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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

LUCRĂRILE ȘEDINȚEI COMUNE
A CONSILIULUI NATIONAL AL OAMENILOR MUNCII 
Șl A CONSILIULUI NATIONAL AL AGRICULTURII

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste Roinânia, președintele Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, au, început, joi, 2 iunie, lucrările ședinței comune a Con
siliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Național al 
Agricultorii. *'

So'/rea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceauș eseu in marea sală a Palatului sporturilor și culturii, unde se 
țin liberările ședinței, a fost salutată cu deosebită căldură, cu 
multă* însuflețire, de participanți. S-a scandat, cu înflăcărare, nu
mele/ partidului și al secretarului său general.

împreună cu tovarășul Nicolae Ceausescu, cu tovarășa Elena Ceausescu, in prezidiu au luat loc membri si membri supleant! ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. secretari ai Comitetului Central al partidului, precum și membri ai Biroului Executiv al Consiliului National al Oamenilor Muncii si ai Biroului Consiliului National al Agriculturii.în sală se aflau membri ai C.C. al P.C.R.. ai Consiliului de Stat si ai guvernului.Acest larg si reprezentativ forum democratic reunește peste 6 000 de

participant! — cadre de conducere din ministere si alte instituții centrale, directori de centrale industriale si unități economice, președinți ai consiliilor unice agroindustriale de stat si cooperatiste. directori generali ai direcțiilor agricole județene si ai consiliilor județene pentru agricultură și industrie alimentară, muncitori, maiștri, ingineri, economiști, contabili-șefi, cercetători. proiectant!, activiști de partid si de stat, ai organizațiilor de masă si obștești.(Continuare in pag, a IV-a)

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,Ședința comună a Consiliului National al Oamenilor Muncii și a Consiliului Național al Agriculturii va analiza stadiul actual al îndeplinirii celui de-al 8-lea cincinal, a programelor de organizare științifică și modernizare a producției, de normare economico- financiară, precum și a celorlalte programe de perfecționare a activității economico-sociale, de înfăptuire a hotărîrilor Congresului al XIII-Iea și ale Conferinței Naționale ale partidului.La ședința comună participă cadrele de bază din toate sectoarele activității economico-sociale — directorii și alte cadre din întreprinderi, directorii și alte cadre din centrale, conducerile ministerelor și altor organe centrale, reprezentanți din conducerile tuturor ministerelor și sectoarelor — practic, tot ce are mai bun societatea noastră socialistă, toți cei care poartă răspunderea directă a înfăptuirii programelor de dezvoltare economico-socială, de ridicare a patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, de asigurare a realizării neabătute a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism. (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu— P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu. România — stima noastră și mindria !“).Se poate afirma, cu deplin temei, că acest mare forum democratic reprezintă o puternică expresie a înaltului democratism al orînduirii noastre, care asigură participarea nemijlocită a tuturor claselor și categoriilor sociale, a întregii națiuni, la elaborarea politicii și înfăptuirea sa în toate domeniile de activitate. în același timp, el constituie o expresie a unității de nezdruncinat dintre clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate și alte categorii sociale, forța și temelia de granit a orînduirii noastre socialiste, garanția înfăptuirii cu succes a tuturor programelor de dezvoltare economico-socială. de ridicare a patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, de ridicare continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului, de întărire a independenței și suveranității României. (Urale și aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — România, stima noastră și mindria !“).Ședința comună a marelui nostru forum democratic are loc cu numai citeva zile înaintea împlinirii, la 11 iunie, a 40 de ani de la naționalizarea industriei, băncilor, transporturilor și comerțului, care a dus la lichidarea proprietății burghezo-moșierești asupra mijloacelor de producție, la crearea, în economia patriei noastre, a proprietății socialiste a întregului popor, și apoi a proprietății cooperatiste, moment care a marcat începutul făuririi societății socialiste în România. (Aplauze și urale puternice, îndelungate).

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea de distincții ale Republicii 

Socialiste România unor organizații județene de partid, 
consilii populare județene, unități economice 

și institute de cercetare și proiectare
PAGINA A V-A

Remarcabilele înfăptuiri obținute de tara noastră în edificarea noii orînduiri sociale demonstrează, cu puterea faptelor, însemnătatea istorică a actului revoluționar de acum patru decenii, justețea politicii generale a Partidului Comunist Român, capacitatea și e- nergiile creatoare ale poporului nostru, eliberat de exploatare și a- suprire, devenit pe deplin stăpîn pe destinele sale, hotărît să acționeze cu toată fermitatea pentru a-și făuri un viitor luminos, corespunzător năzuințelor sale fundamentale de libertate, de bunăstare și fericire. (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează îndelung „Ceaușescu —■ P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — România, stima noastră și mindria !“).în această perioadă istorică scurtă, țara noastră s-a transformat dintr-o țară cu o industrie și agricultură slab dezvoltate, într-o țară cu o industrie puternică, modernă, organizată pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, și cu o agricultură socialistă, înaintată. Merită subliniat faptul că fondurile fixe productive reprezintă in prezent peste 2,5 trilioane lei, față de numai circa 80 miliarde lei în anul naționalizării, că producția industrială a crescut, în comparație cu 1945, de peste 120 ori, iar agricultura de peste 6 ori, că venitul național a sporit de peste 32 de ori — și, pe această bază, s-au asigurat fondurile necesare dezvoltării forțelor de producție, a întregii societăți, cît și ridicării necontenite a nivelului de trai, material și. spiritual, al'poporului. Se poate spune că, practic, în totalitate, baza tehnico-materială a societății noastre a fost creată în anii construcției socialiste. îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului. Aceasta a asigurat realizarea marilor transformări, victoria socialismului în România și trecerea la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“).Trebuie să subliniez cu toată tăria că, pe baza dezvoltării puternice a forțelor de producție, s-a asigurat progresul puternic al științei, învățămîntului, culturii, dezvoltarea generală a societății noastre socialiste, a nivelului de civilizație al întregului popor.Acum trebuie să analizăm, cu întreaga răspundere, atît drumul parcurs, plin de mărețe înfăptuiri, dar și minusurile, lipsurile și greșelile care s-au manifestat, să înțelegem mai bine stadiul în care se găsește societatea noastră socialistă și, pe această bază, să stabilim măsurile de perspectivă privind realizarea planului cincinal, a Programului partidului, a tuturor programelor care asigură îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XIII-Iea. ale Conferinței Naționale, trecerea patriei noastre Ia un nou stadiu de dezvoltare pînă în 1990 și, în perspectiva anilor 2000, la înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate și la 

crearea condițiilor necesare aplicării largi, în toate domeniile, a principiilor comuniste de muncă și viață, a realizării în practică a celei mai drepte societăți din lume, a comunismului ! (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu eroism — România comunism !“).
Stimați tovarăși,Ședința comună a marelui nostru forum democratic are loc la jumătatea cincinalului 1986—1990, și putem deci face un bilanț a ceea ce am realizat în această perioadă și stabili măsurile necesare în vederea înfăptuirii neabătute a prevederilor planului cincinal, a tuturor programelor de dezvoltare economico-socială, a obiectivelor strategice stabilite de Congresul al XIII-Iea și Conferința Națională ale partidului.Pe ansamblu, am obținut realizări importante în toate domeniile de activitate. în industrie, valoarea producției-marfă a crescut, față de 1985, cu aproape 20 la sută, creșteri superioare înregis- trîndu-se în industria electronică, chimică, petrochimică și în metalurgie.în agricultură s-a obținut anul trecut o producție de cereale de peste 31 milioane tone, acesta fiind al doilea an consecutiv cînd realizăm cele mai mari recolte din istoria țării. Și în acest an, culturile de cereale se prezintă bine, existînd perspective să obținem, de asemenea, o recoltă bună.în domeniul investițiilor, pînă la jumătatea acestui cincinal s-a realizat un volum de lucrări de peste 580 miliarde lei, s-au pus în funcțiune 735 capacități industriale și agrozootehnice în toate județele țării, s-a înfăptuit un vast program de construcții de locuințe și alte așezăminte social-culturale.Succese importante s-au obținut în transporturi și în celelalte sectoare de activitate.Trebuie să subliniem puternica dezvoltare a cercetării științifice, a învățămîntului. a activității culturale — factori determinanți pentru întreagă dezvoltare a patriei noastre — care au contribuit într-o măsură hotărîtoare la soluționarea problemelor multiple și complexe ale progresului tehnic, ale introducerii rapide în producție, în toate sectoarele de activitate, a noilor cuceriri ale științei și tehnicii, la asigurarea necesarului de cadre cu temeinice cunoștințe profesionale și tehnice, educate în spiritul înaltelor exigențe revoluționare, a! răspunderii față de patrie, față de socialism, față de popor ! (Aplauze și urale puternice, îndelungate ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“).De asemenea, s-au obținut o serie de realizări și la indicatorii de eficiență economică. Productivitatea muncii în industria republicană a crescut cu peste 20 la sută, iar în construcții cu peste 16 la sută. S-au redus cheltuielile la 

1 000 de lei producție marfă, de asemenea și cheltuielile materiale. Pe baza măsurilor stabilite în programele de perfecționare a organizării și de modernizare a proceselor de producție s-au obținut unele rezultate pozitive pe linia valorificării materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei, asigurîndu-se, totodată, creșterea rentabilității produselor și a eficienței fondurilor fixe.De asemenea, în domeniul comerțului exterior s-a realizat o sporire a exportului cu peste 3Q la sută și s-a asigurat o dimensionare mai rațională, în strînsă concordanță cu necesitățile dezvoltării, a importurilor.Putem spune deci că în această primă jumătate a cincinalului S'-au făcut pași importanți în realizarea planurilor și programelor stabilite, a hotărîrilor Congresului
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

a primit pe secretarii cu probleme agrare ai Comitetelor Centrale ale partidelor 
comuniste și muncitorești din unele țări socialiste

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
joi, 2 iunie, pe secretarii cu pro
bleme agrare ai Comitetelor Cen
trale ale partidelor comuniste și 
muncitorești din unele țări socia
liste, care au participat la lucră
rile Consfătuirii de la București.

La întilnire au participat tova
rășii Vasil. Țanov, secretar al C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar, 
F'rantișek Pitra, membru supleant 
al Prezidiului, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, Julian Rizo Alvarez, 
membru supleant al Biroului Poli
tic. secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cuba, Werner Felfe, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al Partidului Socialist 
Unit din Germania, Thongsavath 
Khaykhamphithoune. membru al 
C.C., prim-adjunct al șefului Sec
ției Internaționale a Partidului 
Popular Revoluționar Laotian. Bu- 
gin Dejid, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al Partidu
lui Popular Revoluționar Mon
gol. Zbigniew Michalek. mem- (Continuare in pag. a Vl-a)

al XIII-Iea și ale Conferinței Naționale ale partidului, care vor contribui la infăptuirea obiectivelor strategice de trecere a patriei noastre la un nou stadiu de dezvoltare, la ridicarea gradului general de civilizație și bunăstare a întregului popor — aceasta constituind țelul suprem al întregii activități, al politicii partidului nostru comunist, esența orînduirii socialiste, a societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în România 1 (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“).Consider necesar să subliniez faptul că aceste. înfăptuiri au avut loc în condiții economice internaționale complexe, ale crizei e- conomice mondiale, ale înrăutățirii în mod deosebit a situației eco

cuvmm tovarășului iwe ceaușescu
Stimați tovarăși secretari ai 

Comitetelor Centrale, membri 
ai conducerilor de partid din 
țările participante la această 
consfătuire de lucru,Aș dori. în primul rînd. să vă salut pe dumneavoastră și pe toți participantii la această consfătuire, la schimbul de păreri și de experiență în problemele agriculturii.Intr-adevăr, problemele perfecționării activității din agricultură — ca, de altfel, problemele perfecționării activității construcției socialiste — constituie astăzi o preocupare in toate tarile socialiste. Noi considerăm că aceasta reprezintă un lucru firesc, finind seama de drumul lung Pe care l-a parcurs construcția socialismului — de la victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, cu peste 70 de ani în urmă, de la victoria socialismului într-un șir de țări, cu peste 40 de ani în urmă, și trecerea ulterior si a altor țări pe calea construcției socialiste.Socialismul a devenit o forță puternică. reprezintă un factor de importantă deosebită în economia mondială, în întreaga viață politică internațională. După părerea noastră, 

nomice a țărilor în curs de dezvoltare. ale unor probleme complexe sociale, politice, ale menținerii încordării în viața internațională, care au avut — și continuă să aibă — o influență negativă asupra dezvoltării economiei mondiale și s-au reflectat, fără îndoială, într-o măsură sau alta, și in țara noastră.Subliniez aceasta pentru că este necesar ca, în întreaga noastră activitate economică și în politica noastră generală, să ținem întotdeauna seama de aceste probleme complexe ale situației mondiale și să stabilim asemenea măsuri, să acționăm în așa fel îneît să diminuăm cît mai mult posibil orice influențe negative — și, pe baza conlucrării și colaborării largi pe plan internațional, să asigurăm condițiile necesare înfăp

realizările obținute de țările socialiste au demonstrat și demonstrează cu putere superioritatea orînduirii socialiste, care a lichidat pentru totdeauna asuprirea omului de către om inegalitățile sociale și naționale și a realizat principii noi de relații intre oameni, bazate pe egalitate, pe colaborare in realizarea celei mai drepte orinduiri sociale din cite a cunoscut pînă acum omenirea.Intr-o operă atit de vastă, fără îndoială că au fost și lipsuri, s-au comis si greșeli, unele grave, dar toate acestea nu au umbrit si nu au putut să afecteze principiile de bază ale socialismului, nu au putut să diminueze superioritatea socialismului ca formă de organizare a societății omenești.Au trecut ani multi, omenirea a parcurs multe etape, s-au dezvoltat puternic stiinta. cultura, iar in epoca actuală revoluția tehnico-științifică. revoluția din domeniul biologiei, a- firiculturii au schimbat si schimbă continuu problemele legate de organizarea si desfășurarea activității de construcție socialistă.De altfel, făuritorii socialismului științific au atras, nu o dată, atenția că vor trebui avute permanent în vedere realitățile si schimbările 

tuirii programelor de dezvoltare a patriei noastre.Deși avem unele rezultate bune, trebuie să spunem deschis că, și în această perioadă, s-au manifestat unele lipsuri, neajunsuri, că, față de prevederile de plan, există încă serioase rămîneri în urmă în diferite domenii de activitate. Deși în primele 5 luni ale acestui an am realizat un spor de circa 35 miliarde lei la producția industrială, la unele produse fizice de marq însemnătate pentru economia națională., nivelurile. realizate se situează sub cele planificate. Importante rămîneri în urmă s-au înregistrat, în primele 5 luni, și în domeniul punerii în funcțiunea obiectivelor de investiții, cu deosebire în sectorul extractiv și energetic, în metalurgie și chimie. Deși volumul(Continuare in pag. a Il-a) 

care se produc în lume, găsirea celor mai bune forme de realizare a principiilor socialiste, corespunzător acestor noi realități. Ej au subliniat, nu o dată, că principiile socialismului științific, legile generale ale dezvoltării nu sint veșnice, stabilite o dată pentru totdeauna, că ele trebuie permanent îmbunătățite in conformitate cu noile cuceriri ale științei, ale cunoașterii umane. în general.Subliniez aceasta pentru a menționa' din nou că noi considerăm că preocupările care au loc in țările noastre tin — și mă refer în primul rind la România — de perfecționarea activității, constituie o necesitate si o cerință a bunei activități de conducere socialistă.In acest cadru cuprind si schimbul de experiență în domeniul agriculturii. Știu că tovarășul Bărbulescu v-a prezentat unele din preocupările noastre, felul de a soluționa diferite probleme din domeniul agriculturii. Chiar astăzi am deschis ședința comună a două mari organisme democratice din tara noastră : Consiliul National al Oamenilor Muncii și Consiliul Național al Agriculturii, împreună, participă la ședință peste 6 000 de oameni, cadre de conducere (Continuare în pag. a Vl-a)
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(Urmare din pag. I)exportului a crescut față de peri- sada corespunzătoare a anului trecut, realizările sint -sub prevederile clanului și sub posibilitățile de .•are dispune economia noastră. Mu >-au îndeplinit integral prevederile cu privire la productivitatea nuncii, reducerea cheltuielilor (țoale și materiale, sporirea gradu- ui de valorificare .a materiilor ordine, materialelor, combustibidu- ui și energiei electrice, creșterea eficienței fondurilor fixe.Este necesar să tragem toate ■oncluziile, să analizăm în mod ameinic. critic și autocritic, acti- zitatea din această perioadă și să stabilim măsurile corespunzătoare n vederea lichidării acestor îeajunsuri, a creării condițiilor tecesare pentru realizarea în cele nai bune condiții a planului și uturor programelor de dezvoltare îconomico-socială.Privind activitatea din prima umâtate a celui de-al 8-lea cinci- lal. trebuie să subliniem. încă o iată, importantele înfăptuiri care e adaugă la mărețele realizări >e care le-am obținut în cei 40 de ni de construcție socialistă și, în nod deosebit, in cei peste 20 de ni ce au trecut de la Congresul .1 IX-lea al partidului, care a eschis o nouă etapă în aplicarea reatoare a legităților obiective, a ocialismului științific, în dezvol- area democrației socialiste, a «anticipării întregului popor la onducerea tuturor domeniilor de ctivitate. (Aplauze și urale pu- emice. prelungite ; se scandează nlelung „Ceaușeseu și poporul !“, Ceaușeseu, România — stima o&stră și mindria !“).Pe baza realităților de necon- astat. putem afirma cu în- reptățitâ mîndrie că acestea emonstrează justețea liniei petice generale a partidului nostru, aptul că el. partidul, își îndeplinește cu cinste misiunea istorică e a conduce întreaga națiune pe alea socialismului și comunismu- îi, a 'bunăstării, libertății și idependenței națiunii noastre ocialiste. (Aplauze și urale utemice ; se scandează îndelung Ceaușeseu — P.C.R. !“).Realizările din prima jumătate actualului cincinal — ca, de ltfel, toate remarcabilele înfăp- xiri din anii construcției socialiste - demonstrează cu putere forța reatoare a clasei muncitoare, a irănimii, a intelectualității, a uturor oamenilor muncii, fără eosebire de naționalitate, a întregului nostru popor, care, in eplină unitate, sub conducerea artidului, a făurit toate aceste îărețe transformări revoluționare, asigurat mersul ferm înainte al atriei noastre.Oamenilor muncii, întregului «opor trebuie să le aducem suprema mulțumire pentru felul în are au știut și Știu să urmeze eabătut politica partidului nostru are corespunde intereselor vitale le întregii națiuni !Oamenilor muncii. întregului iopor doresc ca, și de la această ribună .a marelui forum democra- ic, să le adresez cele mai calde și evoluționaaie felicitări și urări de oi și noi succese pe drumul făuri - ii unei economii tot mai puterni- e. al dezvoltării industriei, agri- ulturii, științei, culturii, ăl înfăp- airii unui nivel de viață tot mai idicat, al edificării unei societăți bere, care să asigure bunăstarea, ericirea întregii națiuni ! (Urale i aplauze puternice, prelungite ; se fandează îndelung „Ceaușeseu și oporul!", „Ceaușeseu — P.C.R.!").
Stimați tovarăși,Ședința comună a celor două or- anisme democratice trebuie să nalizeze temeinic cum s-a dezvelit și s-a desfășurat activitatea în cești doi ani și jumătate și. în iod deosebit, în primele 5 luni ale cestui an — și. pe această bază, ă fie stabilite toate măsurile în ederea înfăptuirii neabătute de ătre toate ramurile, centralele. în- reprinderile a planului pe 1988, a lanului cincinal, asigurînd astfel late condițiile în vederea înfăp- uirii prevederilor și hotărîrilor Congresului al XIII-lea și ale Con- erinței Naționale.în industrie va trebui să acțio- lăm cu mai multă hotărîre pentru ealizarea ritmică a producției fiice stabilite, acordînd o deosebită tenție dezvoltării bazei energetice i de materii prime, în primul rînd n domeniul petrolier și minier, irecum și funcționării coresounză- oare a sistemului energetic na- ional.în agricultură este necesar să ie întreprinse acțiuni ferme pen- ru executarea în cele mai bune ondiții a lucrărilor agricole, strîn- ;erea la timp a recoltelor și depo- itarea lor în mod corespunzător, itilizarea cu maximă eficiență a jămîntului, mașinilor și îngrășă- nintelor chimice, a sistemelor de rigații, pentru realizarea efective- or de animale și a nivelurilor naxime de producție animalieră tabilite.Se impun măsuri hotărîte pen- ru îmbunătățirea activității de investiții, asigurînd îndeplinirea in- egrală a programului de punere în uncțiune a noilor capacități de producție.Pornind de la obiectivele Congresului al XIII-lea cu privire la îezvoltarea intensivă a economiei laționale, este necesar să luăm oate măsurile ca în activitatea în- reprinderilor, centralelor, a tutu- •or ramurilor de activitate să se producă o schimbare radicală în elul de rezolvare și soluționare a icestei probleme de importanță lotărîtoare pentru economia na- ională, pentru dezvoltarea gene- •ală a patriei noastre. Va trebui să tcordăm o atenție deosebită reali- tării unei noi calități a muncii și 

vieții în toate domeniile vieții economice și sociale.în această privință, un rol hotărîtor revine acțiunii de organizare științifică și modernizare a producției, în toate sectoarele de activitate. După cum este bine cunoscut, m prima etapă programul a pus accentul pe utilizarea mai bună a potențialului existent, «per- fecționarea organizării producției și a muncii, raționalizarea fluxurilor de fabricație, a transportului interuzinal și depozitării produselor.în general, practic în toate sectoarele s-a adționat în această privință, îndeosebi pentru realizarea acelor prevederi care nu solicitau eforturi prea mari. Deși numărul de măsuri aplicate în a- ceastă perioadă este relativ mare, totuși eficiența acestora este relativ mică. De aceea, este necesar să se treacă cu toată hotărîrea la aplicarea, începînd cu anul 1988 — care se poate spune că este hotărîtor — a măsurilor de modernizare și perfecționare a tehnologiilor, a proceselor de producție. cave să determine o îmbunătățire radicală a activității în toate sectoarele, o reducere a consumurilor materiale, o creștere puternică a eficienței întregii activități economice.Conform programelor existente, se prevede ca. pe această cale. în 1990 producția să sporească, față de 1988, cu circa 290 miliarde lei, iar venitul național cu peste 120 miliarde lei. în acest sens. Comisia centrală de organizare. modernizare și valorificare, comisiile pe ramuri, centrale, întreprinderi și județe trebuie să asigure completarea și actualizarea programelor elaborate, pu- ni'nd un accent deosebit. — așa cum am menționat — pe noile tehnologii, pe creșterea puternică a eficienței economice.Este necesar să fie bine înțeles că perfecționarea, organizarea și modernizarea producției constituie o acțiune permanentă, zi de zi, lună de lună. Trebuie să avem permanent în vedere că puternica dezvoltare a științei și tehnicii necesită periodic — cel puțin o dată la 5 ani — o îmbunătățire generală a structurii producției, a nivelului tehnic, care să pornească de la noile cuceriri ale revoluției tehnico-științif i ce.Doresc să atrag în mod deosebit atenția tuturor centralelor și întreprinderilor că trebuie să treacă în mod hotărît la revederea programelor existente, la îmbunătățirea lor și, pe baza orientărilor și sprijinului acordat de organele centrale, de Comitetul Național pentru Știință și Tehnologie, de comisia pe cave am menționat-o, să asigurăm. în următoarele 3—4 luni, elaborarea de noi programe îmbunătățite pentru toate domeniile de activitate.în același timp, în conformitate cu hotărîrea Comitetului Politic Executiv, va trebui să trecem la îmbunătățirea organizării întreprinderilor, prin comasarea întreprinderilor mici, a unor secții, asigurînd în acest fel o- mai bună și judicioasă folosire a capacităților, a resurselor materiale și '.umane, adîncirea specializării și îmbunătățirea cooperării dintre unități. Pe această bază, va trebui revăzută și structura, centralelor în vederea valorificării mai depline a avantajelor concentrării și integrării producției.O deosebită -atenție va trebui acordată legării mai str'mse, inclusiv din punct de vedere organizatoric, a unităților din industria orizontală de întreprinderile cu rol hotărîtor în realizarea produsului final. Această activitate trebuie să se încheie pînă în luna septembrie a acestui an. urmând ca în 1989 să se acționeze în condițiile noii structuri organizatorice.Una drn problemele importante căreia ?ste necesar să-i acordăm o atenție mai. mare o constituie realizarea programului de tipizare a produselor și materialelor, de normare a consumurilor materiale și energetice. Este necesar să fie adîncită tipizarea componentelor pentru construcția de mașini, să se reducă în continuare numărul de sortotipodimensiuni în metalurgie, industria chimică și alte ramuri industriale. Va trebui ca, în anul acesta și anul viitor, să realizăm o cotitură radicală în domeniul consumurilor materiale și energetice. să asigurăm încadrarea strictă în normativele de consum stabilite pentru actualul cincinal, con- siderîndu-le ca maxime și acționând continuu pentru o reducere a acestora. Se impune ca, prin înlocuirea și modernizarea tehnologiilor mari consumatoare de combustibili și energie, în următorii 2—3 ani să obținem o reducere a consumurilor energetice specifice cu 20—30 la sută, acțiune ce urmează a fi amplificată în cincinalul următor.Subliniez aceasta pentru că trebuie să fie bine înțeles de către toate cadrele noastre, de toate consiliile de conducere, de toți oamenii muncii că pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare generală reducerea consumurilor în toate domeniile este esențială, constituie factorul hotărîtor. Fără a- ceasta nu putem vorbi de eficiență economică, nu putem să ne asigurăm mijloacele pentru dezvoltarea generală a patriei și ridicarea nivelului de trai al poporului. (Aplauze și urale puternice, prelungite : se scandează îndelung „Ceaușeseu — P.C.R. „Ceaușeseu și poporul !“).în strînsă legătură cu toate a- cestea se impun măsuri hotărîte în vederea înfăptuirii ferme a programului de valorificare a resurselor recuperabile și refolosibile, asigurînd ca. în cel mai scurt timp, gradul de participare a acestora la acoperirea necesarului economiei naționale să ajungă la 50—60 la sută. Sporuri mult mai accentuate 

trebuie realizate la valorificarea materialelor refolosibile din metale feroase, cupru, nichel, feroaliaje, cauciuc și mase plastice, uleiuri minerale, cărămizi refractare, hîrtii și cartoane, sticlă, textile și alte resurse.Este necesar, de asemenea, ca oel puțin 60—70 la sută din necesarul de piese de schimb al economiei să fie asigurat pe calea recuperării și recondiționării.în înfăptuirea obiectivelor cincinalului actual un rol primordial revine programului privind îmbunătățirea și ridicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ al produselor, valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor. Va trebui să acționăm mai energic pentru recuperarea tuturor restanțelor în modernizarea tehnologiilor și produselor, să realizăm integral prevederile stabilite. Este necesar ca produsele noi care se asimilează, precum și cele modernizate să se situeze din punct de vedere a'î parametrilor calitativi .la nivelul celor mai bune produse similare pe plan mondial.O deosebită atenție trebuie acordată realizării de mașini și utilaje multifuncționale, de mare productivitate și cu un grad ridicat de fiabilitate. In metalurgie este necesar ca, prin reducerea consumurilor și asimilarea -.de sortimente cu prelucrare avansată, să se asigure o dublare a valorii tonei de produse finite. Se impune, totodată, ca pe seama valorificării superioare a materiilor prime să se obțină o dublare a producției în petrochimie pină în anul 1990, iar pînă în 199,5 să se ajungă la o triplare a acesteia. Industria bunurilor de consum trebuie să răspundă mai operativ la cerințele pieței interne și externe, la cerințele consumatorilor, ale populației, rea- lizînd produse de înalt .nivel calitativ și o mai largă diversitate. Modernizarea și creșterea calității producției, ridicarea nivelului tehnic. reducerea consumurilor materiale și energetice trebuie să se reflecte, pe ansaniblul economiei, într-o creștere cu circa 35 la sută, pînă în anul 1990, a gradului de valorificare «a 'materiilor prime.în același timp, sânt necesare măsuri ferme '.pentru înfăptuirea programului de ridicare a productivității muncii, pe baza extinderii proceselor .de mecanizare, de automatizare ,a producției, «de ciberne- tiza-re și electronizare, acolo unde aceasta este necesar, perfecționării calificării și utilizării judicioase a întregului personal muncitor.Este necesar să se acționeze cu mai multă hotărîre pentru ca un număr tot mai mare de specialiști, inclusiv din cercetare și protestare, să lucreze nemijlocit :în întreprinderi. Va trebui, totodată, ca ;în anumite domenii, ta locuri de muncă de mare complexitate și răspundere, să asigurăm ocuparea acestora de specialiști cu o 'înaltă calificare, cu studii superioare, corespunzător «exigențelor tehrireri moderne. în .general, se impune să se asigure o mai bună folosire â cadrelor cu .pregătire superioară atât din sectoarele de concepție, cit și cele economico-financiare.Totodată, se impune să fie luate măsurile corespunzătoare în vederea aplicării mai ferme, în conformitate <cu Tegâte țării, a normativelor de personal, mergindpe calea reducerii personalului neproductiv și creșterii personalului direct productiv, cuprinzin(ti iin 'a- ceasta și muncitorii și specialiștii cu studii medii și superioare. Aceasta constituie una din problemele de o importanță deosebită, avînd în vedere că, de felul cum vom ști să aplicăm aceste norme și să folosim în mod corespunzător uriașa forță creatoare a oamenilor muncii, a personalului din producție, de aceasta depinde și înfăptuirea tuturor programelor de dezvoltare a patriei noastre. Nu trebuie să uităm nici un moment că oamenii — de la muncitor la inginer, la conducerile colective — au rolul hotărîtor. că ei hotărăsc, pînă la urmă, realizarea sau nu a planului. Asupra acestei activități trebuie să ne concentrăm toată a- tenția și să asigurăm folosirea personalului muncitor în mod cit mai rațional. în interesul poporului, al socialismului ! (Aplauze și urale prelungite, se scandează „Ceaușeseu — P.C.R.!", „Ceaușeseu și poporul!“).
Stimați tovarăși,După cum este cunoscut, pe baza hotărîrilor Congresului al XIII- lea. a fost elaborat programul de normare economico-financiară și programul privind fondurile circulante. Prin aceste programe s-a avut în vedere creșterea rolului activității economico-financiare în gospodărirea cu înaltă eficiență a tuturor resurselor materiale, de muncă și bănești, încredințate de societate colectivelor de oameni ai muncii.Cred că este necesar să subliniez, și în acest cadru, că nu putem fi pe deplin mulțumiți de felul cum s-au aplicat aceste programe, de modul în care organele financiare — din toate sectoarele și la toate nivelurile — își îndeplinesc răspunderile mari pe care le au. Pornind de la aceasta, se impune ca ministerele, centralele, întreprinderile, organele financiar- bancare și de aprovizionare tehrii- co-materială să acționeze cu maximă responsabilitate pentru recuperarea nerealizărilor față de prevederile de plan în ce privește reducerea cheltuielilor de producție. îndeosebi materiale, pentru rentabilizarea tuturor produselor și unităților, pentru încadrarea strictă în normativele de costuri aprobate.Practic, pe baza măsurilor stabilite, va trebui să nu mai avem nici un produs fără un beneficiu 

minim, să nu mai avem întreprinderi fără rentabilitate, fără un beneficiu minim 1 Aceasta constituie una din problemele fundamentale pentru aUtoconducere, autogestiune, o măsură sintetică a bunei conduceri, a bunei activități a fiecărui colectiv, a consiliilor de oameni ai muncii ! (Aplauze puternice, prelungite).In acest cadru, es'te necesar ca guvernul, ministerele, centralele și întreprinderile să aplice cu .fermitate măsurile stabilite pentru introducerea în circuitul «economic a stocurilor supranormative, pentru respectarea în întregime a normelor privind stocurile și fondurile financiare pe care trebuie să le administreze și să le gospodărească fiecare întreprindere, fiecare colectiv de oameni ai muncii. în acest aadru, va trebui să aducem, în continuare, îmbunătățiri normării stocurilor și fondurilor circulante, ținind mai bine seama de specificul activității unităților economice, de ciclul de fabricație, de perfecționările și modernizării® aduse proceselor de producție.<O deosebită atenție este necesar să fie acordată eficienței fondurilor fixe. Sînt ramuri și centrale cHre au realizat -niveluri de peste 2 500 lei la indicatorul producția- marfă la 1000 de lei fonduri fixe. Dar sînt și multe întreprinderi și centrale care nu realizează nici cel puțin .producția la nivelul fondurilor fixe existente. Deși normal, trebuie ca în întreaga activitate economică să asigurăm ca producția «să fie cu mult superioară fondurilor fixe de care dispune io întreprindere, o centrală, un sector sau altul. Numai în această măsură se poate vorbi de o activi- tete corespunzătoare economică ! Nu doresc să dau exemple acum. Sper insă că acestea «vor fi discutate m consiliile pe «ramuri, în .aceste zile.Se impune «ca, 'în toate ramurile economiei. în centrale și îrttne- prinderi să se acționeze pentnu încărcarea deplină a capacităților de producție, realizarea parametrilor proiectați la obiectivele noi puse în funcțiune, pentru efectuarea la timp «a reparațiilor capitale și a întreținerilor, care să asigure funcționarea optimă a instalațiilor și utilajelor.In același timp, este necesar să combatem cu fermitate tendința de supradotare cu mașini, utilaje, inclusiv cu noi construcții, deși nu s-a «asigurat folosirea rațională a celor existente. De asemenea, tnetauie, conform «celor -stabilite <de Comitetul -Politic Executiv, ca. in următoarele 2—3 luni, -să fie inventariate toate mașinile și utilajele care nu funcționează și să fie redistribuite la alte unități •pentru a intra în producție.Trebuie să se înțeleagă bine- că modernizarea, aplicarea noilor tehnologii, a noilor cuceriri ale științei și tehnicii trebuie să se realizeze numai în condițiile în care se asigură utilizarea integrală a capacităților existente. Trebuie să modernizăm, să perfecționăm ceea ce avem ! Noile dotări, «noile capacități trebuie să fie legate numai de creșterea «corespunzătoare a producției fizice, a activității generale în toate sectoarele de activitate.Programul de, îmbunătățire a sistemului de formare a prețurilor, supus dezbaterii comune a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Național al Agriculturii, se înscrie în ansamblul de măsuri adoptat pentru funcționarea corespunzătoare a mecanismului economico-financi ar, a întregului sistem de autocondu- cere -muncitorească, de autofinanțare și autogestiune a unităților economice.Conform prevederilor legii adoptate «de Marea Adunare Națională, s-an stabilit, pe baza costurilor planificate pe anul 1988. noi prețuri de producție în industrie și agricultură, pe seama diferențierii rentabilității în funcție de destinația produselor. Astfel. în timp ce pentru consumul intern prețurile de producție cuprind o rentabilitate medie de 6 la sută și nu poate depăși 8 la sută, pentru produsele destinate exportului rentabilitatea se majorează cu pînă la 10 la sută pe relația devize convertibile și cu pînă la 6 la sută pe relația țări socialiste. La produsele din industria orizontală prețurile de producție propuse includ o rentabilitate pentru consumul intern de minimum 2,5 la sută și cel mult 5 la sută. Această rentabilitate se va majora cu circa 2 la sută dacă produsele respective sînt destinate indirect exportului și cu 3,5 la sută pentru exportul direct. De menționat că prețurile actuale de livrare rămîn nemodificate. Diferența dintre beneficiul actual și noul beneficiu, stabilit pe baza rentabilităților diferențiate în funcție de destinația produselor, se ■ preia la bugetul statului sub forma impozitului pe circulația mărfurilor și se plătește de întreprinderile producătoare.Principiile menționate mai sus se aplică și în cazul tarifelor prestărilor de servicii și alte activități economice, asigurîndu-se o rentabilitate pentru consumul intern de maximum 5 la sută.în același timp. în folosirea beneficiilor care rămîn întreprinderilor s-a avut în vedere ca fondurile planificate pentru acest an pentru investiții și alte activități, să rămînă la nivelul prevederilor planului, redueîndu-se în mod corespunzător partea din beneficii ce urmează a fi vărsată la stat conform prevederilor legii.Noul sistem de formare a prețurilor și tarifelor elimină beneficiile exagerate existente la o serie de produse și întreprinderi, care deveniseră o frînă în calea preocupărilor pentru perfecționare, pentru modernizare, pentru creșterea 

eficienței economice și, în «același timp, «asigură condiții ■corespunzătoare pentru stimularea unităților economice, în scopul realizării cu prioritate a produselor destinate exportului.Menționez din nou că în stabilirea noilor prețuri s-a pornit de la necesitatea de a nu avea nici un produs fără o rentabilitate minimă de '2,5—-3 la su*tă, astfel îneît să se asigure condițiile ca în realizarea autoconducerii, autofinanțării, fiecare unitate să lucreze fără pierderi. Nici o unitate nu se va mai putea prezenta — la nici «un produs și nici pe ansamblu — cu .pierderi decît în cazul «în «care a desfășurat o activitate nesatisfăcătoare, o gospodărire proastă a mijloacelor încredințate, ceea ce va necesita să fie luate măsurile, în conformitate «cu prevederile legii, privind punerea sub supraveghere și trecerea, dacă este necesar, la înlocuirea conducerii întreprinderii cu altă conducere care să asigure buna gospodărire și desfășurare «a întregii activități.In societatea noastră nu «se poate pune în nici un fel problema falimentului întreprinderilor, tovarăși '! Se poate pune problema —• dacă mă pot exprima așa — a falimentului unei conduceri, care nu este în stare să gospodărească, în asemenea situație nu vom vinde întreprinderea, ci o vom încredința altei conduceri, punînd cadrele conducerii înlocuite la munca la care se pricep ! De altfel, aceasta este una din .problemele de bază ale autoconducerii, autofinanțării ! Să nu mai menținem nicăieri oameni care dau dovadă de Incapacitate, de lipsă de fermitate, care se dovedesc că nu sînt în stare să gospodărească bine, să conducă sectoarele ce Ii s-au încredințat ! (Aplauze puternice, îndelungate).Este necesar «ca prevederile programului de perfecționare a sistemului de formare -a prețurilor să fie bine cunoscute ide toate unitățile economice, de către fiecare «colectiv «de oameni ai muncii și, pe această bază, să se acționeze cu maximă fermitate și răspundere pentru reducerea costurilor de producție și încadrarea în normativele economico-financiare. Realizarea și depășirea prevederilor de plan la export, asigură unităților economice beneficii majorate ce pot fi «utilizate pentru constituirea fondurilor proprii, pentru autofinanțări și stimularea suplimentară a colectivelor de oameni ai muncii.Este, de asemenea, bine de subliniat că beneficiile ce se vor realiza suplimentar pe seama «reducerii costurilor de producție, peste sarcina planificată, rămin integral la dispoziția întreprinderii respective timp de un an și, in proporție de 50 la sută, în următorii 4 ani. In această perioadă de 5 ani va trebui să se acționeze pentru perfecționarea și înnoirea continuă a produselor, corespunzător noilor cuceriri ale științei și tehnicii, exigențelor economiei modeme. Practic, colectivele de oameni ai muncii, întreprinderile au posibilitatea ca, printr-o bună aotivitate, în fiecare an să obțină beneficii suplimentare care să demonstreze capacitatea lor de muncă, dar să le «asigure ,și venituri suplimentare.Înfăptuirea programului de normare economico-financiară trebuie să asigure, în cele mai bune condiții, autofinanțarea din venituri proprii a tuturor unităților, creșterea contribuției lor la dezvoltarea generală a societății. Toate acestea, împreună cu aplicarea unei politici ferme de stabilitate a prețurilor, a unei circulații bănești sănătoase, vor asigura întărirea monedei naționale, consolidarea echilibrului bugetar și financiar al țării.Avînd în vedere aceste măsuri, este necesar ca toate organele de conducere, de sus pînă jos, și în primul rînd centralele și întreprinderile, să acționeze cu toată răspunderea în vederea aplicării lor în cele mai bune condiții. Să facem «astfel îneît sistemul nostru economico-f in anciar, care corespunde principiilor socialiste de cointeresare și de gospodărire a întreprinderilor, să devină un factor activ în dezvoltarea generală a patriei noastre și în ridicarea bunăstării întregii națiuni ! (A-ptauze și urale puternice, prelungite ; se scandează Îndelung „Ceaușeseu și poporul !“).în general, avînd în vedere numărul mare de programe speciale, pe ramuri, subramuri și grupe de produse, este necesar să se treacă la revederea lor, la aplicarea măsurilor de modernizare, de normare economico-financiară, astfel îneît toate aceste programe să fie urmărite permanent și să stea la baza activității tuturor unităților economice.în aceste programe trebuie introduse toate măsurile ce vor fi stabilite de comisiile care au fost formate de Comitetul Politic Executiv în acest scop și să se asigure realizarea în întregime a a- cestora pentru perioada pînă în 1990 și, în același timp, să se stabilească și noile orientări de perspectivă pentru cincinalul 1991—1995 și, în unele domenii, pînă în anul 2000.După cum vedeți, avem în fața noastră probleme deosebit de importante privind realizarea programelor stabilite pentru acest cincinal. Analizind modul în care am realizat prima parte a cincinalului și stabilind măsurile pentru a doua parte a sa, trebuie să perfecționăm toate aceste programe, astfel ca. pină în luna septembrie, să fie definitivate, pentru a sta la baza activității noastre chiar în acest an, dar mai cu seamă pentru anii 1989 și 1990, asigurîndu-se tot ce este necesar pentru realizarea lor.Toate ministerele, toate întreprinderile, toate organele centrale trebuie să considere drept princi

pala lor sarcină înfăptuirea neabătută «h acestor programe. Numai așa ele vor demonstra că lucrează au răspundere, că «își îndeplinesc sarcinile încredințate de «popov, 'de partid, că răspund cerințelor noii etape de dezvoltare «și construcție socialistă in România ! (Aplauze și urale puternice, prelungite).
Stimați tovarăși,în același sens, se impune să acționăm pentru perfecționarea activității de «comerț exterior, pentru creșterea mai puternică a cooperării și specializării în «producție. Este necesar să dezvoltăm larg relațiile cu toate țările socialiste, care dețin, și vor deține și în viitor, o pondere importantă în schimburile noastre comerciale.Țara noastră «trebuie să participe activ la realizarea Programului de lungă durată, pînă în anul 2000. eonvenlt cu țările membre aie C.A.E.R.. la perfecționarea activității acestui organism, astfel îneît specializarea și cooperarea în producție să contribuie la progresul fiecărei țări, la dezvoltarea generală a socialismului. în același timp, trebuie să lărgim și să di versificăm relațiile de cooperare și «specializare «cu vțăriie'sacialiste.'care nu sînt membre «ale C.A.E.R.Vom acorda o atenție mai mare colaborării 'și cooperării in 'producție cu ițările în rum «de dezvoltare, rpe bază de acorduri de lungă durată, care să dea stabilitate relațiilor economice ale României ■cu aceste ițări -și sfă contribuie la dezvoltarea economico-socială a (fiecăreia. Totodată, România va extinde colaborarea, inclusiv cooperarea in producție, și cu ’țări te capitaliste dezvoltate, «cu toate statele lumii, fără deosebire de orîn- duire socială, va participa activ la diviziunea internațională a muncii.în spiritul politicii generale a patriei noastre «în domeniul relați- iîtor economice «internați onale, este necesar ca toate consiliile oamenilor muncii din întreprinderi și« centrale. consiliile de conducere din ministere, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale să-și 'îmbunătățească radical activitatea, -să crească răspunderea lor !în iirtfărptutrea 'sarcinilor de comerț exterior și de cooperare economică internațională.în mod deosebit trebuie să asigurăm creșterea mai puternică a răspunderilor ’ centralelor și întreprinderilor în întreaga activitate de realizare a producției pentru export. în întreaga activitate de cooperare internațională. Să facem astfel îneît în acest an. să asigurăm îndeplinirea integrală a prevederilor de export, condiția hotărîtoare a realizării importurilor și satisfacerii altor necesități ale economiei.în acest cadru, doresc să menționez că se vor îmbunătăți prevederile legale pentru precizarea răspunderilor întreprinderilor de comerț exterior și ale «centralelor și întreprinderilor, ca unități economice bazate pe gestiune și pe autogestiune. care vdr purta îb- treaga răspundere — și în țară, și în străinătate — «pentru contracte, pentru realizarea lor, atlt in ce privește partea bună, cit' și eventualele minusuri. In nici un fel o întreprindere nu «va’putea să poarte răspunderea pentru neajunsurile altei întreprinderi ! Aceasta constituie, de altfel, una din cerințele esențiale, importante ale auto- conducerii, ale autogestlunii, care de altfel se reflectă în noua lege a contractelor.Este necesar să «se acționeze cu mai multă hotărîre pentru a asigura, în cadrul cooperării și colaborării internaționale, o valorificare superioară a produselor și muncii poporului român, pe principiile egalității și avantajului reciproc, urmărindu-se îmbunătățirea structurii exportului, sporirea ponderii produselor cu un grad a- vansat de prelucrare și cu un înalt nivel tehnic, contractarea și desfacerea produselor românești în condiții de eficiență valutară cit mai bună.întreaga activitate «de «comerț exterior, de colaborare economică internațională constituie o necesitate obiectivă, o cerință de .importanță deosebită pentru înfăptuirea programator de dezvoltare a țării, pentru desfășurarea în bune condiții a activității economico-socia- le, pentru participarea României la diviziunea internațională a muncii. pentru politica de colaborare, de prietenie și de pace cu toate națiunile lumii. (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează îndelung Xeaușescu — P.C.R.„Ceaușeseu și poporul !“).

Stimați tovarăși,In concordanță cu hotărîrDe Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale, în acest an se va trece la majorarea cu 10 la sută a retribuției «personalului muncitor. cu aplicarea principiilor stabilite de retribuire și cointeresare materială. Avem în vedere ca a- ceastă acțiune de mare importanță politică și socială să înceapă la 1 august anul acesta și să se încheie în a doua parte a anului viitor, înainte de 23 August. (Aplauze puternice, prelungite).în prima etapă, care va cuprinde «lunile august, septembrie și octombrie, se va asigura creșterea retribuției minime la 2 000 lei lunar. (Aplauze și urale puternice, prelungite).De fapt, prin acțiunea de majorare a retribuției am pornit de la necesitatea creșterii mai puternice a veniturilor oamenilor muncii cu venituri, mai mici, în așa fel îneît să realizăm retribuția minimă de 2 000 de lei, ceea ce, pracftic, înseamnă o majorare foarte importantă pentru aproape 2,5 milioane de oameni. Aceasta privește îndeosebi tinerii care in

tră în primii «ani de activitate. Sporirea mai accetttușță a retribuției oamenilor muncii cu venir •turi mai mici «reprezintă o. nouă ■expresie a «grijii partidului și statului nostru pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de viață tuturor categoriilor de personal muncitor, pentru aplicarea fermă a principiilor eticii și echității socialiste.în ultimele două luni ale acestui ■an se va aplica majorarea pentru oamenii muncii care au retribuții de pină la 2 250 de lei ItSnar, care va cuprinde circa 1800 000 de persoane.în continuare, retribuția se va majora în mod eșalonat în cursul anului viitor pe ramuri și sectoare de activitate.Prin aceste măsuri se va asigura ca retribuția medie să ajungă, la sfîrșitul cincinalului în 1990, la 3 285 . lai, cu o creștere de 10 la sută față de 1085, așa cum s-a stabilit la Congresul al XIII-lea și la ‘Corfferiilța Națională ale partidului.Vom aplica, în continuare în mod ferm, principiile acordului global, care asigură cointeresarea colectivelor de oameni ai «muncii pentru a realiza mai bine prevederile de plan și, b dată cu aceasta, și. creșterea veniturilor în concordanță cu rezultatele obținute.’Principiul Tsociailist de la fie» ■care după capacitate, fiecăruia după activitatea depusă ,s-ă dovedit pe deplin just și asigură o largă cointeresare materială. în legile ’noastre am prevăzut dat că nimeni nu poate să realizeze Venituri fără muncă, că nimeni nu poate să trăiască în societatea noastră socialistă prin 'exploatarea muncii altuia.Am creat condiții ca, prin acordul global, oamenii muncii din ’toate sectoarele «de activitate să poată obține, ca rezultat al muncii, venituri sporite nelimitate. De asemenea, așa cum arh prevăzut însă în legile -noastre, îft concordanță cu principiul socialist, nu se poate asigura nimănui venituri (fără «muncă'!Societatea noastră socialistă are în.să răspunderi — și toate întreprinderile, toate sectoarele de activitate trebuie să asigure condiții corespunzătoare în acest sens — ca întreg personalul muncitor să poată, prin «muncă, să realizeze cel puțin retribuția minimă prevăzută pentru categoria respectivă de oameni ai muncii.în același timp, va trebui să acționăm cu toată fermitatea pentru mai buna organizare a întregii activități, pentru asigurarea înfăptuirii neabătute a programelor de creștere a productivității muncii și de reducere a cheltuielilor materiale. a celorlalte măsuri «privind sporirea accentuată a eficienței ce-, conomice — aceasta constituind o necesitate vitală pentru -ca noua •majorare a retribuției-să se reflecte puternic în ridicarea nivelului de trai, materiâl și spiritual, al po- porului.De altfel, este bine cunoscut că, în ultimii trei ani, nivelul prețurilor la bunuri de consum și, în general, ăl prețurilor s-a menținut constant, 11a unele produse în- registrîndu-se Chiar anumite reduceri. Vom acționa în așa fel — și trebuie să facem totul pentru înfăptuirea tuturor măsurilor pe care le discutăm în această ședință comună a organismelor noastre democratice—pentru "a asigura că și în viitor vom menține sub control prețurile, vom crea condiții chiar peritru o reducere a acestora în diferite sectoare de activitate. Trebuie să fie însă bine înțeles pentru toți oamenii muncii, pentru întregul nostru popor că măsurile de creștere a veniturilor, de ridicare a nivelului de trai — care constituie scopul 'suprem al îritregli noastre activități economico-socia- le — trebuie realizate concomitent cu dezvoltarea generală a forțelor de producție și a întregii noastre societăți. Numai așa vom avea garanția unor creșteri continue — nu momentane — a nivelului de trai material și spiritual. Numai așa vom da o’perspectivă clară, de lungă durată, asigurării bunăstării generale a națiunii noastre. înfăptuirii principiilor socialiste de muncă și viață, făcînd totul ca poporul nostru să se bucure de cele mai bune condiții de trai, pe care le asigură numai societatea socialistă și «comunistă ! (Aplauze și urale prelungite; se scandează îndelung „Ceaușeseu «și poporul 14, „Ceaușeseu. România ■—- stima noastră și mfridria !").
Stimați tovarăși,Anul acesta s-au împlinit două decenii de la reorganizarea terito*- rial-administrativă, care a cretft condiții pentru dezvoltarea puternică a tuturor zonelor «și județelor țării. în toate județele s-au creat zeci și zeci de noi platforme industriale. noi centre industriale ăi localități industr.tal-agrare. S-a înfăptuit un amplu program de construcții de locuințe și dotări so- cial-culturale. A Tost realizată a- proape o reconstrucție generală a orașelor țării noastre. Oricine poate constata, în orașele și comunele patriei noastre, marile schimbări ce s-au produs în ultimii douăzeci de «ani, viața nouă, înfloritoare, care asigură condiții tot mai bune de muncă, de trai pentru toți cetățenii patriei. Toate a- eestea sînt, de asemenea, rodul politicii juste a partidului nostru «comunist, care a pornit și pornește de la faptul că socialismul trebuie să asigure pentru toți cetățenii, fără “nici o deosebire, pentru toate zonele și județele țării o dezvoltare echilibrată, armonioasă, deoarece numai astfel se realizează adevărata egalitate în drepturi, se

(Continuare in pag. a IlI-a)
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
(Urinare din pag. a (I-a)asigură condiții demne de muncă și viață, de cultură, pentru manifestarea umanismului, a capacității creatoare a fiecăruia, a capacității-întregului nostru popor!Și iii viitor avem în vedere să facem totul pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al Xllî-lea și Conferinței Naționale privind dezvoltarea echilibrata a tutdror județelor și localităților, pentru creșterea puternică a forțelor de producție, a altor activități sociale și, în acest cadru, pentru asigurarea locului de muncă pentru fiecare cetățean al patriei noastre. Vom acorda o atenție deosebită pregătirii și ridicării nivelului de instruire a tineretului, dar și condiții ca fiecare tînăr să aibă asigurat locul de muncă pentru a-și putea pune în valoare aptitudinile, capacitățile creatoare, pentru a putea să aibă un viitor sigur, care să-i permită să crească demn constructor al socialismului și comunismului. (Aplauze și urale puternice. îndelungate).Se impune că toate consiliile populare, care răspund direct de întreaga activitate de pe teritoriul respectiv, să acționeze cu mai multă fermitate pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor pe 1988 și pe întregul cincinal. O răspundere deosebită o au consiliile populare în realizarea fondului de produse agroalimentare, pentru fondul de stat și pentru fondul de autoapro- ' Vizionare.Au trecut doi ani și jumătate din actualul cincinal și trebuie să spunem că și în domeniul înfăptuirii programelor de sistematizare teritorială nu am realizat pe deplin prevederile programelor, prevederile legii! De aceea, este necesar să acționăm cu toată hotă- rîrea ca, încă în acest an, să stabilim în toate județele și localitățile măsurile de realizare în cele mai bune condiții a sistematizării teritoriale. Va trebui să reducem cu cîteva sute numărul comunelor actuale, creînd unități mari, care să asigure condiții corespunzătoare de muncă și viață pentru toți locuitorii, să reducem cu Circa 50 la sută numărul satelor, renunțînd la cele mici, care nu au perspectivă de dezvoltare și de asigurare a condițiilor de muncă și viață pentru locuitorii acestora.Noile comune, care împreună cu consiliile agroindustriale vor reprezenta cadrul de organizare a activității în mediul rural,, trebuie să asigure asemenea condiții eco- homîco-sociale — de învățămînt, te sănătate, de cultură — incit icuitorii, tineretul să aibă cele ai bune condiții de muncă și via- similare cu cele ale locuitori- și oamenilor muncii din orașe, necesar ca. în cel mai scurt Comisia centrală constituită est scop să elaboreze măsu- ecesare, care să fie analizate e județele, comunele, consi- , roindustriale cu toți locuiri ?stora, stabilindu-se comu- s mile centre agroindustria- >menea, va trebui să apli- ' ermitate măsurile stabi- •1 dezvoltarea centrelor -pcesl iale — a orașelor, de dustriale — astfel în- ~___■ 1995 să avem conturatrui consiliu agroindus- lă în anii 2000 să în- ;tic, organizarea mo- »—- stora. în acest cadru,ierioadă va trebui să ematizarea și restrîn- trW elor, astfel încît, înw le circa 2 000 — 2 200 u irale-comune ,să se. șu ,u unități teritorial-ad- nistratiVe moderne, socialiste, care să asigure — repet — cele mai bune condiții de muncă și viată cetățenilor lor.Prin înfăptuirea obiectivelor programului de sistematizare teritorială a localităților se va asigura ridicarea nivelului de dezvoltare economico-socială a acestora, se vor reduce — și în multe domenii se vor lichida — deosebirile esențiale dintre sat și oraș, se va realiza o tot mai mare apropiere a condițiilor de muncă, de viață și cultură de la sate de cele de la orașe. Se vor crea astfel premisele necesare pentru realizarea unei societăți omogene a oamenilor muncii. a poporului muncitor unic, călăuzit de aceleași năzuințe, de aceleași interese, stăpin pe deplin pe destinele sale, hotărît să-și făurească in mod conștient o viață liberă, independentă. în societatea socialistă și comunistă. (Aplauze și urale puternice, prelungite : se. scandează îndelung „Ceaușescu șî poporul „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Stimați tovarăși,în realizarea planului și a programelor de dezvoltare economico- socială trebuie să pornim de la hotărîrile Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale privind rolul determinant, hotărâtor al științei și învățămîntului. al activității culturale, de educare și formare a omului nou în întreaga dezvoltare ețonomico-socialâ.Trebuie să avem permanent în vedere că socialismul nu se poate construi decît pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane în general. în acest cadru, trebuie să aducem îmbunătățiri corespunzătoare în ce privește participarea științei, a organelor și organismelor științifice, începînd cu Comitetul Național pentru Știință și Tehnologie, la elaborarea planurilor și programelor de dezvoltare. Așa cum s-a hotărît în Comitetul Politic Executiv, este necesar ca, în calitate de organism de coordonare a activității științifice generale, Comitetul Național pentru Știință și Tehnologie să îndeplinească, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, rolul de secretariat al

împreună sinteză și
în aceste două cu celelalte prezentate Dezvoltării — ca organ

calitatea

Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale.Aceasta înseamnă că toate planurile și programele trebuie să fie neapărat întocmite nu numai în ce privește cercetarea, ci în întregime. în toate . problemele, strînsă colaborare de organisme, organe de Consiliului Suprem al Economice și Sociale suprem, democratic, de. planificare și conducere a activității economice și sociale —, Comitetului Central al partidului și, în mod corespunzător. Comitetului Politic Executiv și celorlalte organe de partid și de stat.în același timp, după. elaborarea și definitivarea lor. acestea trebuie dezbătute in toate organismele democratice, în Marea Adunare Națională pentru a deveni legea de bază a dezvoltării ecb- nomico-sociale a patriei noastre.Consider că,. în întreagă noastră activitate, așa cum se subliniază în tezele adoptate' de Comitetul Politic Executiv, trebuie să avem permanent în vedere dezvoltarea continuă a proprietății socialiste de stat și cooperatiste, care reprezintă baza trainică pentru progresul economico-social și făurirea cu succes a socialismului și comunismului. Trebuie sa acționăm cu fermitate pentru dezvoltarea continuă a proprietății socialiste, pentru buna gospodărire și administrare de către fiecare colectiv de oameni ai muncii a mijloacelor încredințate de popor. Să aplicăm neabătut principiile autoconduce- rii, . autogestiunii, asigurînd creșterea răspunderii colectivelor de oameni ai muncii’ —.în ...fi. lor de proprietari, producători și beneficiari — pentru buna administrare a avuției generale încredințate lor spre folosință, pentru a asigura creșterea ei continuă —- .ca o parte a avuției întregului popor, ca una din cerințele vitale pentru progresul multilateral ăl patriei, pentru bunăstarea poporului, pentru întărirea independenței și suveranității României ! (Aplauze și urale puternice, prelungite : se scandează îndelung ..Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu, România —■ stima noastră și mindria !“).Pornind de la experiența construcției socialiste și, în. mod deosebit, de la activitatea din ultimii 20 de ani, va trebui să asigurăm și în viitor o repartizare justă a venitului național pentru fondul de consum și pentru fondul de dezvoltare. Tot ceea ce am realizat în această perioadă se datoreș- te faptului că am alocat, an de an, circa o treime din venitul național pentru fondul de dezvoltare. Fără aceasta nu am fi putut obține puternica dezvoltare a bazei tehnico- materiale, a forțelor de producție, a nivelului general de civilizație al patriei noastre. în același timp, datorită tocmai acestui fapt am putut să realizăm și creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului.Dacă vă reamintiți, încă cu circa 15—20 de ani în urmă am subliniat, la congresele partidului și conferințele naționale ale partidului noștri), că dacă nu vom aloca fondurile necesare pentru dezvoltare vom rămîne în urmă pentru o lungă perioadă de timp, că va fi foarte greu să lichidăm' în viitor această rămînere în urmă, că rămînerea în urmă va avea repercusiuni generale asupra întregii dezvoltări a patriei noastre.Viața, experiența noastră proprie, ca și experiența mondială, de altfel, au demonstrat și demonstrează cu putere justețea acestor teze, care, de fapt, constituie legi obiective ale dezvoltării societății omenești. Nici o societate în lume nu s-a dezvoltat și nu se va putea dezvolta decît pe baza unei acumulări și reproducții lărgite, 

nînd la bază continuu noile cuceriri ale științei și tehnicii.Iată de ce atrag din nou atenția că toate centralele, întreprinderile, toate sectoarele de activitate trebuie să acționeze cu întreaga răspundere în vederea înfăptuirii măsurilor de dezvoltare a forțelor de producție, de repartizare echilibrată a lor pe teritoriul țării, de întărire a proprietății socialiste de stat și cooperatiste, de repartizare echitabilă a venitului național pentru fondul de consum și fondul de acumulare, Dar să facă în așa fel încît să folosească maximum de răspundere și ciență mijloacele încredințate, trebuie să cheltuim fondurile orice și oricum .' Și există, din cate, asemenea tendințe. Trebuie să avem în vedere că eforturile pe care le face societatea. întregul popor — adevăratul stăpîn al întregii bogății naționale — trebuie să se materializeze într-o creștere puternică a mijloacelor materiale, tehnice, științifice, care să asigure progresul multilateral al întregii noastre societăți. Fiecare leu investit, cheltuit pentru dezvoltare. trebuie să ăsigure o pro-, ducție de cîțiva lei în plus. Numai atunci ne facem datoria față de popor, față de interesele patriei, de .viitorul ei liber și independent. 1 (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul !“).Este: bine cunoscut — și întreaga istorie a dezvoltării omenirii ne demonstrează acest lucru — că nici o societate nu a fost apreciată după cît a consumat și cît a risipit. ci după felul cum a acumulat, a dezvoltat, a asigurat progresul general al forțelor de producție, al științei și culturii. Istoria —• care este de asemenea plină de învă- . țăminte — ne demonstrează că au fost societăți, state care au consumat mult, au risipit, dar au dispărut tocmai datorită acestui fapt. Numai acele țări care au avut în față-viitorul, care au știut că nu pot să se dezvolte fără acumulare și dezvoltare au progresat, au devenit țări puternice, înfloritoare. Cu atît mai mult aceasta este valabil în condițiile noastre, ale uriașului progres al științei și tehnicii, al cunoașterii umane în general ! Cu cît vom ști să economisim mai mult, să construim mai mult, să dezvoltăm știința, cultura, forțele de producție, cu atît țara noastră va deveni mai puternică, mai îmbelșugată, nivelul de trai va fi . mai ridicat, viitorul ei va fi sigur, cu atît poporul român va putea să trăiască mai bine, demn, liber, independent în rîndul națiunilor libere și independente ale lumii. (Urale și aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu, România — stima noastră și mindria !“).Toate acestea impun o creștere și mai puternică a răspunderii tuturor cadrelor noastre din toate sectoarele de activitate. Dar aceasta ridică cu deosebită acuitate necesitatea unei mai bune pregătiri, din punct de vedere economic, a cadrelor noastre din toate domeniile. M-am referit la problema perfecționării generale a cadrelor, la aplicarea fermă a principiilor noastre în domeniul promovării cadrelor în toate domeniile de activitate. Vom mai discuta despre aceste probleme în cadrul pregătirilor pentru plenara Comitetului Central al partidului. Doresc acum numai să atrag în mod deosebit atenția asupra faptului că problemele complexe ale conducerii eco- nomico-sociale necesită oameni cu o înaltă pregătire multilaterală, tehnico-științifică. culturală și, în acest cadru, o temeinică pregătire economică și de producție. Desigur, avem nevoie de buni ingineri în toate sectoarele, de buni teh-

nicieni, dar, pentru a deveni conducător de întreprindere, de fabrică, chiar de secție, trebuie să aibă și cunoștințe economice, de organizare și conducere. Nu se poate, în nici un domeniu, asigura o conducere. corespunzătoare cerințelor dezvoltării actuale fără o înaltă pregătire șieconomică, și de conducere; în toate sectoarele ! Să facem deci astfel ca, alături de pregătirea temeinică de specialitate, de însușirea celor mai noi cunoștințe în fiecare domeniu, să asigurăm cadrelor noastre, de fapt întregului tineret, și pregătirea temeinică economică și de conducere — începînd cu liceul, dar mai cu seamă în invățămîntul superior în toate domeniile. Să continuăm și să perfecționăm aceste cunoștințe în cadrul sistemului'de învățămînt pe care îl avem, astfel încît să ridicăm nivelul general de cunoștințe de conducere și economice, ca o necesitate pentru buna desfășurare a activității în toate domeniile, pentru aplicarea autocondu- cerii, auiogestiunii, pentru înfăptuirea cu succes a programelor de construcție socialistă și comunistă. (Aplauze puternice, prelungite).
Stimați tovarăși,Tn ultimele două decenii am acționat continuu pentru perfecționarea întregii activități de conducere și planificare, corespunzător obiectivelor și sarcinilor fiecărei etape de dezvoltare economico-socială a țării, punînd în centrul activității dezvolțarea puternică a democrației muncitorești-revolu- ționare.Sînt cunoscute organismele democrației muncitorești-revoluțio- nare, începînd de la consiliile oamenilor muncii din toate sectoarele economico-sociale. de la conducerile colective ale organelor centrale, de la creșterea răspunderii consiliilor populare, a organismelor centrale, pînă la Marea Adunare Națională. De asemenea, este bine cunoscut rolul congreselor și consiliilor naționale. însăși ședința de astăzi este o expresie, așa cum am menționat de la început, a acestui sistem nou, larg, democratic, de participare a tuturor oamenilor muncii, a întregului popor la 

elaborarea politicii interne și externe, lai înfăptuirea acestora, la făurirea conștientă a viitorului liber și independent ! (Aplauze puternice. prelungite).Avem un cadru democratic'larg, în care, muncitorii, țăranii, intelectualii, toate celelalte categorii participă direct la întreaga activitate de conducere. Acum, hotărîtor este să facem în așa fel încît toate aceste organisme să-și desfășoare activitatea în cele mai bune condiții, să se acționeze cu toată hotărârea pentru lichidarea oricăror forme birocratice, administrative, de conducere din birou a activității, pentru realizarea unei noi atitudini, care să asigure buna funcționare a noului sistem de planificare și conducere democratică a întregii activități.Autoconducerea, autogestiunea. mecanismul economic-financiar pe care l-am creat trebuie să se caracterizeze pfintr-un larg spirit revoluționar, democratic, prin dezbaterea temeinică, în spirit critic și autocritic, a tuturor planurilor și programelor de dezvoltare, prin asigurarea unei tot mai strînse conlucrări între organele de stat și organele noi ale democrației munci torești-revoluționare.în spiritul tezelor pentru plenara Comitetului Central, adoptate de Comitetul Politic Executiv, trebuie să îmbunătățim activitatea ministerelor, centralelor, întreprinderilor. a tuturor organelor și organizațiilor de partid și de stat, a organismelor democrației munci- torești-revoluționare. Practic, a- ceasta . înseamnă că fiecare consiliu de conducere, adunarea generală trebuie să-și asume răspunderi directe în ce privește stabilirea planului, a contractelor și măsurilor de realizare a acestora, la toți indicatorii. Să se pună capăt practicilor vechi, care nu mai corespund de mult necesităților și realităților din țara noastră, de a se aștepta ca. de sus. să se stabilească planurile, ’ să se asigure tot ce este necesar pentru buna activitate în întreprinderi. Fiecare întreprindere, în cadrul prevederilor generale, poartă răspunderea directă — și am aici în vedere oamenii muncii în calitatea de proprietari, consiliile lor de conducere de a asigura folosirea în între

gime a capacităților de producție. Să nu rămînă nici o mașină, nici un utilaj nefolosite în mod corespunzător în tot timpul anului. Să se propună realizarea — în raport cu caracterul fiecărei unități — a acelor produse de care are nevoie societatea, care au contractele asigurate și desfacerea asigurată și. în mod corespunzător, toți indicatorii care se au în vedere în legătură cu aceasta.Trebuie să mergem pînă la capăt cu asigurarea perfecționării Conducerii și planificării economi- co-sociale, să se înțeleagă că. cele stabilite, de conducerea partidului nu sînt simple deziderate, prevederi pentru viitor sau teoretice. Ele trebuie să devină practica, realitatea întregii vieți de zi cu zi în conducerea și planificarea economico-socială.Nu înseamnă că diminuăm în vreun fel rolul planului național unic de dezvoltare economico-socială, dar trebuie să împletim planul unic cu planurile pe centrale, pe întreprinderi. pe județe și localități, asigurînd o îmbinare armonioasă a activității de jos cu a celei de sus, ca o formă democratică reală a conducerii economiei naționale, a tuturor sectoarelor de activitate, ca o manifestare reală a democrației muncitorești-revo- luționare, a rolului maselor populare în conducerea întregii activități. (Anlauze și urale puternice, prelungite).De asemenea, doresc numai să atrag atenția că. accentuînd răspunderea întreprinderilor și centralelor. nu trebuie să se înțeleagă diminuarea răspunderii organelor centrale de aprovizionare, a organelor financiare și a celorlalte organisme care au răspundere în asigurarea desfășurării unitare, armonioase, economie, cietate.Deci, o punderii jos, răspunderea și să se perfecționeze activitatea organelor noastre centrale, inclusiv a Consiliului de Miniștri, să se întărească activitatea și rolul organelor de control în toate domeniile, inclusiv să crească rolul consiliilor naționale, rolul Marii Adunări Naționale, nu nu

a activității pe întreaga în întreaga noastră so-dată cu creșterea răs- trebuie să crească

mai în jadoptarea hotărîrilor. dar și în< controlul realizării lor. Ca organe supreme, consiliile naționale. Marea Adunare Națională trebuie să exercite un control și mai puternic, să tragă la răspun- i dere toate organismele societății noastre șl să asigure funcționarea armonioasă, unitară a întregii noastre societăți. Nu este un lucru ușor, dar este un lucru vital pentru democrația noastră socialistă, pentru progresul societății noastre, ca de altfel a oricărei societăți, asigurarea unității dezvoltării economico-sociale, îmbinarea armonioasă a democrației cu centralismul democratic, cu conducerea unitară a întregii activități de construcție socialistă și comunistă. Aceasta va asigura viitorul patriei noastre în societatea socialistă și comunistă ! (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).Trebuie să avem permanent în vedere teza științifică a partidului nostru privind construcția socialismului cu poporul și pentru popor, că nu se poate construi cu succes socialismul fără o largă democrație muncitorească, revoluționară, fără participarea activă a poporului la făurirea conștientă a propriului său viitor. în acest spirit trebuie să acționăm pentru perfecționarea conducerii și planificării tuturor sectoarelor de activitate ! în acest sens trebuie înțelese tezele adoptate de Comitetul Politic Executiv și care urmează să fie dezbătute la plenara Comitetului Central al partidului.Este necesar, în același timp, să se înțeleagă bine că democrația hu înseamnă anarhie, nu înseamnă că fiecare poate să acționeze după bunul plac, ci, dimpotrivă, democrația presupune că trebuie să se bazeze pe legi clare, că întreaga activitate trebuie să aibă la bază legi aprobate de organele democratice, de Marea Adunare Națională, care să reglementeze și să asigure desfășurarea armonioasă și unitară a întregii activități !' De fapt, am spus-o de mult — dar repet — trebuie ca și teoretic să se renunțe cu desăvîrșire la concepția că socialismul nu este îngrădit de lege. Trebuie să avem o altă concepție, științifică, aceea că socialismul nu se poate construi decît pe bază de lege, pe bază de legi democratic adoptate, care răspund năzuințelor întregului nostru popor. (Aplauze și urale puternice, prelungite).Trebuie să întărim răspunderea, ordinea, disciplina atît a organelor colective, cît și a fiecărui cetățean al patriei noastre, la locul său de muncă, în întreaga viață economică și socială. Avem reglementări, avem normele de etică și echitate socialistă — și ele trebuie să se afirme cu putere în toate domeniile de activitate.Trebuie să acționăm cu hotărîre în direcția creșterii spiritului revoluționar, a conștiinței socialiste, a răspunderii față de popor, față de cauza socialismului și comunismului. Este necesar să înțelegem bine că procesul revoluționar nu s-a încheiat și nu se va încheia niciodată, că, pe măsura dezvoltării și progresului societății, apar noi cerințe, se pun noi probleme și acestea trebuie să-și găsească o soluționare pe baza concepțiilor revoluționare despre lume și viață, a materialismului dialectic și istoric, a socialismului științific, în același timp, trebuie să se acționeze întotdeauna de pe poziții revoluționare, în spirit revoluționar, iar pentru aceasta este necesară existența forței politice conducătoare a partidului, ca centru vital ăl întregii națiuni, de la care radiază lumina care asigură unirea întregului popor pe calea făuririi noii ofînduiri sociale ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu. România — stima noastră și mindria !“).Trebuie să se aibă în vedere că în noua etapă de dezvoltare, ca și în viitoarele etape de dezvoltare ale societății noastre, nu se va diminua rolul partidului ca forță politică conducătoare. Dimpotrivă, rolul său va deveni tot mai important, pentru a asigura elaborarea(Continuare în pag. a IV-a)
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a IlI-a)concepțiilor și drumului științific de dezvoltare a societății. Se vor modifica și chiar se vor schimba complet practicile, metodele, stilul de muncă, care trebuie să fie continuu adaptat — ca în toate sectoarele de altfel — noilor realități ale dezvoltării procesului revoluționar.în această concepție, trebuie să acționăm pentru creșterea mai puternică a rolului organelor și organizațiilor de partid, al comuniștilor în toate sectoarele de activitate, pornind de la faptul că activitatea organelor de partid, a comuniștilor se apreciază nu după ședințe și vorbe, ci după felul cum se realizează programele de dezvoltare economico-socială, cum se asigură progresul general al patriei noastre.Trebuie să perfecționăm și să îmbunătățim activitatea organizațiilor de masă și obștești — a sindicatelor, a tineretului, organizațiilor de femei, a uniunilor de creație și tuturor celorlalte organizații — care, fiecare, își are rolul și importanța sa în acest vast proces revoluționar, democratic, de dezvoltare a societății noastre socialiste.Este necesar să perfecționăm activitatea noii Organizații a Democrației și Unității Socialiste, care a devenit o puternică forță ce cuprinde în rindurile sale milioane de oameni ai muncii nemembri ai partidului, care însă participă în mod organizat, sub conducerea organizațiilor de partid, la întreaga dezvoltare economico-socială, la conducerea societății. Trebuie să perfecționăm și să dezvoltăm continuu activitatea organismelor Frontului Democrației și Unității Socialiste, care reprezintă expresia unității tuturor categoriilor sociale, a tuturor sectoarelor de activitate și, în acest cadru, a unității întregului popor, sub conducerea politică a Partidului Comunist Român.Să nu uităm nici un moment, și în nici o împrejurare, că unitatea de nezdruncinat a poporului constituie chezășia înfăptuirii programelor de dezvoltare, a făuririi socialismului și comunismului, chezășia existenței României libere și independente, a bunăstării națiunii noastre ! (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează „Ceaușescu și poporul „Ceaușescu. România — stima noastră și mindria !“).în acest cadru, doresc să subliniez necesitatea de a acorda o atenție mai mare activității politico-educative de formare a omu

lui nou, constructor, conștient al socialismului. Vom dezbate intr-un cadru corespunzător, pe larg, a- ceste probleme înainte de plenara Comitetului Central. Dar toate organismele noastre democratice, deci și consiliile oamenilor muncii, agriculturii, trebuie să acorde atenția necesară modului cum se desfășoară activitatea de educație, de formare a omului nou. Este necesar ca, în acest cadru, să punem cu mai multă putere în evidență mărețele realizări, realitățile orin- duirii noastre socialiste, justețea politicii generale a partidului nostru.Să dezbatem în mod temeinic o serie de probleme teoretice legate de legitățile generale, de dezvoltarea economică și socială pentru a lămuri și lumina calea înaintării și bunei activități a tuturor organismelor economico-sociale. Trebuie să legăm mai strîns activitatea ideologică de munca de producție. Să facem ca fiecare uzină, fiecare fabrică să devină o puternică citadelă a producției de înaltă calitate și nivel tehnic, de înaltă eficiență economică, dar și o puternică citadelă a educației și culturii revoluționare, de formare a omului nou — constructor conștient al socialismului și comunismului ! Să pornim de la unitatea deplină între activitatea economico-socială și munca educativă, de la transformarea conștiinței revoluționare într-o puternică armă de luptă pentru înnoirea continuă a societății noastre, pentru triumful socialismului și comunismului ! (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează „Ceaușescu și poporul „Ceaușescu, România — stima noastră și mindria!“).
Stimați tovarăși,Consider necesar să mă refer pe scurt la unele probleme ale activității internaționale. Țara noastră acordă o mare însemnătate dezvoltării relațiilor sale cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, participă activ la viața internațională, la eforturile pentru soluționarea intr-un mod nou, democratic, a problemelor din lumea contemporană, avind convingerea că numai in condiții de pace, de largă colaborare între națiuni, poporul nostru, ca de altfel toate popoarele lumii. își va putea concentra plenar forțele în direcția progresului economic și social, a bunăstării și fericirii sale.în acest spirit, întărim continuu colaborarea cu toate țările socialiste, precum și cu țările în 

curs de dezvoltare, cu statele capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. La baza relațiilor noastre cu toate țările lumii așezăm ferm principiile deplinei egalități, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, respectării dreptului fiecărui popor de a-și făuri în mod liber destinul său, fără nici un fel de amestec din afară.Situația internațională continuă să fie încă destul de gravă și complexă. Se mențin și se amplifică unele contradicții politice, economice și militare, ca urmare a continuării cursei înarmărilor, îndeosebi a celei nucleare, a perfecționării de noi arme nucleare, a existenței și chiar amplificării unor conflicte și stări de tensiune în diferite regiuni ale lumii, a adîncirii tot mai puternice a crizei economice mondiale, a decalajelor dintre țările bogate și cele sărace.Deși s-au înregistrat unii pași în soluționarea unor probleme pe calea tratativelor, nu se poate spune că s-au produs schimbări radicale în această direcție, că s-a realizat realmente un nou mod de gîndire, de acțiune și de soluționare a problemelor complexe ale lumii contemporane. De aceea, noi considerăm că, în actualele împrejurări deosebit de grave și complexe, se impune să se dezvolte cu putere noul mod de gîndire și acțiune, să se treacă la oprirea hotărîtă a cursei înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare, pentru asigurarea unei păci trainice în lume. Este mai necesar ca oricind ca toate popoarele, forțele iubitoare de pace de pretutindeni să-și unească eforturile și să conlucreze cît mai' strîns pentru apărarea dreptului suprem al popoarelor, al oamenilor — la pace, la viață, la existență liberă, independentă și demnă ! (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează îndelung „Ceaușescu — pace !“, „Dezarmare — pace !“).Salutăm ratificarea de către Statele Unite ale Americii și Uniunea Sovietică a acordului încheiat anul trecut cu privire la rachetele nucleare cu raza medie și mai mică de acțiune, care reprezintă fără îndoială un pas pozitiv, un început — e adevărat, modest — dar un început de mare importanță în direcția lichidării armelor nucleare. Dar, avind in vedere că au rămas uriașe stocuri de arme nucleare, că țările din N.A.T.O. discută chiar problema modernizării și dezvoltării rachetelor cu 

rază mai scurtă de acțiune, este necesar să se facă totul pentru a se ajunge la adoptarea unui program complex de dezarmare, care să ducă la lichidarea tuturor armelor nucleare, la oprirea experiențelor nucleare și a militarizării Cosmosului. La elaborarea a- cestui program trebuie să participe — alături de marile puteri și țările nucleare — toate statele lumii, care sînt vital interesate să se înlăture pericolul distrugerii nucleare, a întregii omeniri, a însăși vieții pe planeta noastră.România, ca de altfel toate popoarele, așteaptă ca, în cel mai scurt timp, să se încheie acordul între cele două mari puteri nucleare cu privire la reducerea cu 50 la sută a armelor nucleare strategice. Aceste măsuri practice vor deschide calea unor înțelegeri corespunzătoare, cu participarea tuturor statelor, în vederea eliminării totale, pînă în anul 2000, a armelor nucleare.Este, de asemenea, necesar să se acționeze cu toată hotărîrea pentru încetarea experiențelor nucleare și renunțarea la militarizarea Cosmosului. Totodată, se impune trecerea la măsuri hotărî te privind reducerea armelor convenționale, renunțarea la armele chimice, la alte arme de distrugere în masă, pentru retragerea trupelor străine de pe teritoriul altor state, renunțarea la manevre și demonstrații militare de amploare, la orice acțiuni de forță sau de amenințare cu forța în apropierea granițelor diferitelor țări.Ne pronunțăm pentru începerea cît mai grabnică a negocierilor dintre țările din Pactul de la Varșovia și N.A.T.O., cu participarea și a celorlalte state europene, pentru reducerea cu 20 la sută a armamentelor convenționale din Europa în următorii ani, iar pînă în anul 2000 cu cel puțin 50 la sută.La 31 mai anul curent au început lucrările sesiunii speciale a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite consacrate dezarmării. România participă la a- ceste lucrări cu hotărîrea fermă de a-și expune poziția și a-și aduce întreaga contribuție la desfășurarea cu rezultate cît mai bune a sesiunii, care să dea un puternic impuls luptei popoarelor pentru dezarmare, pentru o lume fără .arme, fără războaie, o lume a păcii și colaborării egale între toate națiunile lumii. (Aplauze și urale puternice, îndelungate).Desfășurăm o activitate susținută în direcția dezvoltării relațiilor de colaborare cu toate țările balcanice, pentru transformarea Bal

canilor într-o zonă a păcii și înțelegerii, fără arme nucleare și chimice, fără trupe și baze militare străine. Ne pronunțăm, în a- celași timp, pentru realizarea de întîlniri. la diferite niveluri, pe probleme, precum și a unei conferințe la nivel înalt a șefilor de stat și guvern în această regiune. Susținem realizarea unor asemenea zone fără arme nucleare și chimice în nordul și centrul Europei, precum și pe alte continente.România participă activ și acționează pentru încheierea cu succes a Conferinței general europene de la Viena, pentru dezvoltarea largă și neîngrădită a colaborării economice, tehnico-științi- fice și în alte domenii dintre țările continentului, pentru realizarea unei Europe unite în diversitatea orînduirilor sociale — o Europă a păcii, înțelegerii și cooperării.Considerăm că trebuie să se acționeze ca lucrările Conferinței de la Viena să se concentreze pe problemele fundamentale, pe organizarea de lucrări sau de reuniuni pe problemele colaborării economice. tehnico-științifice, culturale, ale mediului înconjurător și altele, în acest sens, se pare că se impune o mai bună organizare a lucrărilor conferinței, care nu poate să dureze la infinit.în același timp, trebuie să se aibă în vedere că la reuniunea de la Viena, ca de altfel la nici o altă reuniune de acest fel, nu se pot adopta măsuri, norme, care privesc felul de soluționare a diferitelor probleme de către statele participante. Reuniunea trebuie să contribuie la apropiere, la colaborare, nu să deschidă calea vreunui amestec, într-un fel sau altul, în treburile interne ale altor state. Sperăm că statele participante la această conferință vor face totul pentru încheierea in cel mai scurt timp a lucrărilor sale și' pentru a- doptarea unor documente clare pe problemele fundamentale ale dezarmării. păcii, colaborării economice. tehnico-științifice. ale realizării unei Europe a păcii și colaborării. (Aplauze puternice, prelungite).Țara noastră se pronunță ferm pentru soluționarea pe calea tratativelor a tuturor problemelor litigioase dintre state. Considerăm că trebuie intensificate eforturile pentru soluționarea pe cale pașnică a problemelor din Orientul Mijlociu, pentru organizarea în a- cest scop a conferinței internaționale sub egida O.N.U., cu participarea tuturor țărilor interesate, 

inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei și a Israelului.în același timp, ne pronunțăm pentru încetarea cit mai neîntârziată a războiului dintre Iran șl Irak și soluționarea prin tratative a problemelor dintre cele două state. în același spirit ne pronunțăm pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase din diferite regiuni ale lumii — în America Centrală, Asia. Africa — pornindu-se de la necesitatea asigurării independenței, suveranității și respectării dreptului fiecărui popor la dezvoltarea liberă.Ținînd seama de problemele complexe ale situației economice mondiale, România se pronunță pentru soluționarea globală a problemelor subdezvoltării și instaurarea noii ordini economice mondiale, bazate pe deplină egalitate și echitate între state. în acest scop, țara noastră consideră necesară organizarea unei conferințe internaționale sub egida Organizației Națiunilor Unite, la care să participe cu drepturi egale toate țările în curs de dezvoltare, precum și țările dezvoltate, pentru a se ajunge la soluții reciproc acceptabile — inclusiv în problemele datoriilor externe, deosebit de mari, ale țărilor în curs de dezvoltare — care să deschidă calea depășirii actualelor probleme grave ale situației economice mondiale, să ducă la dezvoltarea economico- socială independentă a fiecărei națiuni.Apreciem că problemele complexe din viața internațională impun participarea activă la rezolvarea lor în condiții de deplină egalitate a tuturor țărilor și, îndeosebi, a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare și nealiniate, care constituie marea majoritate a lumii și sînt direct interesate într-o politică de pace, de independență și largă colaborare.Este necesar să crească și mai mult rolul Organizației Națiunilor Unite, a! altor organisme internaționale în viața mondială. în asigurarea participării tuturor țărilor la soluționarea democratică a problemelor grave care preocupă omenirea.Considerăm, totodată, că este necesar să se întărească colaborarea între partidele comuniste, muncitorești, partidele socialiste, social-democrate, între toate forțele democratice, progresiste, antiim- perialiste de pretutindeni. în lupta pentru o politică nouă, de progres economico-social, de independență și suveranitate, de dezarmare, securitate și pace.

Deși situația mondială este gravă, realitățile arată că în lume există forțe puternice care, acțio- nînd unite, pot să schimbe raportul de forțe, să schimbe cursul e- venimentelor. pot să asigure triumful rațiunii, al politicii de colaborare. de independență, de dezarmare și pace, să asigure o lume mai dreaptă și mai bună, un viitor luminos de pace întregii omeniri. (Aplauze și urale puternice, îndelungate ; se scandează „Ceaușescu— pace„Ceaușescu, România— pacea și prietenia !“).
Stimați tovarăși,Ședința comună a Consiliului Național, al Oamenilor Muncii și a Consiliului Național al Agriculturii urmează să dezbată probleme de importanță deosebită pentru activitatea viitoare, pentru însăși înfăptuirea planului și programelor. a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale.De aceea, este necesar ca. în cadrul lucrărilor pe secțiuni, pe grupe, precum și în plen, să se analizeze temeinic, în spirit critic și autocritic, problemele supuse dezbaterii — precum și, în general, ale întregii activități — și să se tragă concluziile corespunzătoare, atît din ceea ce este bun, cît și din lipsuri și neajunsuri, în vederea stabilirii măsurilor concrete pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a prevederilor planului pe a- cest an și pe întregul cincinal.Trebuie să facem totul ca hntă- rîrile ce vor fi adoptate de ședința comună a înaltelor forumuri democratice să răspundă pe deplin cerințelor dezvoltării economico- sociale a României, perfecționării activității în toate domeniile, să asigure înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XIII-lea, ale Conferinței Naționale ale partidului. a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism ! (Aplauze șl urale puternice, prelungite: se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul, „Ceaușescu, România — știma noastră și mindria !“, „Ceaușescu— pace într-o atmosferă de. puternică însuflețire și strînsă “unitate in jurul partidului, to'/i cei prezenți in sală se ridică in picioare, aclamă și ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist Român— forța politică conducătoare a întregii națiuni, pen'fru secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU).

LUCRĂRILE ȘEDINȚEI COMUNE A CONSILIULUI NATIONAL Al OAMENILOR MUNCII 
ȘI A CONSILIULUI NATIONAL AL AGRICULTURII

(Urmare din pag. 1)Desfăsurîndu-se în aceste zile premergătoare împlinirii a 40 de ani de la actul revoluționar al naționalizării principalelor mijloace de producție, in climatul de muncă intensă, creatoare, de fermă angajare patriotică a intregij noastre națiuni, ședința celor două organisme democratice se înscrie ca un eveniment de deosebită însemnătate în viața politică, economică și socială a tării.Deschizind lucrările, țovarâșul Nicolae Ceaușescu a adresat. în numele conducerii de partid si de stat, al său personal, un salut călduros Si cele mai bune urări tuturor participanților la ședința comună.tn continuare, ședința a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi :1. Realizarea sarcinilor de plan pe primele cinci luni ale anului 1988 ; măsuri pentru asigurarea îndeplinirii exemplare a planului pe luna iunie și întregul an 1988.2. Măsuri pentru aplicarea prevederilor programelor de perfecționare a organizării si modernizare a proceselor de producție.3. Perfecționarea mecanismului economico-financiar prin îmbunătățirea sistemului de formare a prețurilor și tarifelor.4. Propuneri privind majorarea retribuțiilor personalului muncitor în anii 1988—1989.S-a aprobat, de asemenea, regulamentul de desfășurare a lucrărilor ședinței.A luat. apoi, cuvîntul tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. prim-viceoreședinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii și președinte al Biroului Executiv al consiliului, care a spus :
„Exprimând dorința unanimă fi 

fierbinte a participanților pentru a 
beneficia fi de această dată, ca în
totdeauna. de orientările fi indica
țiile de excepțională însemnătate, 
permiteți-mi să adresez rugămintea 
de a lua cuvintul, in deschiderea 
lucrărilor ședinței comune, celui 
mai iubit fiu al națiunii, ilustru 
ginditor revoluționar fi eminent om 
politic. a cărui monumentală operă, 
de inestimabilă valoare teoretică fi 
practică, a marcat decisiv Epoca de 
aur inaugurată de istoricul Congres 
al IX-lea al partidului — cea mai 
rodnică din istoria milenară a 
patriei —, Erou intre eroii neamu
lui. care s-a dedicat din fragedă 
tinerețe cauzei partidului și poporu
lui. apărării independenței fi suve
ranității țării, ridicării bunăstării 
materiale fi spirituale a celor ce 
muncesc, militant de seamă al miș
cării comuniste șl muncitorești in
ternaționale, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane. Erou 
al păcii și prieteniei intre popoare, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu".Primit cu sentimente de profundă dragoste și stimă, de inaltă prețuire, tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist 

Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii. a rostit o amplă expunere, care a fost urmărită cu deosebit interes și subliniată, in repetate rinduri. cu vii și îndelungi aplauze, urale și ovații.Adresîndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu. la încheierea expunerii, tovarășul Emil Bobu a spus :
„Exprimind sentimentele de caldă 

recunoștință ale tuturor participan- 
ților la ședința comună a acestor 
largi ți reprezentative forumuri ale 
democrației muncitorești revoluțio
nare. vă mulțumim /lin adincul 
inimilor pentru magistrala expu
nere prezentată, care se constituie 
intr-un minunat program de muncă 
și acțiune, jalonind cu clarviziune 
strategia, direcțiile și căile de ac
țiune in vederea dezvoltării inten
sive -și modernizării industriei. în
făptuirii noii revoluții in agricul
tură, aplicării pe scară largă a cu
ceririlor progresului tehnico-știin- 
țific în aceste domenii hotarîtoare 
ale economiei naționale, perfecțio
nării continue a formelor de orga
nizare și conducere a intregii acti
vități. pentru ridicarea necontenită 
a nivelului de trai material și spiri
tual al întregului nostru popor. în
făptuirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea șt Confe
rinței Naționale ale partidului.

Ne angajăm solemn ca. pe baza 
sarcinilor, ideilor ți orientărilor de 
inestimabilă însemnătate cuprinse 
in magistrala dumneavoastră expu
nere. organele fi organizațiile de 
partid, consiliile oamenilor muncii 
din întreprinderi și unități agricole, 
toți oamenii muncii să acționeze 
cu inaltă răspundere comunistă in 
vederea indeplinirii exemplare a 
planului pe semestrul I, pe anul 1988 și întregul cincinal, pentru 
aplicarea fermă în viață a politicii 
interne și internaționale, pentru 
continua dezvoltare șt înflorire a 
scumpei noastre patrii. Republica 
Socialistă România".Un grup de' pionieri și șoimi ai patriei a urcat la prezidiu și a oferit, cu afecțiune, tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori.Participanții la ședință au aclamat din nou cu putere pentru partid și secretarul său general, pentru patria noastră socialistă, pentru triumful cauzei socialismului și păcii in lume.Potrivit regulamentului de desfășurare aprobat, lucrările ședinței au avut loc, in continuare, in cadrul consiliilor de ramură pe grupe de centrale industriale și domenii de activitate : materii prime. combustibili și energie ; metalurgie și construcții de mașini ; chimie, petrochimie și industrie ușoară ; construcții industriale și materiale de construcții ; transporturi și telecomunicații ; problemele activității economico-financiare. a- plicarea consecventă a noului mecanism economic și autogestiunii ; conducerea și planificarea unitară a activității economico-sociale, au- 

toconducerea muncitorească, pregătirea forței de muncă și perfecționarea pregătirii cadrelor, ridicarea nivelului de trai și creșterea continuă a calității vieții, precum și activitatea politico-ideologică ; relații economice externe și coo
înalte distincții inminate unor județe și unități 
fruntașe in întrecerea socialistă pe anul 1987Prin Decret prezidențial, semnat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, au fost conferite 24 de titluri de „Erou al Muncii Socialis- te“, 349 ordine ale Republicii Socialiste România, precum și 14 diplome de onoare unor organizații județene de partid, consilii populare județene, unități din industrie, agricultură și silvicultură. transporturi, circulația mărfurilor, gospodărie comunală și prestări de 

perare internațională ; producția și cercetarea științifică in domeniul cerealelor și plantelor tehnice, in horticultură, în zootehnie : industrializarea produselor agricole; contractarea, achiziționarea și livrarea la fondul centralizat al sta

servicii, institute de cercetare științifică situate pe locuri fruntașe în întrecerea socialistă pe anul 198î.înaltele distincții au fost inminate in cadrul unei solemnități desfășurate joi după-amiază in consiliile de ramură, grupe de centrale industriale și domenii de activitate ale ședinței comune a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Național al Agriculturii.în numele tovarășului 

tului a produselor agricole ; fondul funciar. gospodărirea apelor și silvicultură.In spiritul orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, au fost examinate, in acest cadru, o serie de probleme concrete pri

Nicolae Ceaușescu. tovarășii din conducerea de partid și de stat care au înmuiat distincțiile au adresat colectivelor fruntașe felicitări pentru succesele obținute in 1987 in intrecerea socialistă și le-au urat noi și tot mai mari realizări în activitatea pe care o desfășoară.Conferirea înaltelor ordine și titluri ale Republicii Socialiste România constituie o nouă și elocventă mărturie a prețuirii deosebite pe care partidul și 

vind asigurarea tuturor condițiilor necesare indeplinirii ritmice, integrale. a planului, pentru obținerea unor rezultate cit mai bune in industrie, agricultură, in toate domeniile de activitate.Lucrările ședinței continuă.

statul nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, o acordă activității pline de abnegație și devotament desfășurate de muncitorii, țăranii și intelectualii patriei, de toți oamenii muncii, pentru îndeplinirea exemplară, in mod ritmic și la un înalt nivel de calitate și eficiență, a sarcinilor de plan, pentru transpunerea neabătută în viață a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.

Cronica zileCu prilejul Zilei naționale a Re blicii Italiene, ambasadorul ace țări la București. Sergio Cattan oferit, joi,- o recepție.Au participat membri ai guve Jui, reprezentanți ai conducerii • ministere și instituții centrale, meni de cultură și artă.Au luat parte șefi de misiun plomatice acreditați in țara no;(Age
t V

20,00 Telejurnal
20,33 O patrie a muncii, Româr 

lor). Cintece și versuri pa 
revoluționare

20,50 In dezbatere : Expunerea 
șului NicOlae Ceaușescu c 
re la unele probleme ale 
cerii activității economico-so 
ale muncii ideologice și politico- 
educative, precum și ale situației 
internaționale • Perfecționarea 
organizării și conducerii agricul
turii ; întărirea continuă a unită
ților agricole socialiste și coope
rarea acestora cu țăranii din zo
nele de deal și de munte

21,10 Priorități în economie
21,25 Serial științific (color), Univers, 

materie, viață. Emisiune de edu
cație materialist-științifică

21,45. Telejurnal
22,00 închiderea programului

O nouă capacitate 
de producțieLa întreprinderea de articole tehnice din cauciuc Botoșani a .intrat in funcțiune o nouă capacitate de producție, care va asigura economiei 'naționale diverse lipodimen- siuni de furtunuri armate de înaltă presiune. Primele cantități de produse au și fost expediate beneficiarilor. contribuind la realizarea programelor din agricultură. Totodată, colectivul întreprinderii a luat inițiativa de a livra produsele nu la metraj, ci prevăzute cu mufe metalice la capete .șl exact la dimensiunile de montaj pe mașini., (Eugen Hrușcă).

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 3 iunie, ora 20 — 6 iu
nie, ora 20. în țara : Vremea va fi ir 
general instabilă, cu cerul variabil 
mai mult noros, mai ales în prims 
parte a intervalului. Vor cădea ploi ce 
vor avea și. caracter de aversă. înso
țite izolat de descărcări electrice, ci 
deosebire în regiunile din j urnă tatei
de est a țării și mai aJes in primi 
parte a intervalului. Pe alocuri, canti
tățile de apă vor depăși 20 de litri p< 
metrul pătrat In 24 de ore. Vintul v< 
sufla slab pină la moderat. Tempera 
tura aerului va crește treptat. Valorii' 
minime vor fi cuprinse între 8 și 1 
grade, iar cele maxime între 18 și 2 
de grade, mai ridicate în ultima z 
pînă la 30 de grade. în București 
Vremea va fi în general instabilă, ma 
ales în prima parte a intervalului. Ce 
rul va fi variabil, mai mult noros î: 
primele zile, cînd temporar va pious 
Vîntul va sufla slab pînă la modera" 
Temperaturile minime vor fl cuprins 
intre 14 și 18 grade, iar cele maxim 
între 24 șl 29 de grade.
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DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea de distincții aie Republicii Socialiste România unor organizații județene de partid, 

consilii populare județene, unități economice și institute de cercetare și proiectare
Președintele Republicii Socialiste Româ

nia decretează :
Art. 1. — Pentru rezultatele deosebite 

obținute in îndeplinirea și depășirea planu
lui național imie de dezvoltare economico- 
socială pe anul 1987 în întrecerea socialistă 
dintre organizațiile județene de partid în 
industrie, construcții, transporturi și cir
culația mărfurilor, se conferă :

— Titlul de „Erou al Muncii Socialiste**, 
Organizației de partid a județului Vrancea, 
care a ocupat 4 ani consecutiv locul I in 
întrecerea socialistă.

„Ordinul Muncii" clasa I, 
pentru locul I :

— Organizației de partid a municipiului 
București

„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, 
pentru locul II:

— Organizației de partid a județului Olt
— Organizației de partid a județului 

Suceava
„Ordinul Muncii" clasa a III-at 

pentru locul III :
— Organizației de partid a județului 

Cluj
— Organizației de partid a județului 

Bihor
Diplome de Onoare 

Pentru locul IV :
— Organizației de partid a 

Buzău
— Organizației de partid a 

Timiș
Pentru locul V:

— Organizației de partid a 
Vilcea

— Organizației de partid a 
Mureș

Pentru locul VI:
— Organizației de partid a 

Sălaj
— Organizației de partid a 

Maramureș

județului 

județului

județului
județului

județului

județului

Art. 2. — Pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan la principalii in
dicatori din agricultură în anul 1987, in 
întrecerea socialistă dintre organizațiile 
județene de partid, se conferă :

Ordinul „Meritul Agricol" clasa I, 
pentru locul I:

— Organizației de partid a județului Olt
— Organizației de partid a Sectorului 

agricol Ilfov, din subordinea municipiului 
București

Ordinul „Meritul Agricol" clasa a Il-a, 
pentru locul II :

— Organizației de partid a județului 
Arad

Ordinul „Meritul Agricol" clas* a IlI-a, 
pentru locul III:

— Organizației de 
Constanță

partid a Județului
— Organizației de 

Neamț
partid * Județului

Diplome de Onoare
Pentru tocul IV;

— Organizației de 
Suceava

partid a Județului

— Organizației de 
Timiș

partid * județului

Pentru locul V :
— Organizației 

Dîmbovița
de partid a județului

Pentru tocul VI»
— Organizației 
lcea

de partid a județului

— Organizației de partid a județului
Alba

Art. 3. — Pentru rezultatele deosebite ob
ținute în întrecerea socialistă dintre con
siliile populare județene pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan în anul 1987, se 
conferă :

„Ordinul Muncii" Clasa I, 
pentru locul I :

— Consiliului popular al județului Con
stanța

— Consiliului popular al județului Timiș
„Ordinul Muncii" clasa * Il-a,

pentru locul II:
— Consiliului popular «I județului Mara

mureș
— Consiitului popular «1 județului Bihor 

„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a,
pentru locul III:

— Consiliului popular al județului Bo
toșani

— Consiliului popular al Județului Arad
Diplome de Onoare 

Pentru locul IV;
— Consiliului popular ol județului Olt

Pentru locul V :
— Consiliului popular al județului Vilcea

Pentru locul VI :
— Consiliului popular al județului Buzău
Art. 4. — Pentru rezultatele deosebite 

obținut» în anul 1987. in întrecerea socia
listă dintre unitățile din industrie, con
strucții. agricultură și silvicultură, transpor
turi si telecomunicații, circulați» mărfuri
lor. de prestări de servicii si institute de 
cercetare si proiectare, se conferă:

INDUSTRIE
Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" ur

mătoarelor unități din industrie, care 4 ani 
consecutiv au ocupat locul I în întrecerea 
socialistă :

— întreprinderii electrocentrale Oradea, 
județul Bihor

— întreprinderii electrocentrale Porțile 
de Fier. Drobeta-Turnu Severin, județul 
Mehedinți

— întreprinderii miniere Voivozi. județul 
Bihor

— întreprinderii miniere Paroșeni. Ju
dețul Hunedoara

— întreprinderii de produse c&rbunoase 
Slatina, județul Olt

— întreprinderii de utilaj chimic „Gri- 
vita Roșie" București

— întreprinderii de mașini grele Bucu
rești

— întreprinderii „Industria tehnica me
dicală" București

— Centralei industriale de echipament 
special București

— Centralei de utilaje si piese de schimb 
pentru industria chimică si petrochimică 
București.

— întreprinderii forestiere de exploatare 
Si transport Rimnicu Vilcea. județul Vilcea

— întreprinderii de porțelan de menaj 
Alba Iuiia. județul Alba

— întreprinderii de stofe „Dorobanțul" 
Ploiești, județul Prahova

— întreprinderii de tricotaje și perdele 
Pașcani, județul Iași

— Fabricii de confecții Scornicești. ju
dețul Olt

— întreprinderii de piele. încălțăminte si 
marochinărie „13 Decembrie" Sibiu, județul 
Sibiu

întreprinderii de industrializare a lap
telui Ialomița

— întreprinderii poligrafice Sibiu, ju
dețul Sibiu

„Ordinul Muncii" clasa I. 
pentru locul I :

— întreprinderii electrocentrale Craiova, 
județul Dolj

— întreprinderii electrocentrale Galați, 
județul Galați

— întreprinderii electrocentrale Rimnicu 
Vilcea. județul Vîleea

— întreprinderii de exploatare si Între
ținere a rețelelor si instalațiilor energetice 
si de distribuție a energici electrice și ter
mice Suceava, județul Suceava

— întreprinderii miniere Pinoasa, jude
țul Gor.i

— Minei Baia Sprle. județul Maramureș
— Minei Fundu Moldovei, județul Su

ceava
— Combinatului minier Ploiești, județul 

Prahova
— întreprinderii metalelor rare București
— Schelei de producție petrolieră Dră- 

gășani, județul Vilcea
— Schelei de foraj Stolna, județul Gorj
— întreprinderii de prospecțiuni si ex

plorări geologice Argeș, județul Argeș
— întreprinderii Laminorul de tablă Ga

lați. județul Galați
— întreprinderii de prelucrarea alumi

niului Slatina, județul Olt
— Centralei industriale de produse re

fractare Brasov, județul Brașov
— întreprinderii de garnituri de frină si 

etanșam Rimnicu Sărat, județul Buzău
— întreprinderii de construcții aeronau

tice Ghimbav-Brașov. județul Brașov
— întreprinderii „Timpuri Noi" București
— Centralei industriale de utilaj petro

lier Ploiești, județul Prahova
— întreprinderii de scule si elemente 

hidraulice Focșani, județul VTancea
— întreprinderii de frigidere Găeștl. ju

dețul Dîmbovița
— întreprinderii de motoare electrice Pi

tești, județul Argeș
— întreprinderii „Steaua electrică" Fienl, 

județul Dîmbovița
— întreprinderii de Piese radio și semi

conductor! Bănoasa, București
— întreprinderii „Metalica" Oradea, ju

dețul Bihor
— întreprinderii Rafinăria Brașov, jude

țul Brașov
— întreprinderii chimice Dudești. Bucu

rești
— întreprinderii de produse cosmetice 

„Farmec" Cluj-Napoca, județul Cluj
— întreprinderii de articole tehnice din 

cauciuc Brașov, județul Brașov
— întreprinderii de fire si fibre pollami- 

dice Roman, județul Neamț
— întreprinderii de aluminiu Slatina, 

județul Olt
— întreprinderii de alumină Tulcea. ju

dețul Tulcea
— întreprinderii de hirtîe „Bistriță" 

Prundu Birgăului. județul Bistrița-Năsăud
— întreprinderii de produse lemn-mobilt 

București
— întreprinderii de mobilă tapitată și 

produse de tapițerie „Relaxa" Mizil. jude
țul Prahova

— întreprinderii de materiale izolatoare 
Vaslui, județul Vaslui

— întreprinderii de faianță și sticlărie 
Baia Mare, județul Maramureș

— Centralei de exploatare a lemnului 
București

— întreprinderii textile „11 Iunie" Cis- 
nădie. județul Sibiu

— întreprinderii Țesători* de mătase 
Sighișoara, județul Mureș

— întreprinderii de mătase „Flamura 
Roșie" București

— întreprinderii „Libertatea" Sibiu, ju
dețul Sibiu

— întreprinderii de tricotaje „Crinul" 
București

— întreprinderii de confecții Focșani, ju
dețul Vrancea

— întreprinderii de piele si mănuși Ti
mișoara. județul Timiș

— Centralei industriei tricotajelor Bucu-
— întreprinderii de preparate si con

serve din carne București
— întreprinderii de industrializare a căr

nii Bacău, județul Bacău
— întreprinderii piscicole Zau de Ctmpie, 

județul Mureș
— întreprinderii pentru producerea și in

dustrializarea legumelor și fructelor Rim
nicu Sărai, județul Buzău

— întreprinderii de morărlt si panificație 
Dîmbovița, județul Dîmbovița

— întreprinderii de ulei Slobozia, jude
țul Ialomița

— întreprinderii de vinlflcațle și produse 
spirtoase Constanța, județul Constanța

— întreprinderii de țigarete Iași, județul

— Centralei Industrializării tutunului 
București

— întreprinderii mecanice pentru agri
cultură Roșiori do Vede, Județul Teleor
man

— întreprinderii poligrafice „Bucureștii 
Noi" București

„Ordinul Muncii" clasa * II-*. 
pentru locul II : 

electrocentrale Zalău,— întreprinderii 
județul Sălaj

— întreprinderii 
județul Brăila

— întreprinderii 
de Argeș, județul

— întreprinderii

electrooenirale Brăila.

Curteaelectrocentrale
Argeș 
de exploatare *1
energiei electrice și ter- 
Iași
miniere Cimpulung. Ju

miniere Horezu, județul

.Automecanlca" Mediaș,

de construcții navale și 
Drobeta-Turnu Severin,

___ ___________ ____ . între
ținere a rețelelor și instalațiilor energetice 
și de distribuție a 
mice Iași, județul

— întreprinderii 
dețul Argeș

— întreprinderii 
Vîleea

— Minei Suior, județul Maramureș
— Centralei sării și nemetaliferelor Bucu

rești
— întreprinderii de prospecțiuni și ex

plorări geologice Suceava, județul Suceava
— Schelei de producție petrolieră Berea, 

județul Buzău
— Schelei de foraj Rimnicu Vilcea, Ju

dețul Vilcea
— întreprinderii „Ciocanul" Nădrag, Ju-
— întreprinderii de țevi Zalău, Județul 

Sălaj
— întreprinderii „Carbochtm" CluJ-Napo- 

Ca. județul Cluj
— întreprinderi!

Județul Sibiu
— întreprinderii 

prelucrări la cald 
județul Mehedinți

— întreprinderii 
țul Vaslui

— întreprinderii 
mic București

— întreprinderii 
transportat Lugoj,

— întreprinderii 
județul Arad

— întreprinderii 
rești

— întreprinderii 
Băilești, județul Dolj

— întreprinderii „ElectrOaparataj" Bucu
rești

— întreprinderii „23 August" Satu Mare, 
Județul Satu Mare

— Centralei industriale do electronică și 
tehnică de calcul București

— întreprinderii Rafinăria Vega-PlOiești, 
județul Prahova

— Combinatului de produse sodice Ocna 
Mureș, județul Alba

— întreprinderii de produse cosmetice 
„Nivea" Brașov, județul Brașov

Vaslui, Jude-meoaniee

de utilaj chi-mecanlce

de ridicat șide utilaj 
județul Timiș 
de mașini-unelte Arad,

„Optica Română" Bucu -

de celule prefabricate

— Fabricii de anvelope Luduș, județul 
Mureș

— Combinatului de fibre sintetice Vaslui, 
județul Vaslui

— întreprinderii metalurgice „Neferal" 
Brănești — București

— întreprinderii de cartoane și confecții 
„Prahova" Scăeni, județul Prahova

— întreprinderii forestiere de exploatare 
și transport Piatra Neamț, județul Neamț

— întreprinderii de prelucrare a lemnu
lui Rădăuți, județul Suceava

— întreprinderii „Marmura" București
— întreprinderii de sticlărie și porțelan 

Dorohoi, județul Botoșani
— Fabricii Filatura de bumbac Urlați, 

județul Prahova
— întreprinderii Filatura de în și cinepă 

Fălticeni, Județul Suceava
— întreprinderii Filatura și țesători* do 

lină Suceava, județul Suceava
— întreprinderii „Tricoul Roșu" Arad, 

județul Arad
— Întreprinderii de confecții „Steaua Ro

șie" Sibiu, județul Sibiu
— întreprinderii de confecții „Mondiala" 

Satu Mare, județul Satu Mare
— întreprinderii de piele și Încălțăminte 

„Progresul" București
— întreprinderii de industrializare a căr

nii Giurgiu, județul Giurgiu
— întreprinderii piscicole Cefa, județul 

Bihor
— întreprinderii de morărit, panificație 

șl produse făinoase Teleorman, județul Te
leorman

— întreprinderii pentru industrializarea 
sfeclei de zahăr Roman, județul Neamț

— întreprinderii de vinificație și produ
se spirtoase Vilcea — Drăgășani, județul 
Vilcea

— întreprinderii de bere Reghin, județul 
Mureș

— întreprinderii pentru producerea și in
dustrializarea legumelor și fructelor Su
ceava, Județul Suceava

— Centralei industriei uleiului București
— întreprinderii mecanice de reparații 

auto și utilaje pentru transporturi Baia 
Mare. Județul Maramureș

— întreprinderii poligrafice Bacău, Jude
țul Bacău

„Ordinul Muncii" clasa a Hl-a. 
pentru locul III:

— întreprinderii electrocentrale Arad, Ju
dețul Arad

— întreprinderii electrocentrale „Bistri
ța" Piatra Neamț, județul Neamț

— întreprinderii de exploatare și între
ținere a rețelelor și instalațiilor energetice 
și de distribuție a energiei electrice și 
termice Botoșani, Județul Botoșani

— întreprinderii miniere Comănești, ju
dețul Bacău

— Carierei miniere Vețel, Județul Hune
doara

— Centralei minereurilor Baia Mare, ju
dețul Maramureș

— întreprinderii de prospecțiuni geolo
gice și geofizice București

— Schelei de producție gaze naturale 
Ploiești, județul Prahova

— Schelei de foraj Zădăreni. județul 
Arad

— întreprinderii de sîrmă și produse din 
Sirmă Buzău, județul Buzău

— întreprinderii de produse refractare 
„Răsăritul" Brașov, județul Brașov

— Fabricii metalurgice Sibiu, județul 
Sibiu

— întreprinderii de avioane Bacău, ju
dețul Bacău

— întreprinderii mecanice Timișoara, ju
dețul Timiș

— întreprinderii mecanice, armături și 
pompe Drobeta-Turnu Severin, județul Me
hedinți

— întreprinderii „Metrom" Brașov, ju
dețul Brașov

— întreprinderii „Eleetrotlmiș" Timișoa
ra, județul Timiș

■— întreprinderii de aparataj electric de 
instalații Tltti. județul Dimbovlța

— întreprinderii „Arădeanca" Arad, ju
dețul Arad

— Centralei industriale de echipamente 
de automatizări București

— întreprinderii Rafinăria „Orișana" Su- 
placu de Barcău. Județul Bihor

— întreprinderii de medicamente „Bio- 
farm" București

— Combinatului de articole tehnice din 
cauciuc Pitești, Județul Argeș

— întreprinderii Filatura de fire melană 
Botoșani, județul Botoșani

— întreprinderii de alumină Oradea, ju
dețul Bihor

— întreprinderii de piese de schimb șl 
utilaje pentru industria chimică Satu Mare, 
județul Satu Mare

— întreprinderii forestiere de exploatare 
si transport Bistrița, județul Blstrița-Nă- 
săud

— Combinatului de prelucrare a lemnului 
Oradea, județul Bihor

— întreprinderii de materiale de con
strucții Timișoara, județul Timiș

— întreprinderii de articole de sticlăria 
București

— întreprinderii textile „Firul Roșu" 
Tălmăciți. Județul Sibiu

— întreprinderii de articole de sport 
„Camping" Urzicenl. județul Ialomița

— întreprinderii textile Dumbrava Sibiu, 
județul Sibiu

— întreprinderii de tricotaje Roșiori de 
Vede, județul Teleorman

— întreprinderii de confecții Rimnicu Să
rat, județul Buzău

— întreprinderii de încălțăminte „Biho
reana" Marghita. județul Bihor

— întreprinderii „Antrefrig" București
— întreprinderii de industrializare a lap

telui Vîleea, județul Vilcea
— întreprinderii piscicole Călărași, jude

țul Călărași
— întreprinderii de morărit Și panificație 

Vilcea, județul Vilcea
— întreprinderii de ulei „Muntenia" 

București
— întreprinderii de vinuri șl șampanie 

„Zarea" București
— întreprinderii pentru producerea șl 

Industrializarea legumelor si fructelor 
Tecuci, județul Galați

— Centralei vlnificării. băuturilor dife
rite si produselor spirtoase București

— întreprinderii poligrafice „Banat" Ti
mișoara, județul Timiș

CONSTRUCȚII
„Ordinul Muncii" clasa I. 

pentru locul I:
— Centralei antrepriză generală pentru 

construcții industriale București
— întreprinderii antrepriză de construc

ții și montaje miniere Rovlnari, județul 
Gorj

— Trustului-antrepriză generală „Car- 
pați" București

— Trustului-antrepriză generală de con- 
strucții-montaj Argeș, județul Argeș

„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, 
pentru locul II :

— Trustului-antrepriză generală de con
strucții industriale Craiova

— Trustului-antrepriză generală de mon
taj utilaj chimic București

—- întreprinderii antrepriză de construcții 
montaj Vrancea, județul Vrancea

— Trustului-antrepriză generală de con
strucții montaj și reparații Brașov, județul 
Brașov

— întreprinderii pentru amenajarea com
plexă și exploatarea riului Dîmbovița 
București

„Ordinul Muncii" clasa a ÎH-a. 
pentru locul III :

— Trustului-antrepriză generală de lu
crări speciale si izolații tehnologice Bucu
rești

— Trustului-antrepriză general* de con
strucții montaj Bihor, județul Bihor

— Trustului-antrepriză generală de con
strucții montaj Mares, județul Mureș

— întreprinderii antrepriză Frigotehnica 
Bncurești

AGRICULTURĂ 
Șl SILVICULTURA

Unități din agricultura de stat și silvicultură 
„Ordinul Muncii" clasa I. 

pentru tocul I :
— întreprinderii agricole de stat Huși, 

județul Vaslui
— întreprinderii agricole de stat Studina,. 

județul Olt
— întreprinderii agricole de stat Prejmer, 

Județul Brașov
— Combinatului agroindustrial Timiș, 

județul Timiș
— Asociației economice cooperatiste și 

de stat sere Arad, judetirt Arad
— întreprinderii avicole de stat Bacău, 

județul Bacău
— Stațiunii pentru mecanizarea agricul

turii Ștefănești, Sectorul agricol Ilfov
— Inspectoratului silvic județean Suceava

„Ordinul Muncii**' clasa a H-a. 
pentru locul II :

— întreprinderii agricole de stat Mihail 
Kogălniceanu, județul Constanța

— întreprinderii agricole de stat Liebling, 
județul Timiș

— întreprinderii de sere „30 Decembrie", 
Sectorul agricol Ilfov

— întreprinderii de sere Oradea, județul 
Bihor

— întreprinderii agricole de stat Rimnicu 
Vilcea, județul Vîleea

— întreprinderii avicole de stat Focșani, 
Județul Vrancea

— Stațiunii pentru mecanizarea agricul
turii Mogoșeaia, Sectorul agricol Ilfov

— Inspectoratului silvic județean Vastul
— Inspectoratului silvic județean Sălaj

„Ordinul Muncii" clasa a III-a. 
pentru locul III:

— întreprinderii agricole de stat Jidvel, 
Județul Alba

— întreprinderii de sere Codlea. județul 
Brasov

— întreprinderii agricole de stat Sinan- 
drei, județul Timiș

— întreprinderii avicole de stat Suceava, 
județul Suceava

— Stațiunii pentru mecanizarea agricul
turii Valn lui Traian, județul Constanța

— Inspectoratului silvic județean Timiș
Unități cooperatiste din agricultură
Ordinul „Meritul Agricol" clasa I. 

pentru locul I r
— Cooperativei agricole de producție 

Scornicești, județul Olt
— Cooperativei agricole de producția 

Buedv, județul Prahova
— Cooperativei agricole de producție Bo- 

dești, Județul Neamț
— Unității agroindustriale Bacău, județul 

Bacău
— Cooperativei agricole de produetie 

„Ogorul" Pecica. județul Arad
— Cooperativei agricole de producție 

CiTlrea, județul Iași
— Cooperativei agricole de producție Ji

lava, Sectorul agricol Ilfov
— Cooperativei agricole de producție Pe- 

trești, județul Dîmbovița
— Asociației economice lntercooperatiste 

pentru creșterea păsărilor Uricani. Județul 
Iași

— Asociației economice lntercooperatiste 
pentru creșterea păsărilor Vaslui, județul 
Vaslui

— Asociației economice intercooperatiste 
Gălănești, Județul Suceava

— Asociației economice intercooperatiste 
pentru creșterea și ingrășarea bovinelor 
Scinteia, județul Ialomița

— Asociației economice intercooperatiste 
pomicole Isaccea. județul Tulcea

— Asociației economice intercooperatiste 
viticole Gănești. județul Mureș

— Consiliului unie agroindustrial de «ta* 
și cooperatist Scornicești. județul Olt

producție
producție
producție

de producție Pe-

Ordinul „Meritul Agricol" clasa a Il-a. 
pentru locul II :

— Cooperativei agricole de producție Cri- 
șana-Sintandrei. județul Bihor

— Cooperativei agricole de 
Berceni. Sectorul agricol Ilfov

— Cooperativei agricole de 
Gherghița, județul Prahova

— Cooperativei agricole de 
Palazu Mare, județul Constanta

— Unității agroindustriale Constanța, ju
dețul Constanta

— Cooperativei agricole de producție Mu
reșeni, județul Mureș

— Cooperativei agricole de producție 
Piatra Neamț. Județul Neamț

— Cooperativei agricole de producție Sin- 
martin, județul Harghita

— Cooperativei agricole de producție Te- 
polovățu Mare, județul Timiș

— Unității agroindustriale Timiș. Jude
țul Timiș

— Cooperativei agricole 
trești, județul Satu Mare
— Asociației economice 

pentru creșterea păsărilor 
Constanța

— Asociației economice .-----
pentru creșterea păsărilor Jebel. județul

— Consiliului unic agroindustrial de stat 
și cooperatist Dobreni, județul Neamț

— Consiliului unic agroindustrial -*- 
și cooperatist Valu lui Traian, 
Constanta

intercooperatiste 
Lumina, județul
Intercooperatîste

de stat 
județul

Ordinul „Meritul Agricol" clasa a IlI-a. 
pentru locul III :

— Unității agroindustriale Sfintu Gheor- 
ghe. județul Covasna

— Cooperativei agricole de producție Bo- 
■anci, județul Suceava

— Cooperativei agricole de producție 
Salonta, județul Bihor

— Cooperativei agricole de producție în
frățirea. Cluj-Napoca

— Asociației economice intercooperatiste 
pentru creșterea păsărilor Loloiasca. Jude
țul Prahova

— Asociației economice intercooperatiste 
pentru creșterea păsărilor Brădestî. Județul 
Dolj

— Asociației economice intercooperatiste 
pentru creșterea și ingrășarea porcilor Sal
cia, județul Teleorman

— Asociației economice Intercooperatiste 
viticole Mihai Viteazul, județul Constanța

— Asociației economice intercooperatiste 
pomicole Cotnari, județul Iași

— Consiliului unio agroindustrial de stat 
și cooperatist Lovrin, județul Timiș

— Consiliului unic agroindustrial de stat 
și cooperatist Vereștl. județul Suceava

TRANSPORTURI 
Șl TELECOMUNICAȚII

„Ordinul Muncii" clasa I. 
pentru locul I :

<— Regionalei de căi ferate Brașov
— Depoului de cale ferată Sibiu, județul 

Sibiu
— Stației de cale ferată Iași, județul Iași

— întreprinderii de transporturi auto 
Brăila, județul Brăila

— Companiei de transporturi aeriene 
„TAROM — Transporturile aeriene române" 
București

— Direcției județene de poștă și tele
comunicații Giurgiu

— Centralei mecanice de material rulant 
București

— întreprinderii de transporturi auto 
Brașov, județul Brașov (M.I.C.M.)

— întreprinderi) de transport specializat 
pentru agricultură Buzău, județul Buzău

„Ordinul Muncii" clasa a Il-a. 
pentru locul II :

— Regionalei de căi ferate București
— Depoului de cale ferată Dej-Triaj, ju

dețul' Cluj
— Stafiei de cale ferată Cluj-Napoca Est. 

județul Cluj
— întreprinderi! do transporturi auto 

Harghita
— întreprinderii de aviație utilitară 

Bueurești
— Direcției județene de poștă si tele

comunicații Bistrița-Năsăud
— întreprinderii de transporturi auto 

București (M.I.C.M.)
— întreprinderii de transport specializat 

pentru agricultură Vilcea. județul Vîtcea
„Ordinul Muncii" clasa a IIT-a. 

pentru locul III :
— Regionalei de căi ferate Craiova
— Depoului de cale ferată Timișoara, ju

dețul Timiș
— Stației de cale ferată Sibiu, județul 

Sibiu
— întreprinderii de transporturi auto DoU
— Administrației fluviale a Dunării de 

Jos Galați, județul Galați
— Direcției Județene de poștă si tele

comunicații Vîleea
— întreprinderii de transport auto 

pentru produse petroliere „FECO" București
— întreprinderii de transport specializat 

pentru agricultură Alexandria, județul Te
leorman

CIRCULAȚIA MĂRFURILOR
Titlul de „Erotr al Muncii Socialiste" 

următoarelor unități. care 4 ani consecutiv 
au ocupat locul I tn întrecerea socialistă :

— Oficiului național de turism „Carpați" 
Brașov, județul Brașov

— întreprinderii de turism, hoteluri si 
restaurante Bueurești

„Ordinul Muncii" clasa I. 
pentru locul I : ,

— întreprinderii comerciale de stat mixte 
Huși, județul Vaslui

— întreprinderii comerciale de stat pen
tru mărfuri textile. încălțăminte Arad, județul Arad

— întreprinderii comerțului cu ridicata 
pentru produse alimentare București

— întreprinderii de comerț exterior „Du
nărea" București

Organizației de control al mărfurilor 
„Romcontrol" București

— întreprinderii comerciale de stat pen
tru alimentația publică Tirgu Jiu. județul Gorj

— întreprinderii comerciale de stat pen
tru alimentația publică Satu Mare, județul Satu Mare

Uniunii județene a cooperativelor de 
producție, achiziții, desfacere a mărfurilor 
și de credit Neamț

— Cooperativei de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor Scornicești. județul

— Cooperativei de proctactie, achiziții și 
desfacere a mărfurilor Olănesti, județul

ctH economice de odihnă Sinaia, județul Prahovo
Oficiului județean de turism Neamț 

, J 5?“J;ra,Si tarism O.N.T. Litoral, județul Constanța
• întreprinderii județene pentru recupe- 

ra'Ț1a cli v.alorific»rea materialelor refolo- si ui le
— Bazei județene de aprovizionare teh- 

niee-materială Satu Mare
„Ordinul Muncii" clasa a TI-a 

pentru tocul II;
— întreprinderii comerciale de stat pen- 

Tă.rt,'lri țex‘ile* -ncălțăminte Constanța.județul Constanța
■— întreprinderii comerciale de stat pen

tru mărfuri alimentare Tîrgoviște. județul Dîmbovița
— întreprinderii comerțului en ridicata

“ărf"r> “’etalo-chimice Timișoara, județul Timiș
— întreprinderii comerciale de stat pen

tru alimentația publică Rimnicu Vilcea, 
județul Vilcea

— întreprinderii de comerț exterior „Ex- portlemn" Bueurești
— Uniunii județene a cooperativelor de 

producție, achiziții, desfacere a mărfurilor 
si de credit Giurgiu

— Cooperativei de producție, achiziții si 
desfacere a mărfurilor Sibiu, județul Sibiu 
, “JSt^P*3î<,ertl balneoclimaterice Serata, județul Mureș

— Oficiului Județean de turism Hune- cioara
*“ întreprinderii Județene pentru recupe- 

rarea^^valorlficarea materialelor refelosi-

— întreprinderii județene pentru recupe
rarea șl valorificarea materialelor refolosi- bile Teleorman

— Bazei județene de aprovizionare teh- 
nico-materială Vilcea

„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, 
pentru locul III :

— întreprinderii comerciale de stat mix
tă Caracal, județul Olt

— întreprinderii comerțului cu ridicata 
pentru mărfuri textile, încălțăminte Tirgu 
Mureș, Județul Mureș

— întreprinderii comerciale de stat pen
tru alimentația publică Bacău, județul Bacău

— întreprinderii de comerț exterior 
„Romtrans" București

— Uniunii județene a cooperativelor de 
producție, achiziții, desfacere a mărfurilor 
și de credit Cluj

— Cooperativei de producție, achiziții si 
desfacere a mărfurilor Arad, județul Arad

— Cooperativei de producție, achiziții si 
desfacere a mărfurilor Bascov, județul Argeș

— întreprinderii de hoteluri și restau
rante Mangalia, județul Constanta

— Oficiului județean de turism Prahova
— întreprinderii județene pentru recupe

rarea si valorificarea materialelor refolosi- 
bile Dîmbovița

— Bazei județene de aprovizionare teh- 
nico-materiaiă Sălaj

GOSPODĂRIA COMUNALA 
Șl PRESTĂRI DE SERVICII

Titlul da „Erou al Muncii Socialiste" în
treprinderii județene de transport local Ti
miș, care 4 ani consecutiv a ocupat locul I 
în întrecerea socialistă.

„Ordinul Murțcli" clasa I, 
pentru locul I :

— întreprinderii județene de gospodărie 
comunală și locativă Botoșani

— întreprinderii pentru administrarea clădirilor București
— întreprinderii de construcții, reparații 

și administrație locativă Colentina, Bucu
rești

— Uniunii județene a cooperativelor 
meșteșugărești Constanța

— Uniunii județene a cooperativelor
meșteșugărești Suceava

— Cooperativei „Petrodava" Piatra 
Neamț, județul Neamț

— Cooperativei „Instalatorul" București 
„Ordinul Muncii" clasa a Il-a.

pentru locul II :
— întreprinderii județene de gospodărie 

comunală și locativă Vaslui
— întreprinderii Județene de gospodărie 

comunală și locativă Vrancea
— întreprinderii de construcții, reparații 

și administrație locativă Timișoara, județul Timiș
— întreprinderii județene de transport local Vrancea
— Uniunii Județene a cooperativelor 

meșteșugărești Mehedinți
— Cooperativei „Stăruința" Craiova, județul Dolj
— Cooperativei „îmbrăcămintea" Con

stanța, județul Constanta
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, 

pentru locul III :
— întreprinderii județene de gospodărie 

comunală și loeativă Caraș-Severin
— întreprinderii de construcții, reparații 

și administrație locativă Foișor, București
— întreprinderii județene de transport local Constanța
— Uniunii cooperativelor meșteșugărești 

metal, chimie, lemn, construcții — Bueu
rești

— Cooperativei „Arta" Brașov, județul Brașov
— Cooperativei „Arta manuală" Focșani, 

județul Vrancea

INSTITUTE DE CERCETARE 
ȘTIINȚIFICĂ

Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" In
stitutului de cercetări chimice București, 
care 4 ani consecutiv a ocupat locul I in 
întrecerea socialistă
Ordinul „Meritul Științific" clasa a II-*, 

pentru locul II :
— Institutului de cercetări metalurgice 

București
— Institutului de cercetare științifică și 

inginerie tehnologică pentru electrotehnică 
București
Ordinul „Meritul Științific" clasa a III-a, 

pentru locul III :
— Institutului de fizică și inginerie nu

cleară București

INSTITUTE
DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, 

INGINERIE TEHNOLOGICĂ 
Șl PROIECTARE

Ordinul „Meritul Științific" clasa I. 
pentru locul I :

— Institutului de cercetare științifică si 
inginerie tehnologică pentru mașini-unelte 
București

Ordinul „Meritul Științific" clasa a Il-a, 
pentru locul II :

— Institutului de cercetări, inginerie teh
nologică și proiectări pentru minereuri 
neferoase Baia Mare

— Institutului de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru industria con
strucțiilor de mașini Bueurești
Ordinul „Meritul Științific" clasa a IlI-a, 

pentru tocul III :
— Institutului de reactor] nucleari ener

getici Pitești
— Institutului de cercetare Si proiectare 

pentru industria materialelor de construc
ții Bueurești

INSTITUTE DE PROIECTARE 
ALE MINISTERELOR

Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" 
Institutului pentru proiectări de secții 
și uzine metalurgice București, care 4 ani 
consecutiv a ocupat locul I in in trecerea 
socialistă

„Ordinul Muncii" clasa a II-*. 
pentru locul II :

— Institutului de studii șl proiectări 
pentru îmbunătățiri funciare București

— Institutului de inginerie tehnologică și 
proiectări pentru industria chimică Bucu
rești

„Ordinul Muncii" clasa a III-*, 
pentru locul III :

— Centrului de inginerie tehnologică ți 
proiectare pentru industria electrotehnică 
București

INSTITUTE DE PROIECTARE 
ALE CONSILIILOR POPULARE 

JUDEȚENE
„Ordinul Muncii" clasa I. 

pentru locul I :
— Institutului de cercetare si proiectare 

Pentru sistematizare locuințe si gospodărie 
comunală București

„Ordinul Muncii" clasa a Il-a. 
pentru locul II :

— Institutului de proiectări „Carpați" 
București

— Institutului de proiectare județean 
Timiș

„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a. 
pentru locul III :

— Institutului de cercetare și proiectare 
Județean Cluj

INSTITUTE Șl STAȚIUNI 
DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA, 

INGINERIE TEHNOLOGICĂ 
SI PRODUCȚIE 

DIN AGRICULTURĂ
„Ordinul Muncii" clasa I. 

pentru locul I :
— Institutului de cercetare și producție 

pentru pomicultură Pitești — Mârăcineni, 
județul Argeș

„Ordinul Muncii" clasa a II-*. 
pentru locul II :

— Institutului de cercetare Si producție 
pentru creșterea păsărilor și animalelor 
mici Balotești, Sectorul agricol Ilfov

„Ordinul Muncii" clasa a III-a. 
pentru locul III :

— Stațiunii de cercetare si producție pen
tru creșterea bovinelor Tirgu Mureș

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

cu prilejul primirii secretarilor cu probleme agrare ai Comitetelor 
Centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din unele țări socialiste(Urmare din pag. I) centrale, directorii tuturor întreprinderilor industriale, mulți președinți de cooperative, toți directorii întreprinderilor agricole de stat — practic toate cadrele de bază din economia noastră — și am discutat tocmai problemele legate de modul cum se realizează cel de-al 8-lea plan cincinal, avînd în vedere că ne aflăm la jumătatea lui. Au trecut, practic, doi ani si jumătate.Am analizat modul cum realizăm programele de modernizare și de dezvoltare în noile condiții ale construcției socialiste în țara noastră.Consultarea și schimbul de experiență — și pe plan national, și pe plan internațional — între statele socialiste reprezintă o necesitate de importanță deosebită pentru realizarea in bune condiții, de către fiecare partid, a hotăririlor congreselor și organelor lor de conducere, de înfăptuire a construcției socialiste.Acum este, s-ar putea spune, unanim acceptată teza — pe care făuritorii socialismului științific au afirmat-o întotdeauna — că socialismul se construiește în mod diferit de la o țară la alta, că nu există un șablon și nu se poate concepe ca, în realizarea construcției socialiste, să se neglijeze realitățile din diferite țări și diferite etape de dezvoltare.Tn ce privește problemele din agricultură. România a încheiat cu 25 de ani în urmă cooperativizarea. Am format, de asemenea, cu aproape 40 de anî în urmă, sectorul de stat în agricultură.De altfel, tocmai in aceste zile sa împlinesc 40 de ani de la naționalizarea principalelor mijloace de producție în România, care a marcat practic trecerea Ia făurirea socialismului. Acum am ajuns, în agricultură, la un stadiu de dezvoltare care necesită o perfecționare a organizării și conducerii ei pe baze superioare. Am obținut în producție rezultate bune. Noi le-am numit rezultate ale noii revoluții agrare. Am realizat producții de 8, 9 și chiar de 10 mii kg de griu și orz la hectar, nu pe loturi demonstrative, ci în sute de unități de stat și cooperative agricole. în unele județe întregi. Am obținut producții de porumb de peste 20 tone la hectar, nu pe loturi demonstrative, ci pe intreprinderi de stat, pe cooperative,- pe județe întregi. încă acum doi ani. spre exemplu, județul Olt, unde tovarășul Bărbulescu a fost prim- secretar județean, a primit titlul de ..Erou al Noii Revoluții Agrare" pentru producția obținută pe întregul județ, de 21 de tone de porumb știuleți la hectar. Anul trecut am avut rezultate mai bune și anul acesta ne-am propus să mergem mai departe pe această cale.Desigur, numai proprietatea socialistă de stat și cooperatistă în agricultură oferă cele mai bune condiții pentru aplicarea cuceririlor științei, ale tehnicii și a tot ce este necesar pentru o agricultură modernă, de înalt randament.Pornind de la aceasta, noi am stabilit, in ultimul timp, noi măsuri in direcția mai bunei organizări a întreprinderilor de stat, a cooperativelor agricole de producție, in direcția comasării acestora in unități mai mari, a perfecționării activității consiliilor , agroindustriale de coordonare a activității întreprinderilor de stat și cooperatiste pe o anumită zonă.Practic, un consiliu agroindustrial cuprinde cîteva cooperative și întreprinderi de stat, a căror suprafață se ridică între 35 000 și 40 000 de hectare. în acest cadru, avem în vedere o mai bună specializare a producției, realizarea unei mai bune folosiri a mijloacelor tehnice și a cuceririlor științei.Fără îndoială că numai marea proprietate în sine, deci numai in-

PRIMIREA SECRETARILOR CU PROBLEME AGRARE(Urmare din pag. I)
bru supleant al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului Munci
toresc Unit Polonez. Istvan Szabo, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, președintele Consiliului Na
țional al Cooperativelor Agricole de 
Producție. Viktor Petrovici Nikonov, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. Le Phouc Tho, 
secretar al C.C. al Partidului Comu
nist din Vietnam.

încheierea lucrărilor consfătuirii secretarilor cu probleme agrare ai Comitetelor Centrale 
ale partidelor comuniste și muncitorești din unele țări socialisteLa București a avut loc. în zilele de 1—2 iunie 1988, Consfătuirea secretarilor cu probleme agrare ai Comitetelor Centrale ale partidelor co- huniste și muncitorești din unele ari socialiste. La consfătuire au participat :— Din partea Partidului Comunist bulgar — tovarășul Vasil Țanov. se- Sretar al C.C. ;— Din partea Partidului Comunist din Cehoslovacia — tovarășul Fran- tișek Pitra. membru supleant al Prezidiului, secretar al C.C. ■— Din partea Partidului Comunist din Cuba — tovarășul Julian Rizo Alvarez, membru supleant al Biroului Politic, secretar al C.C. ;— Din partea Partidului Socialist Unit din Germania — tovarășul Werner Felfe. membru al Biroului Politic, secretar al C.C. ;— Din partea Partidului Popular Revoluționar Laoțian — tovarășul Thongsavath Khaykhamphithoune, membru al C.C.. prim-adjunct al șefului Secției internaționale ;— Din partea Partidului Popular Revoluționar Mongol — tovarășul Bugîn Dejid, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. ;— Din partea Partidului Muncitoresc Unit Polonez — tovarășul Zbig

treprinderile de stat sau cooperatiste, nu rezolvă problema agriculturii. Forma de proprietate este foarte importantă; dar fără aplicarea celor mai moderne cuceriri ale științei, a lucrărilor necesare, de ameliorare și de fertilizare, de creștere a potențialului productiv al pămîn- tului, nu se poate realiza o producție de înalt randament.Noi am făcut și facem încă eforturi mari în direcția irigațiilor. Am realizat aproape 40 la sută din irigarea suprafeței arabile și vrem să ajungem la circa 55—60 la sută în următorii 2—3 ani. Am realizat și efectuăm în continuare mari lucrări de- îmbunătățiri funciare, de ameliorare a solului sub diferite forme, pe milioane de hectare, cu tot complexul care asigură creșterea potențialului productiv.Ne-am propus să perfecționăm activitatea consiliilor agroindustriale încît să cuprindem întreaga agricultură în aceste consilii, inclusiv din zonele necooperativizate; să creăm noi ferme zootehnice, pomicole, viticole, să ameliorăm în comun pășunile și fînețele, pentru a asigura o îndrumare unitară în cadrul consiliilor agroindustriale, pe baze cooperatiste a întregii agriculturi.De altfel, aceasta reprezintă o necesitate legată și de faptul că realizăm un vast program de sistematizare teritorială a orașelor și satelor noastre, program început — este adevărat — de aproape 10 ani. in multe privințe, încă de acum 20 de ani, cînd am trecut la noua organizare teritorial-administrativă. Prin acest program avem în vedere formarea de comune teritorial-admi- nistrative mai puternice, care să asigure condiții de muncă și de viață cit mai bune pentru toți locuitorii. Avem în vedere să reducem numărul localităților mici cu aproape 50 la sută, in așa fel încît în următorii 5—10 ani să încheiem procesul de reorganizare modernă a comunelor și a localităților, creînd condiții mai bune pentru viata și activitatea economico-socială, pentru învățămînt. sănătate, pentru activitatea culturală, în vederea a- propierii condițiilor de viată si de muncă ale locuitorilor comunelor, satelor de cele ale oamenilor muncii din orașe. Aceasta constituie calea spre crearea unor condiții egale de muncă pentru toti cetățenii, pentru a asigura afirmarea principiilor socialiste și comuniste în toate domeniile.în acest cadru, avem în vedere si perfecționarea activității in agricultura noastră, în toate sectoarele de activitate. Baza — doresc să subliniez incă o dată — noi o considerăm proprietatea obștească, întreprinderile de stat, cooperativele agricole de producție, alte forme de cooperare în producție, sub o conducere unitară, teritorială a întregii activități.Pentru noi se pune problema să perfecționăm sistemul de retribuție actual în acord global, care s-a demonstrat că răspunde în mai bune condiții necesităților din tara noastră și asigură, în mod. corespunzător, atit cointeresarea materială, cit si creșterea producției si a veniturilor, ca rezultat al muncii.Desigur, problemele sint diferite de la o țară la alta — si fiecare partid le soluționează cum consideră că este mai bine. Dar indiferent de aceasta, noi considerăm că este necesar ca, și în domeniul agriculturii, să adoptăm o poziție fermă și să respingem propaganda cercurilor reacționare, imperialiste, care, dena- turind realitățile, falsificînd situația dintr-o țară sau alta, dezinformează opinia publică din țările respective și opinia publică mondială, ponegresc realizările din țările socialiste.Doresc să vă spun deschis ceea ce am arătat și la ședința comună de astăzi a organismelor noastre democratice că putem să privim cu deplină încredere perspectiva socialismului in țările noastre si in întreaga
Au luat parte tovarășii Vasile 

Bărbulescu, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Nicolae Giosan, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

tn numele participanților la con
sfătuire, tovarășul Werner Felfe a 
adresat calde mulțumiri pentru în
trevederea acordată, pentru condi
țiile asigurate bunei desfășurări a 
lucrărilor. In același timp, vorbito
rul a subliniat că întilhirea de la 
București a prilejuit un rodnic 
schimb de experiență și opinii in 
legătură cu înfăptuirea hotăririlor 
partidelor din țările socialiste’ pri- 

niew Michalek, membru supleant al Biroului Politic, secretar al C.C. ;— Din partea Partidului Comunist Român — tovarășul Vasile Bărbulescu, secretar al C.C. ;— Din partea Partidului Muncitoresc Socialist Ungar — tovarășul Istvan Szabo, membru al Biroului Politic al C.C., președintele Consiliului Național al Cooperativelor A- gricole de Producție ;— Din partea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice — tovarășul Viktor Petrovici Nikonov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. ;— Din partea Partidului Comunist din Vietnam — tovarășul Le Phouc Tho, secretar al C.C.La lucrări au luat parte, de asemenea, șefi și adjuncți de șefi de secție, alți activiști de la Comitetele Centrale ale partidelor reprezentate la consfătuire.în cadrul dezbaterilor s-a procedat la un larg schimb de păreri și de experiență în legătură cu activitatea desfășurată pentru înfăptuirea hotăririlor congreselor partidelor participante privind dezvoltarea intensivă a agriculturii, perfecționarea organizării și conducerii acestui important sector de activitate, extinderea continuă a conlucrării reciproc avantajoase. 

lume. Problemele foarte complexe, sociale, existente in țările capitaliste dezvoltate demonstrează, cu puterea realităților și a faptelor, că stările de lucruri din aceste state sint mult, mult mai grele si că ele nu au putut, secole de-a rîndul, să fie rezolvate în mod radical. Dimpotrivă, aceste probleme s-au complicat ; șomajul a crescut în unele țări ; 30 pină la 40 la sută si chiar mai mult din tineri nu au asigurate în nici un fel locuri de muncă. Lipsa de locuințe și alte și alte stări de lucruri demonstrează că orînduirea capitalistă nu a fost și nu este în stare să soluționeze radical problemele complexe ale oamenilor, ale omenirii. Desigur, capitalismul mai dispune de forță, mai obține rezultate, dar pe seama înrăutățirii condițiilor sociale si a asupririi a două treimi din omenire, din țările în curs de dezvoltare. Nu e un secret pentru nimeni, aceste realități fiind recunoscute de organismele oficiale, de institutele oficiale din țările capitaliste, inclusiv de multe organisme internaționale.Noi considerăm că este necesară o poziție fermă față de propaganda cercurilor reacționare imperialiste, o politică activă de promovare a concepțiilor socialismului științific, de demonstrare și in fapte — și teoretic, și practic — a superiorității socialismului, ca singura orînduire care poate asigura cu adevărat un viitor corespunzător întregii omeniri, un viitor liber, independent, de bunăstare și fericire !Dar să revenim la problemele ă- griculturii. Eu salut schimbul de experiență în aceste domenii. Cred că va trebui ca aceste consfătuiri să deschidă calea unei conlucrări mai active în munca concretă de dezvoltare a agriculturii, de. creștere a producției agricole, prin aplicarea celor mai noi cuceriri ale științei si tehnicii în toate domeniile.Cred că in acest domeniu facem încă puțin. Consfătuirile de acest fel au loc de mulți ani. Mai puțin s-a făcut însă în direcția unei mai largi colaborări în domeniul găsirii celor mai bune căi privind realizarea unor producții agricole care să se bazeze pe cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.Desigur, noi avem, cu o serie de țări, o colaborare bună sau poate, mai bine zis. anumite începuturi bune. Nu s-ar putea spune că. realmente. am ajuns în domeniul a- griculturii la o bună colaborare, deși am discutat cu unele țări reprezentate aici aceste probleme. Avem o serie de înțelegeri și programe comune in această direcție. Cu alte țări, mai îndepărtate, am făcut mai puțin — și consider că trebuie să ne gindim ca. in cadrul consfătuirilor și schimbului de experiență, să avem în vedere acest lucru.Aș dori să vă mulțumesc pentru urările ce le-ați adresat partidului, poporului nostru și să adresez, la rîndul meu, din partea conducerii partidului, a poporului nostru, a mea personal, cele mai bune urări de succes pentru partidele și pentru popoarele dumneavoastră. în toate domeniile de activitate șj. in primul rind. în domeniul agriculturii. avînd în vedere că agricultura rămîne și va fi intotdeauna o parte de importantă deosebită a dezvoltării economieo-sociale. a construcției cu succes a socialismului în țările noastre.Tn același timp, vă rog să transmiteți secretarilor generali si conducerii partidelor dumneavoastră salutul meu. al conducerii partidului nostru si cele mai bune urări de succes în întreaga activitate.Dumneavoastră vă doresc succes în activitatea ce o depuneți pentru a .asigura dezvoltarea fermă a agriculturii socialiste și obținerea unor producții bune — ca o parte hotă- rîtoare a dezvoltării socialismului și comunismului. (Vil aplauze).
vind dezvoltarea și modernizarea a- 
griculturii. intensificarea colaborării 
in acest domeniu de „activitate. In 
încheiere, au fost transmise parti
dului, întregului popor român urări 
de noi succese in îndeplinirea o- 
biectivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea al P.C.R.

Tn cadrul intîlnirii a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Cuvintarea a fost urmărită cu in
teres și subliniată cu aplauze.

în luările de cuvînt au fost subliniate locul important pe care il ocupă agricultura în economiile țărilor respective, rolul acestei ramuri de bază in valorificarea superioară a resurselor naturale. în îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației. precum și a industriei prelucrătoare, în asigurarea progresului eeonomico-social și ridicarea nivelului de trai al popoarelor lor.în lumina sarcinilor și orientărilor cuprinse în documentele adoptate de congresele partidelor reprezentate la consfătuire, participanții la dezbateri au înfățișat preocupările și acțiunile ce se întreprind in țările lor pentru folosirea cu eficientă a pămintului, dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale, intensificarea cercetării științifice si aplicarea rezultatelor acesteia în sectoarele agriculturii și industriei alimentare, promovarea largă a tehnologiilor avansate, corespunzătoare normelor ecologice, in vederea realizării unor producții vegetale și animaliere cît mai mari, potrivit planurilor stabilite în acest domeniu.Totodată, s-a efectuat un schimb de informații cu privire la perfecționarea stilului și metodelor muncii de partid din sectoarele agriculturii și industriei alimentare.

TURCIA

Expoziție omagială consacrată 
activității președintelui României

budapesta , Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Kăroly Grosz
ANKARA 2 (Agerpres). — In clă

direa Camerei de Comerț și Indus
trie din orașul turc Konya (600 000 
locuitori), sub auspiciile Universită
ții „Selcuk", a avut loc deschiderea 
expoziției de fotografii „Omagiu" de
dicată activității revoluționare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România. Expoziția înfățișează 
pe larg marile înfăptuiri obținute 
de poporul român in dezvoltarea 
economico-socială a țării, îndeo
sebi după Congresul al IX-lea al 
partidului. La deschiderea expoziției 
au participat M. Necati Cetinka- 
ya — guvernatorul provinciei Ko
nya, prof. dr. Halil Cin — recto-

Pentru amplificarea eforturilor io vederea 
transformării Balcanilor intr-o zonă 
liberă de arme nucleare și chimice

SOFIA 2 (Agerpres). — La Sofia s-au încheiat lucrările întîlnirii 
parlamentarilor din statele participante la Conferința., pentru securitate: și 
cooperare în Europa, consacrată transformării Balcanilor și a altor re
giuni ale Europei in zone libere de arme nucleare și chimice. /Delegația română a fost condusă de Marin Ivașcu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, președintele Grupului român din Uniunea interparlamentară. Participanții au procedat la un larg schimb de păreri în legătură cu modalitățile de intensificare a rolului parlamentarilor și al parlamentelor în edificarea securității, in dezvoltarea cooperării în Europa, îndeosebi în ceea ce privește conceptul de zone fără arme nucleare și chimice în Balcani și in alte regiuni ale continentului, modalitățile și căile concrete de acțiune menite să conducă la realizarea acestor obiective.înfățișînd poziția țării noastre, concepția și inițiativele tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, privind soluționarea justă și democratică a problemelor cardinale cu care se confruntă comunitatea internațională, reprezentantul român a relevat în mod deosebit considerentele președintelui Republicii în legătură cu imperativele actuale ale instaurării

MOSCOVA

încheierea întîlnirii la nivel înalt sovieto-americaneMOSCOVA 2 (Agerpres). — Președintele Statelor Unite ale Ameri- cii, Ronald Reagan, a părăsit joi Uniunea Sovietică. în cadrul ceremoniei oficiale prilejuite de încheierea celei de-a patra întîlniri la nivel înalt sovieto-americane, desfășurată la Kremlin, M. S. Gorba-
AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

VIZITĂ. Președintele Republicii Afganistan, Najibullah, va efectua o vizită oficială în Cuba, in prima jumătate a lunii iunie, la invitația primului secretar al C.C. al P.C. din Cuba, președintele Consiliului de Stat al Republicii Cuba. Fidel Castro Ruz.
LA BONN a fost semnat miercuri, intre guvernele R. F. Germania și R. P. S. Albania. acordul de cooperare economică, industrială și tehnică. Documentul prevede o creștere însemnată a obiectivelor de colaborare, ca și a schimburilor comerciale dintre cele două țări.
CONVORBIRI FRANCO—VEST- 

GERMANE. Președintele Franței, Franpois Mitterrand, și cancelarul R. F. Germania. Helmut Kohl, au avut o întrevedere in localitatea franceză Evian. In centrul discuțiilor s-a aflat pregătirea reuniunii la nivel inalt a C.E.E., din 27—28 iunie de la Hanovra, pre-, cum și a conferinței celor șapte state occidentale industrializate, de la Toronto.
CATASTROFA MINIERĂ. Ca urmare a unei explozii care s-a produs la mina de lignit Stolzenbach din apropiere de localitatea Borken

Reprezentanții partidelor frățești au dezbătut modul de desfășurare a realizării înțelegerilor referitoare la colaborarea tehnico-științifică și de producție, în special în domeniul bio- tehnologiei și ingineriei genetice, precum și în specializarea și cooperarea în producția de mașini și utilaje agricole, a mijloacelor de chimizare. A avut loc un schimb de opinii privind procesul de dezvoltare în continuare a noi forme de colaborare, a legăturilor directe între unități productive și de cercetare pe baza înțelegerilor guvernamentale dintre țările interesate, inclusiv organizarea de uniuni, întreprinderi și colective științifice comune.Participanții la consfătuire au subliniat importanța punerii cît mai depline în valoare a tuturor posibilităților, în vederea realizării Programului complex al progresului tehnico-științific al țărilor membre ale C.A.E.R. pînă în anul 2000, a altor programe și acorduri de lungă durată, unirii eforturilor în soluționarea problemelor privind dezvoltarea agriculturii.în același timp, a fost relevată utilitatea intensificării schimburilor de păreri și de experiență în agricultură, ca și în alte domenii de activitate, în probleme ale construcției 

rul Universității „Selauk". allte per
soane oficiale, un numeros public, 
cadre didactice și studenți, reprezen
tanți ai presei și radioteleviziunii 
turce. A fost prezent ambasadorul 
României la Ankara. In alocuțiunile 
rostite la deschiderea expoziției, 
guvernatorul provinciei și recto
rul Universității cai evocat pe 
larg personalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, relațiile de prie
tenie existente între poporul român 
și poporul turc, rolul' determinant al 
intilnirilor, convorbirilor și înțelege
rilor la cel mai înalt nivel pentru 
amplificarea acestor raporturi pe 
plan economic, științific, cultural și 
in alte domenii.

unui climat de înțelegere, colaborare și pace în Europa, ale înfăptuirii unor măsuri reale de dezarmare, in primul rind nucleară, pe continent și în întreaga lume. în acest cadru, a fost evidențiată contribuția activă a țării noastre la elaborarea și promovarea conceptului 1 privind transformarea Balcanilor îrrtr-o zonă a păcii și colaborării, fără arme nucleare și chimice, fără base și trupe militare străine, ca parte integrantă a procesului edificării securității și cooperării în Europa.Relevînd necesitatea șl, actualitatea realizării Ia București a unei conferințe la nivel inalt a pârilor balcanice, reprezentantul român s-a pronunțat pentru amplificarea eforturilor și pe plan parlamentar în vederea înfăptuirii de noi pași în direcția întăririi păcii, a bunei vecinătăți, a încrederii între stateile din regiune. A fost reafirmat sprijinul României pentru crearea de tone denucleari- zate și fără arme chimice și în alte regiuni ale Europei.

ciov. secretar general al C.C. al P.C.U.S.. și R. Reagan, președinteleS.U.A., au rostit alocuțiuni. Ei și-au exprimat încrederea că rezultatele întilnirii vor ridica' pe o nouă treaptă relațiile dintre cele două țări.

(landul vest-gierman Heissa), 57 de mineri au fost blocați intr-o galerie aflată la o adincime de 100 metri, informează agenția D.P.A. Pînă joi seara fuseseră scoase la suprafață corpurile neînsuflețite a 31 de mineri.
S.UA. AU EFECTUAT O NOUA 

EXPLOZIE NUCLEARA subterană la 2 iunie, la poligonul din deșertul Nevada, transmite agenția T.A.S.S., citind un purtător de cuvînt al Ministerului american al Energiei. Experiența a fost cea de-a cincea realizată de Statele Unite în a- cest an.
DECES. A încetat din viață, în vîrstă de 64 de ani, regizorul și actorul indian de cinema, Raj Kapoor. El este cunoscut publicului grație creațiilor din filmul „Vagabondul" și alte cunoscute pelicule ale cinematografiei indiene.
ALEGERE. Terry Merryshow-a fost ales în fruntea Mișcării Patriotice „Maurice Bishop", creată in Grenada, după intervenția armată a S.U.A. din 1983, de către partizanii conducătorului revoluției din această țară. El l-a înlocuit în funcția de lider al partidului pe K.l Radix.

socialiste în general, apreciindu-se că acestea vor conduce la o mai bună cunoaștere a realizărilor obținute în edificarea noii orînduiri, la întărirea prieteniei, a solidarității și colaborării dintre partidele, țările și popoarele noastre, a colaborării cu țările în curs de dezvoltare, cu foate popoarele lumii, în interesul reciproc, al cauzei socialismului și păcii. S-a subliniat legătura organică dintre lupta pentru pace și eforturile pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.în timpul desfășurării consfătuirii conducătorii delegațiilor participante au fost primiți de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Lucrările consfătuirii s-au desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de lucru, în spiritul prieteniei și înțelegerii reciproce.Participanții la consfătuire au vizitat Institutul central de cercetări și inginerie tehnologică pentru mașini și utilaje agricole si Institutul central de cercetări pentru cereale sl plante tehnice Fundulea. au purtat convorbiri cu specialiști români pe probleme de interes reciproc.

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise secretarului general ăl Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare. Kăroly Grosz, un salut tovărășesc si urări de succes în activitatea de edificate a socialismului în Ungaria.Mulțumind, tovarășul Kăroly Grosz a rugat să se transmită
Consfătuire a secretarilor cu probleme economice 
ai Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste 
si muncitorești din țările membre ale C.A.LR.« » *în zilele de 1—2 iunie 1988 a avut loc la Budapesta o consfătuire a secretarilor cu probleme economice ai Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste si muncitorești din țările membre ale C.A.E.R. Din partea Partidului Comunist Român a participat tovarășul Ion Radu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Participanții la consfătuire au e- fectuat un schimb de experiență privind activitatea desfășurată pentru înfăptuirea hotăririlor partidelor lor în domeniul dezvoltării științei și tehnicii și au discutat principalele aspecte referitoare la realizarea Programului complex al progresului tehnico-științific al țărilor membre ale C.A.E.R. si la concepția colectivă a diviziunii internaționale socialiste a muncii. în curs de elaborare. A avut loc. de asemenea, un schimb de păreri în legătură cu unele probleme actuale ale colaborării reciproce și integrării economice socialiste.Participanții la consfătuire au informat despre rezultatele si preocupările actuale în domeniul dezvoltării științei și tehnicii în țările lor, despre atenția deosebită acordată introducerii în economia națională a celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-stiințifice.Secretarii Comitetelor Centrale ale partidelor participante la consfătuire au arătat că în îndeplinirea obiectivelor Programului complex al progresului tehnico-științific al țărilor membre ale C.A.E.R. au fost obținute primele rezultate, care sînt in curs de asimilare în producție. Totodată. s-a menționat că rezultatele practice ale activității desfășurate sint încă insuficiente, că mai există rămîneri în urmă în unele direcții prioritare ale programului. S-a subliniat necesitatea creșterii eficientei colaborării în domeniul științei și tehnicii.în cadrul consfătuirii s-a menționat că elaborarea în cadrul C.A.E.R. a concepției colective a diviziunii internaționale socialiste a muncii vizează asigurarea trecerii în perspectivă la un nivel calitativ nou al colaborării, păstrîndu-se formele de relații care si-au dovedit viabilitatea, punîndu-se pe prim-plan criteriile de eficientă.

LUCRĂRILE SESIUNII SPECIALE A ADUNĂRII GENERALE 
A O.N.U. CONSACRATE DEZARMĂRIINAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). — Luind cuvintul în cadrul dezbaterilor celei de-a treia sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrate dezarmării, președintele Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe, a relevat necesitatea urgentă a renunțării la uriașele arsenale militare existente in lume. în primul rind nucleare. Totodată, el a apreciat că la procesul de realizare a dezarmării trebuie să participe toate țările, deoarece securitatea mondială nu poate fi asigurată de una, două sau un grup restrins de națiuni ori cit de mari ar fi ele.

Primul ministru al Japoniei, No- boru Țakeshita. a subliniat importanța pe care țara sa o acordă încheierii unui tratat privind interzicerea totală a experiențelor nucleare în scopuri militare si a exprimat speranța că negocierile în această problemă se vor încheia cit mai cutin d cu succes.
Primul ministru al Suediei, Ingvar Carisson. a declarat că dezarmarea nucleară constituie un obiectiv pe care îl doresc toate popoarele si că puterile nucleare trebuie să tină seama de această năzuință. El s-a pronunțat pentru un sistem multilateral integrat de verificare si pentru asumarea de către O.N.U. a sarcinilor de verificare în procesul dezarmării.Lumea actuală mu va putea cunoaște o pace sau o destindere reale atîta timp rit se mențin armamentele nucleare— a declarat președin

tele Argentinei. Râul Alfonsin. Șeful statului argentinian a criticat uriașa irosite de resurse economice ge-
Necesitatea revizuirii actualului sistem de relați? 

economice internaționaleABIDJAN 2 (Agerpres). — La A- bidjan s-au deschis lucrările celei de-a 24-a adunări anuale a Băncii Africane de Dezvoltare (B.A.D.). consacrată analizării problemei datoriei externe a statelor africane, care este evaluată în prezent la 218 miliarde dolari. La lucrări participă delegați din 50 de state africane și 25 de țări de pe alte continente.Deschizînd lucrările, președintele consiliului directorilor al băncii.
Nicaragua se pronunță pentru un dialog 

direct cu S.U.A.MANAGUA 2 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Managua, ministrul nicaraguan al relațiilor externe. Miguel d’Escoto, s-a pronunțat pentru un dialog direct cu S.U.A.. in vederea depășirii tuturor problemelor în suspensie din relațiile bilaterale si pentru a se realiza progrese în negocierile cu forțele ..contras" — transmite agenția I.P.S. El a precizat 

tovarășului Nicolae Ceaușescu salutul cordial si urările sale de succes în activitatea defăsurată în fruntea partidului si statului român.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către secretarul general al P.M.S.U. a tovarășului Ion Radu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., si a celorlalți participant! la Consfătuirea secretarilor cu probleme economice ai Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din țările membre ale C.A.E.R. desfășurată la Budapesta.

S-a exprimat părerea că. în cursul dezvoltării si adîncirii colaborării reciproce, a cooperării si specializării în producție, este important să se pornească de la potențialele economice și tehnico-științifice create in fiecare țară, de la necesitatea folosirii cît mai eficiente a resurselor materiale și de muncă, a capacităților de producție.Participanții la întîlnlre sl-au exprimat părerea că realizarea concepției, îndeosebi pe baza programelor și convențiilor privind specializarea și cooperarea în producție pe probleme concrete de interes reciproc, vă contribui la crearea condițiilor necesare pentru creșterea stabilă, a potențialelor economice ale țărilor membre ale C.A.E.R., la lărgirea posibilităților de export și consolidarea pozițiilor lor în economia mondială.Reprezentanții partidelor participante la consfătuire au menționat, totodată, necesitatea studierii intr-un timp cît mai scurt și convenirii unor acțiuni concrete privind perfecționarea, pe etape, a colaborării reciproce.De asemenea. în cadrul consfâi rîi s-a efectuat un schimb de păi privind perfecționarea în etape a formării preturilor, precum și a instrumentelor valutar-financiăre si a altor instrumente de colaborare între țările membre ale C.A.E.R.Participanții la consfătuire au reafirmat hotărîrea țărilor lor de a dezvolta și in viitor, pe baza egalității în drepturi și a avantajului reciproc, relațiile economice și tehnico-științi- fioe cu toate statele socialiste, cu tării© în curs de dezvoltare, cu celelalte state, indiferent de sistemul lor social.în cursul întîlnirii a fost menționată importanța apropiatei stabiliri de relații oficiale intre Consiliul de Ajutor Economic Reciproc si Comunitatea Economică Europeană.A fost reafirmată necesitatea imperioasă a soluționării problemelor subdezvoltării — inclusiv a datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare — si instaurării unei noi ordini economice internaționale pe o bază echitabilă si democratică.Consfătuirea s-a desfășurat Intr-o atmosferă tovărășească, de lucru. în spiritul prieteniei și înțelegerii reciproce.

nerată de înarmare, arătînd că investițiile în domeniul militar au a- juns la peste 5 la sută din valoarea produsului mondial brut, ceea ce reprezintă o sumă de peste 25 de ori mai mare decît ajutorul acordat de statele industrializate țărilor în curs de dezvoltare.
Ministrul afacerilor externe al Ecuadorului, Rafael Garcia Velasco, a declarat că tară sa se pronunță pentru o dezarmare generală si completă. ..Pentru a fi eficientă, dezarmarea trebuie să fie universală", a spus el. Arătînd că omenirea a acumulat mijloace de distrugere în masă de o forță colosală, vorbitorul a subliniat necesitatea încetării experiențelor nucleare, care provoacă mari daune mediului ambiant.
Ministrul afacerilor externe al Greciei. Karolos Papoulias. a propus, în numele celor sase țări de Pe cinci continente care au lansat inițiativa de pace, ca în cadrul O.N.U. să se realizeze un sistem cuprinzător de verificare si supraveghere a înfăptuirii acordurilor în problemele dezarmării. Sistemul propus va consta din verificarea procesului de distrugere a armelor nucleare, a armelor chimice si a acordurilor privind interzicerea experiențelor nucleare — a arătat ministrul grec.
Ministrul de externe al Olandei, Hans van den Broeck, a propus constituirea la O.N.U. a unui grup permanent de expert! pentru armele chimice. El a declarat că tara sa este gata să găzduiască instituțiile care ar urma să fie create dacă negocierile de la Geneva privind interzicerea totală a armelor chimice se vor încheia cu succes.

Mahmoud Salah Ed-Dîn Hamed, a subliniat necesitatea revizuirii actualului sistem de relații economice internaționale defavorabil intereselor țărilor în curs, de dezvoltare. Arăți nd că In 1986 deficitul comercial al statelor africane a fost de 15,6 miliarde dolari, iar în 1987 de 14,8 miliarde. el a chemat statele industrializate să sprijine țările africane în depășirea dificultăților lor economice.
că negocierile desfășurate zilele trecute la Managua cu conducerea „contras" nu s-au putut solda cu vreun rezultat. ..deoarece aceasta nu a fost autorizată să semneze vreun acord cu guvernul sandinist". ceea ce a determinat părțile să convină o nouă rundă, pentru perioada 7—9 iunie, tot în capitala Nicaraguet.
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