, afîrmarea puternică a științei și

tehnicii moderne în toate sectoare
le, creșterea eficienței economice
și, pe această bază, dezvoltarea
mai puternică a patriei noastre
din punct de vedere material și
spiritual, crearea condițiilor pentru
ridicarea în continuare a nivelu
lui de trai al poporului — țelul
suprem al politicii partidului, esența societății socialiste multila
teral dezvoltate pe care o edifi
căm cu succes în România. (Aplauze puternice, îndelungate).
Nu doresc să mă opresc asupra
indicatorilor planului, pentru că
sînt bine cunoscuți. De altfel, ei
urmează să fie bine fundamentați
în fiecare unitate economico-so
cială. Planul urmează să fie dezbă
tut în adunările generale ale oa
menilor muncii și, desigur, în
toamnă, să fie supus aprobării
Marii Adunări Naționale. Dar să
fie bine înțeles că prevederile pla
nului trebuie considerate ca mini
me, mai cu seamă în ce privește
problemele de eficiență economică,
de reducere a consumurilor mate
riale, ale indicatorilor calitativi,
pentru că indicatorii generali ai
dezvoltării pot fi considerați buni
— și trebuie să pornim de la ei
— în ce privește indicatorii de
ordin calitativ, cu tot ce cuprind
aceștia, trebuie considerați ca mi
nimi și trebuie să acționăm în
fiecare unitate, în fiecare sector de
activitate pentru perfecționarea și
îmbunătățirea lor. Pe baza preve
derilor proiectului de plan pentru
1988, pe care l-am adoptat în una
nimitate astăzi, trebuie să se des
fășoare activitatea de fundamen
tare a întregii activități în toate
unitățile și de stabilire a măsuri
lor necesare privind realizarea lui
în cele mai bune condiții. Aceasta
este valabil atît pentru producția
industrială și agricolă, cît și pen

tru investiții, pentru toate cele
lalte sectoare de activitate.
Trebuie să facem astfel încît,
pînă la toamnă, în conformitate
cu prevederile legilor țării, să se
încheie toate contractele interne
între întreprinderi. De altfel, acum
se lucrează la o îmbunătățire a
legii contractelor, pornind de la
necesitatea ca ea să aibă un toi
mult mai activ în reglementarea
raporturilor economice și sociale
între întreprinderi, să constituie
un cadru legal al relațiilor în so
cietatea noastră, care trebuie să se
bazeze pe autoconducere, pe autogestiune și autofinanțare, pe re
glementarea juridică a relațiilor
obligatorii pentru toate unitățile,
pentru toți oamenii muncii în ca
litatea lor de proprietari, de pro
ducători, de beneficiari, de condu
cători ai statului nostru.
în același timp, trebuie să se
treacă cu toată hotărîrea la înche
ierea contractelor de export, atît
cu țările socialiste, cît și cu alte
state, cu țările în curs de dez
voltare, cu țările capitaliste dez
voltate, cu organismele și firmele
din aceste state, astfel încît să ne
bazăm în definitivarea și apro
barea de către Marea Adunare
Națională a planului nu numai
pe indicatori generali, dar și pe
contracte ferme, care să asigure
desfășurarea în bune condiții a
activității din prima zi a anului.
La întocmirea proiectului de
plan pe anul viitor s-a pornit de
la capacitățile de producție exis
tente și, după cum ați văzut, ni
căieri nu au fost luate în calcul
sută la sută aceste capacități. A
mai rămas o rezervă destul de
mare, care trebuie să permită în
treprinderilor, centralelor, minis
terelor, organelor centrale de sin
teză, implicit Biroului Consiliului

Suprem al Dezvoltării Economice
și Sociale, să perfecționeze și să
identifice noi posibilități de crește
re mai puternică a producției în
sectoarele unde este necesar acest
lucru, în orice caz în toate sec
toarele producătoare de materii
prime, fără nici un fel de excep
ție. Trebuie să considerăm preve
derile ca minime și să facem to
tul pentru a identifica noi posibi
lități de creștere mai puternică a
producției. Dar, repet, planul are
la bază și se fundamentează pe
mijloacele de producție de care
dispune societatea noastră, plus
cele care urmează să intre în pro
ducție prin terminarea investiți
ilor, în conformitate cu prevede
rile stabilite. Consider necesar ca
întreprinderile, centralele și mi
nisterele să acorde o atenție deo
sebită asigurării bunei funcționări
a tuturor capacităților, pentru ca
să nu mai apară nici un fel de
probleme
privind
nerealizarea
producției fizice. Consider că pla
nul răspunde pe deplin necesită
ților societății noastre socialiste și
forței materiale, forței umane, ca
pacității de muncă a poporului
nostru.
Am dezbătut în mod special un
program privind recuperarea și refolosirea materiilor prime, mate
rialelor, pieselor și subansamblelor, pornind de la necesitatea de a
pune capăt cu hotărîre risipei, de
a asigura folosirea rațională și cu
maximum de eficiență a materiilor
prime și materialelor, în confor
mitate cu normele de consum, și
recuperarea acestora în toate sec
toarele de activitate. Ați văzut
programele de recuperare. Ele tre
buie considerate ca minime — și
este necesar să acționăm în conti-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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chează glorioasa epocă Inaugu
rată de Congresul al IX-lea al
P.C.R.
Pa baza orientărilor și indica
țiilor secretarului general al
partidului, au fost dezbătute pe
larg problemele legate de înde
plinirea sarcinilor de plan pe
anul în curs, de pregătirea în
cele mai bune condiții a reali
zării ritmice a tuturor Indica
torilor de plan pe 1938, lucră
rile constituindu-se intr-o ana
liză temeinică a căilor de ac
centuare a laturilor calitative
ale producției materiale, de în
făptuire a programelor de mo
dernizare a tuturor ramurilor
economiei naționale.
în ședința plenară de miercuri
au luat cuvintul tovarășii Ilie
Matei, prim-secretar al Comite
tului județean Timiș al P.C.R.,
Marin
Enache.
președintele
Consiliului de conducere al Mi
nisterului Industriei Metalur
gice. Ilie Văduva, președintele
Consiliului de conducere âl Mi
nisterului Comerțului Exterior
și Cooperării Economice Inter
naționale, Radu Bălan, primsecretar al Comitetului județean
Hunedoara al P.C.R.
în cadrul dezbaterilor In plen
și pe secțiuni, care s-au desfă
șurat timp de două zile, au luat
cuvintul 259 de tovarăși.
Dezbaterile au relevat că. In
primele cinci luni ale anului in

curs, s-au obținut o serie de re
zultate bune in creșterea pro
ducției, a productivității mun
cii, perfecționarea organizării
și modernizarea proceselor de
fabricație, in ridicarea nivelului
tehnic și calitativ al produselor
și sporirea eficientei economice.
Au fost prezentate acțiunile
pe care le desfășoară organele
de conducere colectivă din mi
nistere, centrale și întreprinderi
pentru realizarea planului la
toți indicatorii, pentru aplicarea
integrală a măsurilor vizind
sporirea și diversificarea pro
ducției. valorificarea superioară
a tuturor resurselor.
Un loc Important in cadrul
dezbaterilor l-au ocupat proble
mele legate de îndeplinirea pla
nului la export, preocupările
pentru recuperarea restantelor
și îndeplinirea integrală, la un
înalt nivel calitativ, a produc
ției destinate beneficiarilor ex
terni. livrarea ritmică a între
gului fond de marfă, in struc
tura și la termenele stabilite.
Au fost evidențiate, de ase
menea. aspecte importante ale
activității din domeniul investi
țiilor. subli.njindu-se necesitatea
concentrării eforturilor in di
recția recuperării rămînerilor
in urmă, punerii in funcțiune a
obiectivelor din planul pe 1987
și atingerii parametrilor proiec
tați la noile capacități, inten
sificării ritmului lucrărilor de
construcții montaj, reducerii
consumurilor și gospodăririi

mai judicioase a materialelor și
energiei.
Participantii la dezbateri au
înfățișat • rezultatele din dome
niul colectării si valorificării
materialelor refolosibile. reconditionării subansamblelor si
pieselor de schimb, nrecum si
felul în care se acționează pen
tru îndeplinirea sarcinilor im
portante cuprinse in programul
de intensificare a activității in
acest domeniu in cursul anu
lui 1988.
în același timp, s-a eviden
țiat însemnătatea măsurilor de
îmbunătățire a nivelului dobinzilor încasate și plătite de bănci
in relațiile cu unitâtilte socialis
te și populația, subliniindu-se
că aplicarea acestora va contri
bui în mod substanțial la. per
fecționarea mecanismului economico-financiar. . la realizarea
indicatorilor financiari prevăzuti în olan. Ia utilizarea mai
rațională a resurselor materia
le si bănești.
Participantii la dezbateri au
dat expresie hotăririi ferme a
colectivelor de muncă din in
dustrie. construcții, transporturi,
circulația mărfurilor si finanțe
de a face totul pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de
plan pe acest an si oe întregul
cincinal, a programelor de dez
voltare intensivă si modernizare
a economiei naționale, pentru
ridicarea întregii activități la
cote tot mai înalte de calitate
si eficientă. pentru a intimoina Conferința
Națională a
partidului cu noi si tot mai im
portante succese.

După Încheierea dezbaterilor,
plenara a adoptat in unanimi
tate documentele aflate pe or
dinea de zi.
A fost adoptată, de aseme
nea Hotărirea-Chemare a Ple
narei comune a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii din
industrie, construcții, transpor
turi. circulația mărfurilor și fi
nanțe si a Consiliului Suprem
al Dezvoltării Economice și So
ciale.
Primit cu cele mai calde
sentimente de dragoste si
prețuire. cu aplauze puter
nice. in încheierea lucrărilor
plenarei a luat cuvintul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România,
președintele Consiliului Natio
nal al Oamenilor Muncii, pre
ședintele Consiliului Suprem al
Dezvoltării Economice și So
ciale.
Urmărită cu cel mai viu in
teres. cu profundă satisfacție si
deplină aprobare, cuvîntarea a
fost subliniată, in repetate rinduri. cu puternice urale si ova
ții. Cei nrezenti au aplaudat cu
putere, au scandat minute in sir
..Ceausescu — P.C.R.!".
..Ceausescu si poporul!“. dind
glas hotăririi întregii noastre
națiuni de a acționa cu abnega
ție. strins unită în jurul parti
dului. al secretarului său gene
ral. pentru înfăptuirea neabă
tută a politicii interne si ex
terne a partidului si statului,
pentru continua înflorire a
României socialiste.

Din cuvintul participantilor la dezbateri
CUVINTUL

TOVARĂȘULUI

ILIE MATEI
Mult iubite și stimate tova
rășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Cu adîncă emoție, comuniștii,
toți oamenii muncii din jude
țul Timiș, asemenea intregului
popor. își exprimă sentimentele
de profundă stimă, fierbinte
dragoste,
recunoștință
și
nemărginit devotament pe care
,Ie .nutresc față de, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, revoluționa
rul’încercat, comunistul dirz și
înflăcărat, ctitorul României
socialiste moderne, care și-a
pus amprenta pe toate înfăp
tuirile românești din anii so
cialismului. îndeosebi din peri
oada inaugurată de Congresul
al IX-Iea al partidului, perso
nalitate proeminentă a lumii
contemporane, care se bucură
de un imens prestigiu pe toate
meridianele lumii.
Vă rog să-mi îngăduiți să
subliniez că proiectul Planului
național unic de dezvoltare economico-socială a României pe
anul 1988. celelalte materiale
supuse dezbaterii plenarei, spi
ritul analitic, măsurile pe care
le conțin poartă expresia gindirii științifice, de profund rea
lism și cutezanță revoluționară
a secretarului general al parti
dului, de numele și opera că
ruia se leagă cele mai gran
dioase împliniri din istoria pămîntului românesc.
Vă raporiez. mult stimate to
varășe secretar general, că in
dustria județului Timiș a în
cheiat primele cinci luni ale
anului cu un spor la producțiamarfă de 760 milioane lei față
de perioada corespunzătoare a
anului 1986, in condițiile în
care și-a onorat integral con
tractele la export.
în cadrul programelor de cer
cetare științifică și inginerie
tehnologică, elaborate sub di
recta îndrumare a tovarășei
academician
doctor
inginer
Elena Ceaușescu. căreia îi adu
cem cele mai calde și respec
tuoase mulțumiri, am organizat
colective multidisciplinare. cuprinzind cadre și specialiști din
producție, cercetare, proiectare
și invățămînt superior pentru
coordonarea unitară a măsuri
lor de înnoire și modernizare a
unor produse complexe. Ca
urmare, au fost introduse in
fabricație noi tipuri de utilaje,
mașini și instalații, linii flexi
bile de robotizare și manipu
lare pentru industria extracti
vă, metalurgică, constructoare
de mașini și electrotehnică, o
gamă largă de automacarale,
poduri rulante, motoare spe

ciale. aparate electrice de mă
sură și control, materiale și bu
nuri de consum, care, prin ca
litate și performante, sint la
nivelul produselor similare de
pe piața mondială.
Analizate prin prisma exi
gențelor formulate de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
secretar general, recunoaștem
deschis că aceste rezultate nu
sint intru totul pe măsura po
tențialului tehnic și uman de
care dispunem. Am analizat,
împreună cu centralele și mi
nisterele. situația concretă a
fiecărei întreprinderi ‘ cară rin
și-a realizat planul pe cinci
luni și am stabilit măsuri pen
tru recuperarea restantelor la
producția fizică și a celei pentru
export, precum și la ceilalți
indicatori in următoarele două
luni. Totodată, am luat măsuri
ca specialiștii, celelalte cadre
să se ocupe cit mai concret
de conducerea efectivă a pro
ceselor de muncă pentru a
asigura ritmicitatea realizării
producției, eliminarea între
ruperilor accidentale in func
ționare, acordind'o atenție deo
sebită reparării. întreținerii și
exploatării corespunzătoare a
tuturor utilajelor. Avind in ve
dere unele neajunsuri in ceea
ce privește pregătirea forței de
muncă, am acționat ca organele
de conducere colectivă, sub
conducerea organizațiilor de
partid, să manifeste mai multă
preocupare pentru ridicarea ca
lificării și policalificării oame
nilor muncii, in vederea rezol
vării cu multă eficiență a pro
blemelor introducerii
noilor
tehnologii in activitatea produc
tivă.
Am reținut din raportul ple
narei noi direcții de acțiune
pentru recuperarea și valorifi
carea materialelor refolosibile.
de recondiționate și reutilizare
a pieselor și subansamblelor.
Cu toate rezultatele obținute
sintem conștienți că fiecare în
treprindere dispune de inepui
zabile rezerve și posibilități încă
nefolosite, fapt pentru care vom
întrona mai multă ordine și
disciplină in reintroducerea ma
terialelor refolosibile ’ in circui
tul economic, care să conducă
la creșterea ponderii lor în ba
lanța aprovizionării tehnicomateriale a unităților.
în încheiere, vorbitorul a
spus : Exprimind profunda re
cunoștință si marea satisfacție
pentru Înaltele distincții acor
date Consiliului popular al ju
dețului. întreprinderii ..Electrotimiș". Trustului de antre
priză
construcții-montaj
și
Combinatului agroindustrial Ti
miș, dau glas hotăririi ferme a

tuturor oamenilor muncii din
județul nostru de a nu precu
peți nici un efort pentru a ne
situa Ia nivelul înaltelor exi
gențe ale actualei etape de dez

CUVINTUL

Mult stimate șî iubite
minatelor. Se desfășoară o
tovarășe Nicolae Ceaușescu,
activitate
susținută
pentru
secretar general al Partidului
promovarea de tehnologii mo
derne și asimilarea de noi
Comunist Român,
produse ce
contribuie direct
Mult stimată tovarășă
la
reducerea importurilor.
Elena Ceaușescu,
Țiu . toate acestea, a spus
Stimați tovarăși, o
oq .. vorbitorul.,
bilanțul -cu -care ne
Vă rog să-mi permiteți ca' prezentăm' la acegștă plenară
de lâ tribuna plenarei noastre fiI4iUnPdflefetă posibilitățile reale
de care dispunem. La originea
comune să dau glas sentimen
acestor nerealizări stau defi
telor de aleasă stimă și nețăr
ciente mai vechi în activitatea
murită recunoștință pe care le
noastră din domeniul între
nutresc oamenii muncii din in
ținerii și exploatării instala
dustria metalurgică față de
țiilor. abateri de la disciplina
mult stimatul și iubitul nostru
conducător, tovarășul Nicolae tehnologică și disciplina muncii
care au continuat șă se mani
Ceaușescu, erou între eroii
feste încă. în această perioa
neamului, care de cinci dece
dă. in unele combinate și
nii și jumătate își consacră
unități.
viața și activitatea înfăptuirii
idealurilor socialismului și co
Referindu-se
la proiectul
munismului pe pămintul scum
Planului național unic de dez
pei noastre patrii.
voltare economico-socială a
țării pe anul 1988, vorbitorul a
Ne facem o înaltă datorie de
arătat că în ansamblul dezvol
a aduce un fierbinte și respec
tării tării
in anul viitor se
tuos omagiu tovarășei acade
înscrie și procesul de dezvol
mician doctor inginer Elena
tare accelerată a producției de
Ceaușescu pentru tot ceea ce a
metal. a eficienței economice
făcut și face intru dezvoltarea
a metalurgiei. Mult mai mari
științei românești și universa
decit in acest an sint sarci
le. pentru inestimabila contri
nile care exprimă îmbunătă
buție adusă la înflorirea Româ
țiri de esență ale producției
niei socialiste.
sortimentale de oțel, determi
Referindu-se în continuare la
nate de dezvoltarea mai rapi
modul cum se înfăptuiesc sar
dă a produselor cu grad inalt
cinile și indicațiile secretarului
de prelucrare și caracteristici
general al partidului cu privi
superioare.
sortimentele noi
re la creșterea producției, la
destinate domeniilor speciale,
realizarea în întregime a sar
sectoarelor de virf ale econo
cinilor de plan pe 1987. în
miei și creșterii eficienței ex
primul rind la oțel, vorbitorul
portului de metal.
a arătat că în toate combina
în încheiere, vorbitorul a spus:
tele metalurgice se acționează
Conștienți că primul element
cu fermitate pentru a se asi
hotăritor in realizarea sarcini
gura utilizarea mai rațională a
lor deosebite ce ne revin în
capacităților existente la furna
anul
1988 îl constituie modul
le și oțelării. Au fost înfăți
în care ne vom realiza sarcinile
șate. de asemenea.
acțiunile
pe acest an, vom acționa pen
intreprinse in direcția asigu
tru aducerea actualelor insta
rării unor reparații de bună
lații de producție la nivelurile
calitate la agregatele siderur
impuse de planul anului viitor
gice in vederea menținerii și
și punerea in funcțiune la ter
creșterii capacităților lor de
producție, readucerii în stare
men a capacităților prevăzute
pe acest an. precum și pentru
de funcționare corespunzătoare
urgentarea realizării parame
a tuturor utilajelor care nece
trilor tehnico-economici pro
sită intervenții și îmbunătă
iectați la toate utilajele.
țiri. in scopul creșterii conti
nue a producției de oțel, fontă
Permiteți-mi să asigur ple
și laminate, diminuării mai
nara. pe dumneavoastră, mult
accentuate a consumurilor, rea
stimate tovarășe Nicolae
lizării producției cu costuri
Ceaușescu, secretar general al
mai mici și sporirii producti
partidului, că oamenii muncit
din metalurgie sint pe deplin
vității muncii. în oțelării au fost
conștienți de răspunderea ce
luate măsuri ferme pentru pre
le revine pentru a asigura
gătirea utilajelor și perfecțio
aceste condiții’ și sint hotăriți
narea tehnologiilor de turnare,
să facă totul pentru realizarea
cu influență deosebită asupra
sarcinilor încredințate, să apli
creșterii calității oțelului și la
ce neabătut indicațiile și orien

Geologii suceveni desfășoară o
muncă susținută pentru identifica
rea șl punerea la dispoziția mine
rilor a unor rezerve de minereuri.
Măsurile tehnice și organizatorice
intreprinse. aplicarea soluțiile
din programul de perfecționare a
organizării și modernizare a pro
ceselor de producție au avut ca
efect realizarea unor înaintări ra
pide la săparea galeriilor și obți
nerea de sporuri importante la în
treaga gamă a lucrărilor fizice.
Astfel, prevederile de plan pe pe
rioada care a trecut de la începu
tul anului și pină acum au fost
depășite cu 520 metri la săparea
galeriilor, 140 metri la suitori. 800
metri la forajul cu sondeze și 100
metri la forajul cu sonde pentru
hidrocarburi. Cele mai bune re
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zultate le-au obținut lucrătorii de
la obiectivul geologic Colacu-Iacobeni. care au realizat o înain
tare lunară in galerii de 120 me
tri. depăsindu-si de peste două ori
sarcinile de plan. (Sava Bejinariu).

FILIAȘI : Motorul
electric 125 000
De pe fluxul de montai al tine
rei întreprinderi de transformatoa
re si motoare electrice din Filiași
— unde se realizează motoare cu
puteri cuprinse intre 18,5 si 315 kW
— a ieșit, zilele trecute, motorul electric cu numărul de fabricație
125 000. Prin aplicarea măsurilor
din programul de organizare și mo
dernizare a producției au sporit an
de an parametrii tehnico-funcționali și competitivitatea produselor ;
drept urmare, 45 000 din totalul mo
toarelor fabricate aici au fost li
vrate partenerilor de peste hotare,

tările dumneavoastră, pentru a
crește aportul lor la înfăptuirea
hotăririlor adoptate de Congre

CUVINTUL
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MARIN ENACHE

Realizări în economie
SUCEAVA : Noi rezerve
de substanțe
minerale utile

voltare intensivă a economiei
naționale, sporind necontenit
contribuția Timișului la înflo
rirea multilaterală a patriei
noastre socialiste.

unde s-au bucurat de bune apre
cieri. (Nicolae Băbălău).

GALAȚI : Instalație
modernă
A fost predată beneficiarului —
Combinatul siderurgic Galați —
instalația pentru controlul nedis
tructiv. cu ultrasunete, al table
lor. După cum ne spunea Vladimir
Păduraru, inginer-șef al între
prinderii de aparate și utilaje de
oeroetare București, unitatea care
a conceput instalația, noua reali
zare, de inaltă tehnicitate, avind
la bază idei și soluții originale,
constituie o premieră națională.
Aoeastă instalație, care elimină
importul, controlează cu traductori.
ultrasonici întreaga suprafață a
tablei pentru depistarea eventuale
lor defecte. Măsurarea se face în
flux și nu necesită oprirea produc
ției. La Combinatul siderurgic Ga
lați, instalația este destinată con
trolului tablelor pentru țevile su
date. Moderna instalație' este con
dusă numai de doi specialiști. Fa
poate controla o suprafață de
peste 300 mp tablă pe oră, produc

sul al XlII-Iea. să întîmpine
cu realizări remarcabile Confe
rința Națională a partidului.

TOVARĂȘULUI

ILIE VĂDUVA
Mult
iubite
și
stimate
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu.
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
în ansamblul realizărilor economiei'. noastre națlpnaie pe
primele cinci-luni ale acestui
an- se-reșăseștp si activitatea, de
comerț exterior.
Pornind de la sarcinile ime
diate ce ne revin pentru reali
zarea planului pe luna iunie, pe
trimestrul III și pe întregul an.
vă asigurăm oe dumneavoas
tră. mult iubite și stimate
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu. că. împreună
cu ministerele economice, cen
tralele industriale si unitățile
producătoare, acționăm cu toate
forțele pentru Îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor de contrac
tare. pe care le-ati stabilit re
cent pe fiecare minister in par
te. pentru executarea si livra
rea producției de export.
Referindu-se la prevederile
cuprinse in proiectul Planului
național unic oe 1988. care acordă o importantă deosebită
comerțului exterior, oarticioării
României la diviziunea mon
dială a muncii.
extinderii
schimburilor comerciale si co
operării economice cu țările
membre ale C.A.E.R.. cu cele
lalte țări socialiste, cu toate
statele, vorbitorul a spus : Vă
raportăm că. in conformitate cu
indicațiile dumneavoastră, mult
iubite si stimate tovarășe secre
tar general. am elaborat un
orogram preliminar de acțiuni,
ne mărfuri, zone si țări, pen
tru îndeplinirea planului de co
merț exterior si cooperare eco
nomică internațională pe anul
1988. La întocmirea lui s-a ținut
seama de alinierea ofertei noas
tre de export la exigentele pie
țelor externe, in strinsă core
lare cu programele de organi
zare si modernizare a produc
ției. creșterea eficienței opera
țiunilor comerciale si de coope
rare în care ne angajăm, asi
gurarea aprovizionării ritmice a
economiei naționale cu produse
le de export prevăzute in plan.
Am înțeles pe deplin că stă
în puterile noastre și ne revine
îndatorirea patriotică să sporim
competitivitatea si eficienta ex
portului românesc, beneficiind
de suportul solid creat de
aplicarea
programelor
pri
vind cercetarea științifică, dez
voltarea tehnologică și intro
ducerea progresului tehnic, e-

tivitatea fiind astfel de circa 20 de
ori mai mare decit controlul ma
nual cu aparate. Se elimină, tot
odată, subiectivismul operatorului.
La realizarea instalației și-au mai
adus contribuția alte 11 instituții
de invățămint superior, institute
de cercetări și Întreprinderi din
Capitală și din țară.
Inaugurarea instalației a coincis
cu organizarea la Galați de către
I.A.U.C. București și universitatea
din localitate a unei sesiuni de
cercetări științifice pe tema „Con
tribuția aparaturii de cercetare la
ridicarea nivelului calității produ
selor". Cele peste 50 de comunicări
prezentate au pledat pentru nece
sitatea implicării mai susținute a
Cercetării științifioe universitare in
problemele stringente ale produc
ției. (Dan Plăeșu).

SATU MARE : Mașini
de extracție
cu performanțe
superioare
Colectivul întreprinderii de uti
lai minier Satu Mare a realizat.

țul exterior. într-o deplină uni
tate de gind si voință cu în
tregul popor, vor acționa, cu
maximă exigentă si răspundere.

CUVINTUL
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RADU BĂLAN

laborate sub conducerea tovară
Mult iubite și stimate
șei academician doctor inginer
tovarășe secretar general
Elena Ceausescu, remarcabil om
Nicolae Ceaușescu.
politic si de stat. savant de
largă recunoaștere internațio
Mult stimată tovarășă
nală. căreia îi aducem si cu
Elena Ceaușescu,
acest prilej un vibrant și res
Stimați tovarăși,
pectuos omagiu pentru activi
Permiteți-mi să exprim oma
tatea multilaterală pe care 6'
giul fierbinte pe care vi-1
desfășoară zi de zi. in slujba
adresează.
dumneavoastră,
patriei si poporului,
,
mult, .stimate t o va r ă ș e
Punind la baza întregii noas
Nicolae
Ceaușescu.
puternicul
tre activități concepția dum
detașament muncitoresc al Hu
neavoastră. mult iubite si sti
nedoarei, expresie a prețuirii și
mate tovarășe secretar general, recunoștinței
fierbinți
pentru,
potrivit căreia activitatea de co
grija statornică și eforturile
merț exterior reprezintă o parte
stăruitoare
ce
le
depuneți
pen
inseparabilă a activității de
tru înflorirea patriei, pentru
producție, pornind de la indi
bunăstarea întregului popor,
cația privind necesitatea creș
pentru o lume mai bună și
terii rolului centralelor — ca
mai dreaptă, pentru strălucite
titulare de olan in ansamblul le
dumneavoastră inițiative in
economiei naționale, sint create
favoarea păcii, independenței și
condițiile pentru o colaborare
libertății
tuturor popoarelor
mai strinsă si eficientă între
producători si exportatori, pen / lumii.
Folosesc acest prilej pentru a
tru angajarea lor comună în so
sentimentele
de
luționarea tuturor problemelor reafirma
profundă
prețuire față de to
pe care le ridică comercializa
varășa Elena Ceaușescu, strălu
rea produselor românești pe pie
cit om politic, eminentă perso
țele externe.
nalitate a vieții științifice româ
în încheiere, vorbitorul a spus: nești, savant de renume mon
Amplele programe de dezvol
dial. care aduoe o contribuție
tare economico-socială a Româ
remarcabilă la dezvoltarea eco
niei. comerțul si
cooperarea
nomico-socială a patriei, la con
economică nu se not realiza de
tinua înflorire a științei, invăcit intr-un climat de pace. în
țămintului și culturii in țara
noastră.
credere si înțelegere între po
Proiectul Planului național
noare. Iată de ce. îndenlininunic de dezvoltare economicodu-mi o înaltă datorie de con
socială a țării pe anul 1988,
știință. folosesc si acest prilej
elaborat sub directa îndrumare
pentru ca. in numele lucrători
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
lor din comerțul exterior. să
ane drept fundament remarcabi
exprim profunda noastră grati
lele sucoese obținute in dezvol
tudine fată de vasta activitate
tarea și perfecționarea bazei
internațională a tovarășului
tehnico-materiale. Acest fapt ne
Nicolae Ceaușescu. de excep
dă certitudinea că va fi asigu
ționala contribuție adusă la dez
rată, in continuare, realizarea
voltarea continuă a relațiilor
unor ritmuri superioare de creș
României cu toate statele lumii,
tere în toate ramurile econo
la afirmarea principiilor poli
miei naționale, prin perfecțio
ticii externe de pace si colabo
rare intre toate popoarele lumii, narea organizării, modernizarea
și sporirea eficienței economice
promovate in cadrul dialogului
in toate domeniile de activitate,
cu conducătorii de partid si de
marcind in mod viguros trecerea
stat, in cadrul vizitelor intre
patriei noastre la dezvoltarea
prinse. împreună cu tovarășa
intensivă.
Elena Ceausescu, pe toate me
După ce s-a referit la sarcini
ridianele lumii, solii de pace
le ce revin județului Hunedoara
care în ultimii 22 de ani au
conferit un prestigiu interna din prevederile planului națio
nal unic pe 1988, vorbitorul a
țional fără precedent României
raportat plenarei că. in primele
socialiste.
cinci luni din 1987, intreprindeExprimindu-mi deplinul acord rile
hunedorene au livrat supli
cu problematica supusă dezbate mentar economiei naționale im
rii. permiteți-mi să vă încredin
portante cantități de energie
țez pe dumneavoastră, mult sti electrică, minereu de fier, piri
tă.
cupru, plumb și zinc in con
mate și iubite tovarășe secretar
centrate, oțel beton și alte pro
general Nicolae Ceaușescu. pe
duse.
mult stimata tovarășă Elena
Arătind că au existat și unele
Ceausescu.
că toti
oamenii
greutăți și neajunsuri ce au de
terminat nerealizări la unele
muncii care lucrează în comer

de curind. si a livrat unor exploa
tări miniere din Valea Jiului două
noi tipuri de mașini de extracție.
Mașina de extracție 2 T 3 000 in
construcție antigrizutoasă — ne
informează, inginer loan Livință —
reprezintă o noutate pentru faptul
că întregul echipament mecanic si
electric este conceput si realizat in
asa fel incit să elimine in totalitate
posibilitatea producerii de scintei.
Practic se evită astfel pericolele
de explozie in mediul subteran,
chiar in condițiile infiltrării unor
gaze. Cea de-a doua noutate o re
prezintă mașina de extracție
2 T 3500 in construcție normală,
cea mai mare din punct de ve
dere al capacității din cite s-au
realizat pină acum în această uni
tate și in țară. (Octav Grumeza).

TIMIȘ : Contractele
la export onorate
exemplar
Aplicind cu fermitate programul
de măsuri privind ridicarea nivelu
lui tehnic si calitativ al produc
ției. concomitent cu scurtarea pe

vor face totuî pentru înfăptui
rea neabătută a prevederilor de
plan ne acest an si pentru pre
gătirea anului 1988.

rioadei de asimilare in fabricație
a produselor noi. colectivul între
prinderii de prelucrare a lemnului
Timișoara a reușit să livreze par
tenerilor externi, peste prevederile
contractuale la zi. mobilier in va
loare de 17 milioane lei.
— Avind in vedere că in prezent
85 la sută din producția întreprin
derii este destinată exportului, am
acționat in fiecare sector si la fie
care loc de muncă pentru întărirea
ordinii și disciplinei, pentru res
pectarea întocmai a tehnologiilor
de fabricație. în vederea realizării
la timp și chiar mai devreme, la
cote inalte de calitate, a întregii
producții pentru export — ne spu
ne inginerul Vitali Blănaru. direc
torul unității. Paralel, personalul
din compartimentele de concepție
și creație a asigurat, cu partici
parea directă a specialiștilor și
muncitorilor din producție, innoirea
cpntinuă a nomenclatorului de fa
bricație. Ca urmare, in perioada
care a trecut din acest an au fost
realizate peste 40 de produse noi,
îndeosebi mobilă stil, mic mobilier,
balansoare, solicitate pentru para
metrii calitativi și de fiabilitate ri
dicați. de firme din Franța,

produse deosebit de solicitate
de economia națională, vorbi
torul a subliniat preocuparea
comitetului județean de partid
pentru recuperarea restanțelor
și asigurarea condițiilor de rea
lizare integrală a sarcinilor de
plan pe semestrul 1 și pe între
gul an 1987. In acest sens, un
accpnt deosebit șp. ya pune pe
Valorificarea zăcămintelor de
cărbune din minele noi,' înfăp
tuirea programelor de asigura
re a forței de muncă atit canti
tativ, cit și pe structuri de me
serii prin calificarea și policali
ficarea lucrătorilor din subte
ran, realizarea, cu prioritate, a
programelor speciale și a sorti
mentelor solicitate la export.
Din anul viitor — a continuat
vorbitorul — pe baza indica
țiilor
dumneavoastră,
mult
stimate tovarășe secretar gene
ral, inoepem programul de mo
dernizare a oțelăriilor, de intro
ducere a procedeului de turna"
ne continuă, paralel cu folo
sirea mai deplină a capacită
ților de tratare a oțelului iii
afara cuptorului.
Vom acționa cu mai multă
fermitate pentru încadrarea
tuțuror unităților in consumurile
normate, pentru creșterea gra
dului de recuperare și valorifi
care a materialelor refolosibile,
de recondiționare și refolosire
a pieselor și subansamblelor
uzate.
în incheiere, vorbitorul a spus :
Pentru realizarea exemplară a
sarcinilor de plan pe aoest an
și a importantelor obiective ce
.ne revin din planul național
unic pe anul 1988, punem un
accent deosebit pe perfecțio
narea stilului și metodelor do
muncă ale consiliilor oamenilor
muncii, pe creșterea rolului
adunărilor generale ale oameni
lor muncii în vederea cuprinde
rii mai bune și mai operative a
problemelor și soluționării aoestora pină la capăt.
Reafirmind sentimentele de
dragoste și prețuire pe care co
muniștii, toți oamenii muncii
din județul Hunedoara le nu
tresc pentru dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu, vă
încredințăm că vom lua. toate
măsurile politice și organizato
rice pentru mobilizarea intregu
lui potențial tehnic și uman, în
vederea realizării exemplare a
sarcinilor de plan, cinstind prin
fapte de muncă mărețele eve
nimente politice din acest an —
Conferința Națională a Partidu
lui Comunist Român și cea de-a
40-a aniversare a proclamării
Republicii.

R.F. Germania, Italia. Spania, Fin
landa si alte țări. (Cezar Ioana).

TULCEA : Materiale
recuperabile introduse
în circuitul productiv
Unitățile economice din județul
Tulcea dispun de însemnate resurse recuperabile de materii prime.
Pentru punerea in valoare a re
surselor respective, ne platforma
Combinatului metalurgic din Tul
cea au fost puse in funcțiune in
stalații de recuperare a gzurii de
feroaliaje care asigură reintrodu
cerea in procesul de producție a
peste 200 000 tone ne an. De ase
menea. se recuperează si se reutilizează in procesul de fabricare a
feroaliajelor si a altor produse chi
mice peste 50 000 tone de praf cu
conținut de mangan si de siliciu.
Totodată, in unitățile constructoare
de mașini. în perioada care a tre
cut din acest an au fost recuperate,
peste sarcinile de plan, 320 tone de
otel. 71 tone fontă. însemnate can
tități de aluminiu, bronz si cupru.
(Neculai Amihulesei).
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(Urmare din pag. I)
nuare pentru a crește gradul de
recuperare in toate sectoarele.
După unele calcule, mai dispunem
de rezerve foarte mari in toate
sectoarele — în unele pentru a
crește cu încă 20—30 la sută gra
dul de recuperare, în altele cu și
mai mult. Cred că nu este nece
sar să mai insist asupra acestor
probleme.
Atrag însă atenția că trebuie ca
toate întreprinderile, toate unită
țile economico-sociale, toate orga
nismele democrației noastre socia
liste. ale Frontului Democrației și
Unității Socialiste, sindicatele, ti
neretul, organizațiile de femei, șco
lile și toate celelalte să se an
gajeze cu toate forțele în recupe
rarea, în colectarea și în strânge
rea tuturor acestor resurse mate
riale, care au, și trebuie să aibă,
o pondere tot mai mare în asigu
rarea bunei aprovizionări a eco
nomiei naționale cu tot ce este
necesar.
în mod deosebit trebuie să acor
dăm mult mai mare atenție pie
selor de schimb și subansamblelor.
considerînd programul actual ca
un început, pentru că trebuie să
asigurăm cel puțin 50 la sută din
necesarul de piese și subansamble
din recuperare și recondiționare.
Avem unele rezultate bune in cîteva sectoare, în altele sîntem abia
la început. Dispunem însă de mari
capacități în toate uzinele pentru
recondiționarea pieselor, pentru a
asigura ca ele să fie refolosite în
mod corespunzător. Va trebui —
repet — ca, în fiecare unitate, să
se urmărească zilnic cum se rea
lizează acest program.
în concordanță cu programul de
aprovizionare
tehnico-materială
trebuie să luăm măsuri hotărîte
pentru îmbunătățirea normelor de
consum, energetice și materiale,
pentru respectarea strictă, în toa
te sectoarele, a acestor norme. în
cadrul discuțiilor din Comitetul
Politic Executiv și din Biroul Con
siliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale am ajuns la
concluzia că, în partea a doua a
acestui an, putem să realizăm
încă economii importante în ce
privește consumurile materiale, în
ce privește recuperarea și refolosirea. La Ministerul Industriei
Ușoare, pe baza aplicării normelor
stabilite în programul de organi
zare și modernizare, anul viitor se
pot economisi cel puțin 40 000 de
tone de materii prime numai în
textile, fărăz a mai socoti pe cele
din domeniul încălțămintei și pie
lăriei și fără a lua în considerare
creșterea folosirii materialelor re
cuperate și refolosite.
Menționez aceasta pentru că este
necesar ca, în toate sectoarele, să
trecem, anul viitor, Ia aplicarea in
întregime a normelor stabilite in
programele de modernizare. De
altfel, de la început am avut in
vedere — și s-a prevăzut — ca
1988 să fie anul hotărîtor pentru
înfăptuirea programelor de mo
dernizare a proceselor tehnologice,
a întregii activități. Din păcate,
unele sectoare au venit cu propu
neri să decaleze nu în sensul pozi
tiv, ci să impingă spre 1990 rea
lizarea acestor programe. Toate
acestea trebuie considerate ca ne
admisibile. Trebuie să acționăm,
să trecem la realizarea și stabili
rea în următoarele perioade a mă
surilor necesare, astfel ca anul vi
itor să realizăm măsurile prevă
zute în programele de moderni
zare, atît în ce privește normele
de consum, cit și în ce privește
modernizarea și modificarea unor
instalații și mașini, care să ducă
la reducerea consumurilor mate
riale. în acest sens, sînt necesare
acțiuni mai ferme, mai hotărîte,
desfășurate cu o mai mare răspun
dere in toate sectoarele de activi
tate.
Insist asupra acestor probleme
pentru că ele constituie astăzi
esențialul în activitatea noastră de
dezvoltare economico-socialâ. în
făptuirea acestor programe, asigu
rarea reducerii consumurilor, a
respectării normelor constituie
factorul esențial pentru dezvol
tarea corespunzătoare a țării
noastre !
în mod corespunzător trebuie să
se acorde mai multă atenție măsu
rilor de ridicare a nivelului tehnic
al producției, de îmbunătățire a
calității în toate sectoarele de ac
tivitate. Nu e suficient să produ
cem oricum, tovarăși ! Trebuie ca,
in toate sectoarele, să se respec
te ferm cerințele de calitate, de
nivel tehnic, de durabilitate, ast
fel încît produsele românești, ma
șinile, utilajele să fie competitive
cu cele mai bune produse reali
zate pe plan mondial. Avem unele
rezultate bune, sînt însă multe lip
suri și încă multe de făcut în

această privință. în toate unitățile,
în toate centralele, în toate sec
toarele trebuie să fie luate măsuri
corespunzătoare pentru realizarea
în bune condiții a tuturor progra
melor stabilite,, a ridicării ca
lității !
Va trebui să aplicăm ferm mă
surile privind creșterea mai puter
nică a productivității muncii pe
baza mai bunei organizări a mun
cii, a automatizării și a celorlalte
măsuri de mecanizare a producției.
Cred că nu este necesar de subli
niat faptul că, în dezvoltarea pa
triei noastre, productivitatea mun
cii reprezintă unul din factorii
fundamentali pentru realizarea
programelor de dezvoltare generală
a țării, de înfăptuire a Progra
mului partidului în toate dome
niile de activitate.
Toate aceste măsuri trebuie să
ducă la o creștere mai puternică a
rentabilității tuturor sectoarelor de
activitate, la sporirea eficienței
economice și, pe această bază, la
creșterea venitului național — sin
gura cale de a asigura mijloacele
necesare atît pentru înfăptuirea
programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, cît și de
ridicare a nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului.
în această privință, consider că
toate unitățile, centralele și minis
terele, în general toate sectoarele
economico-sociale ale societății
noastre trebuie să acționeze cu
mai multă hotărîre pentru reali
zarea programelor stabilite anul
trecut, privind organizarea, nor
marea și modernizarea tehnologi
că și a întregii activități, precum
și
normarea
economico-financiară..
Sînt cunoscute programele, in
clusiv în ce privește reducerea sau
renunțarea fermă la credite și
realizarea autofinanțării, a mijloa
celor circulante, în cea mai mare
parte pe bază de mijloace proprii.
Autofinanțarea, autogestiunea în
seamnă ca, realmente, fiecare uni
tate economico-socială să-și asigu
re din activitatea proprie mijloa
cele economice pentru finanțarea
întregii activități și să apeleze la
credite cît mai puțin și, dacă e po
sibil. deloc. Trebuie să spunem că
avem deja un anumit număr de
unități care nu au mai apelat la
credite. Aș menționa faptul că,
atunci cînd am acționat mai ferm,
am asigurat, numai în cîțiva ani, ca
toate comunele și orașele să se
autofinanțeze, iar unele chiar să
verse o anumită parte din benefi
cii la fondul de dezvoltare ge
nerală.
Am mai atras atenția, de cîteva
ori, că mulți au înțeles autoconducerea și autogestiunea în sensul
de a consuma cît mai mult, de a
nu mai da socoteală și de a nu se
interesa de creșterea rentabilită
ții, de valorificarea maximă a mij
loacelor încredințate. Or, fiecare
colectiv gestionează o parte a bo
găției naționale. Consiliul oameni
lor muncii, ca reprezentant al pro
prietarilor și producătorilor dintr-o
unitate, poartă răspunderea zilni
că. ceas de ceas, pentru buna ges
tiune și dezvoltare a proprietății,
nu pentru consumul ei !
în acest sens trebuie să întărim
și să aplicăm mult mai ferm prin
cipiul autogestiunii, autofinanțării,
autoconducerii, pornind de Ia răs
punderea pe care o au producă
torii și proprietarii unei părți a
avuției naționale — fie de stat, fie
cooperatistă — pentru dezvoltarea
continuă a acestei proprietăți, care
constituie baza societății noastre.
Fără dezvoltarea continuă a pro
prietății socialiste, de stat și coo
peratiste, nu se poate asigura dez
voltarea patriei, nu se poate asi
gura victoria socialismului și co
munismului ! Numai dezvoltând
proprietatea socialistă sub toate
formele,' inclusiv dezvoltînd știin
ța și cultura — facțori hotărîtori
ai producției — asigurăm mersul
ferm înainte. înfăptuirea Progra
mului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate,
creăm condițiile pentru trecerea
spre comunism! (Aplauze și urale
puternice ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“).

Stimați tovarăși,
în întreaga activitate este nece
sar să acordăm o atenție mai mare
problemelor privind relațiile eco
nomice internaționale, dezvoltării
colaborării și cooperării cu țările
socialiste din C.A.E.R., în realiza
rea programelor comune de dez
voltare economico-socială a fiecă
rei țări socialiste, în extinderea
specializării și cooperării în pro
ducție, care să asigure progresul
mai rapid al fiecărei țări, înfăp
tuirea programelor și hotărîrilor
congreselor partidelor comuniste
din fiecare țară — aceasta repre-

zentînd un factor important în
dezvoltarea generală a țărilor so
cialiste, în creșterea prestigiului
și rolului lor în viața economică
și politică internațională.
Trebuie să dezvoltăm, de ase
menea, colaborarea și cooperarea
cu toate țările socialiste, în con
cordanță cu acordurile de lungă
durată pe care le avem cu aceste
țări. în același timp, este necesar
să acționăm cu mai multă răs
pundere pentru dezvoltarea rela
țiilor cu țările în curs de dezvol
tare, cu țările capitaliste dezvol
tate, să punem un accent mai
mare pe realizarea de acorduri de
lungă durată, care să dea stabili
tate, și pentru unii și pentru alții,
și să asigure desfășurarea cores
punzătoare a activității de colabo
rare internațională. Noi conside
răm relațiile economice interna
ționale, cooperarea în producție
sub diferite forme ca pe un factor
important atît pentru dezvoltarea
fiecărei țări, dar și pentru o poli
tică generală de colaborare, de
pace în întreaga lume. (Aplauze
puternice, prelungite).
în acest cadru, o atenție deose
bită trebuie să acordăm exportu
lui. Nu putem fi satisfăcuți de fe
lul în care s-a realizat, în prima
parte a acestui an, producția și
exportul în general, dar mai cu
seamă pe devize convertibile. De
aceea, conform măsurilor stabili
te pe care le-ați văzut, trebuie să
trecem imediat, cu toată hotărî
rea, la realizarea în cele mai bune
condiții a producției de export, a
exportului, să asigurăm toate con
dițiile ca producția de export să
corespundă contractelor, cerințelor
partenerilor noștri. Totodată, și
noi trebuie să acordăm toată aten
ția ca produsele pe care le primim
din străinătate să corespundă con
tractelor, nivelului tehnic, cerin
țelor pe care le punem la impor
turi. Deci, să urmărim și la ex
port, și la import realizarea în cele
mai bune condiții a nivelului teh
nic, calitativ al tuturor produselor.
Insist însă, pentru export, pentru
că, în general, nu am văzut, pînă
acum, nici o unitate și nici un sec
tor să vină și să propună să-și re
ducă importul. Dimpotrivă, într-o
formă sau alta, fiecare caută să
justifice și să apeleze cît mai mult
la import. Am insistat asupra ca
lității la import, pentru că. uneori
se primește orice și avem și acum
utilaje în stoc de ani de zile, chiar
unele materii prime care nu răs
pund calității. Sînt utilaje impor
tate și din țări socialiste, și din
țări capitaliste, inclusiv din țările
capitaliste dezvoltate, care au fost
plătite, dar nu pot fi folosite. De
aceea insist asupra calității la im
port și asupra realizării producției
de export. Desigur, avem obligația
să asigurăm contracte pe termen
lung și la importuri, așa cum este
stabilit, să ne asigurăm aprovi
zionarea tehnico-materială, dar să
acordăm o atenție permanentă re
alizării exportului, a produselor
pentru export. Contractele pe care
le avem acum asigură, în bune
condiții, planul pe următoarele
luni la export, și pe țări socialiste,
și pe devize convertibile. Este ne
cesar să nu se mai facă tot felul
de teorii și să se vină cu tot felul
de justificări — ci, în toate sectoa
rele, să se ia măsuri hotărîte, așa
cum am discutat în Comitetul Po
litic Executiv, în Biroul Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale — pentru realiza
rea în cele mai bune condiții a
planului de export. Să facem ast
fel încît, în acest an, să asigurăm
realizarea prevederilor exportului,
aceasta fiind o necesitate pentru a
asigura importurile necesare, pen
tru a asigura satisfacerea necesită
ților economiei, a necesităților so
ciale, inclusiv plata unei părți din
datoriile pe care le avem în străi
nătate, care, între altele, s-au fă
cut cu multă ușurință atunci cind
unii tovarăși credeau că pot să
consume oricît, pot să ia fără li
mite credite și importuri și să
nu-și pună întrebarea că ele tre
buie plătite. Am mai discutat aceste probleme. Atrag numai aten
ția că trebuie să fie pe deplin clar
că hotărîrile pe care le-am adop
tat cu privire la renunțarea cu
desăvîrșire la credite trebuie să
fie bine înțelese de către toate sec
toarele de activitate. Economia
noastră națională dispune astăzi
de mijloace ca să-și asigure dez
voltarea fără a fi nevoie să ape
lăm la credite. De altfel, creditele
s-au dovedit un mijloc de jaf neo
colonialist, pentru că dobînzile —
care au ajuns, la un moment dat,
la peste 20 la sută — au dus la o
creștere rapidă a creditelor, la îm
bogățirea marilor bănci și socie
tăți financiare internaționale și a
altor monopoluri, pe spatele țări

lor în curs de dezvoltare. De aceea, creditele — așa cum s-a de
monstrat — nu constituie un mij
loc, un ajutor pentru dezvoltarea
economiei naționale. Dimpotrivă,
ele au devenit o povară. Dar, re
pet, este necesar ca, în cel mai
scurt timp, să realizăm condițiile
pentru a lichida complet credite
le. Aceasta înseamnă să realizăm
ex portul.
Nu doresc să mă mai refer Ia
alte prevederi ale planului, pen
tru că sînt bine cunoscute. Aș mai
sublinia numai necesitatea înfăp
tuirii în mai bune condiții a pre
vederilor privind sistemul de re
tribuție în acord global, de aplica
re fermă a programelor stabilite
privind cointeresarea materială a
proprietarilor și producătorilor,
pe baza rezultatelor muncii.
Avem un sistem de retribuție
bine pus la punct ; avem princi
pii clare și un raport bun între
veniturile mari și veniturile mici,
și posibilitatea ca, pe baza mun
cii, să se poată realiza venituri mai
mari, dar numai pe baza rezultate
lor muncii. Noi vom acționa cu
toată hotărîrea împotriva oricăror
forme de a realiza venituri fără
muncă, și, cu atît mai mult, nu
vom admite în nici un fel reali
zarea de venituri pe seama ex
ploatării muncii altora. Deci, prin
munca proprie se pot realiza
venituri mai mari decît cele sta
bilite pentru diferite activități —
și avem multe sectoare, mulți oa
meni ai muncii care realizează
asemenea venituri. însă trebuie să
spunem deschis că mai sînt unele
locuri unde se încearcă să se in
terpreteze în mod nejust prevede
rile legilor și să se creeze posibi
lități de a avea unele venituri care
nu sînt neapărat rezultate ale
muncii depuse. Atrag' atenția că
avem răspunderea în fața poporu
lui să aplicăm în mod corespun
zător legile și principiile în toate
domeniile, inclusiv în ce privește
retribuția. Legile prevăd posibili
tatea să se cîștige mai mult prin
muncă, nu prin tot felul de forme
care se mai pot găsi pentru a rea
liza venituri fără muncă. Trebuie
să înțelegem că în toate sectoare
le este necesar să facem totul ca
retribuția, principiile echității so
cialiste să se aplice neabătut !
Sîntem o societate a muncii și
trebuie să avem permanent în ve
dere că bază dezvoltării societății
noastre o reprezintă activitatea
productivă, munca complexă în
toate domeniile. Cînd vorbim de
muncă avem în vedere și munca
materială umană și munca inte
lectuală, cu atît mai mult cu cît
știința devine astăzi un factor ho
tărîtor al producției, fără de care
nu se poate concepe progresul.
Deci, vorbind de muncă în com
plexitatea ei, trebuie să aplicăm
ferm principiile socialiste de
cointeresare materială în raport cu
munca, cu calitatea muncii, por
nind de la faptul că numai așa
vom asigura ca, într-adevăr, socie
tatea noastră socialistă să înfăp
tuiască neabătut principiile socia
lismului științific în toate dome
niile de activitate. (Aplauze puter
nice. îndelungate).
Stimați tovarăși,
înfăptuirea tuturor programe
lor, a planului pe acest an și a
planului pe anul viitor
impune
perfecționarea în continuare a pla
nificării și conducerii întregii acti
vități economico-sociale.
Noi am dezvoltat puternic for
mele democratice de conducere,
am realizat un cadru larg — de la
unitățile economice și sociale pînă
la organismele centrale. însăși
plenara noastră comună, a Consi
liului Național al Oamenilor Mun
cii și a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, con
stituie expresia democrației muncitorești-revoluționare, a participă
rii tuturor categoriilor sociale, a
oamenilor muncii, a întregului po
por la conducerea tuturor sectoa
relor, Ia elaborarea și înfăptuirea
politicii interne și externe a pa
triei noastre.
Acum hotărîtor este să asigurăm
buna funcționare a tuturor acestor
organisme democratice, să facem
ca toate consiliile, de jos pînă sus —
inclusiv consiliile naționale, Consi
liul Suprem al Dezvoltării — să-și
îndeplinească în cele mai bune
condiții rolul pe care îl au in sec
toarele lor de activitate. Să facem
astfel încît adunările generale ale
oamenilor muncii, ale proprietari
lor și producătorilor, să dezbată și
să-și asume deplina răspundere în
desfășurarea activității în între
prinderile unde lucrează, în buna
gestionare a proprietății care le-a
fost încredințată spre administrare
și dezvoltare.
în același timp trebuie ca. în
raport cu experiența, cu practica,

cu condițiile noii etape în care ne
aflăm, să perfecționăm continuu
formele de conducere și de plani
ficare ale întregii activități. Am
trecut ferm la aplicarea în viață a
prevederilor legii privind întoc
mirea planului pe centrale, ca
unități de bază și trebuie ca, în
mod corespunzător, consiliile de
conducere ale centralelor să-și în
deplinească în cele mai bune con
diții rolul pe care îl au, de întoc
mire a planurilor pe unități. De
fapt, unitatea trebuie considerată
ca veriga de bază a activității
economico-sociale. Acolo se hotă
răște, pînă Ia urmă, realizarea sau
nerealizarea planului. Considerăm
însă centrala ca unitate economică
ce funcționează pe principiul auto
conducerii și autogestiunii și, deci,
ea trebuie să-și îndeplinească în
cele mai bune condiții rolul său,
atît în întocmirea planului, cît și
în asigurarea îndeplinirii lui, în
realizarea exportului, a contrac
telor la export. Dacă pentru pro
ducția în țară trebuie să se por
nească de la necesitatea realizării
acelor producții de care societa
tea are nevoie — și contractele
trebuie să țină seama de aceasta
— în ce privește exportul, pornind
de la capacitățile de producție ale
unității, trebuie să se contracteze
acele produse care asigură valori
ficarea cea mai bună a materiilor
prime și a muncii, în raport cu ca
pacitățile și posibilitățile de reali
zare a unităților din centrală.
Dar centrala nu trebuie să aștepte
ca cineva să-i asigure contractele.
Desigur, avem întreprinderi de co
merț exterior — și trebuie să lu
creze strîns cu ele. Avem Minis
terul Comerțului Exterior și Co
operării Economice Internaționale,
el poartă întreaga răspundere pen
tru activitatea de comerț exterior
— dar fiecare centrală trebuie să
înțeleagă că are răspunderea să-și
asigure contractele necesare, nu
numai la intern, ci și la extern,
pentru desfășurarea în bune con
diții a activității.
Am stabilit ca, în perfecționarea
activității de planificare și condu
cere a economiei, să crească rolul
Consiliului Suprem al Dezvoltării
Economice și Sociale, dar mai cu
seamă al Biroului său Executiv în
întocmirea planului și în urmă
rirea realizării lui. în Biroul Exe
cutiv al Consiliului Suprem al
Dezvoltării Economice și Sociale
sînt reprezentate toate sectoarele
de activitate — consiliile de con
ducere ale sectoarelor economice,
dar și sociale. Deci, el reprezintă
organismul cel mai corespunzător
care să elaboreze și programele de
perspectivă — ținînd seama de
necesitățile dezvoltării generale a
țării — dar și planurile cincinale
și planurile anuale. De aici, și
îmbunătățirile pe care le-am adus
în Consiliul Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale, dar mai
cu seamă în organizarea activită
ții sale. Am stabilit ca, de fapt,
comandamentul suprem al econo
miei naționale — ca să spun așa
— să fie Biroul Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și
Sociale, urmînd ca Comitetul de
Stat al Planificării să îndeplinească
funcția de stat major, în mod
concret de secretariat al Biroului
Consiliului Suprem al Dezvoltării,
care să execute lucrările, să ur
mărească, dar și să raporteze și să
prezinte Biroului toate materia
lele. Biroul Consiliului Suprem al
Dezvoltării este acela care hotă
răște planul, măsurile necesare,
inclusiv în ce privește problemele
aprovizionării
tehnico-materiale,
întreaga activitate.
Am discutat pe1 larg că trebuie
să crească rolul Consiliului de
Miniștri, al consiliilor de ramură,
al Biroului Executiv al Consiliu
lui de Miniștri în urmărirea și
realizarea în bune condiții a pla
nului, inclusiv în înfăptuirea mă
surilor de bună aprovizionare
tehnico-materială și a programu
lui de export. De altfel, aceasta
este în concordanță cu prevederile
Constituției, care subliniază în
mod expres răspunderea și rolul
Consiliului de Miniștri în această
direcție. Nu întotdeauna însă lu
crurile s-au desfășurat în mod co
respunzător.
Realizarea măsurilor de perfec
ționare generală a conducerii și
planificării, de dezvoltare — mai
bine-zis —, de bună funcționare
a organismelor democrației noas
tre muncitorești, socialiste, impun
ca o necesitate întărirea controlu
lui în toate sectoarele de activi
tate. Fără un control ferm,
eficace, în toate sectoarele, nu se
poate asigura desfășurarea în
bune condiții a activității. Mă
refer la controlul general al oa

menilor muncii în calitatea lor de
proprietari și producători, la or
ganismele de control pe care le
avem, la controlul financiar-bancar, care are un rol deosebit în
sistemul economiei noastre socia
liste. Am mai discutat aceste pro
bleme ; atrag numai atenția că
este necesar să luăm măsuri
hotărîte pentru perfecționarea ac
tivității tuturor organismelor de
control pe care le avem, inclusiv
a controlului de calitate, pentru
a asigura buna desfășurare a ac
tivității și realizarea în cele mai
bune condiții a planului în toate
domeniile.
Este necesar să crească răspun
derea tuturor organismelor demo
crației noastre socialiste, a tutu
ror cadrelor de partid și de stat
în îndeplinirea răspunderilor care
li s-au încredințat, să fie întări
te disciplina și ordinea în toate
sectoarele de activitate.
Pornind de la rolul conducător
al partidului în întreaga viață economico-socială, este necesară o
îmbunătățire continuă a activită
ții organizațiilor și organelor noas
tre de partid. Trebuie să se în
țeleagă bine — ceea ce am men
ționat nu o dată — că activitatea
de partid se apreciază nu după
ședințe și declarații, ci după fe
lul cum membrii de partid, or
ganizațiile, organele de partid își
îndeplinesc răspunderile în înfăp
tuirea planurilor de dezvoltare economico-socială, de dezvoltare
generală a patriei, după felul în
care întăresc continuu legătura cu
masele populare, cu poporul, asigură unirea tuturor forțelor, a
întregii națiuni într-o direcție uni
că — a înfăptuirii planurilor de
dezvoltare, de ridicare a patriei
noastre pe noi culmi de progres
și civilizație 1
în acest cadru, atrag atenția asupra necesității îmbunătățirii ac
tivității politico-educative, de ri
dicare a nivelului de conștiință
revoluționară, socialistă în toate
domeniile de activitate. Trebuietsă
înțelegem că problemele care se
pun în dezvoltarea patriei noas
tre cer un mod revoluționar de
gîndire și acțiune, un spirit re
voluționar de muncă practică, cer
să se acționeze cu fermitate și
hotărîre pentru lichidarea lipsuri
lor și greșelilor, pentru înlătura
rea a tot ce este vechi și nu mai
corespunde și pentru promovarea
cu îndrăzneală a noului în toate
domeniile de activitate 1 Trebuie
să facem astfel încît partidul nos
tru — ca forță politică conducă
toare — să-și îndeplinească mi
siunea de dinamizator, de centru
vital al întregii activități a na
țiunii noastre socialiste, asigurînd
în acest fel înaintarea fermă a
patriei spre culmile înalte ale so
cialismului
și
comunismului !
(Aplauze puternice, prelungite).
în activitatea politico-educativă,
de formare a conștiinței revolu
ționare socialiste, trebuie să nu
uităm nici un moment necesitatea
perfecționării profesionale, tehni
ce, a ridicării cunoștințelor tutu
ror oamenilor muncii din toate
domeniile, ca o condiție esenția
lă a înfăptuirii în cele mai bune
condiții a tuturor programelor.
Rolul hotărîtor în tot ceea ce am
discutat și în aceste zile, în reali
zarea programelor de dezvoltare
a patriei noastre îl au oamenii, îl
are poporul — și numai în mă
sura în care asigurăm ridicarea
continuă a cunoștințelor profesio
nale, tehnice, științifice, cultura
le. a conștiinței generale vom asigura o activitate fermă, hotărîtă, conștientă în realizarea pro
gramelor de dezvoltare a patriei
noastre. Să facem astfel încît, in
următoarea perioadă a acestui an
și anul viitor, să obținem, și în
acest domeniu, o îmbunătățire
simțitoare a întregii noastre acti
vități !
Dragi tovarăși,
Nu aș dori să mă refer la pro
blemele internaționale. Sînt cu
noscute pozițiile, activitatea inter
națională a partidului și statului
nostru. Viața a demonstrat pe de
plin justețea liniei generale a ac
tivității noastre de dezvoltare a
relațiilor cu toate țările socialis
te, cu toate statele lumii, fără
deosebire de orînduire socială.
Totodată, ea a demonstrat cu pu
tere justețea principiilor de rela
ții intre state bazate pe deplina
egalitate în drepturi, pe respectul
independenței și suveranității na
ționale, pe neamestecul în trebu
rile interne, avantajul reciproc, pe
renunțarea cu desăvîrșire la for
ță și la amenințarea cu forța.
Viața, evenimentele mondiale au
demonstrat, de asemenea, justețea
activității noastre internaționale

pentru dezarmare, pentru pace,
pentru eliminarea rachetelor cu
rază medie de acțiune din Euro
pa, pentru eliminarea pînă în
anul 2000 a tuturor armelor nu
cleare, pentru dezarmarea con
vențională. Trebuie să menționez,
în acest sens, justețea măsurilor
pe care le-am adoptat acum un
an, în cadrul referendumului na
țional, de reducere cu 5 la sută a
cheltuielilor militare și armamen
telor. Aceasta exercită o influență
puternică asupra intensificării lup
tei pentru dezarmare, pentru pace,
pentru o lume fără războaie, a
colaborării pașnice între toate na
țiunile lumii. (Aplauze puternice ;
se scandează
„Ceaușescu —
Pace !“).
în conformitate cu linia gene
rală a politicii noastre internațio
nale, vom acționa și în continuare
pentru a ne aduce contribuția ac
tivă la soluționarea tuturor proble
melor internaționale, inclusiv a
problemelor economice, ale lichi
dării subdezvoltării și instaurării
noii ordini economice interna
ționale.
Vom întări colaborarea cu toate
țările socialiste, cu toate statele lu
mii, fără deosebire de orînduire
socială, cu partidele comuniste și
muncitorești, cu alte partide demo
cratice și progresiste, cu partidele
socialiste, social-democrate, cu toa
te forțele realiste care se pronunță
pentru pace și colaborare interna
țională. Avem ferma convingere
că, acționînd în deplină unitate,
forțele realiste, antiimperialiste,
popoarele de pretutindeni pot să
oprească cursa înarmărilor, să
determine trecerea la dezarmare
nucleară și convențională, să asi
gure triumful păcii pe planeta
noastră !
Putem să asigurăm pe prietenii
noștri, toate popoarele lumii, că
vor avea întotdeauna în România,
în poporul român, un sprijin activ,
un aliat ferm — ca să mă exprim
așa — în lupta pentru o lume a
egalității între toate națiunile, a
păcii internaționale. (Aplauze pu
ternice ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — România, pacea și
prietenia !“).

Stimați tovarăși,
Plenara comună a Consiliului
Național al Oamenilor Muncii și
a Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a adop
tat, în unanimitate, toate docu
mentele înscrise pe ordinea de zi și
care au fost dezbătute. Acum este
necesar să ne întoarcem toți la
locurile de muncă și să trecem de
la vorbe, de la declarații la acti
vitatea practică. Oricît de frumoa
se ar fi discuțiile, declarațiile,
hotărîrile, ele capătă valoare pumai în măsura în care sînt rea
lizate în viață. Hotărîtor acum
este, tovarăși, să trecem la activi
tatea practică ! De aceea, am și
hotărît să scurtăm puțin discuțiile
noastre, am vrut să subliniem,
prin aceasta, că trebuie să discu
tăm mai puțin și să facem mai
mult ! (Aplauze puternice ; so
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“).
în toamna acestui an va avea
loc Conferința Națională. La sfîrșitul anului vom aniversa ' 40 de
ani de la proclamarea Republicii
în patria noastră. Trebuie să ac
ționăm în așa fel încît toate uni
tățile, toate sectoarele să se pre
zinte la Conferința Națională și la
a 40-a aniversare a Republicii cu
realizarea planurilor și chiar cu
depășirea lor într-o serie de do
menii de activitate.
Dispunem de tot ce este necesar
în această privință — și aș dori
să exprim convingerea că toți oa
menii muncii, toate consiliile de
conducere, Consiliul Național al
Oamenilor Muncii și Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și
Sociale se vor angaja cu toată
hotărîrea în realizarea acestor
obiective.
Cu această convingere vă doresc
tuturor și urez tuturor oamenilor
muncii succese în realizarea în cele
mai bune condiții a planului pe
acest an și a întregului cincinal,
multă sănătate și fericire !
Spor'la muncă, tovarăși! (Aplauze și urale puternice; se scan
dează îndelung : „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu — România, stima
noastră și mindria !“, „Ceaușescu
— pace !“. Intr-o atmosferă de
puternică însuflețire și de strînsă
unitate, toți cei prezenți în sală
ovaționează și aclamă îndelung
pentru Partidul Comunist Român
— forța politică conducătoare a
întregii națiuni — pentru secreta
rul general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU!).
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de la începerea recoltării
îndeosebi in zonele din sudul și vestul țârii orzul a
ajuns în stadiul de recoltare. De altfel in multe locuri
din județele Olt, Dolj, Giurgiu, Călărași și Ialomița in
zilele trecute începuse secerișul, lucrare 'întreruptă
temporar de ploile căzute in ultima perioadă de timp.
Se urmărește acum, și trebuie să se urmărească pre
tutindeni, fiecare lan, fiecare parcelă pentru ca, pe
măsura zvintârii orzului, să se treacă cu toate forțele
la recoltare, asigurindu-se in același timp transportul
și inmagazinarea producției imediat ce este recoltată.
Cerința esențială este ca organizarea muncii să se
facă pretutindeni cit mai temeinic, asigurindu-se in
fiecare unitate agricolă desfășurarea lucrărilor in flux
- recoltarea, transportul și depozitarea orzului, balotarea și transportul paielor, executarea arăturilor și
insămințarea in cel mult 24 de ore de la stringerea

producției, o culturilor duble. Subliniem in acest sens
cerințo majoră ca in fiecare unitate ogricolă să se
asigure - după eliberarea de paie o terenurilor executarea in cel mai scurt timp posibil □ tuturor
lucrărilor necesare pentru insămințareo rapidă o su
prafețelor respective cu culturile duble prevăzute in
planul fiecărei unități agricole.
Pentru bunul mers al lucrărilor - de la seceriș
pinâ la insămințarea culturilor duble - întreaga acti
vitate trebuie să se desfășoare sub supravegherea
permanentă o cadrelor de conducere din unități, a șe
filor de fermă și o celorlalți specialiști, astfel incit să
se asigure scurtarea la maximum a perioadei de recol
tare și executarea corectă a tuturor lucrărilor, condiții
esențiale pentru evitarea cu desăvirșire o pierderilor
de producție.

ialomița început bun
In Cimpia Bărăganului ialomițean
a început secerișul orzului de pe cele
24 200 hectare, lucrare ce deschide
campania de recoltare a cerealelor
păioase. Primii care au intrat cu
combinele in lanuri au fost mecani
zatorii din consiliile unice agroindus
triale Urziceni, Andrășești, Cosimbești, Făcăeni, Țăndărei,
- - • Balaciu,
■ •
Condeești și Sinești. Cele mai mari
suprafețe au fost recoltate din pri
ma zi de cooperativele
" ' agricole din
Urziceni, Ciocirlia. Manasia, Bucu,
Gheorghe Lazăr și Vlădeni. La C.A.P.
Urziceni, cele 5 Glorii au recoltat
pe parcursul primei zile cite 6.5
hectare fiecare, răminînd de strins
recolta doar de pe 12 hectare din
cele 50 ha cultivate. La această uni
tate, imediat după combine au in
trat în acțiune presele de balotat
dotate cu tirișuri. Pe solele elibe
rate de paie s-a trecut de îndată
la pregătirea terenului pentru in
sămințarea culturilor duble.
Prin măsurile întreprinse de co
mandamentul județean pentru agri
cultură, a căror aplicare se urmă
rește cu rigurozitate. în nici o uni
tate agricolă stringerea și depozi
tarea producției de orz nu va de-

păși trei zile și jumătate. Dacă acum se recoltează orzul in sud-vestul județului și pe solele cu sol ni
sipos, lucrarea se va extinde incepind de miine in toate unitățile agricole ialomițene.
Pretutindeni, activitatea a fost or
ganizată pentru a se desfășura în
flux. Modulele organizate la arii aii
în componență combine, mijloace
pentru transportul producției la ba
zele de recepție, prese de balotat
dotate cu tirișuri, discuri și semă
nători pentru insămințarea culturi
lor duble.
La C.A.P. Ciocirlia, unitate care
a recoltat in prima zi 50 la sută
din cele 105 ha de orz cultivate, am
putut vedea modul in care asisten
ța tehnică intră în acțiune de cite
ori este nevoie. Atelierul mobil este
dotat cu piese de schimb, aparat de
sudură și forjă, avind cei mâi buni
mecanici de atelier, care înlătură cu
operativitate defecțiunile destul de
rare care se .ivesc. Aprovizionarea
cu carburanți se face direct in
cimp. iar tuturor participanților la
campanie unitatea le asigură hra
nă caldă. De altfel, aceste măsuri,
menite să susțină bunul mers al

campaniei, au fost luate In toate
întreprinderile agricole de stat și
cooperativele agricole de producție.
Pentru ca întreaga recoltă să fie
strinsă fără să se piardă nici un
bob, combinele sînt reglate de 3—4
ori pe zi, in funcție de umiditatea
lanurilor, specialiștii din unități
avind răspunderi riguroase In acest
sens. O atenție deosebită se acordă
etanșeizării mijloacelor de trans
port, stabilindu-se traseele pe care
trebuie să circule de la arii la bazele de recepție.
De modul în care se face preluarea producției ne-am convins la
baza de recepție Urziceni, unde, prin
organizarea ireproșabilă a efectuă'
rii rapide a analizelor de labora
tor și descărcarea cu mijloace me
canice a autocamioanelor și remor
cilor, timpul de staționare nu a
depășit 15—20 minute. Fiecare uni
tate are aici locurile de depozitare
stabilite și atunci cind este cazul
orzul cu umiditate mai mare este
descărcat și solarizat pe piste speci al amenajate.

recolta la adăpost!
tabe intr-un adevărat flux continuu,
în acest angrenaj fiecare rotiță func
ționa perfect, începind cu recoltarea,
transportatul și depozitarea și pinâ
la arăturile pentru cultura a Il-a.
Modul cum s-a lucrat in această pri
mă zi certifică realizarea in final a
angajamentelor asumate.
Sub aceeași fermă hotărire de
a încheia recoltatul orzului intr-un
timp cit mai scurt se desfășura
activitatea și in celelalte zone stră
bătute din județ, și anume la Fun
dulea, Sărulești, Lehliu, o atenție
maximă acordîndu-se evitării orică
rei risipe, stringerii cu grijă a fiecă
rui bob din recolta ce se prezintă
cu adevărat foarte bună.

Mihail DUMITRESCU
corespondentul „Scinteii''

torul trustului jude
țean S.M.A.. cu sirma
și sfoara livrate pinâ
aoum se pot string®
paiele doar de pe 55
la sută din suprafața
prevăzută, ceea oe în
seamnă că dacă nu se
va acționa energic
pentru rezolvarea pro
blemei 25 000 de hec
tare cu culturi duble
nu vor putea fi insâmințate.
Din analiza modului
în care au fost livrate
aceste materiale re
zultă diferențe mari
intre județe din zona
I. care incep primele
secerișul și insâmințarea, ceea ce denotă
o distribuire defec
tuoasă. In timp ce la .
Constanța și Giurgiu
au fost asigurate in
totalitate
cantitățile
stabilite prin plan, la
Teleorman. Călărași,
Brăila și Dolj s-au li
vrat intre 50 și 70 la
sută din necesar. , Aceasta din cauza neurmăririi de către di
recția de specialitate,
din Ministerul Agri. culturii a distribuirii
echitabile intre jude
țe, pentru a se asigu
ra prioritate județelor
care incep primele se
cerișul. „ Ne-am gindit din timp să elimi

năm din activitatea.
de aprovizionare astfel de situații — ne
spune tovarășul Alexandru Bijică. director in Direcția generală de aprovizionare
.
tehnico-materialâ din
Ministerul Agriculturii. Dar, cu toate in
sistențele
noastre,
furnizorii — intreprinderile de profil
din Galați, Cimpia
Turzii, Beclean și Bu
zău — n-au înțeles că
aceste materiale cu
consum sezonier tre
buie produse inainte,
și nu in sezonul lu
crărilor
respective.
Din această cauză acum s-au acumulat
restanțe
importante.
Este o 'situație ce im
pune ca organele tu
telare ale întreprin
derilor amintite să acționeze de urgență in
vederea producerii Și
livrării operative a
materialelor
pentru
presele de balotat. în
același timp, este ne
cesar să se aibă în
vedere
desfășurarea
unei activități ritmioe
pentru a se evita cu
desăvirșire golurile in
aprovizionarea cu ma
terialele respective.

L. CIUBOTARU

OAMENI AlMUNCII DIN AGRICULTURĂ!

—---------

folosiți din plin toate mijloacele mecanice, în fiecare zi și oră
bune de lucru, pentru a strînge și pune la adăpost in timp cit mai

scurt și fără pierderi intreaga recolta de cereale păioase!
____
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De la debitarea unei table de zeci de metri, pină la grefa genetică
ce modifică universul ereditar, totul necesită măsurători. Nu se poate
concepe astăzi o activitate productivă, de ceroetare științifică sau teh
nologică, intr-un domeniu sau altul, care să nu utilizeze acel tip specific
de informație pe care il conțin rezultatele măsurătorilor, in același timp,
se apreciaza că dezvoltarea științei și tennicii este strins legata de creș
terea preciziei măsurătorilor. Mai mult chiar, există certitudinea că cel
puțin jumătate din cercetările din domeniile fundamentale ale științei
pentru care in ultimele doua decenii s-au acordat premii Nobel nu ar
li fost posibile fără producerea in acest răstimp a unor prolunde pro
grese și restructurări in tehnologiile de măsurare.
Cu ce și cu cită precizie se fac astăzi măsurătorile in economia na
țională ? Iată subiectul investigației noastre la institutul național de me
trologie — unitate de cercetare a cărei sarcină principală este tocmai grija
pentru calitatea instrumentelor care măsoara... calitatea.
Deși se numără printre cele mai
vechi instituții de cercetare din țara
noastră — originile activității de
metrologie coborind in secolul tre
cut. chiar pe vremea lui Cuza — se
poate spune că activitatea Institutu
lui național de metrologie poartă
amprenta inconfundabilă a tinereții.
Poate că niciunde in afara unui
laborator metrologic dorința de per
fecțiune și exactitate nu este trăită
mai intens. Metrul, kilogramul, se
cunda, gradul, voltul, amperul și
alte zeci de unități de măsură cu
care operează civilizația tehnică con
temporană au cîștigat aici, prin ne
contenite strădanii, precizii impre
sionante. la care abaterile de unu
pe un milion sau chiar unu pe un
miliard au devenit nesatisfăcătoare.
— Și este normal să fie așa. ne
spune ing. Ion Iscrulescu, direc
torul institutului. Solicitările indus
triei in ce privește precizia măsură
rilor au crescut vertiginos. în do
meniul prelucrării metalului, bună
oară. există astăzi mașini-unelte
echipate cu lasere care măsoară
abateri de la cotele de prelucrare de
ordinul zecilor de microni. In aceste
condiții este normal ca aparatura
noastră etalon care o calibrează și
verifică pe cea din industrie să aibă
precizii cu cel puțin unul sau două
ordine de mărime mai mare. Cerin
țele industriei, ale economiei In
general, constituie, după cum se
vede, pentru metrologie elementul
propulsor al creșterii preciziei de
măsurare a unor mărimi fizice.
— Care este domeniul de măsu
rare cu evoluția cea mai spectacu
loasă din punctul de vedere al pre
ciziei ?
— Fenomenul este general și cu
prinde practic toate unitățile de mă

riți să adauge efortul lor propriu și
inițiativele personale, astfel incit
fiecare bob de orz să ajungă la timp
la adăpost.

Sîrmu pentru balotat, nu pentru
...îngrădirea activității combinelor

Concomitent cu se
cerișul cerealelor pă
ioase trebuie insămințate mari suprafe
țe cu culturi duble.
Or, in această privin
ță, a eliberării
- • rapide
. •'
de paie a terenurilor,
există și la această
oră serioase neajun
suri in ce privește asigurarea cu materia
le pentru presele de
balotat. La 20 iunie,
Mihai VISOIU
restanțele înregistrau
corespondentul „Scinteii
cote ridicate: I2 577
tone sîrmă. și 400 tone
1
sfoară. Ne vom referi la situația din
județul Călărași, intrucit aici se face> resimțită cel mai acut
;
lipsa acestor materia
le : față de graficele
la zi n-au fost asigu
La toate lanurile străbătute am rate 492 tone de sîr
văzut materializate măsurile stabi mă și 100 tone de
lite de comandamentul județean al sfoară. Potrivit pro
agriculturii menite' să facă din a- gramului
campaniei,
ceastă campanie un adevărat model mașinile de adunat și
de organizare, de exigență și înaltă căpițat urmează să
răspundere. Astfel, combinele sînt strîngâ paiele de pe
constituite in formații, de lucru în 18 900 hectare, iar pre
module de 2—4. fiind asigurate la sele de balotat de pe
fiecare modul mijloacele de trânșl- 58 100 hectare. Capa
port necesare, incit intreaga canti- citatea, de lucru a atate recoltată să fie imediat trans cestora din urmă de
portată , in bazele de recepție. La pinde insă de asigura
aceste baze, așa cum am putut con rea materialelor pen
stata la fața locului la Lehliu și Dor tru presele de balotat.
Mărunt, au fost amenajate piste de După cum ne infor
solarizare pentru ca. in cazul in mează tovarășul Con
care orzul depășește 17 la sută umi- stantin Șandru, direc-

călărași Fără întârziere
De mai bine de o săptămină. In
unitățile agricole din județul Călă
rași au început „sondajele" în la
nurile de orz întinse pe aproape
29 000 hectare, astfel incit recoltarea
să poată începe la timp și fără pier
deri. Duminică la prinz, in citeva
unități agricole, printre care între
prinderile agricole de stat Jegălia și
Dragalina, precum și cooperativele
agricole Borcea I, Unirea și Roseți,
combinele au intrat in lanuri. De du
minică noaptea și pină marți dimi
neața a plouat zdravăn în sud-estul
Bărăganului, o ploaie binevenită
pentru culturile prășitoare, dar care
a intrerupt recoltarea orzului.
In dimineața zilei de miercuri, 24
iunie, pe măsură ce lanurile se zvîntau, combinele — toate aliniate in
taberele de cimp pe poziție de ple
care — au intrat in lanuri. Secerișul
a început în mai multe locuri din
județ. în unitățile agricole specia
liștii sînt prezenți permanent la fața
locului în lanuri. Cind constată că
umiditatea scade, dau semnalul de
începere a secerișului. La Lehliu,
.Sărulești, Fundulea, Frăsinet, Perișoru se lucrează din plin cu toate
forțele. Aflați in consiliul unic agro
industrial Ulmeni am constatat că
se muncește din plin la stringerea
recoltei. Cei peste 100 mecanizatori
au intrat în lanurile de orz, întinse
aici pe mai bine de 3 500 hectare.
Organizatorul de partid Costache
Tănase, aflat alături de specialiștii
unităților agricole în cimp, ne spu
nea că deviza unanimă a lucrători
lor ogoarelor este „orzul recoltat în
trei zile bune de lucru". Și după
cum era organizată întreaga activi-

ditate. avind în vedere că recoltarea
se face imediat ce plantele au ajuns
la coacere in pirg. să poată fi uscat
și recepționat la umiditatea necesa
ră. Peste tot aceste măsuri se res
pectă întocmai, oamenii fiind hotă-

sură fundamentale, precum și cele
derivate din acestea. Mă rezum la
un singur exemplu extrem de su
gestiv. cel al măsurătorilor de timpfrecvență. In mai puțin de șase de
cenii. exactitatea etaloanelor pri
mare. răspunzind unor stringente
cerințe ale utilizatorilor, a crescut
de la 10-4 la IO-14, adică de zece mi
liarde de ori. In anii ’60 de pildă,
orologiul cu cuarț cu o precizie de
IO-6, ce constituia pe atunci etalonul
nostru național pentru măsurarea
timpului, satisfăcea nevoia de pre
cizie a economiei. Astăzi utilizăm
maserul cu hidrogen (precizie IO-1')
realizat de colegii noștri de la Cen
trul național de fizică — Măgurele.
Putem afirma că. in momentul • de
față, rezerva de precizie a etaloane
lor noastre naționale, precum și
exactitatea aparatelor șl instalațiilor
auxiliare sint suficient de mari pen
tru orice solicitare din partea eco
nomiei.
— Ați folosit expresia „rezerva de
precizie", vreți să fiți mai explicit?
— Cu deosebire in ultimele dece
nii. asistăm la o creștere neîntre
ruptă a preciziilor de măsurare soli
citate de diverși beneficiari. Aseme
nea precizii maxime de măsurare
pot fi atinse însă numai de etaloanele cele mai perfecționate, deți
nute. de regulă, de institutele na
ționale de metrologie. Acestea nu
pot și nici nu sint utilizate in mă
surători uzuale, servind exclusiv
pentru reproducerea, conservarea și
transmiterea unităților de măsură,
cu alte cuvinte pentru etalonarea
celor mai precise mijloace utilizate
in măsurători. In consecință, măsu
rătorile curente din orioe domeniu
se realizează cu mijloace de măsu
rare care au in mod inevitabil o
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precizie mai scăzută, de regulă, de
cel puțin 2—3 ori față de precizia
etaloanelor care servesc drept re
ferință. Diferența dintre precizia
dată de posibilitățile-limită pentru
un moment dat și precizia maximă
solicitată se numește „rezerva de
precizie".
— Din cele spuse putem deduce că
in situația cind „rezerva de preci
zie" scade sub o anumită limită cri
tică este posibil să apară o „criză
a preciziei".
— Pe plan mondial chiar au și

în confruntare
creatoare cu
periuțele economiei,
avut loc in unele domenii de măsu
rare asemenea „crize ale preciziei".
Ele se datorează, in principal, faptu
lui că evoluția in timp a celor doi
factori care determină „rezerva de
precizie" — posibilitățile metrologiei
și solicitările economiei — se su
pune unor legități diferite. „Posibi
litățile" sint dependente, in princi
pal, de rata progresului științific și
tehnologic în domeniul strict al me
trologiei, pe cind „solicitările" de
pind de evoluția unor domenii ale
economiei in care progresul și efici
enta activității sint strict condițio
nate de precizia măsurărilor. Nu
este de mirare că. in ultimele de
cenii, oele mai importante creșteri
ale „solicitărilor" au venit din do
menii ale tehnicii „de virf" : aerospațială. nucleară, genetică, contro
lul ecosistemelor etc., si tocmai în
aceste sectoare de activitate pot
apărea „crize ale preciziei".
Firește, puteți întreba cum pot fi
ele depășite ? In primul rind prin
cercetări metrologice care să ridice
gradul de precizie al etaloanelor de
măsurare. în al doilea rînd prin
evaluarea corectă, extrem de critică

Panoul fruntașilor pe cinci luni
Continuăm să publicăm rezultatele obținute In întrecerea socialistă
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din intreprinderi in
dustriale. construcții, transporturi, unități agricole, circulația mărfu
rilor. precum si din domeniul prestărilor de servicii.
Ca urmare a rezultatelor obținute in cele cinci luni care au trecut
din acest an si a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor
prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 31 mai
pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI ELECTRICE PE BAZA
DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electrocentrale Galați, cu 568,1 puncte.
Locul II : întreprinderea electrocentrale Arad, cu 521.5 puncte.
Locul III : întreprinderea electrocentrale Timișoara, cu 373,6
puncte.
ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE
ȘI PREPARARE
A MINEREURILOR
Locul I : Mina Fundu Moldovei,
județul Suceava, cu 1 067.4 puncte.
Locul II : Cariera minieră Vețel.
județul
Hunedoara, cu 1 011.3
puncte.
. Locul III : Mina Turț, județul
Satu Mare, cu 969.6 puncte.
IN INDUSTRIA DE MAȘINI
SI UTILAJE ELECTRICE.
MOTOARE ȘI MATERIALE
ELECTROTEHNICE
Locul I : Întreprinderea de frigi
dere Găești, județul Dîmbovița, cu
728,8 puncte.
Locul II : întreprinderea de mo
toare electrice Pitești, cu 551,3
puncte.
Locul III : întreprinderea „Electrotimiș" Timișoara, cu 119,5 punc
te.
ÎN DOMENIUL
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI
— ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de repa
rații utilaj minier Tirgu Jiu — Mi
nisterul Minelor, Petrolului si Geo
logiei — cu 796 puncte.
Locul II : întreprinderea meca
nică de reparații auto și utilaje de
transport Baia Mare — Ministerul
Transporturilor și Telecomunica
țiilor — cu 75.3,5 puncte.
Locul III : întreprinderea de uti
laje grele pentru construcții Bucu
rești — .Ministerul Agriculturii —
cu 751,5 puncte.
ÎN INDUSTRIA
PRELUCRĂRII LEMNULUI
Locul I : întreprinderea de pro
duse lemn mobilă București, cu
528.3 puncte.
Locul II : întreprinderea de mo
bilă. tapițerie, produse de tapițerie
Mizil, județul Prahova, cu 202,2
puncte.
ÎN INDUSTRIA TEXTILA — LÎNA
Locul I : întreprinderea de stofe
„Dorobanțul" Ploiești, cu 998,2
puncte.
Locul II : întreprinderea „Liber
tatea" Sibiu, cu 680.1 puncte.
Locul III : întreprinderea „Postăvăria Română" București, cu
480.7 puncte.
ÎN DOMENIUL
INDUSTRIALIZĂRII LAPTELUI
Locul I : întreprinderea de in
dustrializare a laptelui Ialomița, cu
628.3 puncte.
Locul II : întreprinderea de in
dustrializare a laptelui Teleorman,
cu 356,4 puncte.
ÎNTREPRINDERI AGRICOLE
DE STAT CU PROFIL
ZOOTEHNIC
Locul I : Întreprinderea agricolă
de stat Alexandria, cu 791,1 puncte.
Locul II : întreprinderea agrico
lă de stat Liebling, județul Timiș,
cu 692,8 puncte.
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTULUI SPECIALIZAT
PENTRU AGRICULTURA
Locul I : întreprinderea de trans
port specializat pentru agricultură
Buzău, cu 845,6 puncte.
Locul II: întreprinderea de trans
port specializat pentru agricultu
ră Brăila, cu 837,1 puncte.
Locul III : întreprinderea de

transport specializat pentru agri
cultură Bihor, cu 672,4 puncte.
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR
FEROVIARE - DEPOURI
DE CALE FERATA
Locul I : Depoul de cale ferată
Sibiu, cu 189,6 puncte.
Locul II : Depoul de cale ferată
Craiova, cu 177.5 puncte.
Locul III : Depoul de cale ferată
Timișoara, cu 150.1 puncte.
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR AUTO
Locul I :
întreprinderea de
transporturi auto Mureș, cu 462,4
puncte.
Locul II : întreprinderea de
transporturi auto Gorj, cu 440,5
puncte.
Locul III : întreprinderea de
transporturi auto Caraș-Șeverin,
cu 401,8 puncte.
ÎN DOMENIUL POȘTELOR
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR
Locul I : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Giurgiu,
cu 425.7 puncte.
Locul II : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Vaslui, cu
382,6 puncte.
Locul III : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Neamț, cu
380,4 puncte.
ÎN DOMENIUL
COMERȚULUI INTERIOR —
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE
CU RIDICATA
Locul I : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru textile, în
călțăminte Gaiați. cu 244,6 puncte.
Locul II : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri alimentare Tîrgoviște. cu 240,1
puncte.
Locul III : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri
metalochimice Timișoara, cu 229,4
puncte.
ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea balneo
climaterică Sovata, județul Mureș,
cu 282 puncte.
Locul II : Centrala de turism
O.N.T. „Litoral", cu 250,4 puncte.
Locul III : Întreprinderea hotel
„Intercontinental" București, cu
207 puncte.
ÎN DOMENIUL
GOSPODĂRIEI COMUNALE
Locul I : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și locativă Vaslui, cu 1 231,9 puncte.
Locul II : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și
locativă Botoșani, cu 1 216,1 puncte.
Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și
locativă Vrancea, cu 1 073.2 puncte.
ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTA.I
AL CONSILIILOR POPULARE
Locul I : întreprinderea antre
priză de construcții montaj Vilcca,
cu 842.6 puncte.
Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții montat Ar
geș. cu 650,5 puncte.
Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții montaj Mu
reș, cu 409,8 puncte.
IN COOPERAȚIA
MEȘTEȘUGĂREASCA
Locul I : Uniunea județeană a
cooperativelor meșteșugărești Con
stanța, cu 682 puncte.
Locul II : Uniunea județeană a
cooperativelor meșteșugărești Să
laj, cu 626,4 puncte.
Locul III : Uniunea județeană a
cooperativelor meșteșugărești Su
ceava, cu 597,4 puncte.
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a nevoilor reale de precizie ale be
numai cîtorva laboratoare naționale
neficiarilor. S-au elaborat, in acest
de metrologie de cel mai inalt ni
sens, metode obiective de determi
vel. Se cere să se achiziționeze si
nare a preciziilor optime pentru di
să se proceseze informații de măsu
verse aplicații, mergindu-se chiar ia
rare cu fluxuri de milioane de biți
elaborarea unui mtreg sistem ci
pe secundă. Este nevoie, in nu puține
bernetic de gestionare și. implicit,
cazuri, ca informația de măsurare să
alocare a preciziilor de măsurare. , se extragă din semnale, in cadrul
Ceea ce aș vrea să subliniez este că
cărora zgomotele de fond sînt de
„rezerva de precizie" în economia
mii de ori mai intense decit sem
noastră națională este astăzi sufici
nalul util. Se poate spune, așadar,
ent de mare in toate sectoarele de
că asistăm la un efort conjugat și
activitate și in orice domeniu al
impresionant prin proporții, pentru
măsurărilor.
ca, așa cum afirma în urmă cu 350

CU CE PRECIZIE
MĂSURĂM?
Această mare deschidere a metro
logiei spre problemele practice ale
economiei face ca în institut să se
perinde zilnic zeci și zeci de delegați
de Ia intreprinderi din țară, să se
întrețină un permanent dialog pen
tru difuzarea sistematică a informa
țiilor. Dr. inginer Wiener Ulrich,
șef de secție la Institutul național
de metrologie, este un colaborator
plin de solicitudine, care înțelege că
știința înseamnă nu acumularea ste
rilă a unor cunoștințe, ci schimb de
idei și cooperare. Cum se realizează
aceste cerințe in economia noastră
națională ?
— Zilnic, in lume 6e efectuează
citeva miliarde de măsurători, ne
spune interlocutorul. Conducerea
celor mai diverse tipuri de sisteme,
dezvoltarea extensivă și intensivă a
cercetării științifice, gospodărirea re
surselor reclamă măsurători. Dar
poate și mai spectaculoasă decit dez
voltarea cantitativă este dezvoltarea
calitativă a măsurărilor. Se pretin
de astăzi să se măsoare in mod cu
rent, in aplicații industriale sau pe
teren, mărimi cu exactități care, cu
10—15 ani în urmă, erau accesibile

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA
SOCIALISTĂ

de ani Galileo Galilei : „Să măsurăm
tot ce se poate măsura și să facem
să devină măsurabil și ceea ce nu
se poate incă măsura !“
— Tabloul prezentat este lntr-adevăr impresionant. V-am ruga, to
tuși. să-1 completați cu citeva as
pecte desprinse din activitatea din
tara noastră.
— Ceea ce se tntimplă in econo
mia națională nu este departe de
cele arătate mai sus. In momentul
de fată, in economia țării sînt im
plantate si funcționează circa 23
milioane aparate si sisteme de mă
surare. Fiecare din aceste aparate
face un singur tip de măsurătoare.
Fără existența acestora practic ar
fi imposibilă conducerea proceselor
industriale, și nu numai a acestora,
Ele condiționează, tn final, calitatea
Si fiabilitatea tuturor produselor,
serviciilor si diverselor activități
tehnice și științifice.
— In ce fel Institutul național de
metrologie este implicat în exploa
tarea și întreținerea acestui imens
parc de aparate de măsură și control
din economie ?
— Nimic din ceea ce ține de apa

ratura sau de sistemele de măsura
re din economia națională nu se face
in afara noastră. Participăm în mod
direct la activitățile de omologare a
fiecărui nou tip de aparat de mă
sură. Institutul realizează ceea oe
se numește încercarea metrologica
de stat, in care se efectuează probe
complete și incercări de fiabilitate
pentru fiecare aparat ce urmează să
intre in fabricație, probe de fiabili
tate care uneori durează și un an ae
zile.
Răspunderea cea mai mare o avem
însă în ceea ce privește menține
rea preciziei parcului național de
mijloace de măsurare. Nu este vorba
de întreținere, aceasta se efectuează
în laboratoarele metrologice din in
treprinderi. ci de operații mult mai
complicate ce presupun recalibrări
și aducerea aparatelor la noi pa
rametri de calitate. Este o activita
te laborioasă, instituită intr-un sis
tem piramidal, in virf situindu-se.
pentru fiecare tip de măsurare, eta
lonul național. Institutul transmite,
periodic, unitățile de măsură in la
boratoarele metrologice teritoriale
pentru caiibrarea etaloanelor exis
tente aici. Cu aceste etaloane se ve
rifică etaloanele laboratoarelor me
trologice din economie autorizate de
inspecția metrologică de stat. Aces
tea, la rîndul lor. dețin citeva sute
de mii de etaloane de lucru care
fac verificarea tuturor mijloacelor de
măsurare existente in economie.
— Pentru ce este necesar un asemenea sistem de asigurare in
trepte a calității măsurărilor ?
— Face parte din așarnumitul
„sistem de garanții metrologice",
determinat de necesitatea ca toate
măsurările. în special cele care
sînt hotărîtoare pentru asigurarea
calității produselor, pentru controlul
funcționării unor instalații, pentru
schimbul de bunuri etc., să se rea
lizeze in condiții de uniformitate și
exactitate corespunzător cerințelor,
care să se poată controla atit la nivel
national, cit și. după caz. la nivel
internațional. Rigorile acestor cerin
țe pot fi ilustrate prin numeroa
se exemple. Mă voi rezuma la unul
singur. In sistemele de asigurare a
calității din toate țările, inclusiv
tn țara noastră, este din ce tn ce
mai des folosit termenul de trasabilitate a măsurărilor efectuate in pro
cesul de producție la un sistem na

țional de etaloane. Este exact ceea
oe se intimplă la noi prin sistemul
piramidal de verificare și etalonare
periodică a mijloacelor de măsura
re. Sint tot mai numeroși astăzi be
neficiarii care pretind producători
lor. cu deosebire celor din in
dustria aerospatială. nucleară etc., o
asemenea condiție, care să le asigu
re garanțiile necesare că mijloacele
de măsurare utilizate vor fi re
glate. reparate sau, după caz. în
locuite inainte de a-și pierde exacti
tatea ce se pretinde de la ele. Tre
buie spus că, la noi in tară, pentru
cea mai mare parte a marilor intre
prinderi constructoare de mașini această cerință este asigurată cu
rigurozitate, fiind astfel create, din
acest punct de vedere, condițiile rea
lizării unor produse de cea mai
inaltă calitate.
O altă latură importantă a activi
tății institutului o constituie cea de
concepere și realizare in atelierele
proprii de producție a unei impre
sionante game de aparate de măsură
etalon de inaltă precizie și fiabilita
te. In legătură cu acest aspect, cer
cetătorul științific ing. Paul Joița
ne spunea că etaloanele și aparatele
de măsură de precizie realizate în
institut echipează in prezent un
mare număr de laboratoare metro
logice de stat și uzinale din țară,
precum și laboratoare de cercetare
și de invățămint superior. Sînt pro
duse astăzi peste 250 de tipuri de
etaloane, multe dintre ele avind Ta
bază concepții originale, ce însu
mează peste 100 de brevete de in
venții. Este acoperită, astfel, prac
tic. cea mai mare parte a dome
niilor de măsurare existente in eco
nomie.
Iată, așadar, doar citeva din di
recțiile. de acțiune ale Institutului
național de metrologie, a cărui acti
vitate este subordonată creșterii ne
contenite a calității produselor. O
implicare efectivă, concretă, activă
și mai ales eficientă. Pentru că, oe
poate fi mai pasionant pentru un
cercetător metrolog decit grija ca
„rezerva de precizie" a economiei să
nu se epuizeze niciodată și totodată
să asigure creșterea continuă a ca
lității aparatelor care măsoară...
calitatea.

Vlaîcu RADU
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NICOLAE CEAUSESCU
CUVÎNTARE
la Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii,
Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor
-16 iunie 1937 —
Editura Politică

ZIUA GRĂNICERILOR REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DE STRAJĂ LA FRUNTARII
Sărbătorim. Ia 25 iunie.
Ziua grănicerilor Republi
cii Socialiste România, in
atmosfera de amplă anga
jare patriotică in care intregul nostru popor acțio
nează, strins unit in jurul
partidului, al secretarului
său
general,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru
înfăptuirea neabătută a
hotăririlor Congresului al
XIII-lea al partidului, pen
tru intimpinarea cu noi
succese in toate domeniile
vieții economico-sociale a
Conferinței Naționale a
partidului, a celei de-a 40-a
aniversări a proclamării
Republicii.
Ostași ai EPOCII
NICOLAE
CEAUȘESCU,
mindri de marile realizări
obținute de poporul nostru
in anii socialismului, în
deosebi in cei care au tre
cut de la Congresul al IXlea. de cînd. prin voința
unanimă a comuniștilor, a
întregului popor, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. cel mai
iubit fiu al națiunii, se află
in fruntea partidului și a
țării, grănicerii raportează
comandantului suprem, cu
prilejul zilei lor, rezultate
foarte bune in pregătirea
de luptă și politică, în în
deplinirea misiunii de bază
— paza și apărarea fron
tierei de stat — a celor
lalte misiuni încredințate.
Instruindu-se
potrivit
prevederilor Directivei co
mandantului suprem, prin
cipiilor doctrinei militare
naționale, al cărei strălu
cit fondator este tovarășul
Nicolae Ceaușescu. ei în
scriu. an de an, noi califi
cative maxime în cronica
vredniciei ostășești.
Pentru a consemna fapte
și rezultate meritorii din
activitatea
grănicerilor,
am poposit în unitatea in
care muncește căpitanul
Dorel Atomoaie. o unitate
care poartă cu mindrie
nobilul titlu de frunte de
patru ani consecutiv. Cali
ficativele foarte bune do-'
bindite la toate ședințele
de tragere cu armamentul
din dotare, la aplicații, la
controalele și inspecțiile
executate de eșaloanele su
perioare, înaltul grad de
răspundere, de ordine si
disciplină ce caracterizea
ză viața și activitatea mi
litarilor unității se con
stituie într-o frumoasă
carte de vizită. Toate pi
chetele. toate subunitățile
au fost declarate ..Colec^
tive model de tineri mili
tari care trăiesc și mun
cesc în spiritul Codului
etic Comunist". Se regăseș
te evident în această

realizare partea de contri
buție a fiecărui ofițer,
subofițer și ostaș, a fiecă
rui comunist și utecist. din
unitate. Căpitanul Mihai
Bulgaru, comandant de
companie, locotenenții Vasile Chițoiu, Aurelian Eni.
Iosif Zanh, Ion Lupu și
Dan Ungureanu, coman
danți de pichete, dovedesc
pasiune revoluționară in
munca de instruire și edu
care a subordonaților, sînt
exemple demne de urmat
pentru gradați și soldați.
Misiunile de pază și apă
rare a frontierei de stat
îndeplinite cu succes de
subunitățile comandate de
ei, in condițiile complexe
ale Deltei Dunării, relevă
conștiinciozitatea și patrio
tismul ardent al militari
lor ce au prins pe epolet
conturul țării.
Un briu viu de oșteni
ce înconjoară cu iubire pa
tria. un brîu viu de strajă
la fruntarii. Toți militarii
sint mindri de arma din
cane fac parte, dar parcă
la grăniceri acest senti
ment este ceva mai puter
nic ; poate și pentru fap
tul că țara începe cu ei !
Plutonierul-major
Vasile
Efim, un om „îndrăgostit
de deltă", muncește de
aproape optsprezece ani in
unitate. Este un gospodar
neîntrecut, se îngrijește
de bunul trai al ostașilor,
cărora ades le spune „co
piii mei". Sergentul Marin

Achiței și caporalii Con
stantin Macovei și Gheorghe Ciobanu comandă gru
pe de frunte. Și-au ciștigat autoritatea în fața
subordonaților prin com
petență, prin preocupare
permanentă pentru pregă
tirea temeinică a oameni
lor. Toți trei poartă la
piept carnetul roșu de
partid pe care-1 onorează,
zi de zi, prin fapte demne.
Oricare dintre soldații Simion Macarie, Silviu Soceanu, Dumitru Stan sau
Alexandru Paraschiva ar
putea vorbi despre co
mandanții
lor de grupe
numai în cuvinte de laudă.
Au învățat grănicerii că
o deosebită atenție trebuie
să acorde respectării pre
vederilor legilor statului
și ale regulamentelor mi
litare, prevenirii încălcării
acestora. Nu de mult, frun
tașul Vasile Ivanciuc și
soldatul Virgil Hermeneanu au descoperit în cala
unui vas, la intrare în
tară, mărfuri de contra
bandă. Indivizi certați cu
legea le plasaseră acolo cu
intenția de a le comercia
liza la preturi mari. în
scopul profitului nfemuncit. Au fost luate măsurile
prevăzute în asemenea si
tuații. iar cei doi grăni
ceri au fost recompensați
de comandant.
In îndeplinirea misiuni
lor de mare răspundere pe
care le au, grănicerii coo
perează și colaborează ac

tiv, potrivit cerințelor doc
trinei militare naționale,
cu unități ale Ministerului
de Interne, cu gărzile pa
triotice și formațiunile de
pregătire a
tineretului
pentru apărarea patriei,
cu alte formațiuni de apă
rare. Intre nenumărații
prieteni inimoși ai grăni
cerilor se remarcă și locotenentul-major Radu Stamate, de la miliția orașu
lui Sulina, tovarășii Mihai
Ivenco, de la Căpitănia
portului Sulina, Nicolae
Doroș și Sorin Pacela, de
la punctul de trecere fron
tieră din zonă, si multi,
mulți alții.
Oameni, fapte. întîmplări dintr-o unitate de la
fruntarii. Un colectiv de
ostași ce se remarcă prin
destoinicie și spirit revo
luționar în întreaga activi
tate aflată sub semnul de
plinei dăruiri comuniste, al
veghei permanente pentru
patrie. Iar faptele lor, re
zultatele dobîndite în pro
cesul de instrucție și
educație, asemenea celor
ale tuturor grănicerilor,
ale întregii armate, se inmănuchează într-un fier
binte omagiu adus partidu
lui,
comandantului su
prem. adăugindu-se mari
lor realizări obținute de
poporul nostru în anii de
glorie pe care îi trăim.

Delegația Camerei Deputatilor di.n
Statele Unite Mexicane, condusă de
Eliseo Rangel Gaspar, secretarul co
misiilor pentru justiție si redactare,
care se află in tara noastră la in
vitația Marii Adunări Naționale, a
avut întrevederi la conducerea Mi
nisterului Afacerilor Externe și a
Ministerului Comerțului Exterior și
Cooperării Economice Internaționa
le. Oaspeții au vizitat, de asemenea,
obiective economice și social-culturale din municipiul București și din
județul Argeș.
Cu prilejul vizitei în țara noastră
a delegației parlamentare din Me
xic. ambasadorul acestei țări la
București. Hector C. Manjarrez. a
oferit, miercuri, un cocteil.
Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale,
deputați, reprezentanți ai unor mi
nistere și ai altor instituții centrale.
Membrii delegației Camerei Deputaților din Statele Unite Mexicane
s-au intîlnit miercuri cu reprezen
tanți ai presei centrale. Agenției
Române de Presă — Agerpres și ai
Radioteleviziunii.
Șeful delegației parlamentare me
xicane și-a exprimat in acest cadru
satisfacția de a se fi aflat in Româ
nia, arătind că, in timpul șe
derii în țara noastră, a putut
cunoaște nemijlocit realizările deo
sebite aîe poporului român, care,
sub
conducerea
președintelui
Nicolae Ceaușescu, a obținut succe
se importante în dezvoltarea puter
nică a industriei, agriculturii și
celorlalte domenii de activitate.
Vorbitorul a subliniat largile posibi
lități de care dispun cele două țări
pentru dezvoltarea relațiilor lor
economice reciproc avantajoase, pre
cum și rolul pe care îl pot avea
parlamentele în adîncirea colaborării
bilaterale pe multiple planuri.
Eliseo Rangel Gaspar a relevat în
mod deosebit prețuirea de care se
bucură în lume politica de pace
și colaborare a României, demer
surile și acțiunile președintelui
Nicolae Ceaușescu pentru înfăp
tuirea dezarmării, instaurarea unui
climat de destindere și securitate,
apreciind inițiativa României de a
reduce unilateral cu 5 la sută ar
mamentele. efectivele și cheltuielile
militare drept o măsură care ar
trebui urmată de toate statele lumii.
în încheiere, vorbitorul a relevat
cu satisfacție relațiile de conlucrare
fructuoasă statornicite intre Româ
nia și Mexic pe plan internațional,
îndeosebi la O.N.U. și în alte orga
nizații internaționale, în probleme
majore ale contemporaneității, cum
ar fi dezvoltarea, progresul econo
mic și tehnico-științific și in alte
domenii.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
Intervalul 25 iunie, ora 21 — 28 iunie,
ora 21. In țară : vremea va fi schim
bătoare în regiunile nordice, unde ce
rul va prezenta
innorări accentuate
doar temporar, și predominant
fru
moasă, cu cerul variabil, în rest. Pre
cipitații sub formă de ploaie, mai ales
averse și descărcări electrice vor că
dea local în
Crișana,
Maramureș.
Transilvania, nordul Moldovei și izolat
in celelalte regiuni, mai ales după-amiaza. Vintul, v.a
sufla slab pînă la
moderat. Temperatura aerului va con
tinua să crească ușor, mai ales spre
sfîrșitul intervalului. Minimele vor fi
cuprinse între 10 și 20 grade, iar ma
ximele între 22 și 32 grade, ușor mal
coborîte în prima zi în nord-vest, dar
mai ridicate în sud tn ultimele zile.
In București : vremea va fi predomi
nant frumoasă, cu cerul variabil. Po
sibilitate
pentru aversă
de ploaie
după-amiaza. în primele zile. Vintul
va sufla slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între 14
și 18 grade, iar cele maxime intre 28
și 32 grade.

Maior Ion MOISE

Foto : Petre Corobae

PERMANENT LA DISPOZIȚIA

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEIF
LUNCA-PAȘCANI : Prinde
contur o nouă acumulare
pe Șiret
După ce au efectuat lucrările de
organizare si tehnologice de exe
cuție a obiectivelor de bază și au
finalizat colonia socială si drumu
rile de acces, constructorii din ca
drul Antreprizei de lucrări hidro
tehnice speciale ..Moldova“-Iași,
care realizează acumularea de la
Lunca-Pașcani. cea mai mare de pe
Șiret, au trecut la lucrările de ză
găzuire a Șiretului. Este vorba de
barajul, digul înconjurător, descărcătorul de ape mari, hidrocentrala
de 10 MW. de batardou etc.
Detalii suplimentare despre noul
obiectiv ne oferă inginerul Petre
Clain. directorul antreprizei men
ționate : „Acumularea, proiectată
pentru a retine 68 milioane metri
cubi de apă. va avea multiple func
țiuni : atenuarea viiturilor din
zonă, aprovizionarea cu apă pota
bilă si industrială a orașului Paș
cani și a altor localități, irigarea
a circa 45 000 hectare teren agricol
de pe raza județelor Iași și Neamț,
crearea posibilităților de a se face
si un transfer de apă din Șiret in
Bahlui printr-o galerie-tunel in
lungime de 15 km și. nu in ulti
mă instanță, furnizarea celor 10 MW
energie electrică". (Manole Corcaci).

VASLUI : Lucrări
de înfrumusețare
și bună gospodărire
Dornici să vadă așezările in care
trăiesc și munoesc intr-o haină me
reu nouă, atrăgătoare, mii de ce
tățeni din municipiile, orașele și
comunele vasluiene. in frunte cu
deputății, efectuează, in timpul li
ber, ample lucrări de infrumusețare și bună gospodărire. Astfel,
prin contribuția in muncă a cetă
țenilor, suprafața spațiilor verzi a
crescut in acest an cu 1 600 mii
metri pătrați, au lost plantați pes
te 100 000 pomi fructiferi, arbori și
arbuști ornamentali, milioane de
fire flori. De asemenea, au fost
amenajate 132 noi terenuri spor
tive și locuri de joacă pentru
copii, au fost finalizate lucrări im
portante in zonele de agrement,
s-au construit noi fintini și cișme
le, s-au reparat poduri și podețe,
s-au efectuat lucrări de moderni

zare și întreținere a numeroase
drumuri de interes județean și co
munal, s-au amenajat 19 trasee tu
ristice etc. Valoarea acestor lu
crări de înfrumusețare și bună
gospodărire se ridică la 510 milioa
ne lei. cu 110 milioane Iei mai
mult decit prevede angajamentul
la zi. S-au evidențiat în mod deo
sebit prin participare, hărnicie și
responsabilitate civică locuitorii
din municipiile Vaslui și Birlad,
orașele Huși și Negrești și din co
munele Tutova, Todirești, Albești,
Deleni, Dimitrie Cantemir. Drînceni, Fălciu, Murgeni, Pădureni,
din alte centre de comună aflate
in această frumoasă parte a țării.
(Constantin Zbârlea).

BRAȘOV : Folosirea
căldurii din gaze arse
Colectivul atelierului de cerce
tare pentru automatizarea procese
lor tehnologice in industria lemnu
lui de pe lingă Facultatea de in
dustrializare a lemnului din cadrul
Universității din Brașov a pus la
punct tehnologia de uscare a pro
duselor din lemn cu ajutorul căl
durii conținute in gazele arse de
la centralele termice. Rezultatele
obținute prin aplicarea acestei teh
nologii la Combinatul de prelu
crare a lemnului din Brașov confir
mă calculele de eficiență ale spe
cialiștilor. și anume că încălzirea
pe această cale a unei singure ca
mere de uscare de capacitate me
die conduce la economisirea a circa
320 tone combustibil convențional
pe an și la reducerea costurilor de
producție la această operație cu
circa 40 la sută. Specialiștii brașo
veni au pus la punct și elemen
tele de automatizare capabile să
asigure optimizarea debitului de
.gaze și reglarea automată a tempe
raturii in camerele de uscare, ca si
controlul de la distanță al parame
trilor regimului termic. (Nicolae
Mocanul,

CLUJ-NAPOCA : Primul
tîrg cooperatist
în municipiul Cluj-Napoca s-a
deschis primul tirg cooperatist or
ganizat de către uniunea județea
nă a cooperativelor de producție,
achiziții și desfacere a mărfurilor.
După cum ne-a informat inginerul
loan Neșu, președintele uniunii,
prin cele peste 30 de raioane ame

ALĂTURI DE LUPTA DREAPTĂ A POPORULUI

Cronica zilei

A apărut;

najate în piața din stația CuzaVodă a fost pusă in vinzare o
diversitate de mărfuri, cum sînt
unelte și scule de uz agricol și gos
podăresc, produse de uz casnic,
textile, incălțăminte, confecții, ar
tizanat, jucării și jocuri logice, ar
ticole de papetărie și altele, reali
zate de industria republicană, de
cea locală și, îndeosebi, de industria
mică. O parte din produsele puse
in vinzare sint rezultatul activității
desfășurate de cele aproape 40 uni
tăți noi de industrie mică înființa
te in acest an in județ. Totodată,
acest tirg oferă un bun prilej de
prezentare și testare a produselor
realizate de cooperativele de pro
ducție, achiziție și desfacere a
mărfurilor pentru dezvoltarea și
diversificarea producției, in vede
rea aprovizionării populației. Un
asemenea tirg va fi organizat și in
orașul Gherla. (Marin Oprea).

CRAIOVA : Curs intensiv
de marketing
La Craiova s-a încheiat cursul
interjudețean de promovare a pro
duselor românești la export, prin
marketingul internațional. Orga
nizat din inițiativa biroului co
mitetului județean de partid, la
această amplă acțiune au participat
241 specialiști din cercetare, pro
iectare. producție și compartimen
tele de comerț exterior din aproa
pe 60 unități economice cu sar
cini la export, din județele Gori.
Mehedinți. Olt. Vilcea și Dolj.
Așa cum ne spunea Nicolae
Nicolescu, instructor de specialita
te la Consiliul județean Dolj de
control muncitoresc ai activității
economice și sociale, timp de 4
l.uni. cadre didactice de Ia Univer
sitatea craioveană și specialiști din
Ministerul Comerțului Exterior, de
la centrul său de perfecționare și
Asociația română de marketing au
prezentat pe larg si au clarificat o
serie de aspecte teoretice si Dractice, de strictă actualitate in acest
domeniu prioritar al economie:
naționale. Printre acestea : înnoi
rea și diversificarea producției, ex
tinderea struoturii exportului, adaptarea operativă la cerințele și
exigențele pieței externe, desfășu
rarea exportului in condiții de
înaltă eficientă, sporirea competiti
vității producției destinate parte
nerilor de peste hotare ș.a.
(Nicolae Băbălău).

DUMNEAVOASTRĂ

Cu prilejul zilei onomastice a re
gelui Spaniei. Juan Carlos I. amba
sadorul acestei țări la București. Ni
colas Revenga, a oferit, miercuri, o
recepție.
Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale,
membri al conducerii unor ministere
și instituții centrale, oameni 'de cul
tură și artă, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră.
★

La ambasada R.P.D. Coreene din
București a avut Ioc, miercuri, o
conferință de presă organizată cu
prilejul „Lunii de solidaritate cu
lupta poporului coreean".
Ambasadorul Zo Iăng Guk a pre
zentat cu această ocazie aspecte ale
luptei poporului coreean pentru apă
rarea patriei și dezvoltarea ei economico-socială, realizările de seamă
obținute de poporul coreean în opera
de reconstrucție a țării, in dezvolta
rea științei și culturii, în ridicarea
nivelului de trai. Totodată, au fost
subliniate eforturile permanente ale
R.P.D. Coreene depuse in vederea
unificării independente și pașnice a
patriei, pentru înfăptuirea aspirați
ilor naționale legitime ale poporului
coreean. Vorbitorul a dat expresie
în aoelași timp sentimentelor de
gratitudine față de partidul nostru
și poporul român pentru sprijinul
activ și solidaritatea militantă ma
nifestate în înfăptuirea aspirației
fundamentale a poporului coreean —
reunificarea pașnică a patriei.
★

Cu prilejul Zilei naționale a
Republicii
Populare,
Mozambic.
miercuri a avut loc în Capitală o
manifestare culturală organizată de
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, in cadrul că
reia au fost prezentate aspecte ale
activității desfășurate de poporul
mozambican pe calea dezvoltării eeonomice și sociale independente.
Au participat membri ai conduce
rii IRRCS și Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și Afri
ca. reprezentanți ai' M.A.E., un nu
meros public.
★

O valoroasă selecție de incunabu
le. cărți rare și manuscrise, aparținind colecțiilor Bibliotecii Acade
miei Republicii Socialiste România
este prezentată în cadrul unei ex
poziții deschise miercuri la Muzeul
de artă feudală „Inginer D. Minovici“ din Capitală. Operele expuse
sint reprezentative pentru cultura
secolelor XIV—XVIII pe plan uni
versal.
(Agerpres)

tV
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică
20,35 Universul
familiei
•
Rodul
muncii și al educației
20.50 Satul socialist — sursă
perma
nentă de inspirație pentru cine
matografia românească
(parțial
color)
21,25 Invitație în studiourile Radio
televiziunii
(color).
Participă
formațiile muzicale ale Radiote
leviziunii .
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO—PRONOSPORT
INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES
DIN 24 IUNIE 1987

EXTRAGEREA I : 20 30 10 11 38 33
EXTRAGEREA a Il-a : 16 15 13
34 19 43

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
827 988 lei, din care 151 433 lei re
port la categoria I.

COREEAN PENTRU REUNIFICAREA PATRIEI
din iunie, anul trecut, prin care s-a
Ca în fiecare an. Intre 25 iunie
Si 27 iulie este marcată pe plan in
propus transformarea Peninsulei
Coreene intr-o zonă a păcii, liberă
ternational „Luna de solidaritate cu
de arme si baze nucleare. Această
lupta poporului coreean". Prima din
inițiativă, ca si celelalte avansate de
aceste date coincide cu declanșarea,
la 25 iunie 1950. a războiului îm
conducerea de partid si de stat a
R.P.D. Coreene, se distinge prin ca
potriva Republicii Populare Demo
racterul său constructiv, aflindu-se
crate Coreene, iar cea de-a doua dată
in
deplin consens cu interesele so
cu încheierea, la 27 iulie 1953. a ar
mistițiului de la Panmunjon. eveni
luționării pe cate pașnică a reuni
ment de deosebită însemnătate, care
ficării Coreei, ale creării unui cli
a demonstrat, o dată mai mult, că
mat de pace si securitate în Asia și
in intreaga lume.
nu poate fi înfrint un ponor decis
Poporul român si-a manifestat,
sărsi apere independenta si liberta
tea.
asa cum este știut. în mod constant
în cei 34 < de ani care au trecut
solidaritatea cu cauza dreaptă a po
de la incheierea armistițiului de la
porului coreean, atit in anii grei ai
Panmunjon. poporul din R.P.D. Co
războiului, cit si în perioada care a
reeană. angajat plenar in opera de
trecut de atunci, a sprijinit și spri
reconstrucție a tării, a obținut, sub
jină ferm inițiativele și propuneri
conducerea Partidului Muncii, in
le R.P.D. Coreene vizind reunifica
rea pașnică, democratică si indepen
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen,
dentă a Coreei. „România, arăta
realizări de seamă in dezvoltarea etovarășul
Nicolae
Ceaușescu. a
conomiei. a științei si culturii, in
ridicarea nivelului de trai.
sprijinit si sprijină în mod hotărît
Si în acest an. desfășurarea „Lu
politica justă si constructivă pro
movată de Partidul Muncii din Co
nii de solidaritate" este intimpinată de poporul coreean prin eforturi
reea. inițiativele si propunerile Re
susținute in activitatea de îndepli
publicii Populare Democrate Coree
nire a obiectivelor planului de șap
ne menite să ducă Ia împlinirea aspi
te ani. a cărui realizare urmează să
rațiilor naționale pe deplin legitime
asigure tării un ritm si mai viguros
ale intregii națiuni coreene, de uni
pe calea progre
ficare
indepen
sului multilate
dentă si pașnică a
ral.
Realizările
patriei, fără nici
obținute in toate „Luna de solidaritate un amestec d4n
afară".
sectoarele vieții
economice și so
Poziția
con
cu
lupta
poporului
ciale reprezintă
secventă a parti
un puternic fac
dului
și
statului
coreean"
tor
însufletitor
nostru si-a găsit
pentru
întregul
multiple expre
sii, incusiv la
popor coreean.
O.N.U.
și
în
alte
foruri
interna
Prin toate aceste succese, ca si prin
ționale.
Această
poziție dă ex
politica sa de unitate națională, de
presieconvingerii poporului ro
independentă și pace. Republica
mân că stă in puterea poporului
Populară Democrată Coreeană și-a
coreean de a-și împlini aspira
ciștigat, in același timp, un larg
ția fundamentală de reunificare a
prestigiu internațional.
patriei sale. Aspirație cu atit mai
Paralel cu activitatea neobosită și
legitimă, cu cit poporul coreean are
rodnică desfășurată pentru propăși
de milenii aceeași patrie, iar lupta
rea economico-socială a tării. Parti
sa pentru reunificare este puternic
dul Muncii din Coreea, guvernul
stimulată de dorința tuturor coree
R.P.D. Coreene au depus și depun,
nilor de a asigura propășirea ei prin
asa cum este știut, eforturi susți
eforturi unite, de a trăi in condiții
nute si permanente vizînd reunifi
de pace si securitate.
carea patriei, a cărei divizare ar
„Luna de solidaritate cu lupta po
bitrară a afectat grav interesele în
porului coreean" constituie totodată
tregului popor coreean, constituind
un prilej de evocare a bunelor re
un focar de tensiune in Extremul
lații de prietenie si colaborare din
Orient, ca si pe plan internațional,
tre România si R.P.D. Coreeană. Spre
în vederea lichidării acestei nedrep
satisfacția reciprocă, aceste raporturi
tăți istorice. de-a lungul timpului
cunosc un curs mereu ascendent, be
R.P.D. Coreeană a întreprins nu
neficiind de cadrul favorabil creat de
meroase demersuri, a făcut o serie
Tratatul de prietenie si colabora
de propuneri constructive, sintetiza
re și Declarația comună, semna
te in programul privind constituirea
te la nivelul cel mai înalt. Pe aRepublicii Confederate Democrate
ceeasi linie a lărgirii și intensifică
Koryo. înfăptuirii cauzei sacre a
rii raporturilor bilaterale in diver
reunificării i s-a circumscris si pro
se domenii'. Acordul de lungă du
punerea guvernului R.P.D. Coreene
rată de colaborare și cooperare ede a se organiza tratative triparti
te intre R.P.D. Coreeană, Statele
conomică si tehnico-științifică pină
în anul 2000, document ce poartă
Unite ale Americii și Coreea de Sud,
semnăturile tovarășului
inițiativă care, ca și altele prece
Nicolae Ceaușescu și tovarășului
dente. s-a bucurat de un larg ecou
Kim Ir Sen. stabilește cadrul unei
în rindurile poporului coreean, din
conlucrări rodnice, de perspectivă,
Nord si din Sud, de sprijinul a nu
între țările și popoarele noastre. Ală
meroase guverne. Pe aceeași linie
turi de legăturile economice, cunosc
s-au înscris demersurile R.P.D. Co
reene vizînd inițierea de convorbiri
o intensificare si raporturile în do
meniile științei și culturii, schimbu
militare tripartite, avind drept scop
rile de experiență pe linie de partid
realizarea
destinderii
in
zona
Peninsulei Coreene și înlăturarea
si de stat în diferite domenii ale
construcției socialiste.
stării de confruntare.
Legăturile de strinsă prietenie și,
Inițiativele și propunerile R.P.D.
colaborare multilaterală româno-coCoreene au un puternic răsunet și
reene sint puternic stimulate de înîn sudul Peninsulei, unde au luat
tilnirile si convorbirile frecvente, de
ființă o serie de asociații care isi
la
București si Phenian, dintre to
propun intensificarea opoziției față
varășul Nicolae Ceaușescu si tova
de regimul dictatorial si scoaterea
rășul Kim Ir Sen.
problemei reunificării din impasul
Nu încape indoială că dezvoltarea
artificial în, care o mențin cu bună
în continuare a colaborării românoștiință autoritățile de la Seul.
coreene ne Plan politic, economic,
Ca urmare a inițiativelor și pro
tehnico-științific si cultural cores
punerilor avansate de R.P.D. Co
punde ne deplin intereselor celor
reeană. in ultimii ani s-au realizat
două popoare. înscriindu-se. totoda
o serie de întâlniri între Nord și
tă.
ca o contribuție însemnată la
Sud. axate pe problemele colaboră
cauza păcii, progresului și înțelege^
rii economice, s-a ajuns la înțele
rii internaționale.
geri privind realizarea de contacte
in diverse sfere, inclusiv înfăptuirea
Pentru poporul român. „Luna de
unor schimburi de grupuri de vi
solidaritate cu lupta poporului cozitatori. care au făcut de.ia posibi
reean" Constituie un nou prilej de
le revederi in rindul unor familii
a-și reafirma sprijinul deplin față
despărțite de peste trei decenii.
de lupta dreaptă a acestuia pentru
în cadrul eforturilor vizind reuni
făurirea unei Corei unite, libere,
ficarea se numără, de asemenea, de
clarația guvernului R.P.D. Coreene
independente si prospere.

Libretul de economii
cu dobindâ la vedere

Prin economisirea organizată de
Casa de Economii și Consemnațiuni poate fi realizată orice do
rință personală. Bancă specializată
in relațiile cu populația. Casa de
Economii și Consemnațiuni pune
permanent la dispoziția tuturor
prietenilor economiei din întreaga
țară diferite instrumente eficiente
de economisire, printre care de o
largă solicitare se bucură și libre
tul de economii cu dobindâ la ve
dere.
Libretul de economii cu dobîndă
la vedere se emite pentru o depu
nere de cel puțin 25 de lei de toa
te unitățile C.E.C., precum și de
unitățile poștale și cooperativele
de credit autorizate. Operațiile de
depuneri și restituiri pot fi soli
citate la aceleași unități din in
treaga țară. O altă caracteristică a
libretului de economii cu dobindâ
la vedere constă in posibilitatea
economisirii treptate pe bază de
consimțămint scris prin virament.
Pentru sumele economisite pe acest libret. Casa efe Economii și
Consemnațiuni acordă o dobindâ
anuală de 2,5 la sută.
Pe lingă avantajele specifice, de
punătorii pe aceste librete benefi
ciază totodată de toate drepturile
.și avantajele generale acordate tu
turor depunătorilor, avantaje care
fac ca actul economisirii organizat
prin această bâncă a populației,
care este Casa de Economii și Con
semnațiuni. să fie de o largă utili
tate personală.

cinema
• Cuibul de viespi: EXCELSIOR
(65 49 45) - 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18;
20. AURORA
(35 04 66) - 9; 11.15;
13.30;
15,45;
18;
20.
VICTORIA
(16 28 79) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• O zi la București:
FERENTARI
(80 49 85) - 15; 17; 19
• Cucoana
Chirita: COTROCENI
(49 48 48) - 15; 17; 19
• Pistruiatul
I—II :
MIORIȚA
(14 27 14) - 9; 12; 15: 18. COSMOS
(27 54 95) — 9; 12: 15.30: 19.
• Pistruiatul III: VOLGA
(79 71 26)
- 9: 11; 13; 15: 17; 19.
GIULEȘTI
(17 55 46) — 9: 11 : 13: 15: 17,15: 19.30.
• Pădurea din U. Minh : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13.15; 15,30;
17.45; 20.

ACTUAL II TA TEA SPOIUTIIVĂ
FOTBAL : Azi, ultima etapă a diviziei A
Astăzi sînt programate opt parti
de din cadrul ultimei etape — a
34-a — a campionatului diviziei A
la fotbal : Flacăra Moreni — Uni
versitatea
Cluj-Napoca :
Rapid
București — Dinamo București ;
Jiul Petroșani — F.C. Olt ; Oțe
lul Galați — Chimia Rm. Vilcea ;
F.C.M. Brașov — Gloria Buzău ;
Sportul studențesc București — S.C.
Bacău ; F.C. Argeș Pitești — Pe

trolul Ploiești ; Corvinul
Hune
doara — Victoria București. Se va
disputa, de asemenea, intilnirea
Universitatea Craiova — Steaua
București, restanță din etapa a
17-a. Partida Steaua — Universita
tea Craiova, contind pentru etapa
a 34-a, se va desfășura la o dată
ulterioară.
Toate meciurile vor începe la
ora 18.

De mîine, la poligonul „Tunari

Campionatele internaționale de tir ale României
Vineri, simbătă și duminică, la
poligonul „Tunari" din Capitală se
vor desfășura Campionatele inter
naționale de tir ale României, tra
dițională competiție — ajunsă la a
29-a ediție — la care și-au anun
țat participarea sportivi și sportive
din R.P. Chineză, Cuba, Siria, Fran-

*
ATLETISM. Tn cadrul con
cursului internațional de atletism de
la Praga, contind pentru „Marele
Premiu" al Federației internaționa
le, proba de 3 000 m a fost ciștigată de Margareta Keszeg (Româ
nia), cronometrată în 8’53”49/100. Pe
locurile următoare s-au situat Iva
Jurkova (Cehoslovacia) — 9’15”79/

• Fiii marii ursoaice: DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 17; 19
• O farsă pentru cuscru: POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19,15
• Medalion John Wayne: STUDIO
(59 53 15) - 9.30: 11.30;
13,30; 15.30;
17.30: 19,30
• Medalion Alain Delon: PATRIA
(11 86 25) - 9; 12,15; 15,45; 19,15
• Mari regizori, mari actori: SCALA
(11 03 72) - 9; 11,30; 14.15; 17: 19.45
• Jandarmul și jandarmeriile: FE
ROVIAR (50 51 40) - 9; 11,15; 13.30;
15.45: 18; 20, la grădină - 21. GRIVITA
(17 08 58) - 9;
11,15; 13,30;
15,45; 18; 20. LIRA (31 71 71) - 9; 11; 13;
15: 17; 19, la grădină — 20,30
• Șatra: BUZEȘTI (50 43 58) — 9,30;
11.30: 13,30
• Călătorie lntr-un automobil vechi:
BUZESTI
(50 43 58) — 15,30; 17,30;
19.30
• Rocky I : ARTA (21 31 86) — 9;

ța. Bulgaria, U.R.S.S., Cehoslova
cia, Polonia, R.D. Germană, Iugo
slavia și România.
în prima zi se desfășoară probe
le — masculină și feminină — de
pușcă 60 focuri culcat, precum și
primele manșe Ia pistol sport, skeet
și trap.

*
100 și Atena Peterkova (Cehoslova
cia) — 9T8”I5/100. în întrecerea
masculină, în proba de aruncare a
suliței, atletul român Nicu Roată
s-a clasat pe locul secund, cu re
zultatul de 81,16 ni, fiind precedat
de sovieticul Serghei Evsiukov —
82,28 m. La săritura cu prăjina,
Serghei Bubka (U.R.S.S.) a stabilit

11,15: 13,30; 15,45: 18 — la grădină
— 20.30.
• Omagiu romanței — Ioana Radu:
ARTA (21 31 86) — 20.
• Haiducii lui Șaptecai: PROGRE
SUL (23 94 10) — 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național
(14 7171,
sala
Amfiteatru) : Contrabasul — 18; (sala
Atelier): Fata din Andros — 18 : (sala
Studio): Călătorie prin Tara de Sus
a Moldovei, prezintă : Victor Simion
— 17.
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75. sala Studio) :
Recital de
vioară Mihaela Oancea, la pian Vio
rica Boerescu : Bach, Beethoven,
Chausson, Enescu — 17.30: (Ateneul

un nou record mondial, reușind să
treacă peste ștacheta înălțată la
6,03 m.

ȘAH. înaintea ultimei runde, in
turneul internațional feminin de șah
de la Piotrkow Tribunalski (Polo
nia), pe primul loc al clasamentu
lui se află Lidia Semenova
(U.R.S.S.) — cu 9,5 puncte, urmată
de Malgorzata Wiese (Polonia) —
8,5 puncte, Marina Pogorevici-Makropoulos (România) — 7.5 puncte,
Brigitte Hofmann (R.D. Germană),
Ewa Kazmarek (Polonia) — cu cite
7 puncte etc. în penultima rundă,
Lelciuk a invins-o pe Nestorova,
Liu Șilan a ciștigat la Cristina Bădulescu, iar in partidele Marina
Pogorevici-Makropoulos — Kazma
rek, Chao Lan — Semenova și Hof
mann — Szmacinska a fost consem
nată remiza.

GIMNASTICA. La Zagreb s-a efectuat tragerea la sorți pentru con
cursul de gimnastică din cadrul
Jocurilor mondiale universitare de
vară, ce se vor desfășura in peri
oada 8—19 iulie in acest oraș. Echipa feminină a României va evolua in grupa B, alături de for
mațiile R.P. Chineze, R.P.D. Co
reene și o selecționată care cuprin
de gimnaste ce concurează doar
pentru întrecerile individuale. Iată
componența celorlalte grupe : A :
Marea Britanie, Coreea de Sud, Ca
nada și Brazilia ; C : U.R.S.S., Ja
ponia, S.U.A. și Iugoslavia.

Român): Concert simfonic — dirijor
Remus Georgescu — 19.
• Opera Română (13 18 57): Aida — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, ia sala
Mică a Teatrului
Național) :
O
noapte la Veneția — 18,30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18,30
•■/Teatrul
„C.I. Nottara"
(59 31 03,
sala Studio) : O noapte
furtunoasă
— 10
• Teatrul
Ciulești (sala
Majestic,
14 72 34): Simple coincidențe — 19
• Teatrul „Ion. Creangă" (50 26 55):
Pinocchio — 10
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Urmărirea — 18
• Teatrul „Țăndărică"
(sala Vic
toria. 15 23 77) : Puiul — 15 ;
(sala
Cosmonauților, 11 12 04): Trei iezi cucuieți — 10 ; Amnarul fermecat —
15 : (Teatrul de păpuși Herăstrău) :
Hai copii la joc — 18,30
• Teatrul
de
comedie
(16 64 60) :
Acești nebuni fățarnici — 19

VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL GUVERNULUI
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA IN REPUBLICA POPULARĂ BULGARIA

BONN 24 (Agerpres). — între pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și
președintele
Republicii Federale
Germania. Richard von Weizsae
cker. și cancelarul federal Helmut
Kohl a avut loc. la Bonn, un căl
duros schimb de mesaje.
Acest schimb a fost prilejuit de

Primirea la tovarășul Todor Jivkov
SOFIA 24 (Agerpres). — Tovarășul
Todor Jivkov, secretar general al
Comitetului Central al Partidului
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, a primit miercuri pe
tovarășul Constantin Dăscălescu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, primministru al Guvernului Republicii
Socialiste România.
Din partea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu,
primul ministru al guvernului ro
mân a transmis tovarășului Todor
Jivkov un cald salut tovărășesc și
oele mai bune urări de sănătate, de
noi _ și mari succese în activitatea
de înaltă răspundere pe care o des
fășoară în fruntea partidului și a
statului.
Exprimind calde mulțumiri pentru
mesajul primit, tovarășul Todor Jiv
kov a transmis, la rindul său, tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu un cordial sa
lut de prietenie, împreună cu cele
mai bune urări de sănătate, fericire

și succes in întreaga activitate con
sacrată progresului și prosperității
României socialiste.
în cadrul întrevederii, tovarășul
Constantin Dăscălescu a . subliniat
atenția cu totul deosebită pe care
tovarășul Nicolae Ceaușescu o acor
dă dezvoltării multilaterale și adîncirii raporturilor de prietenie și co
laborare dintre partidele și țările
noastre, în spiritul stimei și încre
derii reciproce, și convingerea fer
mă că aceasta servește intereselor
celor două țări, ale socialismului și
păcii.
S-a dat o înaltă apreciere rolului
hotăritor pe care îl au înțelegerile
convenite în cadrul întâlnirilor, de
venite tradiționale, dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul To
dor Jivkov, pentru dezvoltarea ra
porturilor de prietenie și colaborare
româno-bulgară.
Subliniindu-se evoluția ascendentă
a relațiilor dintre cele două țări, s-a
apreciat, totodată, că există în con
tinuare mari posibilități pentru a ri
dica și mai mult nivelul colaborării
bilaterale, îndeosebi în domeniul
economic, al cooperării și speciali
zării în producție și al schimburilor
comerciale. S-a exprimat convin

gerea că. prin eforturile susținute
ale ambelor părți, se va putea reali
za obiectivul stabilit de conducăto
rii celor două țări ca în anul 1990
volumul schimburilor reciproce de
mărfuri să atingă un miliard de
ruble, iar ponderea livrărilor din
activitatea de cooperare și speciali
zare să atingă cel puțin 40 la sută
din volumul schimburilor bilaterale.
In timpul întrevederii s-a proce
dat. totodată, la un schimb de păreri
asupra unor probleme ale vieții in
ternaționale. subliniindu-se necesita
tea intensificării acțiunilor pentru
dezarmare și întărirea păcii, pentru
transformarea Balcanilor intr-o zonă
a colaborării și bunei vecinătăți,
fără arme nucleare, pentru conlu
crarea strinsă in continuare în ve
derea finalizării inițiativei comune a
tovarășului Nicolae Ceaușescu și
tovarășului Todor Jivkov de a se
crea in această regiune o zonă fără
arme chimice.
La primire a participat tovarășul
Gheorghi Atanasov.
După primire. tovarășul Todor
Jivkov a reținut la dejun pe tovară
șul Constantin Dăscălescu. pe ceilalți
membri ai delegației oficiale ro
mâne.

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
SOFIA 24 (Agerpres). — Miercuri
s-au încheiat, la Sofia, convorbirile
oficiale dintre tovarășul Constantin
Dăscălescu, membru al Comitetului
Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, și tovară

s-a ajuns și hotărirea de a acționa
cu fermitate pentru înfăptuirea ac
țiunilor convenite.
Rezultatele vizitei, ale convorbiri
lor sînt consemnate intr-un comuni
cat. adoptat de ambele părți, care se
dă publicității.

șul Gheorghi Atanasov, membru al
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar,
președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Bulgaria.
La incheierea convorbirilor, cei
doi prim-miniștri și-au exprimat sa
tisfacția pentru rezultatele la care

COMUNICAT
privind vizita oficială de prietenie a tovarășului Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, în Republica Populară Bulgaria
în perioada 22—24 iunie 1987, to
varășul
Constantin
Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a efec
tuat o vizită oficială de prietenie in
Republica Populară Bulgaria, la in
vitația tovarășului Gheorghi Atana
sov, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bul
garia.;
Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România a fost
primit de secretarul general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, tovarășul Todor Jiv
kov. Cu acest prilej, a avut loc un
cordial schimb de mesaje intre to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Todor
Jivkov.
în timpul întâlnirii. care, a decurs
intr-o atmosferă caldă, prietenească,
s-a efectuat un schimb de păreri asupra dezvoltării și aprofundării in
continuare a relațiilor de prietenie
tradițională și colaborare multilate
rală dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bulgar,
dintre Republica Socialistă România
și Republica Populară Bulgaria, din
tre popoarele român și bulgar. Au
fost examinate unele probleme ac
tuale ale situației internaționale.
Tovarășul Constantin Dăscălescu a
depus o coroană de flori la Mau
soleul lui Gh. Dimitrov.
In orașul Plovdiv a vizitat Uzina
pentru aparatură de memorat. Com
binatul economic pentru tehnică
de organizare industrială și de birou.
Institutul de pomicultură, precum și
unele obiective culturale ale orașului.
în timpul convorbirilor, prim-miniștrii guvernelor s-au informat re
ciproc despre problemele actuale ale
construcției socialiste in cele două
țări, cu privire la înfăptuirea hotă
rârilor Congresului al XIII-lea al
P.C.R. și ale Gongresului al XIII-lea
al P.C.B.
Tovarășii Constantin Dăscălescu și
Gheorghi Atanasov au analizat sta
diul actual și perspectivele relațiilor
dintre Republica Socialistă România
și Republica Populară Bulgaria, pre
cum și modul de îndeplinire a în
țelegerilor convenite la cel mai înalt
nivel și și-âu exprimat satisfacția
față de rezultatele obținute.
S-a constatat că relațiile tradițio
nale româno-bulgare se dezvoltă pe
linie ascendentă, pe baza trainică a
principiilor și țelurilor Tratatului de
prietenie, colaborare și asistență
mutuală din anul 1970.
Cele două părți au subliniat în
semnătatea deosebită a intilnirilor
tradiționale dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Todor Jivkov, secre
tar general al Comitetului Central al
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, pentru
dezvoltarea dinamică a colaborării
dintre Partidul Comunist Român si
Partidul Comunist Bulgar, dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria pe plan
politic, economic, tehnico-științific,
cultural, precum și in alte domenii,
pentru intărirea continuă a priete
niei dintre cele două țări și po
poare.
Cei doi prim-miniștri au constatat
că hotăririle și ințelegerile adoptate
la nivel înalt se îndeplinesc cu suc
ces. Raporturile politice românobulgare se dezvoltă activ, se inten
sifică intilnirile. schimburile de ex

periență și consultările bilaterale în
tre reprezentanții- conducerilor de
partid, intre parlamente, guverne,
organizațiile politice și obștești.
Prim-miniștril celor două guverne
au făcut o analiză aprofundată a
stadiului actual și a posibilităților
de dezvoltare în continuare a cola
borării economice și tehnico-științifice, a schimburilor de mărfuri, a
cooperării și specializării. în produc
ție.
S-a subliniat că aceste relații se
dezvoltă continuu, fiind în curs de
derulare o serie de ințelegeri de co
laborare economică, de cooperare și
specializare in producție in dome
niile construcțiilor de mașini, elec
tronicii și electrotehnicii, metalur
giei. chimiei, transporturilor, agri
culturii și în alte sectoare.
S-a dat o apreciere pozitivă acti
vității desfășurate de Comisia mixtă
guvernamentală de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, de mi
nisterele și organizațiile economice
din România și Bulgaria în îndepli
nirea indicațiilor date la intilnirile
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu
și Todor Jivkov. în același timp, avindu-se în vedere experiența acu
mulată in cadrul colaborării bilate
rale și potențialul economic și tehnico-științific al celor două țări, s-a
subliniat necesitatea intensificării
cooperării și specializării în produc
ție. a colaborării științifice și tehno
logice. aplicării mai largi a unor for
me noi și eficiente de colaborare
pentru asigurarea unor creșteri sta
bile și de lungă durată a schimburi
lor de mărfuri in anii următori. In
legătură cu aceasta, s-au trasat sar
cini ministerelor și organizațiilor
economice corespunzătoare ca in
viitorul apropiat să se semneze con
vențiile. protocoalele și alte înțe
legeri de colaborare și specializare
în producție în domeniile tehnicii de
calcul, componentelor electronice, echipamentelor energetice și apara
turii de înaltă tensiune, tehnicii fri
gului.
S-a făcut o analiză a activității
de valorificare a potențialului hi
drotehnic al fluviului Dunărea, de
construire, prin eforturile comune
ale celor două țări, a unor obiecti
ve care au importanță pentru dez
voltarea lor economică. S-au dat in
dicații organelor și organizațiilor de
stat și economice din Republica So
cialistă România și Republica
Populară Bulgaria pentru continua
rea activității la obiectivele prevă
zute. potrivit termenelor stabilite.
S-au trasat sarcini organelor co
respunzătoare să acționeze pentru
găsirea de noi căi și posibilități în
vederea dezvoltării colaborării în
noi domenii de interes comun. S-au
dat indicații pentru continuarea eforturilor pe linia dezvoltării cola
borării, in vederea valorificării unor
surse de materii prime în zona de
frontieră.

întoarcerea în Capitală
Miercuri după-amiază a revenit în
Capitală tovarășul Constantin Dăscă
lescu. membru al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., primnjinistru al Guvernului Republicii
Socialiste România, care, la invitația
tovarășului Gheorghi Atanasov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al
P.C. Bulgar, președintele Consiliului
de Miniștri al R.P. Bulgaria, a efec
tuat o vizită oficială de prietenie in
această țară.
Primul ministru român a fost în
soțit de tovarășul Dimitrie Ahcuța,
viceprim-ministru al guvernului,
președintele părții române in Comi
sia mixtă guvernamentală româno-
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CONVORBIRI. La Islamabad
B-au desfășurat convorbiri între
președintele Pakistanului. Moham
mad Zia-ul Haq. și premierul
Consiliului de Stat al R. P. Chine
ze, Zhao Ziyang, care a efectuat
o vizită oficială în capitala pakis
taneză. Părțile — relevă agenția
China Nouă — au ajuns la o iden
titate de vederi asupra unui larg

S-a subliniat necesitatea intensi
ficării colaborării în domeniul agri
culturii, a cunoașterii reciproce a
experienței în aplicarea tehnologii
lor avansate in ‘ cultura plantelor,
zootehniei, a schimbului de mașini
agricole moderne realizate în cele
două țări.
Prim-miniștrii guvernelor au re
afirmat hotărirea de a acționa și
mai intens pentru îndeplinirea Pro
gramului de colaborare economică și
tehnico-științifică pe termen lung
între România și Bulgaria pe peri
oada pină în anul 1990, iar in une
le domenii pină in anul 2000.
A fost subliniată voința celor două
țări de a acționa pentru intensifi
carea colaborării in cadrul C.A.E.R.
în spiritul hotărîrilor Consfătuirii economi.ce la nivel înalt (1984),
al Programului complex cu privire la
dezvoltarea progresului tehnico-științific în țările membre ale C.A.E.R.
pină în anul 2000 și ale celei de-a
42-a sesiuni C.A.E.R. de la Bucu
rești.
S-a dat o apreciere pozitivă rezul
tatelor obținute în dezvoltarea rela
țiilor în domeniile culturii, științei,
invățămîntului, mijloacelor de in
formare în masă, sănătății, sportu
lui. Cele două părți au exprimat
hotărirea de a acționa pentru adincirea in continuare a colaborării in
aceste domenii.
în timpul vizitei, prim-miniștrii
guvernelor român și bulgar au sem
nat un protocol care prevede mă
suri și acțiuni concrete pentru dez
voltarea schimburilor de mărfuri, a
colaborării economice și tehnicoștiințifice, a cooperării și speciali
zării in diferite domenii.
în timpul convorbirilor, care s-au
referit in principal la problemele
bilaterale și îndeosebi la cele eco
nomice, s-a efectuat un schimb de
păreri asupra unor probleme actuale
ale situației internaționale.
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, și tovarășul
Gheorghi
Atanasov, președintele
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Bulgaria, și-au expri
mat satisfacția pentru convorbirile
rodnice care au avut loc și rezul
tatele la care s-a ajuns și au apre
ciat că acestea vor contribui la dez
voltarea în continuare a prieteniei
și colaborării între Republica Socia
listă România și Republica Populară
Bulgaria, intre popoarele român și
bulgar.
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat
tovarășului Gheorghi Atanasov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
Republicii Populare Bulgaria, invi
tația de a efectua o vizită în Repu
blica Socialistă România.
Invitația a fost acceptată cu plă
cere.

cerc de probleme cu caracter br
lateral, region'al și internațional.

CHEMĂRI. La Ulan Bator au
fost date publicității chemările
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol cu prilejul aniver
sării a 66 de ani de la înfăptuirea
revoluției pe pămintul mongol. Do
cumentul evidențiază necesitatea
mobilizării tuturor forțelor la trans-

bulgară de colaborare economică și
tehnico-științifică, de alte persoane
oficiale.
La sosire, pe aeroportul Otopeni,
au fost prezenți tovarășul Gheorghe
Oprea, prim viceprim-ministru al
guvernului, alți membri ai guvernu
lui.
A fost prezent Vențislav Ivanov,
însărcinat cu afaceri ad-interim al
R.P. Bulgaria la București.
★

La plecare, pe aeroportul din So
fia, tovarășul Constantin Dăscălescu
a fost salutat de tovarășul Gheorghi
Atanasov, de membri ai guvernului,
de alte persoane oficiale. (Agerpres)

punerea în viață a hotărîrilor Con
gresului al XIX-lea al P.P.R.M., în
vederea accelerării ritmurilor de
dezvoltare economică și socială a
tării. Totodată, chemările subli
niază Jmportanța unității de acțiu
ne a forțelor iubitoare de pace de
pe întreaga planetă.
PLENARA. La Budapesta s-au
desfășurat lucrările plenarei C.C.
al P.M.S.U., care a examinat pro
bleme legate de preschimbarea
carnetelor de partid, informează
agenția M.T.I. Plenara a subliniat
că această acțiune trebuie să con
tribuie la înfăptuirea politicii par
tidului in toate domeniile vieții
economice și sociale, să slujească
întăririi unității politico-ideologice

SĂRBĂTOAREA

Seinii de mesaje la nivel înalt
româno - vest-german

★

La Bonn s-au desfășurat lucră
rile celei de-a XlV-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale ro
mâno—vest-germane de colaborare
economică, industrială și tehnică. Au
fost convenite măsuri privind rea
lizarea obiectivelor stabilite cu pri
lejul convorbirilor româno—vestgermane la nivel înalt, pentru lăr
girea și diversificarea schimburilor

A REPUBLICII POPULARE MOZAMBIC

primirea tovarășului Traian Dudaș,
ministru secretar de stat, președin
tele părții române in Comisia mix
tă guvernamentală româno—vestgermană de cooperare economică,
industrială și tehnică, de către
Hans-Dietrich Genscher. vicecance
lar și ministrul afacerilor externe
al R.F.G.
★

comerciale, precum și pentru inten
sificarea cooperării economice, atit
pe plan bilateral, cît si pe terțe pie
țe. îndeosebi in domeniile construc
țiilor de mașini., metalurgiei, chimici
și producției bunurilor de larg con
sum.
La întâlniri și convorbiri a parti
cipat Marcel Dinu, ambasadorul
României la Bonn.

Tovarășului JOACHIM ALBERTO CHISSANO
Președintele Partidului FRELIMO,
Președintele Republicii Populare Mozambic

MAPUTO
Sărbătorirea celei de-a XlI-a aniversări a proclamării independenței de
stat a Republicii Populare Mozambic îmi oferă plăcutul prilej de a vă
adresa. în numele Partidului Comunist Român, al guvernului, al poporului
român, precum și al meu personal, dumneavoastră. Partidului FRELIMO,
guvernului și poporului mozambican prieten calde felicitări și cele mai bune
urări de progres, prosperitate și pace.
îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie, solidaritate șî
colaborare statornicite între partidele și țările noastre, conlucrarea rodnică
pe plan internațional se vor dezvolta tot mai puternic. în folosul popoarelor
român și mozambican. al cauzei păcii, destinderii, independenței naționale
și cooperării intre toate națiunile lumii.

NICOLAE

Evoluția negocierilor sovieto-americane
in problema eurorachetelor și a armamentelor
'
strategice ofensive

j
J

chetele operativ-tactice sovietioe și
americane din Europa. O asemenea
atitudine, a precizat partea sovieti
că, urmărește obținerea unui avan
taj unilateral și trebuie să fie revi
zuită, neputînd constitui o bază pen
tru o înțelegere reciproc acceptabilă.
Partea sovietică a relevat din nou
necesitatea realizării unei înțelegeri
privind măsuri în vederea întăririi
regimului prevăzut de Tratatul pri
vind apărarea antinachetă — ABM
și preîntâmpinarea cursei înarmări
lor în Cosmos, ceea ce ar deschide
perspectiva soluționării problemei
deosebit de importante a reducerii
cu 50 la sută a armamentelor stra
tegice ofensive ale părților, pe baza
înțelegerii reciproce realizate la
Reykjavik.

j

Acțiuni și luări de poziție pentru
ț\
incetarea cursei --------------------înarmărilor
Pentru lichidarea tuturor armelor nucleare din Europa '

ț
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BONN 24 (Agerpres). — La Mu
tlangen se desfășoară lucrările Con
ferinței internaționale a reprezen
tanților mișcărilor de luptă pentru
pace din R. F. Germania, U.R.S.S.
și S.U.A. Participanta examinează
posibilitățile adoptării unor măsuri
concrete de dezarmare și de conso
lidare a încrederii Est-Vest. Ale
gerea locului de desfășurare —
Mutlangen — are o semnificație
deosebită, deoarece aici se află
una dintre bazele militare unde
sint dislocate rachetele americane
cu. rază medie de acțiune ,.Pershing-2".
Organizată din inițiativa Mișcă
rii vest-germane in favoarea păcii,
reuniunea a pus in evidență ur
gența unirii eforturilor pentru re
ducerea arsenalelor militare, pen
tru
eliminarea
rachetelor
cu rază
medie de
acțiune nucleare
și a ra
chetelor operativ-tactice de pe
continentul european.
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STOCKHOLM 24 (Agerpres). —
In Cadrul unei conferințe de presă, șeful diplomației finlandeze,
Kalevi Sorsa, aflat in vizită la
Stockholm, a exprimat speranța că
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un tratat privind eliminarea rachetelor nucleare cu rază medie de
acțiune din Europa va fi încheiat
cit de curind. Ministrul de exter
ne a apreciat eforturile ce se fac
în prezent în vederea stabilirii unei
zone libere de arme nucleare în
nordul
Europei, pronunțindu-se
pentru crearea unor zone similare
și in alte părți ale continentului,
de exemplu in Balcani.
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păcii și securității internaționale,
eliminindu-se pericolele militare
din regiune — s-a reliefat in cadrul sesiunii Comitetului special
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Sud. Declarația șefului diplomației
australiene survine in contextul în (
care, recent, in atolul Mururoa a ’
fost efectuată o nouă experiență l
nucleară franceză — a patra din
acest an și a 87-a din 1975.

Oceanul Indian - zonă a păcii și securității
internaționale

\
\ NAȚIUNILE UNITE 24 (Ager
pres). — Comunitatea internațio
\ nală
trebuie să adopte măsurile
eficiente necesare pentru a se
\ ajunge
la transformarea bazinului
\ Oceanului Indian intr-o zonă a

*
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VIENA 24 (Agerpres). — Necesi ț
tatea intensificării eforturilor pen
tru încetarea cursei înarmărilor. în
făptuirea dezarmării, in primul
rind a dezarmării nucleare, și
salvgardarea păcii a fost eviden
țiată in cadrul lucrărilor plenarei î
C.C. al P.C. din Austria, desfășu
rată la Viena. Intr-un raport cu ț
privire la situația internațională,
prezentat la plenară, se mențio ț
nează că P.C. din Austria se pro i
nunță pentru încheierea, unui acord de eliminare a rachetelor nu ț
cleare cu rază medie de acțiune
din Europa și pentru măsuri care
să conducă la lichidarea tuturor
armelor nucleare de pe continen
tul european.

continuării experiențelor cu armele atomice

\ CANBERRA 24 (Agerpres). —
J Ministrul afacerilor externe al
' Australiei, Bill Hayden, a reafiropoziția fermă a țării sale față
\ mat
de testele..............................
nucleare efectuate de
Frahța in regiunea Pacificului de
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al O.N.U. pentru Oceanul Indian,
care se desfășoară la New York.
Participanții au arătat că una dintre căile de atingere a acestui țel
o constituie convocarea unei con
ferințe internaționale, forum care
ar urma să elaboreze un acord in
ternațional pentru declararea aces
tui bazin maritim o regiune a
păcii.
ț
A

„Mișcarea de reconciliere s-a transformat
din deziderat in realitate11
Declarația secretarului general al C.C. al Partidului
Democratic al Poporului din Afganistan
KABUL 24 (Agerpres). — Luînd
cuvintul în fața participantelor la
lucrările Conferinței internaționale
a ziariștilor din țările nealiniate,
secretarul genăral al C.C. al Partidu
lui Democratic al Poporului din Af
ganistan. Najibullah. a subliniat că
mișcarea .de reconciliere s-a trans
format din deziderat în realitate,
relatează agenția T.A.S.S. Pînă în
prezent. în patrie s-au reîntors pes
te 60 000 de refugiați. iar peste 25 000
de răsculați au trecut de partea pute
rii populare. Peste o sută de grupări
rebele, avînd in rîndurile lor zeci de
mii de membri, au început tratati
vele cu reprezentanții puterii popu
lare. Se desfășoară cu succes ale
gerile in organele locale ale puterii,
remareîndu-se tot mai mult carac

terul de coaliție in procesul de for
mare a organelor puterii.
Sintem sincer interesați de instau
rarea cit mai grabnică a păcii și li
niștii pe pâmîntul Afganistanului și
sintem gata să mergem chiar pină la
crearea unui guvern de coaliție. în
care ar putea intra reprezentanți ai
forțelor influente de opoziție. Avem
încredere și sperăm că bunăvoința
și hotărirea tuturor părților cointere
sate vor permite intr-un viitor apro
piat realizarea acordului reciproc și
a unor înțelegeri definitive. Reconci
lierea națională este însă o cale cu
sens dublu ; am parcurs suficient din
partea noastră de drum, acum este
rindul părții opuse — a declarat Na
jibullah.

și organizatorice, să ducă la creș
terea responsabilității organizații
lor de partid.

și un membru al guvernului de la
Madrid.

O AMPLA DEMONSTRAȚIE DE
PROTEST ÎMPOTRIVA TERORIS
MULUI s-a desfășurat marți seara
în orașul spaniol Barcelona. Au
participat 750 000 de persoane,
Săptămîna trecută, explozia unei
bombe de mare calibru, plasată in
incinta unui supermagazin din Bar
celona de către membri ai ramurii
militare a E.T.A., a provocat nu
meroase victime. Potrivit unui co
municat oficial, bilanțul morților
a crescut la 18, alte trei persoane
spitalizate aflîndu-se în stare gra
vă. Printre demonstranți s-a aflat

UN RAPORT prezentat de
George Hawi, secretar general al
C.C. al P.C. Libanez, in cadrul
plenarei C.C. al P.C.L. subliniază
necesitatea unirii forțelor progre
siste și patriotice din țară pentru
materializarea unor reforme poli
tice și social-economice . destinate
depășirii actualei crize libaneze.
Participanții la plenară, subliniază
organul de presă al P.C.L. „Al
Nida“, au analizat situația din
țară și au relevat necesitatea de
pășirii urgente a actualei crize prin
înfăptuirea unor reforme politice
și social-economice în interesul tu
turor oamenilor muncii.

CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

GENEVA

GENEVA 24 (Agerpres). — în
cursul ultimelor cîteva zile, la Ge
neva au avut loc întâlniri ale condu
cătorilor delegațiilor sovietică și ame
ricană, preoum și ale acestora cu re
prezentanți ai negociatorilor din gru
pele privind rachetele cu rază medie
de acțiune și armamentele strategice
ofensive, informează agenția T.A.S.S.
în cadrul întâlnirilor s-a relevat pro
gresul realizat în convenirea preve
derilor proiectului comun al textului
de tratat referitor la rachetele cu
rază medie de acțiune. Totodată,
partea sovietică a subliniat că do
rința părții americane de a-și păstra
focoasele nucleare pentru rachetele
..Pershing I-A“, rachete care aparțin
R. F.G.. este in contradicție directă
cu acordul exprimat anterior de
S. U.A. de a se lichida complet ra-

NAȚIONALĂ

Cu 12 ani în urmă, istoria po
porului mozambican consemna un
eveniment de hotăritoare însemnă
tate pentru destinele acestui po
por : proclamarea independentei
naționale. Actul de la 25 iunie 1975,
încununare a luptei eroice purtate
cu arma in mină timp de peste un
deceniu, sub conducerea Frontului
de Eliberare din Mozambic (FRE
LIMO). a pus capăt dominației
străine, deschizind o nouă pagină
in istoria țării.
Perioada care a trecut de atunci
a fost marcată de eforturile depu
se de poporul mozambican pentru
lichidarea grelei moșteniri colonia
le și asigurarea progresului multi
lateral al țării. In această direcție,
s-au obținut o seamă de succese.
Astfel, băncile, societățile de asi
gurare și cele mai multe între
prinderi industriale au fost națio
nalizate ; la sate, unde trăiește 90
la sută din populație, a fost în
făptuită reforma agrară : s-a in
tensificat acțiunea de valorificare
a bogățiilor țării în folosul propriu,
în același timp, aceste succese ar fi
putut fi și mai importante dacă
autoritățile rasiste de la Pretoria
nu ar fi continuat să sprijine ban
dele contrarevoluționare, intreprinzînd. totodată, numeroase acțiuni
agresive în scopul destabilizării tâ
nărului stat african. Tot mai mult
se confirmă că sfîrșitul tragic al
fostului președinte Samora Moises
Machel se datorează uneltirilor cri
minale ale regimului apartheidului.
Un rol important în canalizarea
eforturilor constructive ale poporu
lui mozambican. ca și in conduce
rea luptei sale curajoase împotriva
intervenționiștilor sud-africani l-au
avut ultimele două congrese ale
FRELIMO. Cu prilejul celui de-al
III-lea congres, din 1977. s-a luat
hotărirea transformării FRELIMO
intr-un partid marxist-leninist. de

moscova

avangardă, și trecerea la edifica
rea societății bazate pe principiile
socialismului științific, instaurarea
unui stat democrat-popular.
Și în acest an oamenii muncii
din Mozambic întâmpină aniversa
rea eliberării prin noi fapte de
muncă consacrate îndeplinirii pla
nurilor de dezvoltare economicosocială a patriei. Sub deviza „Uni
tate. muncă, vigilență*1, in intreaga
țară se desfășoară o susținută ac
tivitate in vederea realizării pre
vederilor : planului economic națio
nal pe perioada 1981—1990. Totoda
tă, se intensifică lupta pentru li
chidarea contrarevoluționarilor și
respingerea agresiunilor la care se
dedă R.S.A.
Poporul român, care și-a mani
festat deplina solidaritate cu lup
ta poporului mozambican pentru
neatârnare, acordindu-i un larg
sprijin material, politic și diplo
matic. urmărește cu caldă simpatie
eforturile sale actuale pentru con
solidarea independentei. pentru
dezvoltare liberă. Spre satisfacția
reciprocă, raporturile de prietenie
și colaborare între România și Mo
zambic au cunoscut un curs ascen
dent.
O contribuție de cea mai mare
însemnătate la extinderea și adincirea relațiilor de colaborare româno-mozambicane pe multiple pla
nuri au avut-o întâlnirile la nive
lul cel mai înalt, de la București și
Maputo, care au deschis, de fie
care dată, rodnice perspective con
lucrării bilaterale pe multiple pla
nuri : economic, politic, tehnicoștiințific. cultural, precum și in
sfera vieții internaționale. Docu
mentele semnate cu aceste prile
juri exprimă voința ambelor țări
de a lărgi și adinei conlucrarea
prietenească. în interesul reciproc,
al păcii și înțelegerii internațio
nale.

: Congresul mondial al femeilor

MOSCOVA 24 (Agerpres). — S. Morcoveșcu transmite : La .. Moscova
continuă lucrările Congresului mon
dial al femeilor. Sînt abordate teme
de mare actualitate, precum lupta
pentru pace și dezarmare, rolul fe
meii în procesul de producție, in fa
milie și societate, femeile și proble
mele dezvoltării, contribuția femeilor

la lupta pentru eliberare națională,
independentă și autodeterminare, fe
meile și mijloacele de informare irț
masă etc.
Reprezentantele Consiliului Națio
nal al Femeilor din România au pre
zentat expuneri și intervenții in co
misii și in centrele de dezbateri.

ORIENTUL MIJLOCIU
Poziții în sprijinul organizării tinei conferințe internaționale
de pace în zonă
DAMASC 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei. Hafez Al-Assad, și
regele Hussein al Iordaniei, aflat in
vizită la Damasc, au avut miercuri
o Întrevedere în doi>. Întrevederea
a urmat unei, runde de convorbiri
la care cei doi șefi, de stat au fost
insoțiți de .membri ai delegațiilor
celor două țări, informează un co
municat oficial citat de agenția
KUNA. Agenția relevă că in cen
trul convorbirilor s-au aflat rela
țiile bilaterale, precum si evolu
țiile situației din Orientul Mijlociu,
întărirea solidarității interarabe și
eforturile orientate spre organiza
rea unei conferințe internaționale
de pace in regiune.

TUNIS 24 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei,
Yasser Arafat, a afirmat că poporul
palestinian va continua ferm lupta
sa pentru înfăptuirea aspirațiilor de
libertate, independență și suverani
tate. într-un mesaj adresat simpo
zionului internațional asupra pro
blemei palestiniene, care se desfă
șoară Ia sediul O.N.U. din New
York, el a adăugat că această lupt^
are drept obiectiv instaurarea unei
păci drepte și durabile in Orientul
Mijlociu. Yasser Arafat a amintit
suferințele la care este supus po
porul palestinian in interiorul și in
afara teritoriilor arabe ocupate și
a evidențiat responsabilitatea comu
nității internaționale față de ajun
gerea la o reglementare pașnică și
dreaptă a problemei Orientului Mij
lociu pe calea convocării unei con
ferințe internaționale de pace.
SANAA 24 (Agerpres). — R.A. Ye
men și Somalia și-au reafirmat spri
jinul față de propunerea privind
organizarea unei conferințe interna
ționale de pace în problema Orien
tului Mijlociu, sub egida O.N.U., la
care să participe toate părțile inte
resate, inclusiv Organizația pentru
Eliberarea Palestinei, unicul repre
zentant legitim al poporului pales

SUB PRESIUNEA NEMULȚU
MIRII POPULARE, șeful regimu
lui dictatorial din Coreea de Sud,
Chun Du Hwan. a fost nevoit să
se întâlnească, miercuri, cu Kim
Yong San. liderul principalei for
mațiuni politice de opoziție. După
întrevedere. Kim Yong San s-a de
clarat nesatisfăcut de rezultatele
întilnirii. afirmind că partidul său
va continua, împreună cu alte forțe
democratice, lupta pentru înlătu
rarea regimului dictatorial de la
Seul.

tinian. în comunicatul comun dat
publicității la incheierea convorbiri
lor dintre șeful statului nord-yemenit. Aii Abdullah Saleh, și pre
ședintele somalez, Mohamed Siad
Barre, a fost reafirmată, de aseme
nea. necesitatea încetării imediate a
conflictului dintre Iran și Irak, a
restabilirii securității in regiune, in
formează agenția China Nouă.

TUNIS 24 (Agerpres). — Secretarul general al Ligii Arabe, Chedli
Klibi, a conferit marți cu secreta
rul general adjunct al O.N.U.. Marrak Goulding, aflat la Tunis. în ca
drul întîlnirii, cele două personali
tăți politice au efectuat un schimb
de vederi asupra eforturilor in di
recția propusei conferințe interna
ționale consacrate Orientului Mijlo
ciu, a evoluției situației din regiu
ne și in conflictul dintre Iran și
Irak.
NAȚIUNILE UNITE 24 (Ager
pres). — Membrii Consiliului de
Securitate al O.N.U. au participat
la o rundă de negocieri neoficiale
consacrate problemei conflictului
dintre Iran și Irak. Această acțiune
urmează demersului membrilor permanenți ai’ consiliului, care anterior
au convenit asupra conținutului
unui proiect de rezoluție.

KUWEIT 24 (Agerpres). — Kuwei
tul a lansat un apel țărilor membre
permanente ale Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., cerindu-le să în
treprindă acțiuni comune pentru în
cetarea conflictului dintre Iran și
Irak și restabilirea păcii in zonă.

Locuitorii orașelor situate pe ma
lul vestic al Iordanului și în Gaza
au declanșat, miercuri, o grevă ge
nerală de protest față de continua
rea ocupației israeliene și represiu
nile împotriva populației locale. Agențiile de presă relevă că intre mă
surile arbitrare luate de autorități
se înscrie și închiderea universită
ții Al-Najah din Nablus.
(Agerpres)

POPULAȚIA U.R.S.S., potrivit
statisticilor oficiale, număra la în
ceputul lunii aprilie anul acesta
282 300 000 locuitori. în anul 1917,
menționează agenția T.A.S.S., țara
sovietelor avea 165 milioane lo
cuitori.

ACORD. Thailanda și Birmania
au ajuns la un acord asupra întă
ririi cooperării dintre ele în lupta
pentru combaterea traficului cu
stupefiante.

SURSELE ALTERNATIVE DE ENERGIE. Cercetători din peste două
zeci de țări participă la o conferință internațională, găzduită de capi
tala Spaniei,_ privind sursele alternative de energie pentru „societatea
postpetrolieră". In cadrul căutărilor unor alternative pe termen lung,
energia de fuziune nucleară ocupă un loc central.
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