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LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și a tovarășei Elena Ceaușescu,

in prima parte a lunii aprilie 1988, 
președintele fondator al Mișcării 
Populare a Revoluției, președintele 
Republicii Zair, Mobutu Șese Seko 
Kuku Ngbendu Wa Za Banga, im-

preună 
efectua 
nie in 
nia.

cu doamna Bobi Ladawa, va 
o vizită oficială de prlete- 
Republica Socialistă Româ.-

Adoptînd hotărîri de mare importanță pentru perfecționarea activității politico-organizatorice

și economico-sociale, pentru îndeplinirea planului pe 1988, ieri și-a încheiat lucrările

PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Sjib președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, marți, 29 martie, 
au continuat lucrările plenarei 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

In continuarea dezbaterilor 
pe marginea documentelor a- 
flate la ordinea de zi au luat 
cuvintul tovarășii Constantin 
Olteanu, Ștefan Rab, Iacob 
Topliceanu, Anica Lazăr, Șer- 
ban Teodorescu, Vasile Dul- 
gheru, Ion Frățilă. Gheorghe 
Paraschiv, Ioan Giurgea, Mir
cea Drăgulin, Petre Fluture, 
loan Ungur.

Au participat la dezbateri, 
în plen și pe comisii, 19 de 
tovarăși.

Participanții la dezbateri au 
adus un cald și profund oma
giu activității strălucite des
fășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, rolului de
terminant pe care il are in 
elaborarea și fundamentarea 
politicii interne și externe a 
partidului și statului, in mo
bilizarea largă a energiilor 
poporului pentru transpunerea 
neabătută in viață a planuri
lor și programelor de dezvol
tare economico-socială a țării, 
in edificarea socialismului și 
comunismului in România, 
contribuției sale la promo
varea cauzei păcii, colaborării 
și înțelegerii in lume.

Dezbaterile au relevat- pre
țuirea și inalta apreciere de 
care se bucură activitatea 
neobosită pe care o desfășoară 
tovarășa Elena Ceaușescu in 
vederea înfăptuirii liniei poli
tice a partidului, înfloririi 
științei, invățămintului și cul
turii in patria noastră, propă
șirii multilaterale a României 
socialiste.

In cadrul dezbaterilor au 
fost prezentate rezulmtele ob
ținute in anul 1987 și in pri
mul trimestru al acestui an 
in dezvoltarea economică și 
socială a țării, în creșterea bu
năstării materiale și spirituale 
a celor ce muncesc, în înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea și Con
ferința Națională ale partidu
lui. Au fost analizate cu exi
gență și răspundere neajun
surile care s-au manifestat în 
diferite domenii de activitate, 
fiind înfățișate măsurile între
prinse pentru lichidarea nein- 
tîrziată a lipsurilor și îmbu
nătățirea muncii în toate sec
toarele, pentru asigurarea unui 
nivel cît mai ridicat de cali
tate și eficiență, pentru înde
plinirea integrală a prevede
rilor de plan pe anul 1988, pe 
întregul cincinal. In acest 
sens, o atenție deosebită s-a 
acordat modului cum se acțio
nează pentru recuperarea cît 
mai grabnică a restanțelor și

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Stimați tovarăși,
Plenara Comitetului Central al 

partidului a dezbătut bilanțul ac
tivității economico-financiare pe 
1987, precum și unele probleme 
privind perfecționarea sistemului 
de formare a prețurilor de produc
ție și principiile de retribuire pen
tru stimularea producției de ex
port și a exportului.

De asemenea, plenara a dezbă
tut unele probleme ale activității 
de partid și ale politicii de cadre, 
precum și celelalte rapoarte înscri
se la ordinea de zi.

Toate aceste documente au fost 
aprobate în unanimitate de plena
ra Comitetului Central și ele 
urmează să stea la baza îm
bunătățirii activității în toate 
domeniile, în vederea înfăp
tuirii neabătute a hotărârilor Con
gresului al XIII-lea al partidului, 
ale Conferinței Naționale, a Pro
gramului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare fermă a 

. României spre comunism. (Aplau
ze puternice).

In anul 1987 au fost obținute noi 
realizări importante în dezvoltarea 
economico-socială a patriei noas
tre socialiste. Producția-marfă in
dustrială a crescut cu 4.5 la sută, 
producția agricolă — cu 2,3 la sută, 
valoarea producției nete — cu 5.6 
la sută, iar exportul pe total — cu 
8,7 ]a su,tă.

Realizări importante s-au obți
nut și în celelalte sectoare de ac
tivitate.

S-au dezvoltat activitatea de cer
cetare, învățămîntul, cultura — fac
tori de importantă deosebită pen
tru înfăptuirea obiectivelor stabi
lite de Congresul al XIII-lea al 
partidului.

Pe ansamblu, venitul național a 
crescut cu 4,8 la sută ; pe locuitor, 
venitul național a ajuns la peste 
35 000 lei. Dacă raportăm aceasta la 
cursul necomercial al dolarului, în 
lei, venitul național reprezintă 
circa 3 650—3 700 de dolari pe lo
cuitor.

Pe baza dezvoltării generale a 
forțelor de producție, avuția na
țională a crescut cu 5,1 la sută, re- 
prezentînd, la sfîrșitul anului tre
cut, 4 957 miliarde lei. Fondurile 
încredințate de societate spre gos
podărire și administrare colective
lor de oameni ai muncii — în ca
litatea de proprietari, producători 
și beneficiari — au crescut cu 4.6 
la sută, reprezentînd peste 3 300 
miliarde lei.

S-au realizat vaste lucrări de 
investiții industriale, agricole și 
social-culturale. A avut loc creș
terea veniturilor oamenilor mun
cii. Pe ansamblu, prețurile de pro
ducție și ale produselor de consum 
s-au menținut la nivelul anului

1986, înregistrînd chiar o mică re
ducere.

Toate acestea se reflectă în creș
terea nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor — țe
lul suprem al politicii partidului 
nostru, esența societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe care o 
edificăm cu succes în România. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Se poate aprecia, pe baza tutu
ror acestor realizări, că bilanțul 
activității de anul trecut este în 
general bun ; dar trebuie să ținem 
seama de faptul că nu s-au înde
plinit în întregime prevederile 
planului anual, că multe unități 
și sectoare au rămas datoare pa
triei, poporului cu o importantă 
producție nerealizată și deci și 
nerealizarea veniturilor.

Trebuie să spunem deschis 
rezultatele de anul trecut
sînt pe măsura posibilităților eco
nomiei noastre naționale și ale oa
menilor muncii, ale poporului nos
tru, că s-au manifestat multe lip
suri și neajunsuri care au dimi-

cu

că 
nu

nuat într-o măsură însemnată rea
lizările din anul trecut.

Despre toate acestea am discu
tat însă Pe larg la Conferința Na
țională a partidului, precum și în 
toate organismele democrației 
munci torești-revoluționare. Sînt 
deci bine cunoscute atît realiză
rile, cît și minusurile și cauzele 
lor, de aceea nu voi insista acum 
asupra acestora. Trebuie să tra
gem toate concluziile și învăță
mintele necesare pentru a acționa 
cu mai multă exigență și hotărîre 
în vederea lichidării tuturor stă
rilor de lucruri negative, a per
fecționării întregii activități, pen
tru a asigura înfăptuirea neabă
tută a planului pe acest an și pe 
întregul cincinal. (Aplauze 
nice).

în general, acum, cînd 
bilanțul activității pe 1987, putem 
afirma cu deplin temei că orîn- 
duirea noastră socialistă a conti
nuat să se dezvolte și sînt asigu
rate toate condițiile pentru înfăp
tuirea obiectivului strategic — de 
trecere, pînă în 1990, la un nou

stadiu de dezvoltare, la realizarea 
unei noi calități a muncii și vieții, 
la ridicarea patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație. 
(Aplauze puternice).

puter-

facem

Stimați tovarăși,
In general, toate aceste reali

zări au fost obținute în condi
țiile complexe ale economiei mon
diale. Pe ansamblu, după cum este 
bine cunoscut, economia mondială 
a avut un ritm lent de creștere. 
Dar ceea ce trebuie subliniat în 
mod deosebit este înrăutățirea si
tuației țărilor în curs de dezvol
tare, creșterea datoriilor lor exter
ne la aproape 1200 miliarde do
lari. După datele unor organisme 
economice mondiale, în timp ce 
veniturile țărilor sărace au scăzut, 
veniturile țărilor bogate au cres
cut continuu. Astfel, veniturile din 
exporturi ale țărilor sărace au 
scăzut în perioada 1981—1987 cu 
peste 53 miliarde dolari, în timp 
ce veniturile țărilor bogate au
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crescut, în aceeași perioadă, cu 
peste 400 miliarde dolari.

După datele unor organisme eco
nomice mondiale, în anul 1987 s-a 
înregistrat un flux net de 29 mi
liarde dolari din țările în curs de 
dezvoltare spre băncile din țările 
dezvoltate.

Iată bilanțuri care pun cu pu
tere în evidență injustețea actuale
lor relații economice pe arena 
mondială, împărțirea lumii în să
raci și bogați 
lațelor dintre 
mari de țări.

Dar chiar 
dezvoltate, 
merilor a ajuns la aproape 30 mi
lioane oameni; în multe țări capi
taliste dezvoltate, circa 20—30 la 
sută din tineri nu au asigurate 
locuri de muncă.

în general, inegalitățile sociale 
ți naționale s-au accentuat. Iată 
ce relatează, în acest sens, ziarul 
american „Washington Post" : „în 
timp ce o cincime din cei bogați 
dețin 43,7 la sută din totalul veni
turilor, o cincime din cei săraci 
dețin numai 4,6 la sută". Sînt mul
te asemenea date care vorbesc 
despre adîncirea inegalităților în
tre bogați și săraci, atît pe plan 
național, cît și pe plan internațio
nal.

Prevederile din acest an și pen
tru Următorii ani privind situația 
economico-financiară mondială 
sînt destul de sumbre și pesimiste.

Avînd In vedere interdependen
ța economică între toate statele lu
mii, este evident că efectele nega
tive ale economiei mondiale se 
resimt, într-o măsură mai mare sau 
mai mică, în toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială.

O analiză obiectivă demonstrea
ză, cu puterea realităților, că si
tuația grea din economia mondia
lă este determinată, în primul 
rînd, de uriașele cheltuieli militare 
— de peste 1 trilion dolari. La 
aceasta trebuie adăugate relațiile 
inechitabile în comerțul interna
țional, în schimburile economice, 
In raporturile financiare. In mod 
deosebit trebuie menționate siste
mul bancar-financiar și politica 
dobînzilor excesiv de mari, care 
au o contribuție importantă la în
răutățirea situației economico-fi- 
nanciare, îndeosebi a țărilor în 
curs de dezvoltare.

Avînd în vedere toate aceste fe
nomene, se impune, ca o necesitate, 
o nouă abordare a probleme
lor economico-financiare acumula
te, care să pornească de la reali
zarea unei noi ordini economice șl 
financiare mondiale.

Pentru depășirea crizei șl a pro
blemelor economico-financiare — 
pe plan național și mondial — 
imperialismul, monopolurile și ca
pitalul financiar internațional 
recurg la vechile practici de a 
pune toate greutățile pe seama ce
lor săraci, atît pe plan național, 
cît și pe plan internațional, pe 
seama țărilor în curs de dezvolta
re. Mai mult, băncile internațio
nale, B.I.R.D. și Fondul Mone
tar Internațional impun țărilor să
race condiții care duc la inflație, la 
înrăutățirea situației maselor 
populare. Ele condiționează acor
darea de noi credite de lichidarea 
sectoarelor publice și dezvoltarea 
economiei particular-capitaliste, a- 
mestecîndu-se direct în treburile 
interne, impunînd politica lor în 
zeci și zeci de state.

Toate acestea nu fac Insă decît 
să agraveze inegalitățile, să ac
centueze împărțirea lumii în 
bogați și săraci, să ducă la agra
varea în continuare a relațiilor 
economice mondiale.

Există însă și o altă cale de 
soluționare a gravelor probleme 
economice, a crizei mondiale. 
Pentru aceasta trebuie să se re
nunțe cu d .vîrșire la vechea 
lolitică economi și să se adopte 

<t politică nouă, democratică — 
de a pune greutățile crizei eco- 

 

andiare, Jn primul rînd, 

 

celor boxați. îndeosebi 
impune o necesita

te în relațiile internaționale între 
țările sărace și ’bogate. Numai o 
soluționare democratică, în spiritul 

 

egalității și avantajului reciproc, 
independenței și 
ționale, al ne- 
treburile interne 

va deschide calea 
eutăților economice 
dezvoltării armonioa- 

or statelor, a realizării 
mai drepte și mai bune.

zintă singura cale care poate asi
gura o dezvoltare armonioasă a 
tuturor statelor lumii, asigurînd 
progresul economic și social al 
fiecărui popor, al fiecărei na
țiuni 1 (Vii aplauze).

și accentuarea deca- 
aceste două grupe

In țările capitaliste 
în 1987 numărul șo-

că 
na- 
pot 
so-

rile 
luni 
;alîti

Respectului 
suveranității 
amestecului î 
ale altor sta 
depășirii 
mondiale 
se a tutu 
unei Iu 
O asemenea politică constituie o 
necesitate atît pentru țările în 
curs de dezvoltare, cît și pentru 
țările dezvoltate. Aceasta repre-

Stimați tovarăși,
Concluziile bilanțului economico- 

financiar pe 1987 evidențiază, cu 
puterea faptelor de netăgăduit, 
justețea politicii partidului nostru 
de dezvoltare a forțelor de pro
ducție, pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, de re
partizare justă a venitului națio
nal între fondul de consum și fon
dul de dezvoltare. Viața, realită
țile demonstrează cu putere că 
numai și numai asigurînd o acu
mulare rațională, o creștere co
respunzătoare a fondului de dez
voltare se pot asigura înnoirea 
și perfecționarea continuă a tutu
ror sectoarelor economiei națio
nale, dezvoltarea continuă a pa
triei, creșterea — pe această bază 
— a avuției naționale și a nivelu
lui de trai material și spiritual al 
poporului. (Aplauze puternice).

Analiza-bilanț demonstrează 
numai prin creșterea avuției 
ționale și a fondurilor fixe se 
asigura făurirea cu succes a
cialismului și crearea condițiilor 
pentru înaintarea fermă spre 
comunism.

De altfel, nici o orînduire soda- 
- lă nu s-a dezvoltat și nu se poate 
dezvolta decît pe baza creșterii 
forțelor de producție, a acumulă
rii, a reproducției lărgite.

Analiza-bilanț evidențiază cu 
putere că realizările obținute în 
1987 s-au bazat pe existența și 
dezvoltarea proprietății socialiste 
a întregului popor, de stat șl coo
peratiste. De altfel, aproape tota
litatea fondurilor fixe și totalitatea 
avuției naționale sînt realizate în 
acest sector, care reprezintă baza 
dezvoltării generale a societății 
noastre, a ridicării patriei pe noi 
culmi de progres șl civilizație, a 
întăririi continue a independenței 
și suveranității României. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Pornind de la aceste realități, 
este necesar să acționăm în conti
nuare, cu toată hotărârea, pentru 
creșterea și mai puternică a avu
ției naționale, și îndeosebi a fon
durilor fixe productive. Să acțio
năm cu toată hotărârea pentru 
buna gospodărire și administrare 
a mijloacelor de producție în
credințate colectivelor de oameni 
al muncii, în calitatea lor de pro
prietari și producători, pentru 
creșterea rentabilității și eficienței 
tuturor unităților economico-so
ciale !

Aș dori să menționez din nou 
rolul important pe care-1 au cen
tralele și întreprinderile, ca unități 
de bază ale economiei naționale și 
care funcționează pe baza auto- 
conducerii, autogestiunii, autofi
nanțării. Trebuie să facem în așa 
fel încît centralele și unitățile 
economico-sociale să-și îndepli
nească în condiții cît mai bune 
rolul hotărîtor pe care-1 au în în
treaga activitate economică și so
cială. Trebuie să perfecționăm în 
continuare activitatea consiliilor 
oamenilor muncii, adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii, ale 
proprietarilor, producătorilor și 
beneficiarilor, care reprezintă for
ma democratică de participare a 
tuturor oamenilor muncii, a 
tregului popor la elaborarea și 
făptuirea politicii interne și 
terne — forma democratică 
dezvoltare a societății noastre 
cialiste, în care totul se realizează 
cu poporul și pentru popor.

Trebuie să facem 
consiliile oamenilor muncii, adu
nările generale să-și îndeplinească 
în condiții măi bune rolul pe care 
îl au în asigurarea bunei desfă
șurări a întregii activități.

După cum ați reținut din ana
liza-bilanț, anul trecut peste o mie 
de unități nu au obținut nici un 
beneficiu, înregistrînd mari pier
deri financiare. Dacă toate unități
le economico-financiare ar fi lu
crat fără pierderi și ar fi realizat 
planul de beneficii, atunci econo
mia noastră națională ar fi dispus 
de circa 40—50 de miliarde lei în 
plus.

Cred că nu este necesar să mal 
insist asupra pierderilor mari pe 
care le-au suferit economia națio
nală și poporul nostru, ca rezultat 
al unor activități nesatisfăcătoare, .j

în- 
în- 
ex- 
de 

so-

astfel Incit

(Continuare in pag. a IlI-a)
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LUCRĂRILE PLENAREI COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

(Urmare din pag. I)
realizarea ritmică a planului 
la toți indicatorii, pentru ono
rarea integrală a sarcinilor la 
export, pentru desfășurarea in 
cele mai bune condiții a acti
vității financiar-bancare, pen
tru folosirea și gospodărirea 
rațională a tuturor fondurilor 
materiale și financiare încre
dințate.

In cadrul plenarei, vorbitorii 
au raportat în legătură cu mă
surile luate în agricultură 
pentru efectuarea la timp și 
în condiții optime a tuturor 
lucrărilor de primăvară, care 
să asigure îndeplinirea preve
derilor pe anul în curs, obți
nerea unor recolte cit mai 
mari, potrivit obiectivelor noii 
revoluții agrare.

Vorbitorii au exprimat acor
dul deplin cu documentele su

Din cuvintul participanților la dezbateri
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

CONSTANTIN OLTEANU
Mult stimate si Iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Documentele aflate pe ordinea 

de zi a plenarei aduc în dezba
tere o problematică de largă cu
prindere și de mare însemnă
tate. consacrată înfăptuirii po
liticii științifice a partidului, 
perfecționării organizării și con- 
duoerii economiei naționale, 
accelerării progresului în toate 
domeniile, proces revoluționar 
întemeiat pe geniala operă teo
retică și activitate practică ale 
ilustrului conducător al națiu
nii. proeminentă personalitatea 
lumii contemporane, secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Comuniștii, totl oamenii mun
cii din Capitală vă adresează cu 
deosebit respect, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, 
cel mal fierbinte omagiu pen
tru Îndelungata și eroica dum
neavoastră activitate revolu
ționară ce a marcat decisiv 
cursul istoriei contemporane a 
României, determinînd anga
jarea plenară a forței creatoa
re a poporului in înfăptuirea 
unui vast program de dezvol
tare multilaterală și conferin- 
du-i un prestigiu fără prece
dent în comunitatea mondială.

Organizația de partid a Ca
pitalei. care cuprinde 437 000 co
muniști. în majoritate munci
tori. actlonînd pentru îndepli
nirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea și Con
ferința Națională ale partidu
lui. ist concentrează eforturile 
pentru a obține rezultate la ni
velul exigentelor actualei eta
pe de dezvoltare calitativ-in- 
tenslvă. pe măsura potențialu
lui tehnico-material, uman și 
științific existent în municipiul. 
București. Referindu-se. în con
tinuare. la rezultatele obținute, 
vorbitorul a arătat că. în anul 
trecut, planul productiei-marfă 
industriale a fost depășit cu pes
te 3 miliarde lei. iar pe pri
mul trimestru din anul in curs 
se estimează Îndeplinirea sar
cinilor cu un spor de aproape 
jumătate miliard lei. în condi
țiile realizării unor economii de 
metal, combustibili și energie. 
De asemenea, a fost finalizată 
integral producția prevăzută în 
contractele de export cu ter
mene scadente in primele trei 
luni din 1988. în agricultură, pe 
baza măsurilor luate pentru e- 
fectuarea lucrărilor din campa
nia de primăvară. însămînțări- 
la vor fi încheiate in termene
le stabilite. De asemenea, prln- 
tr-o mai bună organizare a 
muncii pe șantiere, se realizea
ză planul pe actualul trimestru 
la investiții, principalele forte 
fiind concentrate în acest an 
pe marile obiective de sistema
tizare si modernizare a Bucu- 
reștiului.

Analiza critică șl autocritică 
a rezultatelor obținute pe an- 
șamblul Capitalei arată că a- 
cestea puteau fi mai bune dacă 
In activitatea comitetului mu
nicipal. a biroului și secretaria
tului său. a organelor si orga
nizațiilor de partid nu s-ar fi 
manifestat neajunsuri ce se re
găsesc în neîndeplinirea inte
grală a planului de către une
le unități, la indicatori de bază 
cum sînt exportul și producția 
fizică, ceea ce a generat neres- 
pectarea obligațiilor contractua
le si a provocat greutăți in fi
nalizarea unor obiective de in
vestiții.

Aceste stări de lucruri au fost 
temeinic analizate in biroul și 
secretariatul comitetului muni
cipal. in recentele adunări ge
nerale de dare de seamă si in 
plenarele comitetelor de partid 
ale sectoarelor, unde s-au sta
bilit măsuri pentru Îmbunătăți
rea organizării producției și a 
muncii, spre a asigura Îndepli

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

ȘTEFAN RAB
Mult stimate și iubite t o- 

v a r ă ș e secretar general, 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stlmati to
varăși.

Lucrările plenarei noastre, 
chemată să adopte noi măsuri 

puse dezbaterii și au subliniat 
importanța deosebită a aces
tora, a măsurilor stabilite, 
pentru întărirea continuă a 
partidului, a unității și forței 
politice și organizatorice și 
creșterea permanentă a ro
lului său in viața societății, 
pentru perfecționarea întregii 
activități economico-sociale, 
pentru înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a principiilor și 
obiectivelor stabilite în dome
niul politicii de cadre, pentru 
rezolvarea cu maximă recepti
vitate și operativitate a pro
punerilor, sesizărilor și cereri
lor oamenilor muncii în con
formitate cu legile țării.

Participanții la dezbateri au 
reafirmat deplina adeziune a 
comuniștilor, a întregului nos
tru popor față de politica ex
ternă a partidului și statului 
nostru și au dat o înaltă apre
ciere acțiunilor și inițiativelor 

nirea exemplară a planului pe 
semestrul I și pe întregul an.

Subliniind că in centrul ac
tivității politice si organizatori
că vor fi situate, pe mai de
parte. creșterea continuă a ex
portului. în special la produse
le cu un înalt grad de prelu
crare si tehnicitate, ridicarea 
nivelului tehnic, a calității și 
fiabilității produselor, creșterea 
mai accentuată a productivită
ții muncii, reducerea consumu
rilor de energie si mate
riale. vorbitorul a spus :

In această acțiune, cu largi și 
profunde implicații pentru mo
dernizarea activității producti
ve și de conducere, beneficiem 
de aportul valoros al institutelor 
de cercetare științifică și de 
lnvățămînt superior, a căror 
activitate este coordonată cu 
spirit revoluționar șl înaltă 
competență de tovarășa Elena 
Ceaușescu, remarcabil om poli
tic și strălucit savant de renu
me mondial.

Arătînd că, potrivit cerințelor 
ți indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se va acțio
na mai hotărât pentru rentabi
lizarea tuturor întreprinderilor, 
reducerea stocurilor, gospodări
rea cu maximă eficiență a ma
terialelor, creșterea vitezei de 
rotație a mijloacelor circulante, 
vorbitorul a informat că în în
făptuirea acestor obiective o 
importanță deosebită au măsu
rile inițiate de secretarul gene
ral al partidului privind înche
ierea și executarea contractelor 
economice, îmbunătățirea sis
temului de retribuire pentru 
stimularea producției de export, 
perfecționarea sistemului de fi
xare a prețurilor, măsuri meni
te să determine funcționarea 
cu eficiență sporită a mecanis
mului economico-financiar.

în scopul Îndeplinirii sarcini
lor deosebite ce ne revin, vom 
Întări permanent forța politică 
și mobilizatoare a organelor și 
organizațiilor de partid prin 
Îmbunătățirea continuă a vieții 
interne de organizație, primi
rea în rîndul comuniștilor a ce
lor mai buni oameni ai muncii, 
educarea partinică, revoluțio
nară a tuturor membrilor parti
dului. O atenție mai mare vom 
acorda aplicării principiilor de 
selecționare șl promovare a 
cadrelor, ridicării nivelului pre
gătirii lor profesionale și poli
tice, aprecierii exigente a acti
vității prestate, aceasta cu atît 
mai mult cu cit, pentru grave 
lipsuri In activitate și compor
tare, a fost nevoie ca unele ca
dre să fie sancționate sau În
locuite din funcții.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din Capitală, asemenea în
tregului popor, își exprimă de
plina adeziune și profunda lor 
recunoștință față de activitatea 
prodigioasă desfășurată de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru soluționarea prin rațiu
ne a celor mai complicate pro
bleme si situații din raporturile 
interstatale, pentru promovarea 
politicii de pace și colaborare, 
pentru apărarea libertății și in
dependenței popoarelor, edifi
carea unei lumi fără arme și 
fără războaie, deziderate con
vingător afirmate și cu prilejul 
recentelor vizite Întreprinse, 
Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, In țări de pe con
tinentul african.

O dată cu acordul deplin față 
de conținutul documentelor ce 
vor fi adoptate de plenara 
noastră, vă rog să-mi îngă
duiți să dau glas hotăriril ne
clintite a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii din Capi
tală de a înfăptui in bune con
diții sarcinile ce ne revin pe 
acest an și pe Întregul cincinal, 
însuflețiți de strălucitul exem
plu de muncă, pentru binele șl 
prosperitatea patriei, pe care 
ni-1 oferă conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

pentru Înfăptuirea fn cele mal 
bune condiții a insuflețitoarelor 
hotărîri ale Conferinței Națio
nale a partidului, se desfășoară 
In atmosfera de puternică emu
lație creatoare, in care întregul 
nostru popor acționează cu e- 
nergie. In strînsă unitate în ju
rul partidului, al înțeleptului 
nostru conducător revoluționar, 

întreprinse de secretarul gene
ral al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în direcția 
opririi cursei înarmărilor, în
făptuirii dezarmării, în pri
mul rind a celei nucleare, edi
ficării unui climat de destin
dere, securitate, pace, înțele
gere și largă conlucrare inter
națională.

Comitetul Central a apro
bat, în unanimitate, documen
tele supuse dezbaterii și a 
adoptat, în legătură cu aceas
ta, o hotărîre, care se va da 
publicității.

în încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvihtul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Cuvîntarea conducătorului 
partidului și statului nostru, 
amplu și mobilizator program 

pentru realizarea exemplară. în 
condiții calitativ superioare a 
planului pe acest an si pe în
tregul cincinal.

îmi îndeplinesc o datorie de 
conștiință exprimînd de la tri
buna plenarei noastre gîndurile 
de aleasă stimă, sentimentele de 
profundă recunoștință și ne
țărmurită dragoste ce vi le nu
trim, mult stimate si iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. pen
tru eroica dumneavoastră acti
vitate revoluționară, de un pil
duitor eroism, consacrată bine
lui și propășirii națiunii noastre 
socialiste, înfloririi României 
contemporane.

Datorită aplicării politicii de 
repartizare armonioasă a forțe
lor de producție pe întregul te
ritoriu al patriei, formulată de 
dumneavoastră încă la istoricul 
Congres al IX-lea. Covasna a 
cunoscut, ca atîtea alte județe 
ale țării, o dezvoltare fără pre
cedent. S-au creat astfel teme
liile economice ale exercitării 
drepturilor egale conferite tutu
ror cetățenilor patriei, fără deo
sebire de naționalitate, expre
sie a modului științific, original 
in care partidul nostru a rezol
vat, sub conducerea genialului 
său cîrmaci, pe deplin șl defi
nitiv. in modul celui mai auten
tic umanism, problema națio
nală.

Vă raportez, mult, stimate to
varășe secretar general, că în 
baza indicațiilor dumneavoas
tră. organul județean de partid 
a desfășurat. în perioada la 
care se referă documentele ple
narei, o intensă activitate orga
nizatorică de aplicare în viată a 
planului și programelor de dez
voltare economico-socială a ju
dețului, elaborate pe temeiul 
hotărârilor conducerii de partid 
și de stat, ale forumurilor cen
trale ale instituțiilor democra
ției noastre muncitorești-revolu- 
ționare. în acest cadru, o impor
tanță deosebită am acordat cu
prinderii mai bune a diferitelor 
sectoare de activitate, prin re
partizarea judicioasă a întregu
lui activ de partid și de stat ne 
orașe si comune, unități econo
mice șl instituții, astfel îneît 
cea mai mare parte din timpul 
de muncă să fie afectat sprijini
rii efective a acestora, rezolvă
rii operative a problemelor cu
rente.

Vă raportez, mplt stimate to
varășe secretar general, că in 
industrie am încheiat cu rezul
tate bune anul 1987. realizînd în 
primii doi ani ai cincinalului o 
producție-marfă suplimentară în 
valoare de aproape jumătate de 
miliard lei. în mod semnifica
tiv. pentru afirmarea elemente
lor intensive ale dezvoltării. în
tregul spor s-a realizat pe sea
ma ridicării productivității 
muncii, efect al aplicării pro
gramelor de perfecționare, al or
ganizării și modernizării proce
selor de producție, al rezultate
lor cercetării științifice si ingi
neriei tehnologice, domenii în 
care am primit un ajutor deose
bit din partea tovarășei Elena 
Ceaușescu. președintele Consi
liului Național al Științei și în- 
vățămintului, sprijin pentru 
care exprimăm șl în acest ca
dru mulțumirile noastre recu
noscătoare.

în agricultură am obținut, în 
pofida condițiilor climatice mat 
puțin favorabile ale anului tre
cut, recolte cu peste 10 la sută 
mai mari decit producțiile me
dii realizate in cincinalul tre
cut. Ca urmare, am livrat la 
fondul de stat cantitățile prevă
zute prin balanță din produsele 
principalelor noastre culturi. De 
asemenea, ca urmare a eforturi

OUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

IACOB TOPLICEANU
I

Mult stimate și iubite t o- 
v a r ă ș e secretar general, 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată'*  tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Vă rog să-mi permiteți să ex

prim sentimentele de aleasă 
stimă și profundă recunoștință 
pe care le nutresc comuniștii, 
întregul detașament muncitoresc 
din județul Hunedoara față 
de dumneavoastră, mult iu
bite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. conducătorul 
strălucit al partidului si statului 
nostru, fată de activitatea plină 

de muncă și acțiune revolu
ționară a organelor și organi
zațiilor de partid, a comuniș
tilor, a întregii națiuni pentru 
intensificarea muncii in toate 
domeniile de activitate, pentru 
îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a prevederilor de plan 
pe anul 1988, pe întregul cin
cinal, a fost urmărită cu deo
sebită atenție, cu interes și 
deplină aprobare, fiind subli
niată în repetate rînduri cu 
vii și puternice aplauze.

Participanții la plenară au 
reafirmat angajamentul co
muniștilor, al întregului nos
tru popor de a transpune 
neabătut în viață hotăririle 
adoptate de plenara C.C. 
al P.C.R., orientările și 
indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, obiecti
vele stabilite de Congresul al 
XIII-lea și Conferința Națio
nală ale partidului.

lor stăruitoare pe care le-am 
depus pentru asigurarea fura
jelor. In zootehnie am înregis
trat unele progrese în crește
rea efectivelor si producțiilor 
planificate.

Am acordat, așa cum ne-ați 
cerut, o atenție prioritară pro
ducției pentru export, onorind 
toate contractele și comenzile. 
Ca urmare, valoarea producției 
totale pentru export pe trimes
trul I va fi cu 40 la sută mal 
mare decit in aceeași perioadă 
a anului trecut, iar pe devize 
convertibile cu peste 70 la sută. 
Aș dori să apreciez că noile 
măsuri inițiate de dumneavoas
tră privind perfecționarea sis
temului de retribuire sînt deo
sebit de bine venite pentru sti
mularea producției de export.

în continuare, vorbitorul a 
arătat : sîntem pe deplin con- 
știenți, mult stimate tovarășe 
secretar general, că realizările 
noastre puteau fi mai bune 
dacă toți activiștii noștri, fie
care cadru de conducere ar fi 
acționat cu mai mult spirit 
partinic, revoluționar, pentru 
rezolvarea operativă a proble
melor producției. Trebuie să re
cunoaștem în mod autocritic 
că nici în cursul anului trecut, 
nici în primele luni ale acestui 
an nu am reușit să atingem ni
velurile planificate la toți indi
catorii activității din industrie 
și investiții, și în mod deosebit 
cel de eficiență economică. 
Deși am redus considerabil chel
tuielile de producție, nivelul a- 
cestora rămîne peste cel planifi
cat, iar stocurile supranorma- 
tive deși au continuat să sca
dă nu au fost încă lichidate, 
mai cu seamă în Întreprinderile 
industriilor constructoare de 
mașini și de prelucrare a lem
nului. De asemenea, producțiile 
vegetale și animaliere au fost 
sub posibilitățile noastre reale 
și ale cerințelor noii revoluții 
agrare.

Vă rog să-mi permiteți să 
relev că toți oamenii mun
cii din județul Covasna dau, 
alături de întreaga noastră na
țiune. cea mai înaltă apreciere 
politicii externe a partidului și 
statului nostru, strălucitelor ini
țiative constructive, demersuri
lor politice Înțelepte ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele României socialiste, 
proeminentă personalitate a lu
mii contemporane. Profund ata
șați de această politică, ce în
truchipează aspirațiile cele mal 
înalte ale întregii noastre na
țiuni, năzuințele tuturor po
poarelor. oamenii muncii din ju
dețul Covasna au respins și res
ping cu cea mai mare fermitate 
orice încercări, indiferent de 
unde ar veni ele, de a dena
tura adevăratele noastre reali
tăți, de a ponegri marile noas
tre cuceriri revoluționare, valo
rile noastre umaniste, scumpe 
inimii întregului nostru partid 
și popor.

Exprimîndu-mi acordul deplin 
cu documentele supuse dezba
terii plenarei, aș, vrea să reîn
noiesc în fața dumneavoastră, 
mult stimate șl iubite tovarășe 
secretar general, angajamentul 
nostru patriotic, al comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din 
județul Covasna, de a acționa 
cu toată energia și dăruirea re
voluționară pentru îndeplinirea 
exemplară a planului pe acest 
an și pe Întregul cincinal, pen
tru a ne spori necontenit con
tribuția la înflorirea scumpei 
noastre patrii. România socia
listă. '

de dăruire și înalt patriotism pe 
care o desfășurați fără preget, 
pentru contribuția decisivă ce o 
aveți la afirmarea tot mai pu
ternică a rolului partidului in 
conducerea societății, în înfăp
tuirea neabătută a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XIII- 
lea și Conferința Națională ale 
partidului.

Documentele supuse dezbaterii 
plenarei Comitetului Central 
conferă noi dimensiuni muncii 
politice și organizatorice, rolului 
partidului de forță conducătoare 
în vederea concentrării resurse
lor umane și materiale pentru 
dezvoltarea susținută a tuturor 

ramurilor economiei naționale, 
ridicarea necontenită a calității 
și eficientei întregii activități 
economico-sociale.

Comitetul de partid, consiliu] 
oamenilor muncii, organele și 
organizațiile de partid din Com
binatul siderurgic Hunedoara au 
abordat mobilizatoarele sarcini 
ale celui de-al treilea an al 
cincinalului pornind de la con
cluziile și învățămintele desprin
se din activitatea anului trecut, 
cînd rezultatele obținute s-au 
situat sub nivelul posibilităților 
colectivului nostru. înregistrînd 
nerealizări la produse de bază 
cum sînt oțelul și laminatele, cit 
și la producția de export și la 
investiții. Beneficiind de spriji
nul și îndrumarea comitetului 
județean de partid, membrii or
ganelor și organizațiilor de par
tid din combinat, al consiliului 
oamenilor muncii, cadrele de 
conducere și specialiștii s-au 
implicat direct și responsabil în 
desfășurarea unei susținute 
munci politice, de mobilizare 
energică a colectivelor pentru 
realizarea sarcinilor de plan. în 
Înfăptuirea programelor și mă
surilor de organizare și moder
nizare a producției, creșterea 
nivelului tehnic și calitativ al 
produselor. sporirea eficienței 
Întregii activități economice.

Acțiunile de îndrumare și con
trol în organizațiile de partid, 
discuțiile cu oamenii la locurile 
de muncă. îndeosebi în oțelării 
și laminoare, care dețin ponde
rea în producția combinatului, 
împreună cu măsurile tehnice a- 
plicate au condus la îmbunătă
țirea calității și obținerea de re
zultate bune de la începutul a- 
cestui an.

Raportăm plenarei că la Com
binatul siderurgic Hunedoara 
vom încheia trimestrul I cu rea
lizarea suplimentară a unor în
semnate cantități de cocs meta
lurgic. fontă, oțel ; de asemenea, 
față de anul trecut a crescut 
scoaterea de metal cu 2,35 la 
sută, cu consecințe pozitive asu
pra îndeplinirii planului de la
minate finite pe luna martie. 
Am realizat lună de lună, pe în
tregul trimestru, sarcinile de 
investiții. Așa cum ne-ați indi
cat dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. la 
plenara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, am situat 
permanent în centrul atenției 
realizarea producției de export, 
am întreprins măsuri de organi
zare temeinică a fluxurilor de 
fabricație, întărire a controlului 
de calitate, urmărire zilnică a 
executării și livrării produselor 
— ceea ce a condus la depășirea 
în luna martie a volumului ex
portului și la îndeplinirea pro
ducției fizice de export pe tri
mestrul I.

în continuare, după ce s-a 
referit la unele lipsuri privind 
mobilizarea întregului potențial 
uman și material la îndeplini
rea sarcinilor de plan, ca șl 
la măsurile hotărîte ce s-au 
luat pentru lichidarea lor.

CUVINTUL

ANICA
Muți stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimat! tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți să dau 

expresie sentimentelor de înal
tă prețuire și nemărginită re
cunoștință pe care le nutresc 
toți locuitorii județului Neamț, 
cei peste 13 mii de oameni ai 
muncii din Combinatul de fibre 
sintetice Săvinești, față de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
marele conducător al partidu
lui și statului nostru, revoluțio
nar consecvent si patriot înflă
cărat. ctitorul României socia
liste moderne. personalitate 
proeminentă a lumii contem
porane. de a cărei neobosită 
activitate sint legate în mod 
hotărâtor toate marile realizări 
ale poporului nostru, obținute 
in perioada ce a trecut de la 
Congresul al IX-lea, care a in
trat definitiv în conști
ința noastră drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Doresc, de asemenea, să aduc 
un cald si respectuos omagiu 
tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. stră
lucit om politic și savant de 
largă recunoaștere internațio
nală. pentru contribuția de mare 
Însemnătate la elaborarea si în
făptuirea programelor de dez
voltare economico-socială a pa
triei. la continua înflorire a ști
inței. lnvățămîntulul și culturii 
românești.

Raportind plenarei că orga
nele și organizațiile de partid 
din combinat au situat în cen
trul activității politico-organi- 
zatoriee si educative mobiliza
rea comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii la realizarea 
sarcinilor de plan, a programe
lor speciale adoptate de condu
cerea partidului, vorbitoarea a 
arătat că in anul trecut, ca ur
mare a aplicării măsurilor cu
prinse în programele de orga
nizare si modernizare a produc
ției. gradul de înnoire a pro
ducției a fost superior celui pla
nificat. iar pe primul trimestru 
al acestui an au fost onorate 
Integral contractele la export. 
De asemenea, au fost realizate 
fn totalitate prevederile de plan 
la investiții.

Pornind insă de la adevărul 
subliniat cu deosebită pregnanță 
de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, po
trivit căruia rezultatele activi
tății economico-sociale consti
tuie reflectarea directă, nemij
locită a calității si eficienței 
muncii desfășurate de organele 
șl organizațiile de partid, de 
cadrele cu funcții de răspunde- 

vorbitorul a arătat : în înfăp
tuirea sarcinilor economice 
ne bizuim pe forța și capa
citatea de acțiune a orga
nizației noastre de partid, care 
numără peste 8 000 de membri, 
reprezentînd 40 la sută din to
talul personalului muncitor. în 
conformitate cu măsurile stabi
lite de Plenara Comitetului 
Central din martie 1987 s-a îm
bunătățit activitatea de primire 
în partid. în principal a oame
nilor din meseriile de bază, din 
rindul tineretului și al femeilor, 
a crescut rolul adunărilor ge
nerale în antrenarea comuniști
lor la realizarea sarcinilor de 
plan, în educarea membrilor 
de partid in spirit revoluționar 
patriotic, de respectare a nor
melor eticii și echității socia
liste. Transpunînd în viață sar
cinile în domeniul muncii de 
cadre, punem un accent major 
pe selecționarea și promovarea 
in funcții de conducere a unor 
tineri cu temeinică pregătire 
politică și profesională, cu cali
tăți morale, inițiativă și spirit 
de răspundere și pe creșterea 
răspunderii. competentei tu
turor cadrelor în conducerea 
activității economice, politico- 
educative și organizatorice.

Pentru realizarea acestor ce
rințe. comitetul județean de 
partid a organizat cursul po
litic de formare a cadrelor de 
partid și din economie. în mu
nicipiile Hunedoara, Deva și 
Petroșani, la care participă în 
prima serie 240 de cadre, în mod 
deosebit din rîndul celor fără 
școli de partid. Comuniștii, 
toți oamenii muncii din ju
dețul Hunedoara își exprimă a- 
deziunea deplină față de politi
ca externă a partidului și sta
tului nostru, al cărei strălucit 
promotor sînteți dumneavoas
tră. mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. mi
litant neobosit pentru cauza 
păcii și înțelegerii Intre po
poare. Recentele vizite pe 
care le-ați efectuat. Împreună 
cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu. în țări din 
Africa, au reprezentat o nouă 
și elocventă reafirmare a pres
tigiului uriaș de care se bucură 
România socialistă In lume, 
consecventa cu care militează 
pentru independentă, suverani
tate și colaborare între națiuni.

în încheiere, vă asigurăm pe 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. patriot în
flăcărat. ctitor de viață nouă, 
că toți comuniștii. oamenii 
muncii hunedoreni vor acționa 
cu fermitate și spirit revolu
ționar pentru Înfăptuirea do
cumentelor programatice ale 
Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidu
lui. pentru realizarea exem
plară a planului pe acest an si 
pe întregul cincinal. pentru ri
dicarea patriei noastre pe noi 
culmi ale progresului șl civili
zației socialiste și comuniste.

TOVARĂȘEI 
LAZĂR
re. trebuie să arătăm că bilan
țul activității pe 1987 și pe pri
mul trimestru al acestui an nu 
se situează la nivelul sarcini
lor stabilite prin plan, al ce
rințelor si exigentelor actuale. 
Combinatul nostru a rămas da
tor economiei naționale cu im
portante cantități de fire si fi
bre sintetice, neîndeplinindu-șl 
sarcinile la indicatorii de efi
cientă datorită folosirii nejudi- 
cioase a forței de muncă, a ca
pacităților de producție, insufi
cientei preocupări pentru gos
podărirea cu grijă si maximă 
eficientă a bazei materiale de 
care dispunem, pentru întro
narea peste tot a ordinii și dis
ciplinei.

în lumina indicațiilor șl 
orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, am luat 
măsuri hotărîte pentru elimi
narea neajunsurilor si deficien
telor din activitatea noastră, 
pentru ridicarea la un nivel ca
litativ superior a întregii munci 
desfășurate. Acționăm pentru 
îmbunătățirea stilului si meto
delor de muncă ale comitetu
lui de partid, ale celorlalte or
gane și organizații de partid din 
combinat, astfel îneît acestea 
să-și îndeplinească mai bine ro
lul și atribuțiile ce le revin în 
conducerea întregii activități e- 
conomice. în mobilizarea oame
nilor muncii la soluționarea pro
blemelor legate de realizarea 
planului. Pentru trimestrul ur
mător. activitatea este orienta
tă cu prioritate spre realizarea 
producției fizice, cu precădere a 
celei destinate exportului. Sîn
tem preocupați, de asemenea, de 
asigurarea unei aprovizionări 
tehnico-materiale ritmice și de 
încadrare in stocurile normate, 
de gospodărirea și folosirea cu 
maximă chibzuință a fonduri
lor materiale și financiare, 
creșterea nivelului calitativ al 
produselor, prevenirea oricăror 
forme de risipă. întărirea con
trolului asupra cheltuielilor de 
orice fel. sporirea răspunderii 
colective și individuale pentru 
modul cum sînt folosite bunu
rile oe ne sînt încredințate.

Avem o puternică organizație 
de partid, ceea ce ne obligă să 
acționăm pentru creșterea rolu
lui conducător al organelor și 
organizațiilor de partid la toate 
locurile de muncă. întărirea 
numerică și calitativă a organi
zațiilor de bază. îmbunătățirea 
stilului și metodelor de muncă 
ale acestora, sporirea respon
sabilității comuniștilor în În
deplinirea sarcinilor încredin
țate. a hotăririlor organelor 
superioare și a celor pro
prii. Așa cum ne-a cerut, 
în repetate rînduri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, avem în 

vedere ca. prin întărirea con
tinuă a vieții interne de partid, 
prin exercitarea unui control 
permanent și exigent, prin îm
bunătățirea întregii activități 
politico-organizatorice, să de
terminăm participarea tot mai 
activă și conștientă a comuniș
tilor și a celorlalți oameni ai 
muncii la îndeplinirea exem
plară a planului pe acest an.

Exprimînd adeziunea deplină 
a locuitorilor județului Neamț, 
a chimiștilor de la Săvinești, 
față de înțeleaptă politică in
ternă și externă a partidului și 
statului nostru, elaborată și

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

ȘERBAN TEODORESCU
Mult iubite șl stimate t o- 

v a r ă ș e Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Chemată să adopte hotărîri de 

mare însemnătate pentru accen
tuarea laturilor calitative — o- 
biectiv prioritar în dezvoltarea 
prezentă și viitoare a societă
ții românești — plenara anali
zează bilanțul anului 1987. reali
zările și neîmplinirile acestuia, 
in scopul de a trage concluzii
le necesare pentru o concen
trare mai mare a eforturilor 
spre îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan pe anul 1988, 
an hotărâtor al actualului cin
cinal.

Realizările obținute de oame
nii muncii în creșterea eco
nomică și socială a tării. în 
dezvoltarea intensivă si moder
nizarea industriei. în sporirea 
competitivității produselor ro
mânești pe piața externă 
poartă amprenta gîndirii cu
tezătoare. concepției revoluțio
nare si profund patriotice ce 
caracterizează personalitatea 
ilustrului conducător al parti
dului și statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Problemele activității econo
mice. analizate într-un spirit de 
mare răspundere, vizează si 
construcția de mașini, angrena
tă cu sarcini importante, ne
mijlocit legate de exigențele ca
litative. de structura producției 
în ansamblul ei. in corelație cu 
cerințele pieței externe, cu ten
dințele de evoluție a acesteia.

In acest cadru, analizînd re
zultatele obținute la finele a- 
nului 1987. acestea nu se si
tuează la nivelul planului ce
lui de-al doilea an al cincina
lului. al posibilităților reale si 
potențialului tehnic de care dis
pun întreprinderile construc
toare de mașini, al importante
lor investiții alocate și efortu
rilor materiale acordate. Astfel, 
am înregistrat pe ansamblul mi
nisterului serioase rămîneri în 
urmă în realizarea producției 
fizice, datorate în principal 
nerealizării sarcinilor la export. 
O serie de întreprinderi nu s-au 
încadrat în normele de consum, 
ceea ce a făcut să înregistrăm 
o depășire a cheltuielilor ma
teriale și totale la 1 000 Iei pro- 
ducție-marfă. am înregistrat 
stocuri peste normativ atît la 
materii prime, materiale, cît si 
la producție neterminată și pro
duse finite, creîndu-se dificul
tăți în desfășurarea unei activi
tăți economico-financiare cores
punzătoare.

Cauzele care au condus la 
nerealizările anului 1987 au fost 
analizate cu colectivele din în
treprinderi. oentrale industriale 
și minister în cadrul adunări
lor generale și ale lucrărilor 
plenarei Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii. Cu prilejul 
acestor analize au fost stabili
te ansambluri de măsuri care 
să asigure realizarea sarcinilor 
de plan pe anul 1988, in con
diții de eficientă economică ma
ximă.

Cu toate acestea, trebuie să 
raportez plenarei că rezultate
le obținute în trimestrul I al 
acestui an. în mod deosebit în 
realizarea exportului si a indi
catorilor calitativi ai planului, 
demonstrează că măsurile lua
te pînă in prezent nu sînt su
ficiente. Astfel, pe linia reali
zării sarcinilor de export tre
buie să acționăm ferm pentru 
realizarea portofoliului de con
tracte la nivelul planu
lui. avînd In vedere pon
derea ridicată a acestuia

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

VASILE DULGHERU
Mult Iubite șl stimate t o- 

v a r ă ș e Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Actuala plenară analizează. In 

spiritul înaltei exigente și răs
punderi comuniste, imprimat în 
Întreaga viață social-politică a 
tării, de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu. proble
me de importantă deosebită ale 
activității partidului nostru, ale 
creșterii rolului organelor și 
organizațiilor de partid în În
făptuirea hotăririlor Congresu
lui al XIII-lea și Conferinței 
Naționale ale Partidului Comu
nist Român.

în numele comuniștilor, al 
celorlalți oameni ai muncii din 
județul Dolj, al lucrătorilor din 
întreprinderea agricolă de stat 
Băilești, unde îmi desfășor ac
tivitatea. exprim sentimentele 
de înaltă prețuire și recunoș
tință ce le purtăm iubitului 
nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru tot 
ceea ce face spre binele si fe
ricirea națiunii române, pentru 

promovată cu strălucire de to
varășul Nicolae Ceaușescu. în 
încheiere vorbitoarea a spus : 
Asigurăm plenara, pe dum
neavoastră. mult stimate tova
rășe secretar general, că or
ganizația de partid, comuniștii, 
toți oamenii muncii din com
binatul nostru vor acționa cu 
dăruire și răspundere revolu
ționară pentru îndeplinirea pla
nului pe 1988 și pe Întregul 
cincinal, a sarcinilor ce ne re
vin din hotăririle Congresului 
al XIII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului.

în destinația principalelor pro
duse fizice ale ministerului.

In continuare, vorbitorul a re
levat că nivelul Încă ridicat al 
costurilor, la care se realizează 
producția, arată că se desfă
șoară o activitate necorespunză
toare din punct de vedere al re
ducerii consumurilor, al înca
drării în stocurile normate, al 
eliminării tuturor cheltuielilor 
neeconomicoase. Sarcinile de re
ducere a costurilor pentru anul 
1988 sînt repartizate pe fiecare 
produs și activitate, sînt cunos
cute de către personalul munci
tor. de către toți cei care tre
buie să le aducă la îndeplinire. 
La nivel de economie au fost 
organizate schimburi de expe
riență valoroase privind redu
cerea consumurilor de materiale 
neferoase, oțeluri aliate și ni
velului de rebuturi. Știm ce a- 
vem de făcut. în primul rînd, 
trebuie să acționăm cu hotă
rîre. in fiecare unitate, pentru 
realizarea măsurilor stabilite pe 
fiecare produs și reper. Redu
cerea consumurilor de mano
peră, prin creșterea cu aproape 
10 la sută a productivității mun
cii în acest an. este un obiectiv 
posibil de realizat prin înfăp
tuirea măsurilor din programul 
de modernizare și în mod de
osebit printr-o mai bună orga
nizare a producției și a muncit 
In același cadru aplicăm și re
vedem permanent acele măsuri 
legate de îmbunătățirea pregă
tirii tehnologice, element hotă- 
ritor al calității, pentru sporirea 
exigenței in recepția materia
lelor și a componentelor din co
laborare, testarea subansamble- 
lor și a produselor finite, con
comitent cu urmărirea compor
tării acestora în exploatare. 
Sîntem conștienți că întărirea 
responsabilității producătorului 
pentru calitate constituie un cri
teriu determinant pentru asigu
rarea desfacerii produselor 
noastre.

Pentru reducerea volumului 
de circulație, a cheltuielilor exa
gerate pentru cooperările nece
sare realizării produselor acțio
năm pe linia creșterii gradului 
de integrare a fabricației în 
unitățile de bază și. specializate, 
principalul criteriu fiind cel al 
costurilor minime, si nu al unui 
volum artificial de producție- 
marfă.

Așa cum ne-ați cerut dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, am desprins 
toate concluziile care se impun 
pentru eliminarea neajunsurilor, 
pentru creșterea mai puternică 
a spiritului revoluționar în ac
tivitatea consiliului de condu
cere al ministerului, a organelor 
colective de conducere, a uni
tăților economice, astfel îneît a- 
ceste organisme ale autocondu- 
cerii muncitorești să-șl îndepli
nească cu mai multă răspun
dere atribuțiile cu care sînt în
vestite. In același timp, acțio
năm pentru ca centralele indus
triale să-și asume în totalitate 
rolul de principal coordonator 
al activității economice In uni
tăți, al exercitării atribuțiilor 
In conformitate cu legile țării.

Exprimîndu-mi acordul cu 
măsurile cuprinse In documen
tele supuse dezbaterii, asigur 
plenara, pe dumneavoastră, to
varășe secretar general, că vom 
acționa cu hotărîre, la nivelul 
fiecărei unități, pentru ca prin 
munca de inaltă calitate și efi
cientă a fiecăruia dintre noi să 
contribuim la transpunerea în 
viață a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea și de Con
ferința Națională ale partidului.

afirmarea păcii șl colaborării 
intre toate popoarele lumii.

Declarîndu-mă Intru totul de 
acord cu conținutul documente
lor supuse spre dezbatere, 
menționez că și organizația 
noastră de partid acționează cu 
fermitate in direcția Întăririi 
muncii politico-organizatorice. a 
sporirii capacității organizații
lor de bază de a uni eforturile 
comuniștilor, ale celorlalți oa
meni ai muncii la aplicarea în 
viață a politicii partidului, a 
hotăririlor Conferinței Națio
nale si indicațiilor date de 
dumneavoastră. mult iubite 
și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cu prilejul 
vizitelor de lucru efectuate la 
noi în unitate și in orașul 
Băilești.

In condițiile climatice cunos
cute. anul trecut am obținut 
producții corespunzătoare la 
unele culturi : la orz 8 685 kg 
la hectar, iar la porumb știuleți 
13 855 kg la hectar. Aceste re
zultate demonstrează, si In ca
zul unității noastre, faptul că 
proprietatea socialistă asupra 

(Continuare in pag. a IV-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

la plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român
(Urmare din pag. I)

al nerealizării beneficiilor și — 
mai mult chiar — al înregistrării 
de pierderi.

Este de înțeles că această situa
ție vine în totală contradicție cu 
principiile autoconducerii, auto- 
gestiunii, autofinanțării. Este greu 
de vorbit de autoconducere și au- 
togestiune cind înregistrezi pier
deri în administrarea unei părți a 
avuției naționale, cind apelezi la 
credite sau la acoperirea pierde
rilor de către unitățile cu benefi
cii 1 Iată de ce este necesar ca, 
pină la sfirșitul semestrului I, să 
se lichideze cu desăvîrșire această 
situație. Toate unitățile să devină 
rentabile ! în acest sens, așa cum 
s-a stabilit în Comitetul Politic 
Executiv, trebuie să se întocmeas
că programe speciale economico- 
financiare pentru fiecare unitate 
în parte, astfel incit să se asi
gure rentabilizarea fiecărei unități. 
Consider că se inppune ca toate 
comitetele județene de partid, con
siliile populare să analizeze pe te
ritoriul lor măsurile stabilite de 
organele centrale, de ministere, să 
stabilească — împreună cu oamenii 
muncii și consiliile de conducere
— programe și măsuri, astfel incit 
să asigurăm realizarea acestor 
obiective. Trebuie să facem totul 
pentru ca, în acest an, să nu mai 
avem întreprinderi care să lucreze 
cu pierderi ; dar nu numai atît, 
să acționăm în așa fel încît să se 
obțină maximum de beneficii ! 
Aceasta înseamnă autogestiune, 
autofinanțare, autoconducere, â- 
ceasta este sarcina tuturor colec
tivelor de oameni ai muncii, a 
consiliilor de conducere ! (Aplauze 
puternice).

Este necesar să se acționeze eu 
mai multă hotărîre pentru perfec
ționarea în continuare a sistemu
lui economico-financiar. în acest 
sens, aș dori să atrag atenția asu
pra necesității îmbunătățirii acti
vității organelor financiare, de sus 
pină jos, creșterii rolului controlu
lui financiar și, îndeosebi, a con
trolului preventiv. Este necesar ca 
organele de control financiar să nu 
se mulțumească de a constata anu
mite stări de lucruri negative, ci să 
acționeze preventiv în vederea so
luționării problemelor și pentru a 
asigura desfășurarea în cele mai 
bune condiții a activității econo
mice, respectarea normelor de 
consum, reducerea, în general, â 
consumurilor materiale, energetice, 
realizarea tuturor celorlalți indica
tori și parametri care asigură creș
terea eficienței și rentabilității eco
nomice. Or, ce fel de activitate fi
nanciară este aceea cind avem, în 
continuare, stocuri supranormative
— pe ansamblu, de peste 100 de 
miliarde lei —, cînd, în general, 
stocurile, chiar cele normate, sînt 
foarte mari, cu mult peste ceea ce 
există în alte țări în acest dome
niu ?

Iată de ce va trebui să acționăm cu 
toată hotărîrea pentru a introduce 
rapid în producție stocurile supra
normative, pentru a nu mai admite 
fabricarea altor produse pină nu li
chidăm și nu încorporăm în pro
ducție stocurile existente. Cred că 
toți membrii Comitetului Central 
înțeleg bine că existența unor 
stocuri mari — inclusiv a unor 
mari stocuri supranormative — are 
efecte negative asupra dezvoltării 
în bune condiții a activității e- 
conomice, a rentabilității, a efici
enței economice.

Noi trebuie să ne propunem ca, 
într-un anumit timp — și nu prea 
lung — să trecem la o nouă nor
mare și la o reducere radicală a 
normelor de materiale, a normelor 
de consum existente.

în general, toate organele econo
mice, sistemul nostru financiar tre
buie să acționeze într-un spirit 
nou, revoluționar, pornind de Ia 
necesitatea valorificării la maxi
mum a bazei materiale și a forței 
de muncă, în vederea creșterii con
tinue a bogăției întregii națiuni, 
baza — așa cum am subliniat mai 
înainte — a întregii dezvoltări, a 
ridicării generale a patriei, a creș
terii nivelului de trai al poporu
lui 1 (Aplauze puternice). '

în acest sens trebuie înțelese șl 
măsurile propuse cu privire la o 
nouă reglementare a formării 
prețurilor de producție, precum 
și la o nouă reglementare a benefi
ciilor ce pot fi adăugate la costu
rile de producție. Este neeconomic 
și nestimulativ să se obțină bene
ficii pină la 30—40 la sută, la o 
serie de produse. Este evident că 
unitățile respective nu sînt stimu
late să continue creșterea produc
ției ; dar realizarea unor beneficii 
mari se regăsește în alte produse, 
în economia generală, și are efecte 
negative asupra întregii dezvoltări 
a economiei naționale.

Iată de ce am considerat necesar 
să limităm beneficiile între 6 și 12 
la sută. Este adevărat, și pînă 
acum am avut o anumită limitare, 
dar ea nu a funcționat în mod co
respunzător, pentru că organele 
noastre economico-financiare au 
ocolit, de fapt, prevederile legii și 
au inclus în costul producției și 
beneficiile care se preiau la buget, 

falsificînd, de fapt, bilanțul acti
vității unităților și creînd niște 
drepturi care nu sînt meritate, ci 
sînt obținute pe nedrept. Avem in 
vedere ca, limitînd în felul acesta 
beneficiile, să asigurăm, desigur, 
preluarea la consumatorul indus
trial și la consumatorul general, 
prin impozitul pe circulație, a di
ferenței.

Deci nu avem în vedere o mo
dificare generală a sistemului, ci 
o mutație a beneficiilor de la un 
sector la altul, care și așa reve
neau în întregime statului, dar 
creau confuzii și nu stimulau dez
voltarea activității de producție.

Avem în vedere că sporirea be
neficiilor, peste ceea ce se va sta
bili prin lege, obținute, în general, 
pe seama reducerii consumurilor 
și a cheltuielilor de producție, să 
rămînâ, timp de un an, la dispo
ziția întreprinderii, iar pe timp de 
4 ani, numai 50 la sută. Desigur, 
anual va trebui să se obțină noi 
rezultate și deci să avem continuu 
anumite beneficii, care să rămînă 
la dispoziția întreprinderii, ca re
zultat — repet — al activită
ții economice. Orice sporire a be
neficiilor obținute pe seama creș
terii prețurilor va fi în întregime 
preluată de stat. Dar nu trebuie 
să admitem în nici un fel crește
rea prețurilor peste ceea ce s-a 
stabilit !

Calea pentru o bună activitate 
economică nu este aceea a creș
terii prețurilor, ci a reducerii cos
turilor și cheltuielilor. Numai a- 
ceasta reprezintă o economie sănă
toasă și garantează dezvoltarea 
armonioasă a forțelor de produc
ție !

în același timp, precizăm mal 
bine aplicarea prevederii actuale 
de a se acorda un beneficiu su
plimentar pentru producția de ex
port — de 10 la sută pe DC și de 
6 la sută pe CTS. Aceste măsuri 
creează condiții ca întreprinderi
le care realizează în bune con
diții exportul — inclusiv între
prinderile din Industria orizonta
lă care concură la realizarea pro
ducției — să aibă un beneficiu 
mai mare pentru realizarea expor
tului. Aceasta, fără îndoială, tre
buie să ducă la o mai mare co
interesare și preocupare pentru 
realizarea în cele mai bune con
diții a întregului export

De asemenea, se fac noi preci
zări cu privire la îmbunătățirea 
retribuției pentru producția de 
export, prin creșterea acesteia cu 
10 la sută pentru exportul DC și 
cu 6 la sută pe CTS. Acestea se 
adaugă, după Cum ați văzut, la re
tribuția prevăzută pentru realiza
rea producției de export, ceea ce 
trebuie să asigure o creștere a co
interesării tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii pentru realiza
rea în cele mai bune condiții a 
exportului.

De ce sînt necesare aceste mă
suri ? Am încercat să găsim, în 
condițiile noastre, socialiste, noi 
forme care să ducă la creșterea 
cointeresării în producție, la reali
zarea exportului — pe baza însă 
a realizării producției, a calității 
— avînd în vedere importanța pe 
care o are exportul în dezvoltarea 
economico-socială generală a pa
triei noastre.

Pe baza hotărîrilor Conferințe! 
Naționale a partidului, în a doua 
parte a acestui an se va trece la 
majorarea retribuției tuturor oa
menilor muncii cu circa 10 la 
sută — acțiune care se va în
cheia în cursul anului viitor.

Toate aceste măsuri necesită o 
îmbunătățire radicală a întregii 
noastre activități economice. Fără 
a asigura îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a programelor de 
dezvoltare economico-socială, fără 
creșterea eficienței și rentabilită
ții economice nu vom avea con
diții pentru realizarea acestor mă
suri !

Sînt bine cunoscute prevederile 
planului, ale programelor pe acest 
an și pe întregul cincinal. Acum 
este necesar să trecem cil toată 
hotărîrea la realizarea, în cele mai 
bune condiții, a planului și pro
gramelor pe acest an și pe între
gul cincinal !

Realizările din primul trimestru al 
acestui an — pe ansamblu — sînt 
mai bune și reprezintă o creștere 
importantă față de trimestrul I al 
anului trecut. Dar cunoașteți bine 
că anul trecut am avut o situa
ție nesatisfăcătoare. De aceea, nu 
trebuie să ne mulțumim cu 
rezultatele obținute, cu atît mai 
mult cu cît există serioase rămî- 
neri în urmă față de prevederile 
planului. Trebuie să ne comparăm 
cu planul, și nu cu ceea ce s-a 
întîmplat acum un an !

Aș dori ca și la plenară să 
atrag atenția asupra necesității în
făptuirii programului energetic. în 
nici un fel nu trebuie să se mai 
repete situația de acum un an. 
Trebuie să asigurăm creșterea 
producției de cărbune șl materii 
prime și, în general, realizarea 
producției în unitățile producătoa
re de materii prime, de materia
le de bază pentru întreaga econo
mie națională.

O atenție deosebită trebuie să 

acordăm investițiilor, realizării în 
cele mai bune condiții a planu
rilor de dare la timp în produc
ție a noilor capacități de produc
ție. De asemenea, este necesar să 
acționăm cu toată hotărîrea pen
tru înfăptuirea prevederilor pri
vind realizarea în toate unitățile 
a capacităților de producție pre
văzute în proiecte.

O atenție deosebită se impune 
să acordăm problemelor de cali
tate, de ridicare a nivelului teh
nic al producției în toate sectoare
le. Să facem, astfel încît produ
sele românești să fie, din punct 
de vedere calitativ, al nivelului 
tehnic, comparative cu cele mai 
bune produse similare pe plan 
mondial ! Aici, mulți tovarăși au 
vorbit despre o serie de realizări 
și preocupări în această direcție. 
Va trebui însă să acționăm cu 
toată hotărîrea pentru ca realiză
rile importante pe care le avem 
în perfecționarea activității, în 
cercetare, în tehnică să fie larg 
introduse în producție.

în acest sens, aș dori să re
amintesc că avem programe bune 
privind organizarea științifică a 
producției și a muncii, moderni
zarea tuturor sectoarelor de ac
tivitate. în toate unitățile sînt sta
bilite măsuri în vederea realiză
rii acestora. Dar, din păcate, în
tre măsurile stabilite și realitate 
există o neconcordanță foarte 
mare. Trebuie să punem în con
cordanță deplină programele de 
modernizare și organizare a pro
ducției — inclusiv de normare e- 
conomico-financiară — cu activi
tatea practică, să acționăm pentru 
a le transpune în viață !

Se Impune o mal bună preocu
pare pentru creșterea productivi
tății muncii pe baza organizării 
temeinice a întregii activități, a 
introducerii metodelor de mecani
zare, de automatizare, corespun
zătoare fiecărui sector de activi
tate.

în mod deosebit, doresc din nou 
să atrag atenția asupra probleme
lor realizării în cele mal bune 
condiții a exportului, a bunei va
lorificări a produselor pe plan In
ternațional.

Este necesar ca toate organele 
de stat și organismele democrației 
muncitorești-revoluționare să asi
gure înfăptuirea neabătută a tu
turor programelor și măsurilor, să 
acționeze pentru întărirea conti
nuă a ordinii, disciplinei, a spiri
tului de răspundere, să asigure 
participarea tuturor oamenilor 
muncii la întreaga activitate eco
nomico-socială. Să dezvoltăm tot 
mai puternic spiritul revoluționar, 
răspunderea față de patrie, față de 
popor, față de partid, față de cau
za socialismului !

Fiecare, în domeniul său, tre
buie să acționeze cu toată hotă
rîrea pentru a-și îndeplini înalta 
răspundere ce-i revine în domenii
le unde-și desfășoară activitatea ! 
Să facem totul pentru ca în acest 
an să obținem cele mai bune re
zultate în dezvoltarea economică 
și socială, în perfecționarea între
gii noastre activități, în buna des
fășurare a conducerii tuturor sec
toarelor de activitate ! (Aplauze 
puternice).

Stimați tovarâși,
Plenara a analizat activitatea 

organelor și organizațiilor de 
partid. După cum ați putut con
stata, avem un partid puternic, 
care numără peste 3 700 000 de 
membri, din care 55 Ia sută sînt 
muncitori. Merită subliniat faptul 
că peste 34 la sută din totalul 
membrilor de partid sînt femei ; 
dar nu am realizat prevederile ca 
ponderea femeilor în partid să a- 
jungă la circa 40 la sută.

Avem o compoziție socială și 
națională bună. Avem, de aseme
nea, o compoziție bună după 
vîrstă. Avem un partid tînăr, cea 
mai mare parte a noilor membri 
de partid provin din rîndul Uniu
nii Tineretului Comunist, din foștii 
pionieri, foștii membri ai Uniu
nii Tineretului Comunist. Avem 
deci tot dreptul să punem cu mai 
multă tărie problema ridicării ni
velului și calității membrului de 
partid, a cerințelor pentru a de
veni membru al Partidului Comu
nist Român — forța politică con
ducătoare a întregii națiuni. (A- 
plauze puternice).

Este necesar să acționăm pen
tru îmbunătățirea continuă a acti
vității partidului, pentru creșterea 
rolului său de forță politică con
ducătoare în toate sectoarele de 
activitate. Trebuie să înțelegem 
bine că nu se poate asigura des
fășurarea în cele mal bune condi
ții a activității în nici un sector 
fără ca organele și organizațiile de 
partid să-și îndeplinească rolul pe 
care îl au — pornind de la faptul 
că partidul nostru reprezintă con
știința întregii națiuni ! El este 
centrul vital al poporului, care asi
gură buna desfășurare a activității 
în toate sectoarele. De felul cum 
muncesc organele și organizațiile 

de partid depinde și activitatea în 
toate sectoarele !

Trebuie să dezvoltăm șl mai pu
ternic spiritul revoluționar, să ac
ționăm pentru întărirea răspun
derii, a disciplinei, să dezvoltăm 
puternic critica și autocritica, 
care să asigure analiza temeinică 
a tuturqr domeniilor de activita
te și stabilirea măsurilor nece
sare în vederea desfășurării în 
cît mai bune condiții a întregii 
munci. Nu avem nevoie de auto
critică formală, nici de critică 
demagogică ! Avem nevoie de 
autocritică și critică revoluționară, 
comunistă, care să dezvăluie lipsu
rile, dar să dea și perspectiva, să 
stabilească măsurile în vederea 
creșterii răspunderii și a îmbună
tățirii activității în toate do
meniile 1

Se impune să dezvoltăm șl mal 
puternic democrația internă de 
partid, dezbaterea în cadrul parti
dului a tuturor problemelor vieții 
societății noastre, a problemelor 
activității partidului, considerînd 
aceasta ca o parte Inseparabi
lă a democrației muncitorești-re- 
voluționare, a asigurării partici
pării întregii națiuni la conduce
rea tuturor sectoarelor de acti
vitate. între democrația de partid 
și democrația muncitorească-re- 
voluționară există o interdepen
dență. Ele trebuie să se desfășoa
re concomitent în vederea crește
rii tot mai puternice a democra
ției muncitorești-revoluționare, 
fără de care nu putem înfăptui 
socialismul și comunismul! (Aplau
ze puternice).

Este necesar să acționăm cu mai 
multă fermitate în desfășurarea 
activității activului nostru de 
partid, a activității organelor de 
partid, în care sînt cuprinse sute 
de mii de cadre de partid și care 
au un rol hotărîtor în activitatea 
partidului, în dezvoltarea generală 
a întregii activități.

în strînsă legătură cu aceasta, 
trebuie să subliniem că dispunem 
de zeci de mii de cadre de partid 
și de stat — aproape 200 000 — 
care, în diferite sectoare, acționea
ză cu înaltă răspundere pentru în
deplinirea sarcinilor încredința
te. Avem și în acest domeniu 
rezultate bune în promovarea ca
drelor, în ridicarea nivelului lor 
tehnic, profesional șl politic. Din 
păcate — așa cum se menționează 
și în raportul prezentat plenarei — 
mai avem și lipsuri șl se mai în- 
tîlnesc și activiști, cadre de partid 
și de stat care nu-și îndeplinesc 
în cele mai bune condiții răspun
derile încredințate.

Trebuie să aplicăm, cu mai mul
tă fermitate, prevederile hotărîri
lor Comitetului Central și legilor 
țării cu privire la recrutarea și 
promovarea cadrelor din rîndul 
celor mai buni activiști cu o 
înaltă pregătire profesională, teh
nică și științifică, dar și cu o 
înaltă pregătire politico-ideolo- 
gică. Trebuie să înțelegem strîn- 
sa legătură și condiționare din
tre pregătirea tehnico-profesiona- 
lă și pregătirea politico-ideologică. 
Numai un activist care își în
sușește ambele domenii de cu
noștințe va fi un bun conducător 
de partid, un bun activist de stat, 
va putea să-și îndeplinească în 
cele mai bune condiții sarcinile 
încredințate de partid și de stat, 
răspunderile în fața poporului, 
asigurînd buna desfășurare a ac
tivității în sectoarele unde acțio
nează și, împreună cu toți ceilalți, 
înfăptuirea programelor și a pla

nurilor generale de dezvoltare a 
patriei noastre ! Avem de unde să 
recrutăm și să promovăm aseme
nea activiști, și din partid, și din 
domeniul activității tehnico-știin- 
țifice. Avem un număr mare de 
ingineri, de tehnicieni, de oameni 
de știință, avem un număr mare 
de muncitori cu înalte cunoștințe 
tehnico-profesionale, Avem un 
sistem larg de educație politico- 
ideologică care ne poate asigura 
înfăptuirea obiectivelor în acest 
domeniu de activitate. Trebuie să 
ne ocupăm permanent de ridicarea 
nivelului de pregătire tehnico- 
profesională, științifică, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale știțnței, 
a materialismului dialectic și isto
ric ! Este necesar să aplicăm nea
bătut principiile rotației, prevăzu
te în statutul partidului și în legi
le țării, în ce privește promovarea 
cadrelor 1 Să asigurăm un raport 
bun între cadrele mai în vîrstă. cu 
experiență, și cadrele tinere, des- 
fășurînd, în felul acesta, o bună 
activitate și dezvoltarea întregii 
vieți de partid și de stat !

în toate domeniile trebuie să 
promovăm permanent cele mai 
bune cadre, cu cele mai înalte 
calități — repet — politice și ideo
logice. Trebuie să înțelegem că 
problema întăririi continue a 
partidului nu reprezintă o cam
panie, că ea constituie preocu
parea de zi cu zi, lună de lună, 
an de an, a partidului ! Așa cum 
și în problema cadrelor trebuie 
să existe o preocupare permanen
tă pentru a asigura o structură 
corespunzătoare și a promova 
continuu noi și noi forțe, noi 
activiști care sînt hotărîți să acțio
neze în spirit revoluționar, cu elan 
tineresc, dar și cu cunoștințele 
necesare, în vederea înfăptuirii 
programelor de dezvoltare eco
nomico-socială, a hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al partidului, 
în aceasta constă garanția menți
nerii continue a forței vii, tinere, 
a partidului nostru, a cadrelor, a 
forței conducătoare a partidului 1 
(Aplauze puternice, prelungite).

La ordinea de zi a figurat șl 
Raportul privind rezolvarea scri
sorilor oamenilor muncii. Merită 
să subliniem faptul că, în anul 
trecut, peste 1 500 000 de oameni 
ai muncii s-au adresat organelor 
de partid și de stat cu diferite 
probleme. în cea mal mare parte 
din aceste scrisori sînt criticate 
unele stări negative de lucruri și 
se fac propuneri pentru perfecțio
narea activității din diferite uni
tăți. Trebuie să subliniez că, pa 
baza unor asemenea sesizări, s-au 
putut constata mai devreme unele 
stări de lucruri negative, unele 
abateri ale unor cadre de partid șl 
de stat și s-au putut stabili mă
surile necesare pentru lichidarea 
acestora.

în general, consider că numărul 
de scrisori, primirea în audiență 
de către organele de partid și de 
stat a unui mare număr de oameni 
ai muncii reflectă o creștere a în
crederii acestora în partid, în 
politica sa, constituie, de altfel, o 
parte a democrației muncitorești- 
revoluționare, a legăturilor par
tidului cu masele largi de oameni 
ai muncii.

Este necesar să acționăm șl în 
viitor pentru soluționarea la timp 
a tuturor sesizărilor și propune
rilor, pentru a întări continuu le
gătura cu masele, cu întregul 
popor. Trebuie să avem permanent 
în vedere că activitatea organelor 
de partid și de stat trebuie să se 
desfășoare în strînsă legătură cu 

poporul, să asigure unirea efortu
rilor întregii națiuni în înfăptuirea 
programelor de dezvoltare eco
nomico-socială, în asigurarea 
mersului ferm al patriei noastre 
pe calea înfăptuirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate și a 
înaintării spre comunism ! (Aplau
ze puternice, prelungite).

Stimați tovarâși,
Plenara noastră a analizat acti

vitatea internațională a partidu
lui și a aprobat în unanimitate po
litica sa externă, politica patriei 
noastre de întărire a relațiilor cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială. Și în anul 
trecut, partidul, România socia
listă au acționat cu toată hotărî
rea și și-au adus contribuția acti
vă la soluționarea unor probleme 
ale vieții mondiale, la politica de 
dezarmare, de eliminare a arme
lor nucleare, de pace și colaborare 
internațională. Am acționat neabă
tut pentru a pune la baza relații
lor cu toate statele lumii princi
piile deplinei egalități în drepturi, 
ale respectului independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne și avan
tajului reciproc.

Am militat pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor cu partidele 
comuniste și muncitorești, pentru 
întărirea solidarității cu partidele 
socialiste, ' social-democrate, cu 
alte partide democratice, cu toate 
forțele progresiste, antiimperialis- 
te, care se pronunță pentru pace 
și colaborare.

Putem spune că politica externă 
a României a corespuns pe deplin 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea, 
a răspuns năzuințelor poporului 
nostru, dar și intereselor tuturor 
națiunilor de a se lichida arma nu
cleară, de a se înfăptui dezarma
rea, de a se asigura pacea, de a 
trăi într-o lume mai dreaptă și 
mai bună, care să asigure progre
sul fiecărei națiuni, fără nici un 
amestec din afară. (Aplauze puter
nice).

Nu doresc să mă opresc acum 
în amănunt la obiectivele politicii 
noastre internaționale. Ele au fost 
clar definite de Conferința Națio
nală a partidului ; m-am referit 
mai pe larg la aceste probleme cu 
prilejul ședințelor unor organisme 
ale democrației noastre muncito
rești-revoluționare. Sîntem ferm 
hotărîți ca, în spiritul orientărilor 
stabilite de Conferința Națională, 
să participăm cu toate forțele la 
realizarea politicii de dezarmare, 
să acționăm neabătut pentru lichi
darea completă a armelor nuclea
re și. în acest sens, pentru elimi
narea, în cel mai scurt timp, a tu
turor armelor nucleare din Europa.

Sîntem pentru soluționarea tu
turor problemelor litigioase prin 
tratative.

Sînt multe probleme grave — și 
nu trebuie să ne facem prea multe 
iluzii și să supraapreciem pașii 
întreprinși pînă acum. Sînt pași 
importanți, dar numai pași, și — 
ca să spunem cinstit — sînt încă 
pași mici.

Avem multe de făcut șl trebuie 
să acționăm și mai hotărît pentru 
a întări solidaritatea cu toate for
țele și popoarele care doresc să se 
realizeze o lume a păcii și colabo
rării, fără arme și războaie. In 
acest spirit vor acționa și în vii
tor partidul, guvernul, România 
socialistă ! Vom face totul pentru 
a contribui la realizarea acestor 
obiective, care răspund atît nă
zuințelor poporului nostru, cît și 
năzuințelor întregii lumi ! (Aplau

ze puternice, prelungite ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“).

Stimați tovarăși,
Plenara noastră a adoptat, în 

unanimitate, toate rapoartele și 
programele aflate pe ordinea de zi. 
Acum este necesar să trecem cu 
toată hotărîrea la realizarea în 
viață a acestora, și în primul rînd 
a planului pe acest an. Să acțio» 
năm cu toată fermitatea pentru 
încheierea, în cel mai scurt timp, 
în termenele stabilite, a însămîn- 
țărilor și a tuturor lucrărilor agri
cole. Avem condiții bune și trebuie 
să facem astfel ca și în industrie, 
și în agricultură să obținem în a- 
cest an cele mai bune rezultate I

Aș dori să subliniez faptul că 
tuturor membrilor Comitetului 
nostru Central, Comitetului Cen
tral, ca atare, le revine o mare răs
pundere, nu numai pentru a dez
bate și adopta hotărîri — care re
prezintă, desigur, un lucru foarte 
bun, — dar și pentru a se im
plica fiecare personal, și Comitetul 
Central în întregime, în înfăptui
rea în viață a tuturor acestor ho
tărîri. Trebuie să facem astfel în
cît Comitetul nostru Central — în 
calitatea sa de organ suprem între 
congrese al partidului, deci al în
tregii națiuni — să-șl îndeplineas
că în cele mai bune condiții rolul 
pe care îl are în societatea noas
tră 1 De munca noastră, a întregu
lui Comitet Central, a fiecărui 
membru de partid depinde și fe
lul în care se realizează hotărîrile 
pe care Ie adoptăm în unanimita
te, cum se asigură înfăptuirea tu
turor planurilor de ridicare a pa
triei noastre pe cele mai înalte.
culmi de progres șl civilizație. 
(Aplauze puternice, prelungite).

In același sens, este necesar ca 
toate organele și organizațiile de 
partid să acționeze cu mai mul
tă răspundere, să-și îndeplinească 
în cele mai bune condiții sarcini
le încredințate, asigurînd înfăp
tuirea în viață a tuturor hotărî
rilor și programelor, desfășurarea 
unei asemenea activități care să 
ducă la o largă mobilizare a în- 

ți'l

i

tregulul nostru popor în activita
tea economică, precum și în do
meniul ridicării nivelului conștiin
ței revoluționare, a nivelului său
politico-ideologic. Să facem în așa 
fel încît nu numai partidul, dar 
întregul nostru popor să acțione
ze într-o deplină unitate, în ca
drul Frontului Democrației șl 
Unității Socialiste, pentru a asigu
ra mersul ferm Înainte al patriei, 
spre înfăptuirea visului de aur — a
comunismului în România I (A- 
plauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).

Adresez membrilor Comitetului 
Central al partidului, tuturor or
ganelor și organizațiilor de partid, 
comuniștilor, întregii noastre na
țiuni cele mai bune urări de 
succes în întreaga activitate. In a 
asigura ca anul acesta să obți
nem rezultatele cele mai bune în 
toate domeniile ! Multă sănătate și 
fericire ! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“. Toți cei 
prezenți in sală se ridică în 
picioare și aclamă îndelung pen
tru partid — forța conducătoare 
a națiunii noastre —, pentru 
secretarul general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU).

i
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(Urmare din pag. a Il-a) 
pămîntulul si asupra celorlalte 
mijloace de producție. în con
dițiile organizării superioare a 
muncii, constituie chezășia trai
nică a obținerii unor producții 
ridicate și stabile.

In continuare vorbitorul a a- 
rătat : cu toate acestea, sîntem 
conștienți că rezultatele obținu
te în anul trecut nu s-au ridi
cat la nivelul posibilităților 
reale de care dispunem. Pe 
baza măsurilor ferme în
treprinse în ultima perioadă 
de comitetul județean de partid, 
pentru aplicarea indicațiilor 
dumneavoastră. mult iubite 
si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, a Hotărî- 
rii Comitetului Politic Executiv 
din noiembrie 1987 am anali
zat cu toată exigenta, cu parti
ciparea tuturor comuniștilor, 
modul în care trebuie să ne 
desfășurăm întreaga activitate, 
stabilind modalități concrete de 
natură să asigure ridicarea ni
velului producției agricole, rea
lizarea obiectivelor noii revo
luții agrare. Astfel, mai mult 
ca altă dată, adunarea genera
lă a reprezentanților oamenilor 
muncii pe I.A.S., cit și adună
rile pe ferme și sectoare ce au 
avut loc in acest an s-au des
fășurat intr-un spirit de spo
rită exigență, aprofundind ana
liza neajunsurilor si lipsurilor 
existente in unitatea noastră. 
Ca urmare, exercitîndu-și rolul 
de proprietari, producători șl 
beneficiari, oamenii muncii, sub 
conducerea organizației de 
partid, au stabilit măsurile ce 
se impun pentru realizarea In 
acest an a unei producții de 
peste 7 500 kg grîu la hectar, 
8 200 kg orz la hectar, peste 
20 000 kg porumb știuleți la 
hectar.

în zootehnie, unde ne con
fruntăm cu o serie de neajun
suri. s-au stabilit măsuri, care 
se află în curs de aplicare, 
pentru îmbunătățirea potenția
lului productiv al animalelor, 
pe baza unui program riguros 
de selecție și creștere din efec
tivele proprii a celor cu randa
ment superior, pentru asigura
rea bazei furajere și pentru 
modernizarea complexului de 
vaci, a cărui capacitate este de 
5 000 capete taurine.

Pentru a justifica rolul da 
unitate-pllot al Întreprinderii 
noastre, am asigurat o mai 
strînsă conlucrare cu Stațiunea 
de cercetări agricole Șimnic și 
am stabilit, pe baza orientări
lor formulate de tovarășa aca

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION FRĂȚILĂ

Mult stimate șl Iubite t e- 
▼ arășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Folosesc acest prilej pentru a 

exprima, în numele comuniști
lor, al tuturor locuitorilor jude
țului Prahova nețărmurita lor 
dragoste și profunda recunoș
tință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, pentru con
tribuția și rolul său determi
nant în conceperea si funda
mentarea profund științifică a 
societății socialiste românești 
de azi și de miine.

Adresăm, totodată, profundele 
noastre sentimente de stimă șl 
respect tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politic, strălucit sa
vant de largă recunoaștere in
ternațională. pentru neobosita 
activitate revoluționară desfășu
rată. pentru contribuția inesti
mabilă ce o aduce la ridicarea 
pe noi culmi a științei și învă- 
țămintului românesc, pentru tot 
ceea ce face spre binele și pros
peritatea scumpei noastre patrii.

Permiteți-mi, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, să vă rapor
tez că, mobilizați de puternicul 
dumneavoastră exemplu de 
muncă și activitate revolu
ționară, puse cu Înaltă abnega-- 
tie în slujba intereselor po
porului nostru, de îndemnurile, 
indicațiile și orientările de ines
timabilă valoare teoretică șl 
practică cuprinse în cuvîntările 
dumneavoastră, colectivele de 
oameni ai muncii din 98 unități 
economice au îndeplinit, pe cele 
două luni ale acestui an, sarci
nile la producția industrială, 
realizind peste prevederile pla
nului o producție suplimentară 
In valoare de 300 milioane lei.

Pe baza programelor de per
fecționare a organizării procese
lor de producție, o atenție de
osebită s-a acordat dezvoltării 
și modernizării producției de 
utilaj petrolier, fiind asimilate 
in această perioadă noi tipuri 
de instalații și sape de foraj, 
prăjini și pompe, scule apte să 
lucreze în condiții deosebite de 
temperatură, presiune si agenți 
corosivi, destinate în marea lor 
majoritate exportului. Au fost 
introduse in fabricație noi tipuri 
de rulmenți, catalizatori, pro
duse chimice si petrochimice, 
materiale de construcții.

Restanțele înregistrate la o se
rie de produse fizice, neindepll- 
nirea de către unele unități eco
nomice a producției industriale 
planificate, nerealizarea in În
tregime a producției de export, 
depășirea costurilor de produc
ție planificate de către unele 
unități, volumul de produse a- 
flate în stocuri, si ca urmare 
unele rămîneri în urmă in înde
plinirea prevederilor bugetelor 
de venituri și cheltuieli, dove
desc că nu am făcut totul pentru 
stabilirea celor mai eficiente so
luții în vederea realizării ritmice 
integrale a sarcinilor ce ne-au 
revenit.

în vederea lichidării acestor 
neajunsuri, pe baza indicațiilor 
și orientărilor date de dumnea
voastră la recenta ședință a Co

demician doctor Inginer Elena 
Ceaușescu, un program de In
tegrare în activitatea de pro
ducție a cadrelor de cercetători, 
care să conducă, în acest an și 
In perioada viitoare, la intro
ducerea pe scară largă a unor 
hibrizi și soiuri în măsură să 
valorifice cît mai bine condi
țiile de climă și de sol din 
zonă.

Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că. pe 
baza măsurilor luate de comi
tetul județean de partid, și or
ganizația noastră trece prin- 
tr-un proces de consolidare și 
perfecționare pe plan politico- 
organizatoric, de întărire a exi
genței și răspunderii în mun
că. Urmare a acestora și a pre
ocupării constante manifestate 
pentru aplicarea in viață a mă
surilor stabilite la plenara Con
siliului Național al Agricultu
rii, pînă la această dată am în
cheiat insămînțatul culturilor 
din epoca întîi. avlnd asigu
rate toate condițiile pentru în
cheierea semănatului de primă
vară In epoca optimă. Conco
mitent acordăm cea mai mare 
atenție încadrării in haremuri
le de cheltuieli, ținînd seama 
de cerințele noului mecanism 
economico-financiar.

Sintem hotărîți ca, în acest 
an, pe baza experienței acumu
late și sporirii preocupărilor 
pentru perfecționarea continuă 
a muncii politice și organizato
rice, a creșterii răspunderii ca
drelor cu funcții de conducere 
să unim eforturile întregului 
colectiv pentru obținerea unor 
producții superioare, să ne în
scriem in rîndul unităților a- 
gricole fruntașe, aspirînd astfel 
la obținerea înaltului titlu de 
„Erou al Noii Revoluții fA- 
grare". '

Asigurăm plenara că toți oa
menii muncii din unitatea noas
tră și din întregul județ Dolj, 
în frunte cu comuniștii, strîns 
uniți în jurul partidului, al 
secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, își vor 
mobiliza eforturile pentru 
transpunerea cu fermitate in 
viață a hotărîrilor Congresu
lui al XIII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, pen
tru a face din acest an, așa 
cum ne-ați indicat dumnea
voastră, un an hotărîtor in ob
ținerea celor mai mari produc
ții agricole, aduclndu-ne în a- 
cest fel contribuția la dezvol
tarea generală a țării, la îna
intarea fermă a României pe 
calea socialismului și comu
nismului.

mitetului Politic Executiv am 
analizat în fiecare unitate cu ac
tivul de partid cauzele acestor 
neajunsuri. stabilind măsuri 
pentru o mai bună organizare a 
producției și a muncii, utiliza
rea la întreaga capacitate a in
stalațiilor. mașinilor și utilaje
lor, realizarea și punerea in 
funcțiune la termen a tuturor 
obiectivelor de investiții, solu
ționarea operativă, împreună cu 
guvernul, centralele și ministe
rele a tuturor problemelor ca 
apar. întărirea ordinii si disci
plinei.

In scopul realizării sarcinilor 
complexe ce ne revin in toata 
domeniile de activitate, acordăm 
o atenție deosebită întăririi po- 
litico-organizatorice a organiza
țiilor de partid, creșterii rolului 
lor conducător în fiecare colec
tiv de muncă. Punînd un accent 
deosebit pe primirea în partid a 
celor mai buni oameni ai muncii, 
cu o bună pregătire politică și 
profesională. îndeosebi din sec
toarele prioritare ale economiei 
naționale și unitățile nou intrate 
în funcțiune, în anul 1987 au 
fost primiți in partid 2 831 mem
bri. din care 65 la sută muncitori. 
53 la sută femei și 76 la sută din 
rindul membrilor U.T.C.

Efectivul organizației județe
ne cuprinde în rîndurile sale, 
în prezent. 118 mii membri, ceea 
ce reprezintă 30 la sută din 
populația ocupată.

Acționînd pentru aplicarea 
politicii de cadre a partidului, 
am acordat o mai mare atenție 
pregătirii forței de muncă, se
lecționării și promovării unor 
cadre cu o bună pregătire poli
tică și profesională, educării și 
formării lor în spirit revoluțio
nar. Pe baza programelor apro
bate, în anul 1987 au fost pre
gătiți prin licee, școli profesio
nale, cursuri de calificare și în
cadrați in producție 8 400 oa
meni ai muncii, iar 109 mii au 
urmat diferite cursuri de per
fecționare a pregătirii profe
sionale.

Comitetul județean de partid, 
analizînd conținutul muncii 
politico-organizatorice, stilul și 
metodele sale de muncă cu 
cadrele, a stabilit o serie da 
măsuri pentru îmbunătățirea 
activității la nivelul tuturor or
ganelor și organizațiilor da 
partid, de stat, de masă și ob
ștești, pentru creșterea compe
tentei și răspunderii acestora 
în conducerea activității econo
mice. in întărirea ordinii și dis
ciplinei. pentru Îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor ca la 
revin.

Vasta activitate desfășurată 
de dumneavoastră, recunoscut 
pe toate meridianele lumii ca 
marele erou al păcii, pentru a 
determina o schimbare poziti
vă a situației internaționale, 
care să asigure triumful păcii, 
colaborării și Înțelegerii, reali
zarea unei lumi mai bune șl 
mai drepte, reprezintă pentru 
noi, comuniștii, toți locuitorii 
județului Prahova, ca de altfel 
pentru întregul nostru popor, 
un puternic îndemn în muncă 
pentru înfăptuirea cu succes a 
programului partidului, a isto
ricelor hotărîri ale Congresului 
al XIII-lea.

Adresîndu-vă încă o dată 
profundul nostru omagiu pen

tru contribuția determinantă la 
elaborarea și înfăptuirea poli
ticii interne și externe a parti
dului și statului nostru, ne an
gajăm, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, să 
desfășurăm o intensă activita

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE PARASCHIV
Mult Iubite șl stimate t o- 

v a r ă ș e secretar general 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe *1 stimați 
tovarăși,

Documentele supuse dezba
terii plenarei Comitetului Cen
tral al partidului răspund ce
rințelor majore actuale și de 
perspectivă ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a patriei, ale 
perfecționării mecanismului eco- 
nomico-financifir. ilustrînd pre
ocupările și contribuția deter
minantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al partidului, la elabo
rarea politicii interne și exter
ne a partidului și statului, la 
realizarea neabătută a hotăriri- 
lor Congresului al XIII-lea și 
ale Conferinței Naționale ale 
partidului.

Din vasta problematică a ple
narei. vă rog să-mi permiteți 
să mă refer pe scurt. în primul 
rind, la analiza pe bază de bi
lanț a rezultatelor obținute pe 
ansamblul economiei naționale, 
formarea și utilizarea resurse
lor financiare în anul 1987.

Datele de bilanț atestă că în 
anul trecut, printr-o politică 
justă și realistă de menținere a 
unei rate înalte a acumulării, 
au sporit avuția națională, 
venitul național într-un ritm 
superior creșterii produsului 
social, fapt ce a determi
nat continuarea dezvoltării e- 
conomico-sociale ascendente și 
armonioase a patriei noastre și 
ridicarea pe această bază a ni
velului de trai al poporului. Re
zultatele obținute in industrie, 
în agricultură, în celelalte sec
toare de activitate s-au reflec
tat pozitiv în situația financiară 
de ansamblu a țării și au con
tribuit la asigurarea resurselor 
de finanțare a obiectivelor pla
nificate. la menținerea echili
brului bugetar și financiar, la 
realizarea unei circulații bănești 
sănătoase, la aplicarea fermă a 
politicii de stabilitate a prețu
rilor.

în anul 1987. din inițiativa 
și sub conducerea directă a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
au fost luate noi măsuri pen
tru perfecționarea bugetelor de 
venituri și cheltuieli ale cen
tralelor si întreprinderilor, me
nite să ducă la creșterea rolu
lui acestora în activitatea de 
planificare, analiză și control.

Prin introducerea normative
lor economico-financiare, a nor
melor de stoc pentru materii 
prime, materiale, producție ne
terminată și produse finite, a 
normativelor de mijloace cir
culante și de credite la 1000 
lei producție-marfă s-au creat 
noi instrumente necesare pen
tru ridicarea activității econo
mico-financiare pe o treaptă ca
litativ superioară, pentru in
staurarea unui control eficient 
asupra utilizării mijloacelor ma
teriale și bănești.

Sintem pe deplin conștienți 
însă că rezultatele obținute in 
anul 1987 și in primul tri
mestru al acestui an nu slnt pe 
măsura potențialului material, 
tehnic si uman de care dispu
nem. Analiza în spirit critic și 
autocritic a modului în care au 
fost realizați indicatorii de plan 
economici, financiari si de efi

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

IOAN GIURGEA
Mult Iubite si stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Avind la baza întregii noastre 

activități prețioasele indicații si 
orientări pe care ni le-ați dat 
dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. cu 
prilejul vizitei de lucru efectua
te. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în întreprinderea 
noastră în anul 1987, am acțio
nat si acționăm statornic pentru 
șporirea eficientei producției, 
pentru aplicarea fermă a meca
nismului economico-financiar. 
Îmbunătățirea autoconducerii 
muncitorești, autogestiunii și 
autofinanțării. Preocupările 
noastre au vizat, de ase
menea, perfecționarea organi
zării Si modernizarea producției, 
asimilarea si introducerea în fa
bricație a unor produse noi. cu 
performante tehnice și econo
mice ridicate, competitive pe 
piețele interne și externe, care 
să conducă Ia sporirea volumu
lui de export, la creșterea ren
tabilității și eficientei muncii 
noastre.

Raportez plenarei că oamenii 
muncii de Ia întreprinderea 
„Unirea" din Cluj-Napoca au 
asimilat și introdus în fabrica
ție, in anul trecut, noi tipuri de 
mașini șl utilaje de mare pro
ductivitate si cu nivel tehnic- 
calitativ ridicat, fapt ce a asi
gurat obținerea unei producții 
fizice superioare nivelului reali
zat in 1986. in condițiile redu
cerii costurilor materiale de fa
bricație si creșterii productivită
ții muncii.

Acționînd din vreme si cu 
înaltă răspundere pentru buna 
pregătire a producției pe acest 
an. vă informăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că ac
tivitatea productivă din primul 

te politlco-organlzatorlcă și e- 
ducativă in vederea îndeplini
rii exemplare a sarcinilor ce ne 
revin, contribuind astfel la pro
gresul neîntrerupt de înflorire 
a scumpei noastre patrii — 
România socialistă.

cientă duce la concluzia că si 
aparatul financiar din între
prinderi. centrale. ministere, 
precum și cel al Ministerului 
Finanțelor și băncilor nu a 
acționat cu toată răspunderea 
pentru desfășurarea unei acti
vități financiare la nivelul ce
rințelor și exigentelor actuale, 
pentru reducerea costurilor de 
producție, și îndeosebi a celor 
materiale, prevenirea și elimi
narea pierderilor, a tuturor 
cheltuielilor neeconomicoase.

Subliniind că rezultatele ne
satisfăcătoare Înregistrate de 
unele unități reflectă în fapt 
o slabă valorificare a bazei 
tehnico-materiale. a experien
ței și potențialului creator ale 
colectivelor de oameni ai mun
cii din unitățile respective în 
calitatea lor de proprietari, pro
ducători și beneficiari. în con
tinuare vorbitorul a spus : A- 
ceasta dovedește și preocuparea 
insuficientă a organelor fi
nanciare din aceste unități, din 
centrale și ministere, din Mi
nisterul Finanțelor și bănci 
pentru utilizarea cu eficiență 
sporită a fiecărui leu. urmă
rirea respectării cu fermitate a 
prevederilor bugetelor de ve
nituri și cheltuieli, intărlrea 
controlului, și in primul rînd a 
celui preventiv. în vederea e- 
liminării unor astfel de feno
mene negative.

Cu toate măsurile luate pen
tru lichidarea stocurilor supra- 
normative și introducerea va
lorilor materiale în circuitul e- 
conomic, rezultatele obținute 
nu se ridică la nivelul sarcini
lor stabilite, stocurile menți- 
nîndu-se Încă la un nivel ridi
cat, ceea ce se reflectă negativ 
in situația economico-financia- 
ră a unităților economice.

întreaga activitate a aparatu
lui financiar-bancar va fi con
centrată mai puternic în reali
tățile din economie si vom ac
ționa cu toată răspunderea. Îm
preună cu ministerele, centrale
le și întreprinderile, pentru rea
lizarea sarcinii stabilite de dum
neavoastră ca. pină la sfîrșitui 
semestrului I al acestui an, să 
nu mai existe nici o unitate cu 
pierderi.

în activitatea noastră, o aten
ție permanentă vom acorda ur
măririi realizării cu prioritate a 
producției pentru export, vom 
acționa pentru livrarea și înca
sarea la termen a produselor la 
export, inclusiv din stocurile 
nevămuite. contribuind astfel la 
constituirea fondului valutar 
centralizat al statului și asigu
rarea, pe această bază, a resur
selor valutare necesare redu
cerii în continuare a datoriei 
externe.

Exprimindu-ml deplinul acord 
fată de documentele supuse 
spre dezbatere, doresc să asigur 
plenara, pe dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secre
tar general, că întregul aparat 
financiar-bancar va acționa cu 
toată exigenta și fermitatea 
pentru sporirea veniturilor 
centralizate ale statului. gos
podărirea șl folosirea cu maxi
mă economicitate a tuturor fon
durilor. întărirea controlului a- 
supra tuturor cheltuielilor, ac
celerarea vitezei de rotație a 
mijloacelor circulante, sporirea 
rentabilității, prevenirea ori
căror forme de risipă, ridicarea 
eficienței economice în toate do
meniile de activitate.

trimestru se va concretiza în 
obținerea unor rezultate poziti
ve. Astfel, vom îndeplini inte
gral sarcinile de plan la produc
ția industrială, la export. la 
productivitatea muncii si inves
tiții, diminuînd în continuare 
consumul de materii prime, ma
teriale. combustibili, energie e- 
lectrică și costurile materiale da 
producție.

Pentru asigurarea condițiilor 
de realizare a prevederilor de 
plan pe trimestrul II și întregul 
an. am acționat, pe baza pro
gramului de perfecționare a or
ganizării și de modernizare a 
producției, a măsurilor adopta
te de organele de autoconducere 
muncitorească, in vederea utili
zării depline a capacităților de 
producție, lansarea in fabricație, 
in timp util, a produselor pentru 
export, acordind prioritate creș
terii răspunderii tuturor lucrăto
rilor față de îndeplinirea sarci
nilor de plan.

Rezultatele pe care le-am ob
ținut în perioada parcursă din 
acest an sînt nemijlocit legate 
de acțiunile întreprinse de or
ganizația noastră de partid, de 
activitatea responsabilă a comu
niștilor. care au depus o muncă 
șustinută și angajantă pentru 
realizarea sarcinilor ca ne-au 
revenit.

Arătind că prin cele 18 or
ganizații de bază s-a asigurat 
crearea la nivelul tuturor locu
rilor de muncă a unor nuclee 
puternice, dinamizatoare, a co
lectivelor din care fac parte, 
vorbitorul a adăugat : Am avut 
in permanență în vedere întă
rirea organizației noastre de 
partid cu elemente muncito
rești, provenite în majoritate 
din rîndurile uteciștilor. ridica
rea nivelului de pregătire po- 
litico-ideologică a comuniștilor, 
a întregului personal. întărirea 
spiritului revoluționar.

Sintem conștienți că în acti
vitatea noastră s-au manifestat 
lipsuri și neajunsuri, care au 
diminuat eficiența muncii de
puse. Trebuie să recunoaștem că 
am acționat insuficient oe linia 
creării unor atitudini înaintate 
față de muncă la tot persona
lul. pentru integrarea profesio
nală și socială a noilor anga
jați și. ca urmare, unii nu-și 
realizează normele, au dat pro
duse de slabă calitate, nu fo
losesc eficient timpul de mun
că. Insuficient a fost înțeles a- 
devărul că ridicarea calității 
muncii în ansamblu trebuie să 
aibă ca punct de început acti
vitatea consiliului oamenilor 
muncii, a biroului său execu
tiv. care, sub îndrumarea or
ganizației de partid, trebuie să 
facă totul pentru asigurarea 
unui climat de maximă respon
sabilitate. în realizarea atribu
țiilor ce le revin. In fond, tre
buie să ne fie foarte clar, fie
cărui conducător, că funcțiile ce 
le deținem nu ne măresc, au
tomat. autoritatea, ci responsa
bilitatea in a face mai mult și 
mai bine.

Asemenea întregului popor 
am urmărit cu mîndrie patrio
tică recenta dumneavoastră solie, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, in unele țări

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MIRCEA DRĂGULIN

Mult stimate șl Iubite t o- 
v a r ă ș e secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși.

Raportez plenarei Comitetu
lui Central al partidului că 
oamenii muncii din institutul 
nostru, in frunte cu comuniștii, 
sint angajați cu toate forțele 
in soluționarea unor sarcini 
specifice din domenii prioritare 
ale economiei naționale, cum 
sint dezvoltarea bazei energe
tice. a industriei de utilaj, e- 
chiipament minier și petrolier, 
creșterea și diversificarea fa
bricației de motoare de mare 
capacitate, material rulant, e- 
chipament de transport și altele.

Acționăm, totodată, pentru 
perfecționarea organizării pro
ducției și modernizarea tehno
logiilor, a capacităților de pro
ducție. pentru introducerea cit 
mai rapidă în producție a unor 
procese, procedee și linii tehno- 
logioe de înalt randament, cara 
să asigure reducerea consumu
lui de metal, adaosurilor de pre
lucrare. valorificarea superioa
ră a materialelor de bază șl 
auxiliare.

In vederea aplicării în via
ță a indicațiilor și orientări
lor formulate de dumnea
voastră. mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, avind la 
bază” prevederile programului 
de cercetare științifică, dezvol
tare tehnologică si introducere a 
progresului tehnic, am căutat 
ca prin tematica abordată să 
ne identificăm, din ce in ce 
mal mult, preocupările cu cele 
ale industriei pentru realizarea 
producției fizice planificate șl. 
in special, a celei destinate 
exportului.

In activitatea noastră ne-am 
bucurat și ne bucurăm de spri
jinul nemijlocit. . îndrumarea 
directă și ajutorul concret date 
de Consiliul Național al Științei 
și învățămîntului și sîntem 
profund recunoscători tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu pentru înalta 
competență cu care îndrumă 
cercetarea științifică româ
nească, pentru ajutorul nepre
cupețit acordat în introducerea 
și extinderea tehnologiilor mo
derne și neconvenționale, refe
ritoare la folosirea de straturi 
superficiale, cu caracteristici 
superioare, prin care se obține 
reducerea consumului de me
tal. de energie și de elemente 
de aliere.

După ce a enumerat o serie 
de instalații si tehnologii de 
concepție proprie, cu perfor
mante deosebite, vorbitorul a 
continuat : Am realizat planul 
pe 1987, vom realiza planul pe 
trimestrul I și am luat mă
surile corespunzătoare pentru 
întregul an 1988. Apreciind 
insă activitatea noastră in 
spiritul exigentelor formula
te de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, trebuie să 
arăt deschis că nu sîntem mul
țumiți de rezultatele obținute, 
deoarece acestea nu se situea
ză Ia nivelul potențialului 
științific al cadrelor de care 
dispunem și nici al cerințe

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

PETRE FLUTURE
Mult stimate si iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Plenara Comitetului Central 

al partidului își desfășoară lu
crările în atmosfera de puter
nică mobilizare a întregului 
nostru popor pentru realizarea 
exemplară a hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea si ale Confe
rinței Naționale ale partidului, 
pentru înfăptuirea tezelor, 
orientărilor și indicațiilor, de o 
inestimabilă valoare, date de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, ilus
tru conducător si ctitor de tară 
nouă, erou între eroii neamului, 
care, de peste cinci decenii si 
jumătate, vă dedicați neobosit 
întreaga activitate revoluționa
ră progresului multilateral al 
patriei, ridicării el necontenite 

pe noi culmi de progres si civi

din Africa, care a reprezentat o 
strălucită acțiune politică, de 
importanță și semnificație ma
joră internațională. Tratativele 
purtate, acordurile convenite și 
documentele semnate deschid 
noi orizonturi colaborării cu a- 
ceste state. în interesul re
ciproc al cauzei păcii, colabo
rării și progresului social. Ele 
se înscriu pe coordonatele sta
bilite de Congresul al XIII-lea 
și de Conferința Națională ale 
partidului privind extinderea și 
întărirea șontinuă a raporturi
lor țării noastre cu țări în curs 
de dezvoltare, cu state care au 
pășit pe calea dezvoltării libere 
și independente.

Exprimindu-mi acordul de
plin cu documentele de excep
țională importantă pentru dina
mizarea activității economice și 
sociale supuse dezbaterii plena
rei, in numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din 
județul Cluj ne angajăm șl vă 
încredințăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
acționa cu mai multă energie și 
responsabilitate pentru trans
punerea în viată a măsurilor 
și hotărîrilor ce se vor adop
ta, că ne vom spori contribu
ția la realizările de ansamblu 
ale județului nostru, ale scum
pei noastre patrii.

lor ce ne stau în fată. Por
nind de la deficientele exis
tente in stilul și metodele de 
muncă ale unora din cadrele de 
cercetare și proiectare și chiar 
ale unor cadre învestite cu 
munci de răspundere pe linie 
politică și profesională, am luat 
o serie de măsuri, mergînd pînă 
la schimbarea din funcție a unor 
cadre de conducere Care au 
creat dificultăți in realizarea 
sarcinilor de plan. In același 
timp am început, conform pre
vederilor legale, acțiunea de 
confirmare pe grade profesio
nale a personalului de cercetare 
științifică și inginerie tehnolo
gică.

Am revăzut in întregime pro
gramele de cercetare și proiec
tare, îmbunătățind structural 
conținutul acestora, astfel in
cit. prin temele abordate, să con
tribuim în mai mar.e măsură la 
rezolvarea problemelor cu care 
se confruntă industria în rea
lizarea sarcinilor de plan.

Ne-am propus ca, pe baza re
zultatelor obținute în colabo
rare cu colectivele de la „23 
August" în aplicarea procedeu
lui de turnare în forme vidate, 
să extindem acest procedeu și 
la alte întreprinderi. în cola
borare cu specialiștii din între
prinderi, vom acționa în direc
ția utilizării fontei cu grafit no
dular ca înlocuitor al oțelului, 
precum și în găsirea de metode 
de reducere in continuare a con
sumului de materiale neferoase. 
Sîntem hotărîți să acordăm o 
atenție deosebită introducerii și 
extinderii unor procedee mo
derne neconvenționale de tra
tament termic, care să contri
buie la îmbunătățirea calității 
suprafețelor pieselor prin acope
rirea cu straturi dure, la redu
cerea consumurilor specifice de 
metal, energie și combustibil, 
mărindu-se de două și chiar de 
trei ori durata de folosire a 
acestor piese. Avem, de altfel, 
in această direcție o serie de 
sarcini, cuprinse în programul 
coordonat de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, potrivit cărora vom 
realiza instalații tehnologice de 
tratament termic superioare ca 
nivel de tehnicitate instalațiilor 
similare realizate pe plan mon
dial.

Sînt de acord cu toate mate
rialele supuse în discuția ple
narei și consider că hotărîrile 
ce se vor lua astăzi vor contri
bui în mod decisiv la perfecțio
narea noului mecanism econo
mic și la dezvoltarea exportu
lui.

Vă rog să-mi permiteți să 
asigur plenara, pe dumnea
voastră. mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că. printr-o 
strînsă colaborare cu producția, 
vom acționa cu răspundere, 
fără a precupeți nici un efort, 
pentru soluționarea problemelor 
majore, vitale ale producției, în 
special a acelora legate de îm
bunătățirea nivelului tehnic-ca- 
litativ al produselor, de promo
varea exportului. reducerea 
consumului energetic și de 
materii prime, pentru a ne adu
ce o contribuție cit mai mare 
la îndeplinirea exemplară a 
obiectivelor stabilite de Congre
sul al XIII-lea șl Conferința 
Națională ale partidului.

lizație. cauzei socialismului, pă
cii și înțelegerii internaționale.

In vederea înfăptuirii sarcini
lor prioritare ce revin Ministe
rului Energiei Electrice, rezulta
te din indicațiile și orientările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
au fost elaborate programe con
crete de măsuri privind asigu
rarea funcționării in bune con
diții a sistemului energetic na
țional. realizarea integrală a 
programului de investiții si mo
dernizări. punerea în funcțiune 
a tuturor capacităților de pro
ducție, realizarea parametrilor 
proiectați, reducerea consumu
rilor specifice de combustibili si 
a celor proprii de energie elec
trică. creșterea gradului de re- 
condiționare si refolosire a pie
selor și subansamblelor.

Analizînd. în spiritul exigen
telor formulate de dumneavoas
tră. tovarășe secretar general, 
critic si autocritic munca noas
tră, trebuie să arătăm că rezul

tatele înregistrate nu reflectă 
posibilitățile de care dispune in
dustria energetică, și aceasta 
datorită deficiențelor în activi
tatea desfășurată de către bi
roul executiv al ministerului, 
de ministru, precum si de orga
nele de conducere colectivă ale 
centralelor industriale, lipsei de 
îndrumare și control, atitudinii 
de automulțumire. slabei orga
nizări a activității. Ca urmare 
a acestor neajunsuri. în nume
roase unități am înregistrat ne- 
realizări la producția de energie 
electrică, la normele de consum, 
puneri în funcțiune și indicatori 
economi co-financiari.

In vederea îmbunătățirii ac
tivității, vă raportez, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
că, in toate unitățile de produ
cere a energiei electrice, in spe
cial în marile centrale pe căr
bune de la Rovinari și Turceni, 
au fost adoptate măsuri pentru 
întronarea unui climat de mun
că, de ordine și disciplină. 
Sintem pe deplin conștienți că 
fără ordine, disciplină si fără 
îndeplinirea riguroasă de către 
fiecare om al muncii din siste
mul energetic a tuturor atribu
țiilor ce-i revin nu se poate 
realiza o îmbunătățire a mun
cii. a rezultatelor obținute. De 
aceea, acționăm pe toate căile 
pentru respectarea la toate ni
velurile a sarcinilor încredința
te de dumneavoastră pentru 
modernizarea si mai buna or
ganizare a întregii activități.

De asemenea, au fost stabi
lite măsuri concrete care să 
conducă la reducerea consumu
rilor de materiale, combustibili 
Si energie, axîndu-ne. în prin
cipal. pe funcționarea în sche
mă completă a agregatelor e- 
nergetice. pe reducerea indispo
nibilităților, precum și a pier
derilor tehnologice. Ca urmare, 
pe primele luni ale anului 1988 
producția de energie electrică in 
termocentrale pe cărbune a 
crescut față de aceeași perioa
dă a anului trecut. Cu toate 
acestea, nu am îndeplinit pla
nul de producție de energie e- 
lectrică în termocentralele pe 
cărbune, deoarece în munca 
noastră se manifestă. încă, de
ficiente, și mai ales în ceea 
ce privește finalizarea proprii
lor programe de organizare a 
activității. Acționăm. în conti
nuare. pentru buna funcționa

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

IOAN UNGUR
Mult stimate si Iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu.
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Plenara Comitetului Central 

al partidului își desfășoară lu
crările în atmosfera dă profun
dă angajare patriotică revolu
ționară a comuniștilor, a între
gului nostru popor pentru în
făptuirea obiectivelor si sarci
nilor stabilite de Conferința Na
țională pentru anul 1988 și pe 
Întregul cincinal. Exprimîn
du-mi acordul deplin cu do
cumentele înscrise pe ordinea 
de zi. doresc să evidențiez, și 
cu acest prilej, sentimente j de 
deosebită stimă și prețuire pe 
care comuniștii, toți locuitorii 
județului Mureș, asemeni în
tregului nostru partid si popor, 
le au în inimi si conștiințe fată 
de dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. față de 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, pentru activitatea 
neobosită ce o desfășurati in 
fruntea partidului și a țării, 
consacrată înfăptuirii celor mai 
nobile idealuri de libertate, 
independentă și fericire ale na
țiunii noastre, triumfului cauzei 
socialismului, păcii și colaboră
rii în lume.

Avind mereu călăuză indica
țiile și sarcinile reieșite din 
cuvîntările dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. comitetul județean a acțio
nat și acționează pentru Întă
rirea spiritului revoluționar, a 
capacității organizatorice si po
litico-educative a organelor și 
organizațiilor de partid, pentru 
perfecționarea stilului si meto
delor lor de muncă, creșterea 
răspunderii politice și profesio
nale a cadrelor în mobilizarea 
și unirea tuturor forțelor in 
vederea îndeplinirii exemplare 
a sarcinilor ce ne revin in pro
fil teritorial din planul națio
nal unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a patriei.

Comitetul județean de partid 
a inițiat un ansamblu de mă
suri și acțiuni în scopul întă
ririi democrației interne de 
partid, pentru primirea în 
partid a celor mai buni mun
citori. țărani, intelectuali si 
creșterea ponderii femeilor în 
efectivul organizației județene, 
pentru respectarea fermă a 
normelor privind selectionarea, 
pregătirea și promovarea cadre
lor. repartizarea judicioasă a 
forțelor si intărirea controlului 
îndeplinirii hotăririlor. comba
terea atitudinilor de justifica
re. birocratism, de automul- 
țumlre. care se mai manifestă 
la unele cadre, pentru pregă
tirea politico-ideologică și ri
dicarea nivelului de competen
tă și răspundere a activului de 
partid și de stat, a comuniști
lor.

Raportez că. în primii doi ani 
ai actualului cincinal, planul 
productiei-marfă industriale a 
fost realizat cu o depășire în
semnată. iar pe primele două 
luni a fost realizat în propor
ție de 102,5 la sută. Ne-am 
onorat, in întregime, contracte
le scadente la export, ne-am 
realizat, de asemenea, sarcini
le de plan in domeniul inves
tițiilor și vom încheia bine tri
mestrul întîi.

Cu toate acestea, rezultatele 
nu ne mulțumesc, nereușind să 
asigurăm o realizare ritmică și 
integrală a producției fizice pla
nificate; producția de export nu 
s-a situat la nivelul olanului; la 
indicatorii de eficientă — mai 

re a termocentralei de la 
Turceni, unde au fost luate mă
suri în gospodăria de cărbune 
și pentru exploatarea în sche
mă completă a tuturor blocu
rilor energetice. In acest an va 
trebui să acordăm o mai mare 
atenție realizării reparațiilor 
grupurilor energetice cuprin
se în plan. Totodată, acțio
năm pentru creșterea cali
tății reparațiilor și aplicarea 
programelor de modernizare. 
De asemenea, avem sarcini mo
bilizatoare pentru punerea în 
funcțiune a noilor obiective e- 
nergetice. unde este necesar să 
acționăm cu mai multă fermi
tate pentru respectarea terme
nelor aprobate.

Aplicînd mai ferm cerințele 
noului mecanism economico-fi
nanciar. veniturile unităților e- 
conomice din cadrul Ministeru
lui Energiei Electrice vor creș
te cu peste 6 la sută față de 
anul 1987, iar mijloacele cir
culante se vor reduce cu 40 la 
sută. Pentru realizarea tuturor 
obiectivelor și sarcinilor de 
plan, au fost mobilizate Insti
tutele de cercetare și proiecta
re. colective de specialiști. în 
vederea transpunerii in viață a 
programelor de cercetare știin
țifică. de proiectare și aplica
re de noi tehnologii, programe 
coordonate direct de tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. eminent om 
de știință și politic, savant de 
largă recunoaștere internaționa
lă. căreia îi exprimăm, și cu 
acest prilej, cele mai respec
tuoase mulțumiri pentru îndru
mările si sprijinul acordate.

Exprimîndu-mi deplinul acord 
față de documentele supuse 
dezbaterii plenarei Comitetului 
Central, vă asigur, mult stimate 
și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii 
muncii din energie, puternic 
mobilizați de exemplul dum
neavoastră de muncă si de 
viată, vor depune toate efor
turile pentru realizarea indica
țiilor și orientărilor dum
neavoastră. a tuturor sarcinilor 
ce le revin in vederea asigu
rării energiei electrice necesa
re desfășurării normale a tu
turor activităților, contribuind, 
astfel, la accelerarea dezvoltă
rii economico-sociale a patriei, 
la ridicarea nivelului de trai al 
celor ce muncesc.

ales cheltuielile totale si mate
riale la 1 000 de lei producție- 
marfă — s-au înregistrat depă
șiri. nerealizîndu-se nici viteza 
de rotație, nici beneficiile pla
nificate. Avem încă multe re
zerve nevalorificate in folosirea 
intensivă și integrală a tuturor 
capacităților de producție. Tre
buie să acționăm mai ferm pen
tru încadrarea în normele da 
consum și pentru întronarea u- 
nui climat de ordine și disci
plină in fiecare unitate econo
mică. la fiecare loc de muncă.

Pornind de la adevărul, subli
niat cu deosebită pregnantă de 
dumneavoastră, stimate tovară
șe secretar general, potrivit că
ruia rezultatele activității eco
nomico-sociale constituie reflec
tarea directă, nemijlocită a ca
lității și eficientei muncii desfă
șurate de organele si organiza
țiile de partid, organismele de 
conducere colectivă, de cadrele 
cu funcții de răspundere, recu
noaștem. în spirit autocritic, că 
nerealizările înregistrate se da
torează activității politico-orga
nizatorice incă insuficient de e- 
ficient desfășurate de către a- 
cestea, stilului de muncă încă 
defectuos, manifestindu-se. de 
asemenea, insuficientă exigență 
față de unele cadre de conduce
re, față de munca și activitatea 
unor organe de conducere colec
tivă care nu s-au preocupat in 
amănunt de pregătirea cores
punzătoare a planului pe 1938, 
nu au acționat cu suficientă ho- 
tărîre și fermitate pentru solu
ționarea tuturor problemelor.

După ce s-a referit pe larg la 
sarcinile ce stau in fața organe
lor și organizațiilor de partid 
din județul Mureș în legătură 
cu realizarea obiectivelor econo
mice. vorbitorul a arătat :

Analiza în plenara noastră a 
activității internaționale desfă
șurate de către partidul si sta
tul nostru în anul trecut si defi
nirea principalelor obiective ale 
politicii externe in acest an pun 
în evidență cu putere caracterul 
realist, științific al acesteia, po
ziția activ constructivă a Româ
niei și conducătorului ei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. deo
sebitul și stăruitorul său efort 
pentru dezvoltarea si amplifi
carea relațiilor cu toate statele 
lumii, pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru pace in 
lume.

Vă rog să-mi permiteți ca. In 
numele comuniștilor si locuitori
lor din județul Mureș, să ex
prim deplina adeziune la poli
tica externă de pace si colabo
rare a partidului sl statului 
nostru, inițiată cu consecvență 
și înalt umanism de dumnea
voastră, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. po
litică pusă în slujba deziderate
lor fundamentale ale națiunii 
noastre, a idealurilor de pro
gres și prosperitate ale întregii 
omeniri.

Permiteți-mi să exprim. Încă 
o dată, hotărîrea comuniștilor, a 
tuturor mureșenilor, strîns uniți 
în jurul partidului, al dumnea
voastră, tovarășe secretar gene
ral. de a-și mobiliza toate forțe
le. de a lupta si munci cu elan 
revoluționar pentru a da viață 
documentelor Conferinței Națio
nale, hotăririlor ce vor fi a- 
doptate de plenară, urmînd cu 
fidelitate nestrămutată îndem
nurile și indicațiile dumnea
voastră. mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. in 
interesul progresului neîntrerupt 
al tării noastre, al înfloririi so
cialiste și comuniste a națiunii 
române și a scumpei noastre 
patrii.
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LA ÎNTREPRINDEREA „ELECTROPRECIZIA“-SĂCELE

Programul de modernizare - bine gîndit, 
dar nu tot atît de bine aplicat

Numeroase slnt argumentele care 
demonstrează atenția Pe care o acor
dă conducerea întreprinderii ..Elec- 
troprecizia" — Săcele înfăptuirii 
programului de perfecționare a or
ganizării si modernizare a produc
ției. Să amintim fie și numai cu 
titlu de exemplu că biroul executiv 
al consiliului oamenilor muncii ana
lizează săptăminal stadiul Îndeplini
rii obiectivelor stabilite si hotărăște 
luarea anumitor măsuri. în funcție 
de nevoile concrete ale producției. 
Rezultatul — exprimat sintetic — 
se regăsește în îndeplinirea obiecti
velor propuse în programul de mo
dernizare atit anul trecut, cît si in 
perioada care a trecut din acest an. 
Iar. așa cum este și firesc, efectele 
se concretizează nemijlocit în pro
ducție. Astfel, numărul mare de 
măsuri aplicate pentru reducerea 
consumurilor a permis încadrarea 
strictă în nivelul planificat al chel
tuielilor la 1 000 lei producție-marfă 
în același timp, faptul că majorita
tea obiectivelor au urmărit ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor a contribuit substanțial la 
îndeplinirea si depășirea planului de 
export.

Si totuși, cu toate rezultatele obți
nute. în înfăptuirea programului de 
modernizare se manifestă unele nea
junsuri care diminuează efectul mă
surilor bune luate pină acum. în 
primul rînd, surprinde diferența a- 
preciabilă dintre eficiența antecal- 
culată si cea efectivă. Astfel, pentru 
măsurile aplicate in etapa a doua de 
modernizare, sporul de producție 
nu a fost de 64 milioane lei. cum se 
calculase, ci numai de 14,4 milioa
ne lei ; reducerea cheltuielilor s-a... 
redus de la 16,8 milioane lei. cît se 
■contase, la 3,7 milioane lei șl așa 
mai departe. Există mai multe cauze 
care determină această situație. Mo
tivul cel mai important este insă 
acela că. în loc să se generalizeze 
operativ măsurile care și-au de
monstrat practic eficienta, acestea 
devin doar variante la procedura 
„clasică", menținîndu-se tehnologii 
învechite, costisitoare si mari consu- 
îatoare de materiale. Astfel, prin 

fabricarea capacului demarorulul din 
tablă ambutisată s-ar fi economisit 
4 tone de aluminiu, iar cheltuielile 
s-ar fi redus cu 280 mii lei. Numai 
că noua soluție s-a aplicat foarte 
puțin, deși existau condiții tehnolo
gice. si ca urmare efectele economi
ce au fost cu mult mal mici decît 
cele prevăzute. Executarea din tablă 
a carcaselor de polizor urma să asi

CLUJ

Produse peste plan
Colectivul întreprinderii chimi

ce din Turda, județul Cluj, și-a 
îndeplinit înainte de termen sar
cinile de plan la principalii ln- 
llcatori pe primul trimestru. în a- 
ceastă perioadă s-au realizat su
plimentar 135 tone hidroxid de po
tasiu. 625 tone acid clorhidric. pes
te 200 tone policlorură de vinii și 
alte produse chimice solicitate de 
beneficiari. De asemenea, a fost 
depășit planul de export atît pe 
relația devize convertibile, cit și 
pe relația cliring țări socialiste, 
producția realizată peste prevede
rile planului pe primul trimestru 
dfrîndu-se la 3,5 milioane lei. S-au 
onorat în devans unele contracte 
din trimestrul II solicitate de parte
nerii externi. în prezent. întreprin
derea exportă produse chimice în 
peste 20 de țări. între care R.F. 
Germania. Elveția. Iugoslavia. Po
lonia, Italia. (Marin Oprea).

Pentru ca experiența bună să rodească bogat...
Roșiori și însurăței. Bărăganul șl 

Victoria, Chiscani, Stăncuța și Tichi- 
lești — repere ale unui itinerar prin 
Bărăganul brăilean, mărginit de 
apele Dunării, vast teritoriu in cu
prinsul căruia, în primăvara a- 
cestui an, am întîlnit numeroase 
însemne ale hărniciei și inițiativei. 
Aici, ca și pretutindeni în țară, fie
care nouă campanie agricolă, fiecare 
nouă zi de muncă pun în fața lu
crătorilor ogoarelor probleme noi, 
care se cer rezolvate într-un spirit 
nou, presupunînd, totodată, folosirea 
experienței dobîndite în toate cam
paniile și în toate lucrările anteri
oare. Această idee poate fi argumen
tată chiar și printr-un singur exem
plu, determinat de amplele transfor
mări revoluționare petrecute în agri
cultura Bărăganului : construirea și 
darea în exploatare a marilor siste
me de irigații. De pildă, în județul 
BRAlLA suprafețele irigate au cres
cut de la an la an, ajungînd in 1988 
la o suprafață de peste 350 000 de 
hectare. Cum se pot dobîndi cele 
mal bune rezultate în noile condiții 1 
Răspunsul îl dau știința agricolă și 
experiența fruntașilor. Iată de ce 
munca politico-organizatorică pentru 
însușirea cunoștințelor științifice și 
transmiterea experienței înaintate, 
pentru „plantarea" acesteia pe toate 
terenurile fertile ale Bărăganului 
constituie una din preocupările cele 
mai de seamă ale organelor și orga
nizațiilor de partid.

întotdeauna se poate 
mai mult

Vă supunem atenției un grafic ftt- 
tîlnit, în aceste zile de muncă in
tensă pe> ogoare, la cooperativa agri
colă de producție. Roșiori și care 
prezintă producțiile medii de po
rumb știuleți dobîndite la hectar în 
ultimii ani : 1985 — 13 000 kg, 1986 
— 14 500 kg. 1987 — 24 809 kg. Pen
tru producția anului trecut coopera

Livrări suplimentare la export

gure o economie de 18 tone de me
tal, iar noua tehnologie de forjare 
a flanșelor pentru polizor ar fi re
dus consumul de metal cu 33 tone. 
Fiecare din aceste două procedee a 
avut însă un efect real de numai 1,3 
tone metal economisit, adică mult 
mai mic decît se prevăzuse. Din dis
cuțiile purtate cu muncitori si spe
cialiști din întreprindere a rezultat 
că efectele ar fi putut depăși nivelul 
scontat, bineînțeles dacă măsurile 
respective ar fi fost consecvent a- 
plicate în producție. în realitate, s-a 
continuat să se folosească insă ve
chile tehnologii, principala cauză in
vocată fiind aprovizionarea defec
tuoasă cu noile' materiale necesare.

Pot fi considerate asemenea mă
suri efectiv aplicate 7 Formal, da. 
Numai că scopul urmărit prin pro
gramul de modernizare nu este doar 
să se creeze procedee alternative la 
vechile tehnologii, ci să se generali
zeze cu operativitate măsurile care 
se dovedesc eficiente. Pentru aceas
ta. aprovizionarea cu noile materiale 
— în locul celor care nu mai sînt ne
cesare — trebuie avută în vedere 
chiar de la elaborarea si lansarea 
programelor de modernizare si men
ținută în atenția conducerii între
prinderii pînă cînd noile soluții de
vin realitate.

O altă problemă este legată de 
efectele încă nemulțumitoare ale 
programului de modernizare asupra 
creșterii productivității muncii. Deși 
acest aspect ar fi trebuit să se afle 
în centrul atenției prin măsurile a- 
doptate. iată că în 1986 productivi
tatea muncii a sporit cu numai 1.6 
la sută. în timp ce în 1987 creșterea 
producției-marfă (exprimată in pre
turi comparabile) a fost mai lentă 
decit a numărului personalului. între 
cauzele acestei stări de lucruri un 
rol deloc neglijabil l-au jucat neînde- 
plinirea integrală a sarcinilor de 
Plan la producția-marfă. ca si insu
ficienta preocupare pentru a găsi 
acele măsuri organizatorice si teh
nologice care să ducă la creșterea 
mai accentuată a productivității. Cau
za cea mai importantă este însă, de 
departe, aceea că obiectivele de mo
dernizare aplicate, verificate si ge
neralizate. pentru care se raportea
ză economii relative de personal, nu 
sînt urmate de redistribuiri efective 
ale forței de muncă spre sectoarele 
realmente deficitare. Iată un singur 
exemplu : In luna ianuarie a acestui 
an s-a trecut la bobinarea mecaniza
tă a statoarelor pentru polizoare. 
procedeu prin care, pe lingă îmbună

Imagine de la întreprinderea „înfrățirea* din Oradea Foto : Eugen Dichiseanu

tiva a fost distinsă eu Înaltul titlu 
de „Erou al Noii Revoluții Agrare".

— Urcușul acesta a început, de 
fapt, din anul 1980 — ne spune 
Margareta Pucheanu, secretar al co
mitetului de partid de la C.A.P. Ro
șiori. Atunci, din Inițiativa organiza
ției noastre de partid a fost înfiin
țat un lot demonstrativ care a de
venit, practic, școala marilor produc
ții. Aici am Încercat diferite soiuri 
de hibrizi și diferite densități, am 
făcut tot felul de experiențe privind 

modalității* * de efectuare a irigați
ilor. de executare a lucrărilor de în
treținere și multe altele. Comitetul 
de partid s-a preocupat ca. de fie
care dată, metodele care au dat ceLe 
mai bune rezultate pe lotul demon
strativ să fie promovate in cultura 
mare. Activitatea politico-organizato
rică desfășurată, îndeosebi pentru 
răspîndirea experienței înaintate, a 
dus nu numai la recolte ridicate, ci 
și la un lucru deopotrivă de impor
tant: crearea unei noi stări de spirit, 
a unei noi mentalități. De fiecare da
tă, oamenii și-au dat seama că pro
ducțiile dobîndite la un moment dat

• Teatrul Național (14 71 71, 
Sala mare) : Ploșnița — 18; 
(sala Amfiteatru) : Campionul
— 18; (sala Atelier) : Intre pa
tru ochi (A) — 18
• Filarmonica ,.George Enes- 
cu“ (15 68 75. sala Studio): „Co
mori camerale. „COLLEGIUM 
ARTIS*. Seară Schubert (II)
— 17; (Ateneul Român),.: 
„Confluenta artelor*. Spec
tacol realizat de Cristina Vasi- 
liu. Parnasianism, Simbolism. 
Impresionism (II) — 18
• Opera Română (13 18 57) t 
Bărbierul din Sevilla — 18
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala Schitu Măgurea- 
nu, 14 75 46) : Noțiunea de fe
ricire — 18: (sala Grădina
Ipoanel. Iii 95 44) : Cîntec des
pre mine însumi — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : 
Amurgul burghez — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05)! 
Joc ciudat după scăpătat —
19.30
• Teatrul de comedie (16 64 60): 
Pețitoarea — 18
• Teatrul „Nottara* (59 31 03.
sala Magheru) : Livada cu vi
șini — 18: (sala Studio) :
Complotul miliardarilor —
18.30
e Teatrul Gluleștl (sala Ma
jestic, 14 72 34) : Amadeus •— 19
• Teatrul satiric-muzical ,.C. 
Tănase* (sala Savoy, 15 56 78): 
Mi se pare că mă-nsor — 18; 
(sala Victoria, 50 58 65) : Vom 
cînta — 19
• Teatrul evreiesc de stat 
(20 39 70. la sala Giulești) : Șl 
totuși o mare iubire — 18
• Teatrul „Ion Creangă* 
(50 26 55) : Stop I In top : Da
niela — Ii5

— și de nevisat chiar în trecutul apro
piat — nu constituie limite, d doar 
recorduri care pot și trebuie să fie 
mereu depășite. Prin știință. Prin 
bună organizare. Prin muncă susți
nută. De toate acestea ținem sea
ma și acum, în toiul lucrărilor de 
primăvară.

— Aceasta cu atit mai mult cu 
cit chiar și anul trecut puteam avea 
rezultate mult mal bune pe ansamblu
— intervine Alexandru Bardă, ingi- 
nerul-șef al cooperativei. Dovada 7 
în vreme ce la ferma 3 s-au recoltat 
în jur de 27 tone știuleți la hectar, 

tățirea simțitoare a calității, se asi
gură — potrivit programului de mo
dernizare — o economie relativă de 
personal de șapte oameni. Pină aici 
totul este bine. Ce s-a întîmplat 
însă cu cei șapte muncitori care e- 
fectuau manual operațiunea î Au 
fost trecuți în altă secție ? Nu. Rea
lizează altă activitate direct produc
tivă ? Așa se susține. Atît timp însă 
cît producția in secție nu crește, 
răspunsul nu poate fi decît negativ. 
De altfel, așa se si explică faptul că. 
în ultimă analiză, pe ansamblul sec
ției si al întreprinderii, productivi
tatea muncii nu a sporit, iar econo
mia de personal a fost. într-adevăr, 
foarte... relativă.

Este adevărat, problemele legate 
de ritmul lent de creștere a produc
tivității muncii au fost de mai multe 
ori analizate în consiliul oamenilor 
muncii ; a fost pusă în discuție ati
tudinea unor șefi de secție care 
mențin un număr de muncitori mai 
mare decit ar fi necesar sau chiar 
solicită. nefundamentat. creșterea 
numărului personalului. Dar numai 
cunoașterea acestor probleme nu este 
suficientă, organul de conducere co
lectivă are datoria să asigure folo
sirea cît mai eficientă a personalu
lui. in interesul general al unității 
Si al fiecărui om al muncii. Nu tre
buie pierdut din vedere faptul că, 
în conformitate cu reglementările 
privind retribuirea în acord global, 
menținerea unor formații de lucru 
supradimensionate duce, firesc, la 
diminuarea veniturilor fiecărui mun
citor in parte. Or. asemenea situații 
pot fi evitate Prin analize concrete, 
de la caz la caz. dar și prin corela
rea imediată a măsurilor finalizate 
în cadrul programului de moderni
zare cu numărul personalului din 
fiecare secție si atelier, astfel incit 
creșterea productivității muncii să 
fie efectivă si să se măsoare in 
creșteri ale producției.

Așadar, rezultatele obținute la în
treprinderea „Electroprecizia" — Să- 
cele prin programul de perfecționa
re a organizării si modernizare a 
producției, bune în ansamblu, ar fl 
fost cu siguranță superioare dacă 
fiecare obiectiv ar fi fost corelat, 
într-o viziune unitară, cu diferitele 
secțiuni ale planului, pornind de 
la aprovizionarea tehnico-materială 
pină la dimensionarea optimă a for
ței de muncă din fiecare secție sl 
atelier.

Euqen RADULESCU

la ferma 2 producția a fost doar de... 
22 tone. Bună, foarte bună, dar ne
mulțumitoare In comparație cu fer
ma vecină care a avut aceleași con
diții.

Asemenea diferențe nejustificate 
s-au aflat în atenția comitetului de 
partid și a organizațiilor de bază 
care îi aduc în atenția opiniei publi
ce pe cei care nu participă la mun
că sau lucrează de mîntuială, ii cri
tică în adunările generale de partid 
și la gazetele satirice pe cooperatorii 

șl echipele care nu tnsămtnțează la 
timp, nu respectă densitățile.

Și încă un lucru semnificativ : la 
ultimele adunări generale ale orga
nizațiilor de partid numeroși coope
ratori. printre care Ion Mihalcea, 
Agripina Dincă și Stroe Lungu, au 
propus să se dezvolte loturile de
monstrative.

Așadar, arind șl tnsămtnțlnd, pră
șind și irigînd, oamenii se gîndesc 
necontenit la viitorul pe care-1 In- 
tîmpină prin muncă și învățătură, 
prin însușirea temeinică a experien
ței Înaintate.

Exemplul bun 
„trece drumul”

— Chiar In ziua alegerii mele ea 
președinte al C.A.P.-ului, am fost 
confruntat cu o situație neobișnuită: 
sosise In gară un transport ce tre
buia de Îndată descărcat, dar am 
constatat că nu aveam nici un leu 
în bancă pentru a plăti C.F.R.-ul. 
Asta s-a petrecut exact acum patru 
ani. De atunci s-au intimplat multe...

Cela de mai sus ne sînt spuse de

BUCUREȘTI
Oamenii muncii din numeroase 

Întreprinderi din industria Capita
lei și-au concentrat atenția încă 
din primele zile ale anului în di
recția realizării ritmice și la pa
rametri calitativi superiori a între
gii producții destinate exportului. 
Ca efect al acestor preocupări, 
precum și al eforturilor depuse 
pentru promovarea unor tehnologii 
moderne, de mare eficiență, colec
tivul întreprinderii de mașini gre
le București a înregistrat, de la 
începutul anului, o depășire a sar
cinilor de plan la export cu peste 
19 milioane lei. în aceeași perioa
dă, oamenii muncii de la în
treprinderea de utilaj chimic 
„Grivița Roșie", desfășurînd o 
amplă activitate pentru valori
ficarea cît mai bună a între
gului potențial tehnic de care dis
pun, au realizat o producție supli
mentară destinată exportului in 
valoare de aproape 12 milioane lei. 
La rîndul lor, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de la întreprinderea 
„Electroaparataj" au reușit să li
vreze partenerilor externi, peste 
prevederi, produse în valoare de 
mai bine de 9 milioane lei.

BAIA MARE

Mobilizlndu-se exemplar pentru 
îndeplinirea ritmică si in condiții 
de înaltă calitate a planului la ex
port. colectivul de oameni ai mun
cii de la cooperativa ..Unirea" din 
Baia Mare a obținut. In primul tri
mestru din acest an, realizări deo

Însemnate economii de metal
IAȘI

Colectivele de oameni al muncii 
din unitățile industriale ale jude
țului Iași depun eforturi susținute 
pentru a realiza și depăși sarcinile 
de producție ce le revin, cu con
sumuri de materii prime și mate
riale cît mai mici. Astfel, prin apli
carea de noi tehnologii și procedee 
tehnice, s-a Înregistrat, de la în
ceputul anului șl pînă In prezent, o 
economie de aproape 1 300 tone de 
metal, din care peste 450 tone la
minate finite pline. Cu cele mal 
bune rezultate se înscriu Întreprin
derile metalurgică, mecanică „Ni- 
colina". de materiale de construc
ții, de mașini-agregat șl mașini- 
unelte speciale din Iași, întreprin
derea de material rulant și cea de 
scule și accesorii speciale din Paș
cani. (M. Corcaci).

Nicolae S. Nicolae, președintele 
C.A.P. „Scînteia" din însurăței.

— Ce s-a întîmplat de atunci 7
— S-a întîmplat... o schimbare. Mal 

înainte eu am fost președinte al ce
leilalte cooperative din însurăței, 
care se află chiar peste drum...

— Știm 1 E una dintre cele mal 
bune cooperative din județ. Cu ea ați 
dobîndit titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste".

— Schimbarea trebuia să înceapă cu 
oamenii, cu conștiința lor. cu modul

în unități agricole 
din județul Brăila

lor de a glndl șl de a acționa. în a- 
ceastă privință cuvîntul hotărîtor l-au 
avut comitetul de partid, cele cinci 
organizații de bază din cooperativă 
care au desfășurat o temeinică acti
vitate pentru întronarea spiritului de 
ordine și disciplină, de inițiativă și 
de efort. Desigur, nu a fost șl nu 
este ușor, dar rezultatele care au în
ceput să apară dovedesc că merită 
să stăruim.

— De exemplu 7
— Acum patru ani fermele de pro

ducție nu erau organizate teritorial, 
ci iși impărțeau culturile : „eu iau 
aia, tu iei aia". Rezultau multe 
Încurcături. Dezbătînd in comitetul 
de partid problema organizării pro
ducției, inginerii George Ghiță și 
Florea Popescu au propus să se 
repartizeze in mod permanent 
pe ferme anumite suprafețe, a- 
numite mijloace și anumiți oa
meni a căror muncă dobîndește un 
caracter de continuitate. In acest fel 
acordul global poate fi temeinic 
aplicat, încep să se evidențieze frun
tașii. Astfel, la ferma 2, condusă de 
cooperatorul Dumitru A. Gheorghe, 
urfde s-a făcut o bună rotație a cul
turilor și s-au respectat toate regu
lile agrotehnice, s-au dobîndit la po

sebite : planul anual a fost reali
zat pînă la această dată în pro
porție de 33 ia sută. După cum 
ne informează ing. Brindușa Su- 
ciu. președintele cooperativei, a- 
cest succes a fost posibil prin mo
dernizarea fluxurilor de fabricație, 
dotarea secțiilor cu utilaje de înal
tă tehnicitate, precum și perfecțio
narea continuă a echipelor care 
lucrează pentru export, (Gheorghe 
Pârja).

CRAIOVA

La întreprinderea „Electroputere" 
— Craiova se acordă o atenție de
osebită realizării cu prioritate a 
sarcinilor la export. Pentru aceas
ta au fost create secții, ateliere și 
linii tehnologice specializate pentru 
producția de export, a cărei deru
lare se urmărește zi de zi, astfel 
Incît consiliul oamenilor muncii, 
cadrele de conducere de la nivelul 
fiecărei fabrici să poată interveni 
operativ pentru luarea măsurilor 
tehnico-organizatorice necesare. 
Așa cum ne spunea Ion Pănescu, 
șeful biroului export al întreprin
derii; acționindu-se în acest mod. 
a fost posibil ca oamenii muncii de 
la fabrica de locomotive să realizeze 
în devans față de sarcinile primu
lui trimestru două locomotive die- 
sel-electrice de 2100 CP. piese de 
schimb pentru stațiile de comandă- 
reglare ale instalațiilor de foraj, 
un important lot de întrerupătoare 
electrice de medie tensiune și alte 
produse electrotehnice prevăzute în 
contractele cu partenerii de peste 
hotare. (Nicolae Băbălău).

SUCEAVA

Colectivul de oameni ai muncit 
de Ia Uzina de construcții și re
parații piese de schimb din Vatra 
Dornei continuă acțiunea de Înnoi
re și modernizare a producției. 
Prin reproiectarea unor produse, 
lucrătorii unității au obținut im
portante economii de metal. între 
ultimele realizări în domeniu se 
numără modificarea constructivă a 
mașinii de șlefuit „Doma 300", la 
construirea căreia batiul din fontă 
este înlocuit cu un batiu din tablă, 
mult mai eficient. Soluții intere
sante de reducere a consumului de 
metal au fost găsite și pentru ma
șina de găurit multiplu. în conti
nuare. urmează să fie aplicate noi
le îmbunătățiri constructive la une
le tipuri de vagoneti utilizați în 
fabricile de prelucrare a lemnului, 
toate cu efecte deosebite In redu
cerea consumului de metal. (Sava 
Bejinariu).

rumb, grîu și sfeclă producții mult 
mai mari la hectar decît la altele 
unde va trebui să ne preocupăm să 
introducem aceleași metode.

— Tot în comitetul de partid 
s-a propus dezvoltarea prestări
lor de servicii și a Industriei 
mici. Unii s-au opus : „Ce ne 
trebuie nouă împletituri și darac 
de lină și alte bătăi de cap 7". Dar 
comuniști ca Viorica Nicolae, Enciu 
Tudorache. Nicolae Grăjdam și alții 
au răspuns : „Ne trebuie pentru ca 
să ne dezvoltăm, să avem fonduri". 
Și tot ei au fost primii care au tre
cut la acțiune.

— Cu ce rezultate 7
— Iată, înainte cheltuiam anual 

pentru coșurile de răchită, trebuitoare 
la recoltat, un sfert de milion de lei. 
Anul trecut am făcut coșuri de ră
chită pentru noi și am și vindut de 
jumătate de milion. înainte cumpă
ram căruțe tocmai de la Tecuci. 
Acum facem noi și pentru alții. Vin
dem mături de 400 000 lei pe an. Am 
dezvoltat o secție de confecții și tri
cotaje, o alta de sucuri naturale și 
pufuleți din porumb. Avem o insta
lație de sudat șl îndreptat conducte 
pentru irigații, care deservește mal 
multe C.A.P.-uri. Toate vor adăuga 
anul acesta la zestrea cooperativei 
peste 6 milioane lei.

— într-adevăr, o situație cu totul 
diferită față de cea de acum patru 
ani. Tocmai de aceea, aici, la „Scîn
teia", comitetul județean de partid a 
organizat în primăvara acestui an 
două schimburi de experiență la ni
vel județean pe tema dezvoltării 
C.A.P.-urilor.

— Șl totuși, mai avem multe de 
făcut pentru a îndeplini una din am
bițiile noastre...

— Care, anume 7
— Aceea de a-i întrece pe vecinii 

de „peste drum", fruntași pe județ.

Gh. ATANASIU 
Candiano PR1CEPUTU 
corespondentul „Scinteii*

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-mlnistru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
primului-ministru al Republicii 
Populare Bangladesh, Moudud Ah
med, o telegramă cu prilejul numi

Cronica zilei
La Ambasada Republicii Populare 

Democrate Coreene din București a 
avut loc, marți, o conferință de pre
să in legătură cu Declarația Minis
terului Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene din 23 martie 1988. în cuvîn
tul său, ambasadorul Zo Iăng Guk 
a prezentat poziția guvernului țării 
sale față de manevrele militare co
mune americano—sud-coreene „Team 
Spirit 88", desfășurate pe teritoriul 
Coreei de Sud, subliniind că aces
tea reprezintă o gravă amenințare 
nu numai la adresa securității R.P.D. 
Coreene, dar și a păcii și securității 
în Asia și în întreaga lume.

Ambasadorul a relevat că șl In

tv
20,00 Telejurnal
20,25 Priorități tn economie. In obiec

tiv : Programul de modernizare 
20,48 Pe calea progresului multilateral 

al tării. Două decenii de la reor
ganizarea terltorlal-admlnlstrativă.

vremea
Institutul de meteorologie si hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 30 martie, ora 20 — 2 apri
lie, ora 20. în tară : Vremea se va în
călzi treptat, Iar cerul va fi variabil, 
mal mult no ros în partea a doua a 
intervalului în vestul și sud-vestul tă
rii. unde vor cădea ploi temporare ce 
vor avea șl caracter de averse, înso
țite pe alocuri de descărcări electrice, 
în aceste zone, cantitățile de apă pot 
depăși. Izolat, 15 litri pe metru pă

DE LA
Dezvoltarea continuă a procesu

lui de economisire la C.E.C. este 
demonstrată și de existenta asupra 
populației a peste 25 milioane de 
librete de economii.

Printre multiplii factori care au 
determinat dezvoltarea procesului 
de economisire se numără și 
drepturile și avantajele de care be
neficiază toți depunătorii la C.E.C. 
Unul dintre acestea se referă la 
garanția statului asupra sumelor 
depuse precum și asupra dobînzilor 
■cordate de C.E.C.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
AZI, LA 

0 tn orașul polonez Plotrkow Tri- 
bunalski se va disputa meciul din
tre echipele Poloniei și României, 
contînd pentru preliminariile tur
neului olimpic de fotbal. Din lotul 
țării noastre fac parte : Nițu și 
Speriatu (portari). Ad. Popescu, C. 
Solomon, Mirea, D. Ștefan, Eduard 
și Balaur I (fundași), Goanță, M. 
Popescu. Mujnai, Eftimie și P. Ba
dea (mijlocași), Ralea, Pena, Văi- 
dean și Craiu (atacanți).
• La Halle (R.D. Germană) va 

»vea loc meciul internațional ami
cal de fotbal dintre reprezentativa 
țării-gazdă și o selecționată divi
zionară din România. In vederea

*
LUPTE. • In cadrul concursului 

Internațional de lupte greco-romana 
pentru juniori de la Pernik (Bulga
ria), sportivul român Mircea Con
stantin a avut o comportare remar
cabilă. situindu-se pe locul tntli la 
categoria 68 kg. • „Cupa mondială" 
la lupte libere s-a încheiat anul 
acesta cu victoria echipei U.R.S.S., 
care. In întîlnirea decisivă, la Tole
do (Ohio, S.U.A.), a întrecut cu sco
rul de 6—4 formația S.U.A.

SCHI • „Cupa mondială" la să
rituri cu schlurile a revenit In acest 
an finlandezului Matti Nykanen, 
care a totalizat 282 puncte. Pe locu
rile următoare : cehoslovacul Pavel 
Ploc (187 puncte) și iugoslavul Pri- 
moz Ulaga (127 puncte). • Concursul 
de schi paralel de la Saalbach (Aus
tria) s-a încheiat, la masculin, cu 
victoria italianului Alberto Tomba, 
care l-a întrecut In finală pe elveția
nul Pirmin Zurbriggen. La feminin, 
primul loc a fost ocupat de vest- 
germana Christine Meier.

FOTBAL. „Cupa Africii" la fotbal 
s-a încheiat la Casablanca (Maroc) 
cu victoria echipei Camerunului, 
care. în meciul decisiv, a întrecut cu 
scorul de 1—0 (0—0) selecționata Ni
geriei. în meciul pentru locul 3, Al-

teatre 

rii «ale în această funcție, în care 11 
exprimă cele mai călduroase felici
tări. Împreună cu urări de sănătate 
și succes deplin In activitatea sa da 
mare răspundere.

acest an — ca șl In ani! anteriori 
— pornind de la obiectivul de a 
îmbunătăți situația din Peninsula Co
reea și de a deschide o nouă peri
oadă de reconciliere și unitate na
țională. Guvernul R.P.D. Coreene a 
propus convocarea unei conferințe 
comune Nord-Sud la care să fie dis
cutate problemele privind încetarea 
manevrelor militare de mare am
ploare și organizarea de tratative.

Au participat reprezentanți ai pre
sei centrale și radioteleviziunil, al 
M.A.E., membri ai unor misiuni di
plomatice, corespondenți ai presei 
străine acreditați în țara noastră.

(Agerpres)

Azi, județul Constanta — docu
mentar (color)

21,00 Patrie, izvor de frumusețe. Pro
gram muzical (color)

21.20 Programul de organizare a terito
riului și de sistematizare a locali
tăților tării • Răspundere civică, 
participare — reportaj (color)

21.85 Tineretul șl creația tehnlco-ștlin- 
țifică — reportaj

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

trat tn M de ore. în restul teritoriu
lui, ploile vor fi izolate. Vînt slab pînă 
la moderat, cu unele intensificări tre
cătoare din sector sudic în vestul și 
estul țării. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 2 și 10 grade, mai 
coborîte în primele două nopți în cen
trul și nordul țării, iar cele maxime, 
in general, între 10 și 20 de grade. Di
mineața, local, ceață. în București : 
Vremea se va încălzi treptat, iar cerul 
va fi variabil, temporar noros în par
tea a doua a intervalului, cînd vor că
dea ploi de scurtă durată. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între 6 și 10 
grade, iar cele maxime între 14 și 18 
grade. Dimineața ceață slabă.

C. E. C.
Garantarea de către stat a eco

nomiilor păstrate la C.E.C. înseam
nă asigurarea restituirii oricind a 
sumelor depuse pe libretele de 
economii. în conturile curente 
personale, pe obligațiuni C.E.C., ca 
și pe alte instrumente de economi
sire. la cererea persoanelor în
dreptățite să încaseze sumele res
pective.

Depunătorii la C.E.C. au dreptul 
să dispună timp nelimitat de su
mele păstrate la C.E.C. și de do- 
binzile cuvenite, acestea fiind 
imprescriptibile, deci puțind fi în
casate oricind de cel tn drept

FOTBAL
acestei partide au făcut deplasarea, 
printre alții, Moraru, M. Popa, 
Rednic, Andone, Mateuț. Klein, 
Geolgău, Coraș, Cămătaru.

• în meci contînd pentru etapa 
■ 22-a a campionatului diviziei A 
la fotbal, astăzi la Brașov se lntil- 
nesc echipele F.C.M. Brașov și 
Steaua București. • Pe stadionul 
din Moreni s-a disputat marți meciul 
internațional amical de fotbal din
tre selecționatele de tineret ale 
României și R.D. Germane. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 2—0 (1—0) 
In favoarea oaspeților prin golurile 
marcate de Lange (min. 19) si Un- 
glaube (min. 76).

geria a dispus cu 4—3 (după prelun
giri și executarea loviturilor de la 
11 m) de formația Marocului.

TIR. în cadrul concursului Inter
național de tir de la Dortmund, so
vietica Svetlana Smirnova a cîștigat 
proba de pistol cu aer comprimat, cu 
rezultatul de 379 puncte, performan
tă superioară recordului mondial, 
deținut de vest-germana Annetta Ka
linowski, cu 377 puncte.

ȘAH. • Turneul internațional de 
șah de la Wellington (Noua Zeelan- 
dă) s-a încheiat cu trei cîștigători : 
Spasski. Chandler șl Gufeld (cu cite 
7,5 puncte fiecare «in 9 posibile). în 
ultima rundă, Spasski a remizat cu 
Chandler. • Cu o rundă înainte da 
Încheierea turneului internațional da 
șah de la Bayamo (Cuba) în clasa
ment conduce marele maestru sovie
tic Aleksandr Pancenko (8,5 puncte), 
urmat de tînărul maestru cubanez 
Juan Borges (8 puncte). Pe locul trei 
— mexicanul Espinosa (7,5 puncte). 
0 în runda a 9-a a turneului inter
național de șah de la Trnava (Ceho
slovacia). Pavlovicl a cîștigat la Ro- 
batsch, Mokrij a remizat cu Jurek, 
Prigoda a pierdut la Vokah. în clasa
ment conduce cehoslovacul Mokrij 
(cu 7 puncte), urmat de Rosen tal (6,5 
puncte).

• Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77. 
sala Victoria) : Oul buclucaș 
— 10; Steaua lui Arlechino 
(premieră) — 18,30; (sala Cos- 
monauților, m 12 04) : Poveste 
despre marionetă — 15

cinema
• Egreta de tilde, : TIMPURI 
NOI (15 Bl 10) — 8; 11: 11; 17; 
18. GRIVIȚA (17 M 58) — 9:
11; 13
0 lacob: FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11,30: 14; 1Ș.30; 19. MIO
RIȚA (14 27 17) - 9: 11,30; 14: 
16.30; 19
0 Zimbet de soare : GIU- 
LESTI (17 55 40) — 9: 11: 13; 
15; 17; 19. AURORA (35 04 66)
— 9; 1,1: 13; 15; 17: 19
0 Extemporal la dirlgentie : 
COTROCENI (49 48 48) — 15:
17; 19. PACEA (71 30 85) — 9; 
11: 13; 15; 17: 10
0 Casa mea de pe colina ver
de — 9; 13.45. Program special 
pentru copil ,1 tineret — 10.45: 
12,15: 15,15; 16,15 : DOINA
(16 35 38)
0 Incoruptibilul de Ia etajul
XIX : ARTA (21 31 86) — 9; 11; 
13; 15; 17: 19
0 Nu e ușor cu bărbații i 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13: 
15; 17; 19. CULTURAL (83 50 13)
— 9: 11: 13; 15: 17; 19
0 Mesagerul invincibil : DA
CIA (50 35 94) — 9: 11; 13; 15; 
17; 19
0 Miss Iugoslavia: VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17: 19
0 Mari regizori, mari actori t 
PATRIA (11 86 25) — 9: 11.30: 
14; i«,3o: 19
0 Salamandra : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45: 10,45: 13: 
15,15; 17,30; 19,45



j Edificarea unei lumi fără arme 
! și războaie
j dezideratul unanim al popoarelor cu prilejul 
} tradiționalelor acțiuni de primăvară In favoarea păcii

J LONDRA. — Oameni de știință, 
) membri ai sindicatelor si reprezen- 
i tanți ai mișcării pentru pace au 
* dezbătut, în cadrul unei conferințe 
ț desfășurate la Londra, consecințele 
1 negative ale planurilor S.U.A. de 
1 militarizare a Cosmosului (așa-nu- 
l mita „Inițiativă de apărare strate- 
’ gică" — S.D.I.) asupra procesului 
ț de dezarmare și dezvoltării științei 
/ și tehnicii. Profesorul Les Allen de 
’ la politehnica „North-East London" 
i a condamnat programul S.D.I., a- 
J preciind că acesta pune în pericol 
7 pacea și vizează obținerea superio

rității strategice, ceea ce pune în 
pericol realizarea de noi pași în

ANGLIA : Oamenii de știință se opun planurilor 
de militarizare a Cosmosului

direcția dezarmării. Marea Britanie 
— a relevat el — nu trebuie să mai 
sprijine aceste planuri, evocînd 
faptul că peste jumătate din fizi
cienii britanici au semnat o decla
rație in care își exprimă refuzul 
de a participa la realizarea cerce
tărilor legate de S.D.I. Vivien 
Moore de la Imperial College din 
Londra a relevat că proiectul S.D.I. 
a dus la neglijarea cercetării ci
vile in favoarea celei militare. 
Participanții au chemat guvernul 
să nu mai risipească pentru pro
gramul de înarmare al S.U.A. re
sursele necesare țării.

*

*

î

**

BERLINUL OCCIDENTAL : „Să fie eliminate 
armele nucleare din Europa 1"

BERLINUL OCCIDENTAL. — în 
acest an. tradiționalul ..Marș al 
păcii" se va desfășura In Berlinul 
occidental sub deviza „Să fie li
chidate armele nucleare din Eu-

ropa". Chemarea la participare la 
marș a fost susținută de partide 
politice, organizații sindicale, de 
tineret, femei șl clericale din oraș.

S.U.A.: Organizații obștești cer reducerea 
cheltuielilor militare

WASHINGTON. — în fața bazei 
aeriene a S.U.A. din Concord, sta
tul California, și a laboratoarelor 
militare Livermore au avut loc 
demonstrații împotriva cursei înar
mărilor, pentru dezarmare și pace, 
inițiate ie o serie de organizații

obștești americane. Participanții au 
cerut reducerea cheltuielilor mili
tare ale S.U.A. și orientarea fon
durilor astfel eliberate spre rezol
varea problemelor social-economice 
care confruntă societatea ameri
cană.
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Datoriile externe agravează sărăcia 
in țările in curs de dezvoltare

NEW DELHI 29 (Agerpres). — în 
capitala Indiei s-au încheiat lucră
rile conferinței internaționale asupra 
sărăciei, dezvoltării și supraviețuirii 
colective, la care au participat 1 200 
de delegați din 66 de țări. Partici- 
panții s-au pronunțat pentru întă
rirea cooperării intre țările în curs 
de dezvoltare, stabilirea unei noi or
dini economice mondiale și a unor 
relații echitabile Nord-Sud. De ase
menea. s-a reafirmat necesitatea re
ducerii uriașelor cheltuieli militare 
și eliminării armelor nucleare.

HARARE 29 (Agerpres). — Robert 
Mugabe, șeful statului Zimbabwean 
și președinte în exercițiu al miș
cării de nealiniere, a avut convor
biri. la Harare, cu Julius Nyerere, 
președintele Comisiei de cooperare 
intre țările în curs de dezvoltare, 
fost șef al statului tanzanian. După 
cum informează sursele oficiale. 
Nyerere l-a informat pe Mugabe 
despre perspectiva creării unui 
„forum al debitorilor" menit să ac
ționeze în vederea asigurării unui

dialog pe picior de egalitate cu sta
tele creditoare.

PARIS 29 (Agerpres). — După 
cum menționează ziarul „L’Huma- 
nită". țările cele mai sărace de pe 
planetă au rambursat, anul trecut, 
marilor state capitaliste mai multi 
bani decit au primit de la ele. Co
tidianul comentează ultimul raport 
asupra evoluției datoriilor așa-numi- 
tei „lumi a treia", dat publicității 
de Banca Mondială, în care se es
timează că transferul net de capi
taluri spre țările creditoare s-a ridi
cat în 1987 la 29 miliarde dolari. 
Banca Mondială consideră că datoria 
cumulată a țărilor în curs de dez
voltare va atinge în 1988 1 245 mi
liarde dolari. Creșterea poverii da
toriei și secătuirea fluxului de ca
pitaluri au dus. începînd din 1980, 
la reducerea veniturilor pe locuitor 
cu 15 la sută în țările cu venituri 
medii și cu 25 la sută in Africa 
subsahariană — subliniază cotidia
nul francez.

Rolul opiniei publice 
in soluționarea 

conflictelor regionale 
reliefat la conferința 

de la Kabul
KABUL 29 (Agerpres). — La Kabul 

au început lucrările conferinței in
ternaționale „Rolul opiniei publice 
în soluționarea conflictelor regiona
le", desfășurată din inițiativa Orga
nizației de solidaritate cu popoarele 
afro-asiatice (O.S.P.A.A.). Participă 
reprezentanți ai opiniei publice din 
aproape 50 de țări, ca și ai unor or
ganizații internaționale și regionale. 
Pe agenda lucrărilor figurează pro
bleme referitoare la găsirea unor căi 
de reglementare pe cale negociată a 
conflictelor regionale din diverse 
puncte ale planetei. Deschizînd lu
crările. primul-ministru afgan. Sultan 
Aii Keshtmand. s-a pronunțat pentru 
găsirea unor modalități viabile și 
eficiente de încetare a conflictelor 
armate regionale.

Acțiunile agresive ale regimului de la Pretoria 
amenință pacea în Africa australă

In sprijinul unei conferințe internaționale de pace 
in Orientul Mijlociu

AUSTRALIA : Ample demonstrații antinucleare
CANBERRA. — Peste 200 000 de 

australieni au participat în dife
rite localități ale țării la marșurile 
tradiționale în favoarea păcii din 

. această perioadă a anului, care se 
i desfășoară Sub deviza „pentru un 
? viitor pașnic, fără arme nucleare", 
ț La aceste acțiuni au luat parte 
1 mișcări pentru pace de cele rpai 
’ diferite orientări politice, organi- 
ț zații, asociații științifice, medicale,
i mișcări pentru pace de cele 
* diferite orientări politice, o

didactice, partide politice, sindi
cate, organizații de tineret și de 
femei. Pe pancartele purtate de 
participanți se putea citi : „Paci
ficul să fie menținut fără arme 
nucleare", „Nu bazelor americane 
în Australia", „Nu, războiului ste
lelor", „Banii să fie folosiți pentru 
crearea de locuri de muncă, nu 
pentru război".

Fermă respingere a măsurilor arbitrare adoptate de S.U.A. 
împotriva Republicii Panama

BEIRUT 29 (Agerpres). — Noi acte 
de agresiune ale forțelor israeliene 
de ocupație au fost înregistrate în 
sudul Libanului.

Corespondenții de presă din re
giune. citați de agenția KUNA, re
latează că militarii israelieni au 
bombardat în așa-zisa „zonă de 
securitate" o școală dintr-un sat li
banez, rănind mai multe persoane. 
Pe de altă parte, avioane de luptă 
israeliene au efectuat raiduri asupra 
regiunii Saida și taberelor de refu- 
giați palestinieni din zonă.

RIAD 29 (Agerpres). — Cancelarul 
Austriei, Franz Vranitzky, a expri
mat convingerea tării sale că moda
litatea cea mai bună pentru reali
zarea unei reglementări drepte si 
pașnice a conflictului din Orientul 
Mijlociu o constituie convocarea pro
pusei conferințe internaționale de

★
Miercuri, în teritoriile ocupate de 

Israel este marcată „Ziua Pămîntu- 
lui", în memoria a șase palestinieni 
uciși in 1976 in timpul unei demon
strații de protest împotriva confis
cării unor terenuri palestiniene de 
către autoritățile israeliene.

în încercarea de a împiedica des
fășurarea demonstrațiilor și manifes
tațiilor prevăzute să aibă loc, sau de

pace sub auspiciile O.N.U., cu parti
ciparea tuturor părților interesate.

într-un interviu acordat ziarului 
„Al Sharq al-Awsat“, cancelarul aus
triac a exprimat, de asemenea, spri
jinul Austriei față de drepturile le
gitime ale poporului palestinian, in
clusiv dreptul la autodeterminare și 
la un stat independent.

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 
— Grupul țărilor arabe a cerut Con
siliului de Securitate să examineze 
„situația din teritoriile ocupate, care 
devine tot mai periculoasă". într-o 
scrisoare adresată președintelui în 
exercițiu al consiliului se atrage a- 
tenția asupra situației critice din te
ritoriile arabe ocupate, determinată 
de escaladarea represiunilor, actelor 
de violentă și persecuțiilor forțelor 
de ocupație israeliene împotriva lo
cuitorilor palestinieni fără apărare.

★
a le înăbuși, forțele israeliene de ocu
pație au intensificat represiunea, au 
întreprins noi măsuri împotriva popu
lației palestiniene. Teritoriile de pe 
malul de vest al Iordanului și Gaza 
au fost declarate, începînd de marți, 
zone militare închise. Totodată, au 
fost întrerupte legăturile telefonice 
cu teritoriul Gaza.

(Agerpres)

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
CARACAS 29 (Agerpres). — La 

Caracas continuă lucrările reuniunii 
ministeriale extraordinare a Consi
liului Latino-American — organul 
suprem al Sistemului Economic La
tino-American (S.E.L.A.) — consa
crată definirii' poziției țărilor din re
giune față de măsurile coercitive ale 
Statelor Unite împotriva Republicii 
Panama. în cursul dezbaterilor a 
fost evidențiată necesitatea respec
tării principiului neamestecului în 
treburile interne ale altor țări, subli- 
niindu-se că Panama este un stat 
Independent și suveran, care are 
dreptul să-și aleagă propria cale de 
dezvoltare economico-socială și poli
tică, fără Ingerințe, presiuni, ame
nințări și agresiuni din afară. Vor
bitorii au respins măsurile coercitive 
ale S.U.A. împotriva Republicii Pa
nama, reafirmînd solidaritatea șl 
sprijinul față de statul panamez pen
tru îndeplinirea totală a acordurilor 
asupra Canalului Panama.

CIUDAD DE PANAMA 29 (Ager
pres). — Președintele executiv al 
Republicii Panama. Manuel Solis 
Palma, a subliniat necesitatea întă
ririi unității țărilor latino-americane 
pentru a contracara „injustiția per
manentă pe care au suportat-o 
popoarele din regiune și actele de 
agresiune ale S.U.A. împotriva sta
tului panamez".

Inaugurind lucrările primei reu
niuni de solidaritate a țărilor din 
America Centrală și Caraibi cu Pa
nama, Manuel Solis Palma a subli
niat că „pericolele care planează as
tăzi asupra țării sale constituie, tot
odată, o amenințare la adresa celor
lalte națiuni din America Latină". 
El a condamnat, totodată, planurile 
cercurilor oligarhice din țară care, 
pierzindu-și puterea politică în 1968, 
s-au raliat pretențiilor nord-amerl- 
cane.

La reuniune participă peste 70 de 
delegați din 27 de țări din regiune.

TEHERAN 29 (Agerpres). — Po
trivit unui comunicat militar ira
nian. citat de agenția IRNA, a- 
vioane de luptă iraniene au bom
bardat poziții, concentrări de trupe 
și unități de blindate irakiene din 
regiunea de operațiuni militare Val- 
Fajr-10 (nord-estul Irakului) și din 
sectorul sudic Fakkeh. Pe de altă 
parte, IRNA precizează că artileria 
antiaeriană iraniană a doborît două 
avioane de luptă irakiene în re
giunea Val-Fajr-10.

BAGDAD 29 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția INA. citind 
un comunicat militar al Coman
damentului general al forțelor ar
mate irakiene, orașul iranian Qom 
a fost supus de trei ori consecutiv 
unor tiruri de rachete irakiene. Pe 
de altă parte, un purtător de cu- 
vint militar irakian a declarat că 
avioane ale forțelor aeriene irakiene 
au efectuat raiduri împotriva a patru 
orașe iraniene Se precizează că toate 
aparatele s-au intors în siguranță 
la bază.

Noi eforturi în vederea încetării ostilităților
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 

— Organizația Națiunilor Unite de
pune în continuare eforturi intensa 
pentru încetarea ostilităților intre 
Iran și Irak. Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
discutat această problemă cu repre
zentanți ai statelor membre ale Con
siliului de Securitate. Un purtător de 
cuvînt al O.N.U. a anunțat că gu
vernul Iranului a acceptat invitația

de a trimite la sediul Națiunilor 
Unite un reprezentant special pentru 
noi consultări privind implementarea 
Rezoluției 598 a Consiliului de Secu
ritate, care cheamă la găsirea unei 
soluții negociate conflictului dintre 
Iran și Irak. Consultările cu Iranul 
urmează să aibă loc săptămîna aceas
ta, iar convorbirile cu Irakul vor 
avea loc săptămîna viitoare.

ROMAConsultări privind programul noului guvern
ROMA 29 (Agerpres). — Premie

rul desemnat al Italiei. Ciriaco dc 
Mita (lider al Partidului Democrat 
Creștin), a avut marți noi consultări 
cu delegații ale partidelor politice 
reprezentate in Parlament. în cadrul 
cărora a prezentat elementele de 
bază ale programului de guvernare.

După cum transmite agenția 
ANSA, premierul desemnat a con
ferit cu secretarul Partidului Libe
ral, Renato Altissimo, și cu cel al 
Partidului Socialist-Democratic. An
tonio Cariglia. după ce avusese con
sultări cu Bettino Craxi. lider al 
Partidului Socialist, și cu Giorgio la 
Malfa. lider al Partidului Republi
can. Miercuri. Ciriaco de Mita va 
continua seria consultărilor politice.

______________ *

ÎN ȚĂRILE OCCIDENTALE: 

Dimensiunile îngrijorătoare 
ale șomajului

PARIS 29 (Agerpres). — Potrivit 
datelor publicate de Centrul indus
trial și comercial — organizație na
țională interprofesională din Franța, 
peste 1 100 000 de șomeri francezi nu 
primesc nici un fel de indemnizație 
de șomaj, această cifră reprezentînd 
40,5 la sută din totalul șomerilor în
registrați la birourile de plasare a 
brațelor de muncă. Potrivit aceleiași 
surse, numărul șomerilor oare nu 
primesc indemnizații a crescut în
tr-un an cu 8,2 la sută. Dintre 
șomerii care nu primesc indemniza
ții 62 la sută sînt femei.

LONDRA 29 (Agerpres). — Anul 
acesta, deficitul comercial al Marii 
Britanii, precum și șomajul vor în
registra o creștere importantă, se 
arată într-un raport al Confederației 
Industriilor Britanice. Organizația 
patronală britanică apreciază că 
deficitul de cont curent va crește de 
la 1,7 miliarde lire sterline anul 
trecut la 5,3 miliarde lire în 1988, 
urmind să ajungă la 5,5 miliarde 
în 1989.

In ce privește șomajul, In pofida 
unei ușoare redresări din ultimele 
luni, se apreciază că numărul celor 
fără un loc de muncă va crește de 
la 2.5 milioane la 2,7 milioane anul 
viitor.

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, a adresat sta
telor membre ale organizației mon
diale apelul de a-și manifesta soli
daritatea cu Republica Populară An
gola. care este supusă unor agresiuni 
repetate din partea forțelor armata 
ale regimului sud-african. într-o de
clarație publicată la New York, Pe
rez de Cuellar arată că din cauza 
războiului procesul dezvoltării so
cial-economice a acestei țări a fost 
grav subminat.

Secretarul general al O.N.U a 
arătat că în timpul recentei sale vi
zite în Angola a examinat împreună 
cu conducătorii acestei țări situația 
gravă creată ca urmare a agresiunii 
R.S.A. și. ulterior, la cererea guver
nului angolez, a trimis in R.P. An
gola o misiune specială, care s-a 
deplasat in zonele afectate de con
flict.

LUANDA 29 (Agerpres). — Forțele 
armate naționale dau puternice lovi
turi trupelor sud-africane aflate pe 
teritoriul Angolei. Potrivit unui co
municat. difuzat de agenția Angon. 
trupele angoleze au contraatacat cu 
succes în zona orașului Cuito Cuana- 
vale, scoțind din luptă 18 soldați 
sud-africani si distrugînd patru 
tancuri ale trupelor invadatoare. A- 
ceeași sursă relevă că mercenari sud-

africanl au Inițiat un puternic atac 
la 23 martie, în zona Cuito Cua- 
navale. din provincia Cuando-Cuban- 
go. folosind tancuri, mașini blindate 
ti artileria grea.

GABORONE 29 (Agerpres). — Can
celaria prezidențială a Botswanei a 
dat publicității o declarație în care 
condamnă energic recentul atac sud- , 
african și asasinarea în Botswana a 
unor persoane nevinovate. Agenția 
botswaneză de presă reamintește că 
la 28 martie un comando terorist 
sud-african a pătruns intr-unui din 
cartierele capitalei tării, deschizind 
foc de arme asupra locuitorilor si 
incendiind o clădire. In cursul ata
cului patru persoane au fost ucise.

Africa de Sud nu va reuși să-și re
zolve problemele cu care este con
fruntată prin atacuri împotriva sta
telor vecine, subliniază declarația, 
adăugind că este necesar ca autori-’ 
tățile de la Pretoria să înceapă ne- 
gocieri cu reprezentanți ai populației 
africane de culoare, majoritară, din 
R.S.A.

PARIS 29 (Agerpres). — Repre
zentanta oficială a Congresului Na
țional African (A.N.C.) in Franța. 
Elveția si Luxemburg. Dulcie Sep
tember. a fost asasinată cu focuri de 
armă, la Paris, de persoane neidenti
ficate -

Evoluția complexului orbital „Mir“
MOSCOVA 29 (A-

gerpres) — Cosmo
nauta sovietici Vla
dimir Titov și Musa 
Manarov își continuă 
activitatea la bordul 
complexului științific 
orbital „Mir". După 
joncțiunea navei au
tomate de transport 
„Progress-35" cu sta
ția orbitală „Mir" cei 
doi membri ai echi
pajului au trecut la

descărcarea navei și la 
schimbarea instala
țiilor de la bordul 
complexului orbital 
care și-au epuizat re
sursele. Paralel, infor
mează agenția T.A.S.S., 
este continuat proce
sul de cercetare știin
țifică. Au fost efectu
ate o serie de expe
riențe geofizice, in 
cadrul studierii in 
continuare a ionosfe-

rei și magnetosferei 
terestre. De asemenea, 
cei doi cosmonauți au 
fost supuși controlu
lui medical de rutină.

Potrivit datelor te- 
lemetrice și raportu
lui transmis de pe or
bită, starea sănătății 
membrilor echipajului 
este bună. Zborul 
complexului științific 
orbital se desfășoară 
normal.

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

UN ARMISTIȚIU TEMPORAR, CU ȘANSE DE A DEVENI PERMANENT

america centrală; O „ramură de măslin" 
înmugurește la orizont

în ultima vreme, în zona Americil 
Centrale au avut loc o serie de evo
luții complexe și contradictorii.

Fără îndoială, evenimentul cel mal 
marcant l-a constituit acordul de în
cetare a focului încheiat la Sapoa 
între guvernul sandinist și opoziția 
armată nicaraguană. Pentru pri
ma oară după opt ani de crîn- 
cene ciocniri armate, care au 
provocat peste 50 000 de victime 
și pierderi materiale în valoare de 
trei miliarde de dolari, armele au 
amuțit, cedind loc dialogului și înțe
legerii.

Sapoa, mica localitate nicaraguană 
de frontieră, a fost scena unei me
morabile manifestări : sub pri
virile emoționate ale celor care 
atita vreme S-au înfruntat in 
desișurile junglei, a fost arborat 
drapelul nicaraguan și sala unde se 
desfășura ceremonia de semnare a 
înțelegerii a vibrat în acordurile im
nului național. Acordul semnat pre
vede suspendarea ostilităților pe 
timp de 60 de zile, urmind ca in 
viitoarele două săptămîni forțele 
rebele să se concentreze în anumite 
enclave, unde vor primi ajutor strict 
umanitar din partea unor instituții 
neutre de tipul Crucii Roșii. La rin- 
dul său, guvernul sandinist acceptă 
o amnistie pe etape (se are In vede
re eliberarea deținuților politici), se 
angajează să asigure o „libertate a 
presei fără restricții", precum și să 
admită delegați al forțelor „contras" 
Ia dialogul dintre autorități și opo
ziția civilă Internă. Toate persoanele 
care din motive politice sau de altă 
natură au ieșit din Nicaragua pot să 
se reîntoarcă In țară, fără a fi pe
depsite pentru activități politico-mi- 
litare ostile la care eventual au luat 
parte.

Acordul de Încetare a focului Intră 
în vigoare la 1 aprilie, dar pînă a- 
tunci se menține armistițiul convenit 
de sandiniști și „contras" la începu
tul ultimei runde de negocieri. Co
misii tehnice delegate de cele două 
părți trebuie să se întîlnească la 
Sapoa pentru stabilirea modalităților 
concrete de aplicare a înțelegerii 
(delimitarea, situarea și întinderea

amintitelor enclave, ca și felul în 
care se va face aprovizionarea lor), 
iar la 6 aprilie ar urma să se rein- 
tilnească, de data aceasta la Mana
gua, ministrul apărării nicaraguan, 
Humberto Ortega, și șeful rebelilor. 
Adolfo Calero, pentru a evalua 
mersul aplicării angajamentelor în
cheiate și a avansa spre o încetare 
a focului definitivă.

Președintele Daniel Ortega, care 
s-a deplasat special la ceremonia 
semnării acordului, a declarat că 
„nicaraguanii au făcut primul pai 
în direcția realizării unei păci trai
nice și de durată", iar șeful delega
ției „contras", Calero, a spus, 
la rîndul său, că acordul sem
nat este „sincer și viabil" șl 
ca atare „el trebuie respectat de toti 
cetățenii nicaraguani". Totodată, 
coaliția partidelor de opoziție. Coor
donatoarea Democratică Nicaragua
nă, a adresat guvernului sandinist și 
opoziției armate „felicitări in legătu
ră cu încheierea acordului" cu pre
cizarea că „adevărate negocieri 
abia urmează să înceapă".

înțelegerea convenită s-a bucurat, 
totodată, de un larg ecou internațio
nal. Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a salutat 
acordul, socotlndu-1 „un pas impor
tant inainte, care confirmă impor
tanța dialogului In spiritul progra
mului Esquipolas II". Joâo Baena 
Soares, secretarul general al Orga
nizației Statelor Americane, prezent 
la negocieri și la ceremonia semnării 
acordului, a spus că rezultatele înre
gistrate sînt „cit se poate de încu
rajatoare" și a făcut apel la spriji
nirea acestui „acord istoric" de că
tre întreaga comunitate latino-ame- 
ricană. Președintele Republicii Costa 
Rica, Oscar Arias, laureat al Pre
miului Nobel pentru pace în 1987 
(acordat pentru rolul proeminent pe 
care l-a avut in elaborarea acordu
lui de pace in America Centrală a- 
doptat anul trecut), s-a pronunțat 
pentru încetarea intervenției străine 
în America Centrală, pentru a se 
crea astfel cadrul favorabil aplicării 
acordului respectiv. El a apreciat că

înțelegerea privind încetarea ostilită
ților în Nicaragua „deschide noi ori
zonturi in căutarea păcii in America 
Centrală". Președintele Arias a subh- 
niat, totodată, că „guvernul S.U.A. 
ar trebui să ințeleagă că statele cen- 
troamericane doresc dialogul și nego
cierile. fiind necesar ca rațiunea să 
prevaleze asupra războiului". Acor
dul a mai fost salutat de președinții 
Hondurasului, Uruguayului și altor 
țări latino-americane.

Reacții de satisfacție pe marginea 
încheierii acordului au fost înregis
trate și în unele cercuri ale Con
gresului S. U. A. Astfel, sena
torul democrat Cristopher Dodd 
a salutat înțelegerea, chemînd alte 
țări din regiune să încheie acorduri 
similare cu cel din Nicaragua. El a 
spus că angajamentul de la Sapoa 
arată că „greșeau cei ce considerau 
că fără presiune militară era impo
sibil să smulgi un asemenea acord".

Acordul de la Sapoa, reprezentînd 
un pas spre instaurarea păcii în Ame
rica Centrală, este cu atît mai im
portant. cu cit el Intervine într-un 
moment cînd unii socoteau dreot 
fapt împlinit eșecul planului de pace 
Esquipolas II. adoptat în august anul 
trecut la reuniunea centro-america- 
nă la nivel înalt din capitala Guate- 
malei. Se știe că unele cercuri. în 
special din S.U.A.. legate de politica 
lntervenționistă. nu au privit cu ochi 
buni amintitul acord de pace și. spre 
a-1 submina, au intensificat sprijinul 
pentru opoziția armată din Nicara
gua. Această orientare a dus recent 
la declanșarea unei operațiuni de 
intimidare prin trimiterea de trupe 
americane în Honduras, in zona de 
frontieră cu Nicaragua, măsură care 
a stimit vii proteste In întreaga re
giune. fiind dezaprobată chiar în Con
gresul S.U.A. Astfel, senatorul Ro
bert Bvrd. liderul majorității demo
crate din Senat, a calificat măsura 
drept o „reacție exagerată" a 
Administrației americane, iar spea- 
ker-ul Camerei Reprezentanților. Jim 
Wright, a criticat la rîndul său ho- 
tărîrea. calificînd-o drept o „acțiu
ne potențial periculoasă". Pentru

stabilizarea situației la frontiera cu 
Hondurasul, guvernul nicaraguan, 
așa cum s-a anunțat, a cerut prezen
ta in acel sector a unei forțe multi
naționale.

încheierea unui acord substanțial 
în condițiile cînd atmosfera din zonă 
părea să sugereze noi tergiversări 
are, desigur, multiple și ample sem
nificații.

In primul rînd. prin armistițiul de 
60 de zile încetează vărsarea de sin
ge. ceea ce reprezintă primul și in
dispensabilul pas spre a se pune ba
zele procesului de instaurare a unei 
păci reale și durabile. De altfel, gu
vernul nicaraguan a trecut deja Ia 
aplicarea înțelegerilor, anunțind eli
berarea primului contingent de deți
nuți politici, alcătuit din 100 de per
soane, urmind ca ceilalți să fie puși 
în libertate pe măsura îndeplinirii 
obligațiilor asumate de partea ad
versă. Se cuvine amintit, totodată, 
că actuala amnistie intervine la 
scurt timp după acordul preliminar 
încheiat între guvernul sandinist și 
opt partide politice de «poziție pe 
linia reconcilierii naționale.

Neașteptat pentru unii, firesc si 
oportun pentru alții, acordul înche
iat în localitatea nicaraguană de 
frontieră Sapoa vine să lărgească 
considerabil șansele de pace. „Sin- 
tem hotăriți să punem capăt pentru 
totdeauna războiului și să ridicăm 
ramura de măslin a păcii" — de
clara președintele Ortega, adăugind : 
„A sosit momentul ca noi. nicara
guanii, să ne asumăm propriul des
tin și să punem capăt acestui război 
crîncen care ne-a fost impus". El a 
adresat în același timp președintelui 
S.U.A. apelul de a sprijini eforturile 
de pace și. în acest scop, să dispună 
normalizarea relațiilor cu Nicaragua. 
Șeful delegației opoziției armate. Ca
lero, spunea, la rîndul său : „Sper șl 
am încredere in faptul că astăzi 
am făcut pasul inițial, dar ferm, 
spre încetarea acestui război fratri
cid".

Este limpede. In același timp, că 
evenimentul de la Sapoa depășește 
cadrul zonal, el avînd o semnifica

ție politică mai largă. înțelegerea in
tervenită arată că. chiar în condițiile 
ciocnirilor înverșunate care au avut 
loc in zona de frontieră din nordul 
Republicii Nicaragua — ciocniri care 
au precedat negocierile și păreau să 
le compromită iremediabil — este 
totuși posibil să se confirme va
loarea negocierilor politice, să se a- 
jungă la acord. Evident, ele nu pri
vesc doar conflictul din Nicaragua, 
ci creează, totodată, condiții pentru 
relansarea acordului global de pace 
în America Centrală.

Persistă, bineînțeles, o serie de di
ficultăți, întrucît este greu de închi
puit că unele cercuri se vor resemna 
și vor asista impasibile la evoluții 
pe linia înțelegerii. Adevărul este că 
în rîndul cercurilor respective rămî- 
ne încă adine înrădăcinată mentali
tatea că statele din zona Americii 
Centrale — considerată prin tradiție 
„curtea din dos" a S.U.A. — trebuie 
să fie „docile" și să se conformeze 
unor dispoziții din afară. O dovedesc 
și ultimele evoluții din Panama, 
unde a fost trimis recent un detașa
ment de „trupe speciale antiteroris- 
te“ nord-americane, in contextul cu
noscut al încordării survenite in re
lațiile dintre S.U.A. și Panama, al 
încercărilor fățișe ale Washingtonu
lui de dictat in probleme interne 
panameze, al măsurilor arbitrare de 
blocadă economico-financiară. menite 
să sugrume viața socială si să para
lizeze activitatea guvernului. Situa
ția continuă să rămină încordată și 
chiar se agravează, mai ales după 
sporirea trupelor S.U.A. în zona Ca
nalului Panama și a proiectatelor 
manevre americane, cu participarea 
a peste 40 000 de militari. într-un 
perimetru din bazinul Mării Ca
raibilor.

In pofida greutăților existente și 
a celor previzibile, acordul de la 
Sapoa trezește speranțe legitime de 
abordare și soluționare cuprinzătoa
re a conflictelor din zonă, mai cu 
seamă fiindcă progresele realizate în 
Salvador și Guatemala in direcția re
luării dialogului și realizării recon
cilierii naționale sînt deocamdată 
mai puțin decit modeste.

Este de sperat, deci, că acordul de 
la Sapoa va potența procesul de 
stingere a conflictelor și că nu se 
va întreprinde nimic care să perturbe 
sau să compromită acest proces. Cu 
atît mai mult cu cît de avansul lui 
sînt legate speranțele popoarelor din 
istmul dintre Americi de a se pune 
capăt suferințelor îndurate de atiția 
ani, de a-și consacra eforturile pro
pășirii economice și sociale.

V. OROS

CONGRES. La Bamako s-au des- 
| chis lucrările celui de-al III-lea 
I Congres al Uniunii Democrate a 

Poporului Malian (U.D.P.M.), care 
I examinează problemele legate de 

consolidarea rolului partidului in 
viața societății maliene și mobili- 

I zarea maselor largi de oameni ai 
muncii la soluționarea problemelor 
economico-sociale ale țării. Luînd 
cuvîntul, Moussa Traore, secretar 

I general al U.D.P.M., președintele
Republicii Mali, a relevat necesita
tea participării largi a tuturor ce- 

Itățenilor malieni la dezvoltarea
economiei naționale.

LA HANOI s-au Încheiat ln-

Icrările primului Congres na
țional al țărănimii din R. S. Viet
nam. informează agenția V.N.A. Au

Ifost adoptate statutul Uniunii Na
ționale a Țăranilor (U.N.T.) din 
R.S.V., un raport și o rezoluție pri
vind orientările si sarcinile țărăni- 

Imii. in perioada actuală si în per
spectivă. A fost ales Comitetul 
Executiv Central al U.N.T., alcătuit 

t din 95 de membri — precizează a- 
I genția vietnameză de știri.
I APEL. Afganistanul se află în
I preajma unui eveniment politic de
1 mare importanță — alegerile din

5—14 aprilie pentru Consiliul Na- 
Itional. organul legislativ suprem, a 

subliniat președintele Republicii 
Afganistan. Najibullah. într-un 

I mesaj adresat națiunii. El a
chemat populația, inclusiv forțele 
de opoziție, să participe la scru
tin. care se va desfășura prin vot 

I direct, egal și secret. Un apel si
milar a fost adresat refugiaților 
afgani de peste hotare de către 

I Frontul Național si Consiliul de
Miniștri ale Republicii Afganistan.

REUNIUNE. La Jakarta s-a des-

Ifășurat prima reuniune a noului 
guvern indonezian. In cuvîntarea 
rostită cu acest prilej, președinte-

Ile Suharto a făcut apel la iniție
rea unor măsuri pentru impulsio
narea dezvoltării economice și 
creșterea nivelului de trai al

I populației.

ÎNTREVEDERE. Aflați la Atena | 
în vizite oficiale, ministrul de ex
terne al R.F. Germania, Hans-Die- 
trich Genscher, și ministrul de ex- . 
terne al Iranului, Aii Akbar Vela- I 
yati. au avut marți o întrevedere — • 
relatează agenția DPA. Cei doi mi
niștri au abordat aspecte ale ra- I 
porturilor bilaterale, situația din | 
Orientul Mijlociu, conflictul Iran 
— Irak. Ministrul Vest-german a . 
subliniat necesitatea găsirii un.ei I 
reglementări pașnice, negociate, a • 
conflictului din zona Golfului.

RETRAGERE. S.U.A. au Început 
retragerea trupelor trimise în Hon- 1 
duras la 16 martie. Primul lot, for
mat din 800 de militari din totalul I 
de 3 200 trimiși, a părăsit Hon
durasul. .

ACORD. Două mari uniuni sin- I 
dicale din Japonia — S.O.H.Y.O. șl 
RENGO — au căzut de acord să I 
lanseze in comun ofensiva de pri- | 
măvară în vederea îmbunătățirii 
condițiilor de viață și de muncă 
ale oamenilor muncii, informea
ză agenția A.D.N. Alături de • 
S.O.H.Y.O. șl RENGO. care au 
împreună peste 10 milioane de | 
membri, la demonstrațiile oameni
lor muncii vor participa și alte 
sindicate, printre care și influente- i 
le organizații ale feroviarilor și I 
cadrelor didactice. •

UN AVION DE RECUNOAȘTE- I 
RE AMERICAN „SR-71" a pătruns. I 
marți, adine în spațiul aerian al 
R.P.D. Coreene, la est de localita- t 
tea Kosong in largul apelor teri- | 
toriale nord-coreene — informează 
agenția ACTC. Avionul a efectuat 
activități de spionaj, zburind nînă I 
în apropiere de localitatea Tan- I 
chon. provincia Hamgyong. A- 
ceastă nouă incursiune provo- | 
catoare reprezintă cea de-a 12-a | 
violare a spațiului aerian al R.P.D. 
Coreene, de la începutul manevre- > 
lor comune sud-coreeano-america- I 
ne ..Team Spirit 88’. care agravea
ză și mai mult situația din 
ninsula Coreea, scrie ACTC.

DIN PRESA INTERNAȚIONALA

S.U.A.: Traficul de droguri, 
un flagel în continua extindere

O relatare a Agenției spaniole EFE
Ademeniți de perspectiva unor 

mari sume de bani ciștigate ușor, 
bande întregi de tineri din Statele 
Unite se transformă in organizații 
criminale, care se ocupă cu traficul 
de stupefiante. Avînd de regulă 
„cartierul general" în ghetouri, 
bandele respective își apără cu 
strășnicie „raza de acțiune", iar 
forțele poliției devin neputincioase 
în fața acestui nou tip de violență, 
în care sînt folosite, in tot mai 
mare măsură, adevărate arsenale 
de război, inclusiv arme de asalt și 
semiautomate.

Tradiționalele conflicte dintre 
,.gang“-uri au degenerat in ultima 
vreme într-un fel de gherilă urba
nă, în care — așa cum arată re
vista „Newsweek" — informatorii 
și rivalii sînt suprimați fără milă.

Numai la Los Angeles, numărul 
omuciderilor atribuite bandelor 
care se ocupă cu traficul de dro
guri s-a ridicat, in 1987, la 409. iar 
poliția a operat, in aceeași perioa
dă și din aceleași motive, 12 900 de 
arestări. La New York, Miami, 
Chicago și, in ultima vreme, chiar 
in capitala federală. Washington, 
se constată o proliferare fără pre
cedent a acestui fenomen, care 
seamănă panică în ghetouri, ca ur
mare a așa-numitelor „reglări de 
conturi" între diversele grupări ri
vale. S-a calculat, de pildă, că la 
Chicago, numărul tinerilor organi
zați in bande angajați in traficul 
de stupefiante se ridică la 13 000.

La New York, — scrie „News
week", care dedică acestui subiect 
cea mai mare parte a unuia dintre 
ultimele sale numere — poliția se 
străduiește să pună capăt unul val 
de violentă, căruia i-au căzut vic
time. numai în Manhattan, peste 
500 de persoane in ultimii cîțiva 
ani.

La Miami „operează" „Intangi
bilii", care își extind activitatea 
spre nord, in Atlanta și Savannah 
— statul Georgia — și care au a- 
juns să fie cunoscuți aici sub po
recla „Miami Boys".

Traficul de droguri este dominat, 
în tot mai mare măsură, de 
„gang“-urile din marile orașe, care 
dețin asupra rivalilor lor din loca
litățile mai modeste nu numai a- 
vantajul de a fi mai bine înarmați, 
ci și posibilitatea de a cumpăra 
direct, de la furnizori, cocaină de 
Calitate superioară, la prețuri mai 
competitive. In urmă cu patru ani. 
un kilogram, de cocaină costa pînă 
la 65 090 dolari. în vreme ce acum, 
în unele orașe, el poate fi obți
nut la prețul de 10 000 dolari.

Experții sînt unanimi in apre
cierea că fenomenul se află doar 
într-un stadiu incipient și că ban
dele. manevrate adesea de vechi 
traficanți, aflați in spatele zăbre
lelor, intenționează să-și asigure 
în perspectivă controlul asupra 
traficului de stupefiante, pe întreg 
teritoriul Statelor Unite...
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