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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ieri s-a încheiat

ȘEDINȚA COMUNA A CONSILIULUI NATIONAL AL UAMENILOR MUNCII 
SI A CONSILIULUI NATIONAL AL AGRICULTURII

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general ol 
Partidului Comunist Roman, președintele Republicii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului National al Oamenilor Muncii, au continuat, vineri, 
3 iunie, lucrările ședinței comune a Consiliului Național al Oamenilor Muncii 
și Consiliului Național al Agriculturii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost întim- 
pinați, la sosirea în sală, cu multă însuflețire și entuziasm de miile de 
participanți.

CUVÎNTARE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,

Ședința comună a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii și a 
Consiliului Național al Agriculturii
— inalt forum democratic al oa
menilor muncii din patria noastră
— se încheie într-o deplina 
unanimitate și cu hotărîrea fermă 
de a înfăptui neabătut planul pe 
acest an și pe întregul cincinal, 
programele de modernizare și or
ganizare, de normare economico- 
financiară și a celorlalte programe 
care asigură înaintarea fermă a 
patriei noastre spre realizarea 
obiectivelor strategice de ridicare 
a României pe noi culmi de pro
gres și civilizație. (Aplauze puter
nice).

Dezbaterile în plen și pe secțiuni
— la care au luat cuvintul 409 
tovarăși — s-au desfășurat într-un 
spirit de înaltă responsabilitate, de 
critică și autocritică revoluționară, 
ceea ce ne dă garanția că atît 
concluziile la care s-a ajuns, cît și 
măsurile stabilite se vor reflecta 
în mod corespunzător în activitatea 
tuturor consiliilor de conducere, a 
tuturor colectivelor de oameni ai 
muncii, în îndeplinirea în mai 
bune condiții a tuturor sarcinilor 
pe acest an și pe întregul cincinal. 
(Aplauze și urale puternice).

Numărul mare de tovarăși care 
au luat cuvintul, propunerile nu
meroase care au fost formulate — 
și care urmează să fie analizate de 
organele centrale și să primească 
în cel mai scurt timp răspunsurile 
care sînt așteptate — fac ca, de 
fapt, ședința comună a celor două 
consilii să se transforme într-o 
puternică manifestare a democra
tismului orînduirii noastre socia
liste, care asigură participarea 
activă a tuturor oamenilor muncii, 
a întregului nostru popor la 
elaborarea politicii interne și ex
terne, la înfăptuirea acestei poli
tici, ca o condiție a înaintării 
ferme a României pe calea so
cialismului și comunismului. 
(Uralc și aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“).

Se poate afirma că discuțiile 
despre rezultatele activității din 
prima jumătate a cincinalului au 
evidențiat cu putere atît rezultate
le obținute, dar mai cu seamă 
faptul că dispunem, în toate sec
toarele economico-sociale, de tot 
ce este necesar pentru îndeplinirea 
planului cincinal, a programelor 
generale și pe ramuri și subramuri, 
că societatea noastră socialistă 
dispune de o puternică bază teh- 
nîco-materială care ne asigură 

realizarea în cele mai bune con
diții a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului și ale Con
ferinței Naționale. (Aplauze și 
urale puternice).

S-a subliniat de către toți to
varășii care au luat cuvintul — și 
se poate spune că trebuie să 
reținem aceasta ca o concluzie 
generală — că planurile și progra
mele sînt în strînsă concordanță 
atît cu necesitățile, cît și cu posi 
bilitățile tehnico-materiale, cu 
capacitatea creatoare a oamenilor 
muncii, a întregului nostru popor. 
(Aplauze puternice, prelungite).

în același timp, pe drept cuvînt 
s-a evidențiat că, în toate ramu
rile, dispunem practic de mari re
zerve, de mari capacități de pro
ducție nefolosite suficient, că 
avem mari rezerve pentru obține
rea în a doua parte a cincinalului 
a unor reduceri mai substanțiale 
a consumurilor materiale, energe
tice, a cheltuielilor de producție in 
general, pentru creșterea produc
tivității muncii și, pe această cale, 
sporirea mai puternică a avuției 
naționale, a venitului național — 
singura sursă pentru a asigura 
atît fondurile de dezvoltare în 
continuare a patriei noastre, cît și 
fondurile necesare ridicării nivelu
lui de trai material și spiritual al 
poporului. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Este deci necesar să ne întoar
cem la locurile noastre de muncă 
cu hotărîrea fermă de a organiza 
mai bine activitatea de realizare 
a planului și a programelor in 
toate sectoarele. Trebuie să se 
dezvolte și mai puternic spiritul 
de răspundere revoluționar — in 
muncă, în acțiune — să se întă
rească ordinea, disciplina în toate 
sectoarele de activitate. Dar, in 
strînsă legătură cu aceasta, este 
necesar să se acționeze cu mai 
mult entuziasm, cu mai multă în
credere în forțele proprii, în for
țele clasei muncitoare, ale țărăni
mii, intelectualității, ale întregului 
nostru popor Nu trebuie să subes
timăm spiritul revoluționar de 
muncă, de exigentă dar și de en
tuziasm, care poate, într-adevăr, 
să miște din loc și munții — ca să 
spun așa. Trebuie să transformăm 
întreaga noastră activitate, a în
tregului nostru popor, începînd cu 
partidul, într-o activitate energi
că, entuziastă, în slujba poporului, 
a socialismului, a bunăstării între
gii națiuni ! (Aplauze și ura
le puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !", 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Doresc să subliniez încă o dată
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Dezbaterile în plen ale ședin
ței comune s-au desfășurat in 
lumina importantelor idei, ori
entări și sarcini- cuprinse in 
ampla eiptmere prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu îfl 
deschiderea lucrărilor acestui 
larg si. reprezentativ forum de
mocratic.

necesitatea perfecționării activită
ții de conducere, de planificare și 
de bună funcționare a organelor 
de stat și a tuturor organelor și 
organismelor democrației muncito- 
rești-revoluționare. în acest cadru, 
trebuie să luăm cele mai ferme 
măsuri pentru îmbunătățirea acti
vității și creșterea răspunderii 
centralelor și întreprinderilor, a 
consiliilor lor de conducere, a tu
turor colectivelor de oameni ai 
muncii.

Se poate spune că hotărîtor pen
tru activitatea noastră viitoare în 
toate domeniile este felul in care 
centralele și întreprinderile — 
care trebuie, să-și desfășoare în
treaga muncă pe principiile auto- 
conducerii, autogestiunii și auto
finanțării — își vor îndeplini în 
mod corespunzător rolul important 
pe care-1 au ca unități de bază ale 
întregii noastre activități. Aceasta 
este valabil și pentru industrie, și 
pentru agricultură, pentru toate 
sectoarele economico-sociale, pen
tru activitatea generală a patriei 
noastre.

Am dezbătut multe probleme, 
între care și o serie de probleme 
cu caracter general. Consider că 
dezbaterile din aceste zile au scos 
în evidență o mai bună înțelegere, 
de către toți participanții, a pro
blemelor care se pun astăzi în 
dezvoltarea societății socialiste ro
mânești — și această înțelegere 
mai bună constituie o garanție a 
faptului că fiecare om al'muncii, 
toate organele noastre de partid și 
de stat, organismele democratice, 
economico-sociale vor acționa mai 
bine pornind de la înțelegerea ne
cesităților obiective ale dezvoltă
rii societății noastre socialiste in 
noua etapă în care ne aflăm. 
Aceasta înseamnă că s-a realizat 
o anumită creștere, o ridicare a 
nivelului general de cunoștințe e- 
conomice, politice, ideologice, că 
am început să obținem rezultate.

Dar sîntem numai la început. 
Subliniez acest lucru pentru că ri
dicarea nivelului general, nu nu
mai tehnic și științific, dar și de 
cunoștințe generale, teoretice, con
stituie un factor de importanță 
deosebită al făuririi socialismului 
și comunismului. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite).

Acum este necesar să plecăm de 
la această ședință comună, de la 
acest înalt forum democratic cu 
hotărîrea fermă de a îndeplini în 
cele mai bune condiții planul de 
producție în industrie, exportul, 
de a obține creșterea eficienței e- 
conomice și realizarea tuturor ce
lorlalți indicatori, de a face totul

Pe marginea problemelor în
scrise pe ordinea de zi au luat 
cuvintul tovarășii Minai Marina, 

■m inirsecretar âl Comi tetului ju
dețean Constanta al P.C.R.. Ma
rin Enache. președintele consi
liului de conducere al Ministe
rului Industriei Metalurgice. 
Magdalena Filipaș. președintele

pentru a încheia acest an cu re
zultate cît mai bune și de a asi
gura înfăptuirea întregului cinci
nal. conform planului și progra
melor de modernizare, de eficien
tă economică. (Aplauze puternice, 
prelungite).

în agricultură trebuie, de ase
menea, să se pornească cu hotărî
rea de a aplica toate măsurile sta
bilite în direcția mai bunei orga
nizări și creșterii eficienței econo
mice. dar să se pună accentul 
imediat pe trecerea cu toate for
țele la strîngerea recoltei de vară, 
care, în general, se prezintă bine, 
după cum au raportat aici tova
rășii care au luat cuvintul. Să 
strîngem producția de vară fără 
pierderi, s-o depozităm în mod co
respunzător. De asemenea, să rea
lizăm la timp lucrările de întreți
nere la culturile prășitoare, pen
tru a asigura obținerea unei re
colte bune și la acestea.

în general, culturile sînt bune și 
sînt toate condițiile ca recolta de 
cereale, pe ansamblu, să fie mai 
bună decit acum un an.

Să efectuăm, de asemenea, toa
te lucrările în zootehnie și în toa
te celelalte sectoare de activitate. 
Să,facem în așa fel ca și în indus
trie, și în agricultură, și în cele
lalte sectoare să obținem în anul 
acesta cele mai bune rezultate, 
cele mai bune producții ! Aceasta 
va fi, de altfel, dovada cea mai 
elocventă a faptului că ședința co
mună a celor două consilii s-a în
cheiat cu rezultate bune și își de
monstrează eficacitatea ! (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se 
scandează indelung „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mindria !“).

La lucrările înaltului forum de
mocratic participă cadrele de bază 
din toate sectoarele economico-so- 
ciale — cele care poartă răspun
derea directă a bunei funcționări 
a organismelor democrației mun- 
citorești-revoluționare, a bunei 
desfășurări a activității din toate 
întreprinderile. De voi, dragi to
varăși, depinde felul cum se va 
acționa în următoarele luni și în 
anii următori pentru a asigura în
deplinirea în cele mai bune con
diții a tot ceea ce am stabilit în 
aceste zile, a hotărîrilor de partid, 
a legilor țării. Am convingerea că 
toți veți pleca cu hotărîrea fermă 
și veți face totul pentru a răspun
de încrederii partidului și poporu
lui ! (Urale și aplauze puter
nice, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu și poporul!“).

• Munca noastră în 
strînsă legătură cu 
bunăstarea noastră

In pagina a V-a

• O concepție realistă, 
umanistă privind de
zarmarea și făurirea 
unei lumi a păcii

In pagina a Vl-a

consiliului oamenilor muncii de 
la Centrala industriei de con
fecții și tricotaje București, 
Gheorghe Ene. .organizator de 
partid, președintele Consiliului 
unic agroindustrial de stat și 
cooperatist Frăsinet. judelui

(Continuare in pag. a Il-a)

De la tribuna acestui înalt fo
rum democratic adresez oamenilor 
muncii din toate sectoarele — co
operatorilor, întregii țârănimî — 
chemarea de a acționa cu întreaga 
răspundere pentru înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor Congresu
lui al XIII-lea și ale Conferinței 
Naționale, pentru a asigura ca, 
prin munca lor unită,. a întregu
lui popor, să ridicăm patria noas
tră la un nivel tot mai înalt de 
dezvoltare economico-socială, de 
civilizație, să asigurăm bunăstarea 
poporului, întărirea necontenită a 
independentei și suveranității 
României ! (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul „Ceaușescu — 
România, stima noastră și min
dria !“).

Să nu uităm nici un moment că 
de activitatea tuturor oamenilor 
muncii, a întregului popor, sub 
conducerea partidului, depinde 
realizarea programelor care asigu
ră prezentul minunat al poporului 
nostru, care prefigurează și creea
ză condiții pentru viitorul lumi
nos, de aur, al națiunii noastre. 
Să facem totul pentru a servi pre
zentul, pentru a asigura viitorul 
patriei noastre independente și 
libere în societatea comunistă 1 
(Aplauze și uralc puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. „Ceaușescu și po
porul !“).

In același timp, să avem ferma 
convingere că, realizind progra
mele noastre de dezvoltare, ne 
aducem contribuția generală la 
cauza socialismului, la cauza păcii, 
la prietenia între toate națiunile 
lumii ! (Aplauze și urale puterni
ce, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — pace !“).

Urez tuturor celor prezenți la 
acest forum democratic, tuturor 
oamenilor muncii, întregului nos
tru popor cele mai mari succese 
și realizări în toate domeniile ! 
Multă sănătate și fericire 1 (Urale 
și aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează indelung „Ceaușescu
— P.C.R. „Ceaușescu și po
porul „Ceaușescu — România, 
stima noastră și mindria !", 
„Ceaușescu — pace !“. Intr-o at
mosferă de puternic entuziasm și 
strinsă unitate, toți cei prezenți 
in sală se ridică in picioare și ova
ționează indelung, minute in șir, 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul general al parti
dului. președintele Republicii, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU).

0 nouă și elocventă expresie 
a politicii partidului - 
majorarea retribuțiilor 
personalului muncitor

Oamenii muncii de pe Întreg cu
prinsul țării au luat cunoștință cu 
deosebit interes și profundă satis
facție de măsurile privind majora
rea retribuțiilor personalului mun
citor în anii 1988-1989, elaborate pe 
baza indicațiilor și orientărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și in 
conformitate cu hotăririle Congre
sului al XIII-lea și Conferinței Na
ționale ale P.C.R. Examinate și a- 
probate in ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. din 
1 iunie a.c„ dezbătute si adoptate 
In ședința comună a Consiliului Na
tional al Oamenilor Muncii și Con
siliului National al Agriculturii, a- 
ceste măsuri se oonstituie într-o 
acțiune de mare însemnătate politi
că și socială, reprezentind o nouă 
și elocventă expresie a politicii con
secvente a partidului nostru consa
crate bunăstării tuturor oamenilor 
muncii, ridicării continue a nivelu
lui de trai material și spiritual al 
intregului popor.

Cu deosebire se cuvine relevat, 
așa cum a subliniat secretarul ge
neral al partidului în expunerea 
prezentată la ședința comună a Con
siliului National al Oamenilor Mun
cii și Consiliului Național al Agri
culturii. că măsurile de majorare a 
retribuției. creșter;ea generală a ni
velului de trai reflectă pregnant 
forța, vigoarea și vitalitatea econo
miei noastre naționale, efectele să
nătoase pe care le generează in 
timp politica științifică a parti
dului nostru — de mare răs
pundere pentru destinele progre
sului necontenit și multilateral al 
țării — de alocare a unei părți im
portante din venitul național pen
tru fondul de dezvoltare. Tocmai 
această chibzuință, acest înalt spirit 
de răspundere pentru a asigura dez
voltarea puternică a bazei tehnico- 
materiale. a forțelor de producție șl 
înaintarea rapidă a patriei pe calea 
progresului economico-social permit 
ca în prezent — cînd viata econo
mică internațională traversează îm
prejurări complexe, cind alte țări 
caută soluții de dinamizare econo
mică, iar nu în puține state se 
ivesc tot mai multe probleme legate 
atît de nivelul de viată, cît și de 
șansa elementară, de dreptul fun
damental de a munci — în Româ
nia să fie promovate măsuri atît de 
largi de majorare a retribuției per
sonalului muncitor.

Este cît se poate de evident pen
tru oricine că. realmente, este vorba 
de o majorare de largă, de foarte 
largă cuprindere. încă din prima 
etapă de aplicare — august-octom- 
brie a.c. — de creșterea retribuției 
minime la 2 000 lei lunar vor be
neficia circa 2,5 milioane de oameni 
ai muncii, îndeosebi tineri aflați in 
primii ani de activitate. In lunile 
noiembrie și decembrie, majorarea 
va cuprinde și pe cei peste 1,8 mi
lioane de oameni ai muncii cu re
tribuții de Șină la 2 250 iei lunar. 
■Practic, pina la sfirșiltil anului în 
curs vor beneficia de majorarea re
tribuției circa 4,3 milioane de oa
meni ai muncii. De bună seamă, 
sporirea mai accentuată a retribu
ției personalului muncitor cu veni
turi mai mici ilustrează in mod con
vingător preocuparea statornică a 
partidului și statului nostru de a a- 
sigura condiții mereu mai bune de 
viață tuturor oamenilor muncii, in 
strînsă concordantă cu principiile 
eticii și echității care definesc socie
tatea noastră.

Noua acțiune de majorare a retri
buțiilor va continua să se desfășoa
re îh mod eșalonat, în cursul anu
lui viitor, pe ramuri și sectoare de 
activitate, cuprinzînd celelalte ca
tegorii de personal muncitor, cu re
tribuții tarifare mai mari de 2 250 
lei ' lunar, urmînd să se încheie 
înainte de 23 August 1989. Ceea ce 
reține în mod deosebit atenția este 
faptul că, prin această importantă 
acțiune de ridicare a nivelului de 
trai al celor ce muncesc, mcă din 
acest an, ca urmare a majorării re
tribuțiilor. veniturile suplimentare 
de care vor beneficia oamenii mun
cii vor totaliza 5,8 miliarde lei, ui
mind să crească in anul viitor la 
24,4 miliarde lei, pentru ca in anul 
1990, cind toți oamenii muncii vor 
primi pe întregul an retribuție ma
jorată. veniturile suplimentare obți
nute pe această cale să se ridice la 
peste 29 miliarde lei. Se va ajunge 
astfel ca, la sfirșitul cincinalului in 
1990, retribuția medie să atingă ni
velul de 3 285 lei, cu o creștere de 
10 la sută față de anul 1985, cores
punzător prevederilor stabilite la

REȘIȚA : Produse noi, cu
Eforturile susținute depuse de 

colectivul muncitoresc al Întreprin
derii de construcții de mașini din 
Reșița se regăsesc și in noiie pro
duse asimilate și introduse in fa
bricație. Se află în execuție un nou 
tip de motor naval cu consum de 
combustibil redus, avind o putere 
de 13 000 CP, destinat echipării na
velor maritime și fluviale, și un 
motor d.e curent continuu de 1 400 
kW destinat Întreprinderii metalur
gice din Zalău. In fază finaiă de

DOLJ : Succese
Oamenii muncii de pe șantierele 

Trustillui-antrepriză generală de 
construcții industriale Craiova, care 
se situează in fruntea Întrecerii so
cialiste intre trusturile de profil 
din țară, raportează noi și semni
ficative succese în muncă. Prin 
materializarea măsurilor din pro
gramul cie organizare și moderni
zare a activității de construcții- 
montaj extinderea unor noi tehno
logii. creșterea productivității mun
cii cu peste J 200 lei pe lucrător și 
reducerea cheltuielilor materiale a

TIRGU MUREȘ : Prin autoutilare, produse de înaltă 
tehnicitate

Inginerii, proiectanții și tehnolo
gii . din cadrul atelierului de pro- 
iectare-autoutilări de la Întreprin
derea „Metalotehnica" din Tirgu 
Mureș au proiectat și realizat noi 
utilaje de inaltă tehnicitate și pro
ductivitate, destinate atit satisface
rii nevoilor proprii de producție, 
cît și ale altor unități constructoa
re de mașini din tară. între ulti
mele realizări ale specialiștilor de 
aici se numără mașina de frezat cu 
avans pneumohidraulic. presa de 
îndreptare a barelor deformate in 
urma tratamentelor termice, mași
na de filetat orizontală, strungul 

Congresul al XIII-lea și Conferința 
Națională ale partidului.

Cu toții, oamenii muncii trebuie să 
Înțeleagă cu toată claritatea că apli
carea noilor măsuri de majorare a 
retribuției necesită fonduri financiare 
impresionante, care reprezintă un a- 
devărat capitol bugetar în favoarea 
nivelului de trai, a bunăstării, ce se 
cuvine onorat — și trebuie onorat — 
prin muncă mereu mai spornică și 
de inaltă calitate, prin chibzuință 
gospodărească și eficiență economi
că mereu mai ridicată, prin răspun
dere și abnegație, virtuți ce repre
zintă. întotdeauna, „acoperirea in 
aur" a oricăror dovezi de prosperi
tate. Altfel spus, așa cum au fost 
precedate de rezultate economice no
tabile. aceste noi măsuri de ridicare 
a calității vieții trebuie consolidate 
și întărite printr-o nouă calitate a 
muncii.

Dezbaterea propunerilor privind 
majorarea retribuțiilor in ședința 
comună a celor două importante or
gane ale democrației muncitorești- 
revolutionare — Consiliul Național 
al-Oamenilor Muncii și Consiliul Na
tional al Agriculturii — reflectă prin 
ea însăși legătura strînsă și directă, 
relația trainică și obiectivai care e- 
xistă intre muncă și venituri, intre 
sporul de productivitate a muncii și 
de eficientă economică și nivelul de 
trai. între rezultatele obținute in 
sfera economicului și reflectarea lor 
benefică în sfera socialului, intre baza 
trainică asigurată printr-o cit mai 
rodnică activitate productivă și posi
bilitățile realiste de satisfacere a tre
buințelor. materiale și spirituale ale 
cetățenilor. Tocmai de aceea, sub 
puternica Inrîurire a magistra
lei expuneri rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. participanții au 
dat glas fermei hotărîri a colective
lor de oameni ai muncii pe care le 
reprezintă de a răspunde, prin înde
plinirea exemplară, la toti indicato
rii, a sarcinilor de plan, măsurilor 
de majorare a retribuției, grijii 
statornice a partidului .si statului 
fată de bunăstarea și fericirea tutu
ror cetățenilor tării.

Experiența construcției socialiste in 
patria noastră, cu deosebire in pe
rioada de puternică înflorire a tării 
inaugurată de Congresul al IX-lea al 
partidului, a demonstrat cu tărie că 
nu există altă bază reală si trainică 
pentru progresul patriei, pentru pros
peritate. pentru înaintarea spre culmi 
tot mai înalte ale civilizației decit 
dezvoltarea susținută a economiei 
naționale, creșterea avuției sociale, 
sporirea venitului național. Asa cum 
se subliniază in expunerea prezen
tată de secretarul general al partidu
lui în ședința comună a înaltelor 
foruri democratice, nicicind in 
istorie o societate nu a fost apre
ciată după cit a consumat si cît a 
risipit, ci după felul cum a acumulat, 
a dezvoltat, a asigurat progresul ge
neral al forțelor de producție, al ști
inței și culturii. Această continuă si
tuare eu fata spre viitor este cu atît 
mai .necesară în perioada contem
porană. în condițiile progresului ex
trem de rapid al științei și tehnicii, 
care face ca dezvoltarea economică, 
prosperitatea socială să fie si mai 
strîns legate de hărnicie, de price
pere, de chibzuință gospodărească, de 
activitatea creatoare.

„Cu cit vom ști să economisim mai 
mult, să construim mai mult, să dez
voltăm știinta. cultura, forțele de 
producție, cu atît țara noastră va de
veni mai puternică, mai îmbelșugată, 
nivelul de trai va fi mai ridicat, vii
torul ei va fi sigur, cu atît poporul 
roman va putea să trăiască mai bine, 
demn, liber, independent in rindul 
națiunilor libere și independente ale 
lumii". Aceste vibrante cuvinte rosti
te de secretarul generai al partidului 
întăresc mobilizatorul îndemn pe 
care-1 reprezintă majorarea retribu
țiilor. potențează forțele și energiile 
creatoare ale intregului popor. Acum 
hotăritoare sint concentrarea efortu
rilor tuturor oamenilor muncii pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan, 
munca șirguincioasă și de calitate, 
înfăptuirea programelor de orga
nizare și modernizare a produc
ției. ridicarea permanentă a nive
lului tehnic și calitativ al pro
duselor. reducerea mai substanțială 
a consumurilor si cheltuielilor mate
riale, creșterea mai puternică a pro
ductivității muncii — intr-un cuvînt. 
sporirea eficientei economice. Asa 
cum sublinia secretarul general al 
partidului, creșterea accentuată a

(Continuare in pag. a V-a)

performanțe superioare
realizare se află noul mocor elec
tric de 1 000 kW. pe curent con
tinuu. solicitat de laminorul din 
Roman. Aceste produse sint rodul 
unei fructuoase colaborări tune 
specialiștii unității și cei ai Cen
trului de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru echi
pamente hidroenergetice din Re
șița. execuția motoarelor fiind în
credințată celor mai bune formații 
de bobinatori și montori. (Ion i>. 
Cucu).

ale constructorilor
fost posibilă depășirea volumului 
de producție-marfă industrială și 
de construcții-montaj. Au fost ra
cordate la circuitul productiv 26 
noi obiective și capacități de pro
ducție, printre care cele de la În
treprinderea de utilaj greu. între
prinderea de. tractoare și mașini 
agricole și ..Electroputere" Craio
va, Întreprinderea de țevi Slatina, 
întreprinderea de profile mici Dro- 
beta-Turnu Severin. (Nicolae Bă- 
bălâu).

semiautomat frontal monoax și in
stalația de nitrurare in plasmă, ale 
căror performanțe tehnice —i com
parabile cu cele mai bune reali
zări din acest domeniu obținute în 
țări cu tradiție industrială — duc 
atît la creșterea accentuată a pro
ductivității muncii, cît și Ia elimi
narea importului. De remarcat că 
preocuparea pentru imprimarea 
unui ritm înalt de înnoire a pro
ducției a făcut posibil ea la ..Me
talotehnica" întreaga producție din 
acest an să fie complet nouă față 
de cea realizată in urmă cu un 
deceniu. (Gheorghe Giurgiu).
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Călărași. Andrei Menhardt. pre
ședintele consiliului oamenilor 
muncii de la Centrala de pre
lucrare a lemnului — Bucu
rești. Marin Ștefanache. pre
ședintele consiliului de condu
cere al Ministerului Minelor, 
Mihail Florescu. membru al 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, ministru secretar 
de stat la Comitetul Național 
pentru Știință și Tehnologie, 
Iosif Szasz. prim-secr.etar al 
Comitetului județean Caraș-Se- 
verin al P.C.R.. Ion M. Nicolae, 
președintele consiliului de con
ducere al Ministerului Indus
triei Chimice si Petrochimice, 
Costel Eremia. secretar pentru 
problemele de agricultură al Co
mitetului județean Brăila al 
P.C.R.. Ion Giuvelcă, președin
tele consiliului oamenilor mun
cii de la Centrala Industrială 
de autoturisme ■— Pitești, Va- 
sile Carp, prim-secretar al Co
mitetului județean OltalP.C.R.. 
Iile Matei, prim-secretar al Co
mitetului județean Timiș al 
P.C.R., Radu Păunescu, pre

ședintele consiliului de condu
cere al Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, Carol 
Dina, prim-secretar al Comite
tului județean Galați al P.C.R., 
Petre Boboc, președintele consi
liului de conducere al coopera
tivei agricole de producție 
Furculești, județul Teleorman, 
Mihai Găldean, prim-vicepre- 
ședinte al consiliului oamenilor 
muncii de la intreprinderea 
,.Independența“-Sibiu, Decebal 
Urdea, președintele consiliului 
de conducere al Comitetului de 
Stat pentru Prețuri, Ionel Mi- 
trică, secretar pentru problemele 
de agricultură al Comitetului 
județean Iași al P.C.R., Ion 
Frățilă, prim-secretar al Comi
tetului județean Prahova al 
P.C.R.

Particlpanțil la dezbateri au 
dat o înaltă apreciere expunerii 
secretarului general al partidu
lui, document programatic de o 
deosebită valoare teoretică și 
practică, ce orientează — pe 
baza unei cuprinzătoare analize 
a activității depuse și a rezulta
telor obținute, a cerințelor 
obiective ale dezvoltării țării în 

actuala etapă și in perspectivă 
— eforturile și energiile creatoa
re ale oamenilor muncii, ale 
Întregului popor in direcții prio
ritare pentru realizarea, la un 
nivel superior de calitate și efi
ciență. a prevederilor planului 
pe acest an, a obiectivelor 
cincinalului 1986—1990, pentru 
transpunerea neabătută In viață 
a hotăririlor Congresului al 
XlII-lea și Conferinței Naționa
le ale partidului.

Cu sentimente de profundă 
stimă, prețuire și recunoștință, 
vorbitorii au subliniat rolul 
determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, în stabilirea liniei gene
rale și a strategiei dezvoltării 
multilaterale a țării, în perfec
ționarea continuă a întregii acti
vități economico-sociale, întări
rea și afirmarea puternică a 
democrației muncitoresti-revo- 
lutionare. în asigurarea unei 
noi calități a vieții și a muncii 
poporului nostru, în organizarea 
și conducerea1 operei istorice de 
edificare a socialismului și 
comunismului în România.

în același timp, a fost adus 
un cald și respectuos omagiu 
tovarășei Elena Ceaușescu, pen
tru contribuția deosebită la 
fundamentarea și realizarea 
planurilor și programelor de 
dezvoltare a patriei, la introdu
cerea pe scară largă a progre
sului tehnico-științific în indus
trie, agricultură. în toate do
meniile de activitate. Ia înflo
rirea științei. învâțămlntului și 
culturii românești, la punerea 
cuceririlor geniului uman in 
slujba păcii și prosperității în
tregii omeniri.

In spiritul înaltelor exigențe 
formulate de secretarul general 
al partidului, participanții au 
analizat în mod critic și auto
critic munca depusă șl realiză
rile dobindite. precum și lipsu
rile și neajunsurile manifesta
te. prezentind măsurile între
prinse pentru lichidarea neîri- 
tirziată a stărilor de lucruri ne
gative și îmbunătățirea radicală 
a întregii activități, pentru re
cuperarea rămînerilor în urmă 
șl îndeplinirea integrală a pre
vederilor planului in industrie, 
agricultură, la investiții și ex

port, Ia ceilalți indicatori eco
nomici. O atenție sporită se va 
acorda, totodată. Înfăptuirii in 
cele mai bune condiții a pro
gramelor privind organizarea și 
modernizarea proceselor de pro
ducție, creșterea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, 
reducerea consumurilor și a 
cheltuielilor materiale, sporirea 
mai accentuată a productivității 
și a eficienței în toate ramurii» 
economiei, naționale.

Au fost înfățișate, de aseme
nea. preocupările pentru perfec
ționarea in continuare a stilului 
și metodelor de lucru ale orga
nelor de conducere colectivă, 
astfel încît acestea să-și înde
plinească cu mai multă fermi
tate importantele sarcini ce la 
revin in aplicarea cu consecven
ță a principiilor autoconducerii 
și autogestiunii. în mai buna 
organizare și desfășurare a ac
tivității productive. întărirea 
ordinii, disciplinei și răspunde
rii, în utilizarea judicioasă a 
mijloacelor materiale și a forței 
de muncă, consolidarea și dez
voltarea proprietății socialiste, 
în soluționarea problemelor de 

care depinde realizarea integra
lă a planului.

In timpul dezbaterilor »-a 
subliniat că recentele măsuri 
privind majorarea retribuției au 
fost primite cu deplină satisfac
ție de toți oamenii muncii, care 
sint hotărîți să răspundă, prin 
fapte exemplare de muncă, grijii 
statornice a partidului si statu
lui nostru, personal a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. pen
tru ridicarea necontenită a 
bunăstării întregului popor.

Participanții au reafirmat de
plina adeziune la politica ex
ternă dinamică și constructivă a 
României socialiste, fată de ac
țiunile si inițiativele secretaru
lui general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. consacrate 
cauzei destinderii, păcii, dezar
mării. înțelegerii si colaborării 
internaționale.

După dezbateri au fost adop
tate. în unanimitate, documen
tele Înscrise pe ordinea de zi.

A fost adoptată, de asemenea, 
în unanimitate. Hotărîrea ședin
ței comune a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii si Con- 

siliuluj Național al Agriculturii, 
care urmează să fie dată publi
cității.

In încheierea lucrărilor 
o luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, președin
tele Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii.

Urmărită cu viu Interes, 
cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost subli
niată, în repetate rlnduri, cu vil 
aplauze, cu urale șl ovații.

Ședința comună a luat sflr- 
sit într-o atmosferă de înal
tă vibrație patriotică. Mi
nute in șir s-a scandat cu în
flăcărare „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“. „Stima 
noastră și mindria — Ceaușescu. 
România!". „Ceaușescu — pace!".

Puternic mobilizați de în
demnurile adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, participan- 
ții au exprimat angajamentul 
ferm al oamenilor muncii, al 
întregului nostru popor de a ac
ționa, strîns uniți în jurul 
partidului, al secretarului său 
general, pentru îndeplinirea, in 
cele mai bune condiții, a planu
lui pe luna iunie, pe semestrul I 
și pe întregul an. pentru înfăp
tuirea obiectivelor de dezvol
tare economico-socială a țării, 
pentru ridicarea patriei pe noi 
culmi de progres și civilizație, 
în libertate, demnitate si pace.

La ieșirea din sală, un grup 
de pionieri. și șoimi ai pa
triei au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ei tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de 
flori.

Mii de locuitori ai Capitalei, 
aflați pe platoul din fața Pala
tului sporturilor si culturii, au 
salutat cu multă căldură pe to
varășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu, acla- 
mîndu-i si ovaționîndu-i înde
lung.

Din cuvîntul participantilor la dezbateri
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

MIHAI MARINA
Mult stimate si iubite to

varășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Alături de toți participant!!, 

urmărind cu atenție și multă 
satisfacție expunerea secretaru
lui general al partidului, docu
ment de o importanță teoretică 
și practică excepțională, de o 
mare rigoare științifică, am trăit 
momente de vibrante și înălță
toare sentimente patriotice pen
tru că sîntem contemporanii ce
lui mai mare bărbat de stat și 
conducător pe care l-a dat vreo
dată. în cursul milenarei sale 
istorii, poporul român. Eroul 
.între eroii neamului, revoluțio
narul consecvent care a gindit 
și fundamentat cele mai îndrăz
nețe și grandioase programe de 
dezvoltare a patriei, care a con- 
duș și conduce nemijlocit națiu
nea noastră pe drumul luminos 
al socialismului șl comunismu
lui. ctitorul de geniu al Româ
niei moderne. personalitate 
marcantă a lumii contemporane, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Conștienți că toate marile 
realizări obținute de poporul 
nostru in dezvoltarea economi
co-socială a tării sint nemijlocit 
legate de rolul si contribuția 
științei și învățămîntului. de 
munca neobosită și de inaltâ 
competentă a dumneavoastră, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu. vă rugăm să primiți 
Si cu acest prilej profundul 
nostru omagiu și cele mai res
pectuoase mulțumiri.

In rezultatele obținute ne an
samblul economiei in îndepli
nirea programelor de dezvoltare 
economico-socială a tării pe în
treaga perioadă care a trecut 
din actualul cincinal, a subliniat 
vorbitorul, se înscriu organic si 
roadele eforturilor oamenilor 
muncii din județul Constanta. 
Numai în anii acestui cincinal, 
în județul nostru s-au realizat 
investiții de peste 60 miliarde 
Ici. au fost puse în funcțiune 
Canalul Poarta Albă — Midia- 
Năvodari, primele sonde de ex
tracție a țițeiului si gazelor na
turale din subsolul marîn. un 
număr important de instalații 
in cadru! Combinatului petro
chimic Midia, noi capacități 
portuare, importante obiective 
in agricultură. 11 mii de apar
tamente.

Pe primele cinci luni din n- 
cest an. planul producției-marfă 
industriale s-a realizat.în pro
porție de 102.4 la sută, iar pla
nul productivității muncii a fost 
depășit cu 2 la sută, pe seama 
acestuia asigurindu-se întregul 
spor al producției industriale. 
La export au fost onorate con
tractele si acționăm pentru în
deplinirea in devans a produc
ției contractate pe semestrul II. 
Traficul portuar de mărfuri a 
fost depășit. In agricultură, sta
rea de vegetație a culturilor 
este, in general, bună și acțio
năm pentru mobilizarea tuturor 
forțelor la întreținerea culturi
lor. strîngerea furajelor si sîn
tem pregătiți pentru a stringe 
și depozita fără pierderi cerea
lele păioase. la care am evaluat 
producții bune.

Deși rezultatele obținute sint 
superioare celor înregistrate in 
anii precedenți. in mod autocri
tic trebuie să recunoaștem că 
nu peste tot acestea sint in con
cordanță cu eforturile făcute 
pentru dezvoltarea si moderni
zarea bazei materiale. în gene
ral cu cerințele folosirii judi
cioase a mijloacelor de produc
ție. în multe locuri, a arătat 
vorbitorul, s-au înregistrat lip
suri și neajunsuri in organi
zarea producției și a muncii, in 
activitatea de conducere și nor

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
MARIN ENACHE

Mult Iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Actuala ședință comună a 

Consiliului Național al Oameni

mare a personalului muncitor, 
aspecte de nerespectare a nor
melor și normativelor de con
sum și de stoc, a sarcinilor sta
bilite in domeniul recuperării 
materialelor refolosibile, crește
rii calității produselor și tipiză
rii acestora. Avem încă între
prinderi cu restante la produc
ția fizică. Deși cheltuielile la 
1 000 lei producție sint In scă
dere față de aceeași perioadă a 
anului trecut, nivelul acestora 
pe județ este cu mult peste pre
vederile planului. Sint !r.că des
tul de mari stocurile supranor- 
mative și volumul datoriilor 
restante. In domeniul investiții
lor nu s-au asigurat peste tot 
documentațiile și deschiderea 
fronturilor de lucru in concor
danță cu termenele de punere 
in funcțiune, avem încă un vo
lum mare de utilaje nemon
tate.

In agricultură s-a prelungit 
timpul de executare a unor lu
crări de primăvară. Nu se ac
ționează peste tot pentru folo
sirea intensivă a pămintului șl 
Sint unele rămîneri. jn' urțnă ).a 
lucrările de întreținere â cultu
rilor. Cu toate că in zootehnie 
am acționat si acționăm pentru 
redresarea si consolidarea a- 
cestui sector, obținind unele 
progrese, rezultatele sint depar
te de a ne mulțumi.

Fără a minimaliza și efectul 
unor greutăți, indeosebi in ce 
privește aprovizionarea tehni- 
co-materială și asigurarea con
tractelor pentru întreaga pro
ducție planificată, trebuie să a- 
rătăm că adevăratele cauze ale 
neim plinirilor se regăsesc iii 
stilul și metodele de munca ale 
organelor și organizațiilor de 
partid, ale consiliilor oamenilor 
muncii, ale celorlalte organisme 
învestite cu atribuții si răspun
deri în organizarea si condu
cerea activității economice și 
sociale. Mai sint încă neajun
suri in ce privește implicarea 
directă și responsabilă a cadre
lor de conducere, specialiști
lor. a instituțiilor și comparti
mentelor de cercetare științifi
că in soluționarea problemelor 
concrete pe care le ridică pro
ducția.

Vă raportez, mult stimate to
varășe secretar general, că ac
ționăm cu toată răspunderea 
pentru aplicarea neabătută in 
viață a indicațiilor si orientări
lor pe car» ni le-ați dat, pentru 
lichidarea lipsurilor și neajun
surilor manifestate, pentru per
fecționarea întregii noastre ac
tivități in vederea punerii de
pline in valoare a capacității 
sistemului democrației munci- 
torești-revoluționare instituit in 
societatea noastră, de a soluțio
na. cu aportul nemijlocit ăl ma
selor și in consens cu cerințele 
progresului, toate problemele 
pe care le ridică dezvoltarea 
economică și socială în profil 
teritorial.

Reafirmindu-ne acordul de
plin cu politica internă si inter
națională a partidului și statu
lui nostru, cu conținutul tuturor 
documentelor supuse dezbaterii 
și aprobării ședinței noastre 
comune, mulțumind pentru 
înaltele distincții acordate jude
țului și unor unități econo
mice, în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din 
județul Constanta vă asigurăm 
și cu acest prilej, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. că 
vom acționa fără preget, cu în
treaga noastră putere de mun
că. pentru înfăptuirea exempla
ră a sarcinilor de plan pe acest 
an și întregul cincinal, a mă
surilor de perfecționare a activi
tății de organizare si conducere, 
a sistematizării teritoriale, a 
hotăririlor Congresului al XIII- 
]ea si Conferinței Naționale ale 
Partidului Comunist Român.

lor Muncii și Consiliului Națio
nal al Agriculturii iși desfă
șoară lucrările în climatul de 
înălțătoare unitate politică, de 
mobilizare a întregului nostru 
partid și popor, generate de ma
gistrala expunere rostită de dum
neavoastră, mult stimate și iubite 

tovarășe Nicolae Ceaușescu. in 
deschiderea lucrărilor acestui 
reprezentativ forum al demo
crației munci torești-revoluționa- 
re. program de acțiune al intre- 
gului partid și popor, care sta
bilește cu claritate calea conti
nuării ferrne a procesului revo
luționar de consolidare si mo
dernizare a bazei tehnico-mate- 
riale a societății noastre socia
liste, de înfăptuire a' Istoricelor 
hotăriri ale Congresului al 
XlII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului.

Prin analiza riguros științifi
că. strălucita dumneavoastră 
expunere din deschiderea șe
dinței comune, tezele cuprinse 
în magistrala expunere la șe
dința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 29 a- 
priiie a.c. constituie o contribu
ție de o excepțională însemnă
tate la îmbogățirea socialismu
lui științific, a teoriei si practi
cii construcției socialiste șl co
muniste. a tezaurului cunoaște
rii universale.

Prezentind rezultatele obținu
te pe primele cinci luni ale 
anului de către metalurgiști, 
vorbitorul a arătat că in lumina 
Indicațiilor formulate de secre
tarul general al partidului vor 
fi luate măsuri ferme menite să 
contribuie, fa l Îndeplinirea . ^e, 
către fi4eâr£ unrtâie a tuturor*'  
sarcinilor de plan și în special 
a celor de export. Intre măsu
rile stabilite în acest scop, o 
mare atenție este acordată di
versificării produselor oferite 
partenerilor externi, asigurării 
portofoliului de comenzi, pros
pectării continuș a pieței, redu
cerii stocurilor de produse si 
vămuirea produselor in timpul 
cel mai scurt.

Noile reglementări cu privire 
la stimularea producției pentru 
export, a spus vorbitorul, vor 
mobiliza și mai mult colec
tivele de oameni ai mun
cii in realizarea în termen 
și de calitate a tuturor sarcini
lor de export direct si indirect. 
In acest sens, vom desfășura o 
activitate permanentă de cu
noaștere de către toți oamenii 
muncii a acestor importante 
prevederi, precum și a modului 
concret de aplicare.

Așa cum ne-ațl indicat dum
neavoastră. tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. vom 
trece la realizarea de produse 
care să valorifice superior, de 
citevă ori mai mult, materia 
primă, energia si timpul de 

•muncă, vom reanaliza si com
pleta programele de perfecțio
nare a organizării și de moder
nizare stabilite în această direc
ție, ceea ce ne va permite să 
asigurăm produse cu parametri 
superiori, care să satisfacă in 
mai mare măsură cerințele de 
metal ale economiei și diversi
ficarea producției la export.

Pe primele 5 luni, deși am 
obținut o reducere a cheltuieli
lor la 1 000 lei producție-marfă. 
nu am reușit să ne încadrăm 
in normativele prevăzute in 
plan. Pentru realizarea sarcinii 
planificate am stabilit un pro
gram complex de măsuri prin 
care urmărim, la nivelul fiecă
rei secții, fiecărui loc de mun
că, reducerea consumurilor si

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 
MAGDALENA FILIPAȘ

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată si iubită tova
rășa Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Am ascultat eu deosebită a- 

tentie expunerea rostită de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general. în a- 
cest for al democrației noastre 
muncitorești-revoluționare. care 
a făcut un strălucit bilanț al 
realizărilor obținute de poporul 
nostru in înfăptuirea celui de-al 
VlII-lea plan cincinal și a ja
lonat cu clarviziune și cutezan
ță revoluționară perspectivele 
luminoase ale dezvoltării pa
triei noastre, prefigurate în 
hotărîrile Congresului al XlII- 
lea si Conferinței Naționale ale 
partidului.

La 11 iunie anul acesta se vor 
împlini 40 de ani de cind a fost 
lichidată proprietatea capitalis
tă asupra mijloacelor de pro
ducție si a început făurirea so
cietății socialiste in România. 
Muncitorii fostelor ateliere pe 

a cheltuielilor. în conformitate 
cu normele stabilite, cu buge
tele de venituri și cheltuieli. O 
atenție specială acordăm redu
cerii in continuare a consumu
rilor energetice în procesele 
tehnologice, recuperării într-o 
proporție mai mare a resurselor 
refolosibile. precum si creșterii 
indicelui de scoatere a metalu
lui din tona de oțel, la care ne 
situăm încă sub cerințele Pla
nului șl ale posibilităților exis
tente.

Analizîndu-ne rezultatele ob
ținute in spiritul înaltelor exi
gențe comuniste, al tezelor si 
ideilor cuprinse în magistrala 
dumneavoastră expunere din 
29 aprilie trebuie să recunoaș
tem in mod deschis că in acti
vitatea noastră se manifestă 
încă o serie de neajunsuri. Nu 
am reușit să asigurăm peste tot 
o bună organizare și conducere 
a activității, să finalizăm toate 
măsurile cuprinse în programe
le speciale elaborate ; se mai 
întilnesc tendințe de justificare 
a lipsurilor, a neajunsurilor, 
manifestări de formalism și 
automulțumire.

Faptele arată că acolo unde 
s-a acționat cu răspundere pen
tru buna pregătire si desfășu
rare, a adunărilor generale ale 
oamenilor muncii, a ședințelor 
constiiilpr oamenilor-'muncii din 
centrale și unități si s-a urmă
rit, si controlat realizarea in 
practică a hotăririlor si a pro
gramelor de măsuri adoptate de 
aceste organisme democratice, 
rezolvarea problemelor ridica
te de oamenii muncii s-au ob
ținut și realizări superioare in 
îndeplinirea si chiar depășirea 
prevederilor planului. Tocmai 
de aceea, am adoptat măsuri de. 
natură să asigure ca în aceste 
organisme ale democrației mun- 
citorești-revoluționare să se 
analizeze stadiul realizării indi
catorilor de plan, concret, la fie
care loc de muncă. s.ă se stabi
lească modalități practice, teh- 
nico-economice. pentru înlătu
rarea neajunsurilor din activi
tatea ministerului, a centralelor 
și întreprinderilor.

Așa cum pe bună dreptate 
ați arătat in magistrala dum
neavoastră expunere, în îmbu
nătățirea activității generale 
din industria metalurgică un rol 
important îl au noile reglemen
tări privind perfecționarea me
canismului economico-finan- 
ciar, autoconducerii și autoges
tiunii economice si financiare, 
aplicarea noii legi a contractelor 
economice, precum și Îmbună
tățirea sistemului de formare a 
preturilor.

Mobilizați de Îndemnurile șt 
orientările cuprinse în excep
ționala dumneavoastră expu
nere de a realiza o îmbunătă
țire radicală a întregii activități 
economico-sociale. însuflețiți de 
exemplul dumneavoastră de slu
jire cu devotament nețărmurit 
a intereselor poporului, meta- 
lurgiștil țârii se angajează, mult 
iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să acționeze 
ferm in vederea realizării pla
nului pe luna iunie, pe întregul 
an, in cele mai bune condiții de 
calitate și eficiență.

locul cărora s-au pus temeliile, 
tot cu patru decenii in urmă, 
ale celei mai mari citadele a 
confecțiilor din tară — între
prinderea de confecții și trico
taje din București — sint in 
măsură, ca și muncitorii din alte 
unități, să aprecieze saltul uriaș 
în ramura confecțiilor, la fel ca 
si în întreaga industrie româ
nească.

întreprinderile noastre sint 
exemple din miile ce se pot da, 
pentru a ilustra drumul glorios 
parcurs in acești ani. de mari 
și adinei transformări revolu
ționare. cu deosebire în anii 
care au trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului.

Colectivele unităților Centra
lei industriei confecțiilor Bucu
rești vă mulțumesc din adîncul 
inimilor, mult stimate tovarășe 
secretar general, pentru eă 
prin aplicarea In viată a 
gindlrii dumneavoastră creatoa
re. profund științifice, a iniția
tivelor de importantă Istorică 
De care le-ati promovat pe 
plan intern si Internațional 

România a urcat. treaptă cu 
treaptă. situindu-se astăzi în 
rindul statelor cu o industrie in 
plin avint si o agricultură mo
dernă. bucurindu-se de un pres
tigiu bine meritat în întreaga 
lume.

Exprimăm recunoștința noas
tră fierbinte, mult stimate to
varășe secretar general, pentru 
recentele măsuri be care le-ați 
inițiat, care constituie o nouă 
manifestare a grijii fată de om. 
fată de bunăstarea și fericirea 
Iui — telul suprem al întregii 
politici a partidului. Sporirea 
substanțială a retribuțiilor, in
deosebi ale celor tineri, va con
tribui la îmbunătățirea continuă 
a nivelului de viată al persona
lului muncitor si din unitățile 
centralei noastre. Vă asigur că 
recunoștința oamenilor muncii 
se va concretiza in fapte si rea
lizări deosebite în producție.

Vorbitoarea s-a referit, apoi, 
la unele probleme de producție, 
arătînd : Puternic mobilizați de 
orientările dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. de indicațiile date cu prile
jul vizitei de lucru pe care ați 
efectuat-o în întreprinderea de 
confecții și tricotaje București, 
am acționat. cu perseverență, 
pentru aplicarea măsurilor din 
programul de modernizare, ela
borate, sub îndrumarea Comite
tului Naționâi pentru Știință șl 
Tehnologie, beneficiind de spri
jinul direct, de înaltă compe
tentă. din partea tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. fapt pentru 
care îi adresăm șl tu acest pri
lej respectuoase mulțumiri.

Prin măsurile aplicate in a- 
cest an s-au obținut progrese 
materializate In sporirea pro
ductivității muncii, a producției, 
în reducerea cheltuielilor.

Este sarcina noastră, a tu
turor. de la muncitor la director 
general, de a se implica, cu mai 
multă fermitate, cu toată pri
ceperea și dăruirea în acest 
proces, de care depind calita
tea și competitivitatea produse
lor noastre.

Acordăm maximum de atenție 
exportului, păstrării și ridicării 
prestigiului pe care confecțiile 
fabricate in România l-au cu
cerit pe multe și pretențioase 
piețe ale lumii.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE ENE

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elene 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși.
Vă rog să-mi îngăduiți ca. de 

la tribuna acestui înalt forum al 
democrației noastre revoluționa
re. in numele lucrătorilor ogoa
relor, al comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul 
Călărași să exprim supremul 
nostru omagiu conducătorului 
iubit al partidului și statului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul României socialiste 
moderne, a cărui glorioasă acti
vitate revoluționară s-a identifi
cat și se identifică, de peste 
cinci decenii și jumătate, cu in
teresele vitale ale țârii, cu idea
lurile de independentă, pace și 
progres ale poporului român.

Alături de Întregul partid, de 
întregul popor, lucrătorii ogoa
relor județului Călărași au 
primit cu viu interes, cu deplină 
aprobare tezele și ideile de 
o inestimabilă valoare teoretică 
și practică cuprinse in ma
gistrala expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ședința 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 29 aprilie, 
document de excepție, care 
pune in fața activului de partid 
și de stat, a întregului popor 
un nou și strălucit program de 
acțiune revoluționară. De ase
menea. In importanta expunere 
pe care secretarul general al 
partidului nostru ■ rostlt-o la 
deschiderea lucrărilor acestui 
Înalt forum democratic găsim 
orientări și indicații elare 
privind modul de a acționa, de 
a ne organiza șl desfășura mai 
bine activitatea.

Vă asigurăm, mult stimate 
și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, eă și not, 
cei care ne desfășurăm activita
tea tn eadrul Consiliului unic 
agroindustrial Frăsinet, am tras 
toate Învățămintele și concluzi
ile attt din rezultatele bune pe

Vă asigurăm, pe dum
neavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, că oa
menii muncii din centrala noas
tră sint hotărîți să acționeze cu 
mai multă exigentă, în spiritul 
expunerii dumneavoastră la 
ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 29 
aprilie. Sintem conștienți că in 
conformitate cu rolul și respon
sabilitățile crescute ale centralei 
trebuie să ne reconsiderăm me
todele de muncă pentru crește
rea eficienței întregii activități. 
De asemenea, ca producători de 
bunuri de larg consum pentru 
beneficiari interni și cu pondere 
importantă pentru export vom 
acționa cu responsabilitate deo
sebită pentru creșterea substan
țială a productivității muncii, 
reducerea consumurilor de ma
terii prime și materiale. Vom 
stimula mai mult inventivitatea, 
menținînd creația în pas cu 
cerințele unei producții în per
manentă schimbare și reînnoire, 
în acest scop, vom acorda o 
atenție deosebită perfecționării 
continue a calificării tuturor 
categoriilor de personal, ca o 
condiție de bază a asigurării 
calității produselor.

Acordăm o atenție deosebită 
realizării programului de dez
voltare șl modernizare a indus
triei confecțiilor, aprobat la 
recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 

care va asigura dublarea pro
ducției și creșterea de circa 3 
ori a exportului în 1995 față 
de 1985.

Mulțumim din toată _ inima 
partidului, dumneavoastră, to
varășe secretar general, pentru 
aceste măsuri și vă asigurăm că, 
fructificind cu eficientă această 
zestre ce ni se încredințează, 
vom obține rezultate la nivelul 
sarcinilor stabilite.

Vă încredințăm, mult stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. mult stimată 
Si iubită tovarășă Elena 
Ceaușescu, de voința și hotărîrea 
noastră neabătută de a munci 
astfel încît să îndeplinim in
tegral planul pe 1988 și pe în
tregul cincinal, exprimîndu-ne 
și în acest fel prin fapte de 
muncă adeziunea noastră depli
nă față de politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru.

care le-am obținut, cit mai cu 
seamă din minusurile și neîm- 
plinirile care s-au manifestat în 
munca noastră. Trebuie să recu
noaștem deschis. a arătat in 
continuare vorbitorul, că pe 
ansamblu realizările, atît în 
sectorul vegetal, cit și în cel 
zootehnic, nu s-au situat Ia ni
velul planului și al posibilități
lor. Cum rezultatele obținute au 
depins și depind intru totul de 
stilul și metodele noastre de 
muncă, ale organelor și organi
zațiilor de partid, ale organelor 
colective de conducere, de res
ponsabilitatea cu care s-a acțio
nat și se acționează pentru mobi
lizarea. organizarea și conduce
rea forțelor umane și materiale 
de care dispunem, am stabilit 
cele mai eficiente măsuri politice 
și tehnico-organizatorice, pe 
baza cărora acționăm cu hotări- 
re, dezvoltînd continuu răspun
derea fiecăruia. începind cu noi, 
activiștii de partid și cadrele 
tehnice de conducere.

Am reușit să executăm tnsă- 
mințarea culturilor de primăva
ră in condiții superioare de ca
litate, iar acum mobilizăm În
treaga forță mecanică și umană 
a satelor la întreținerea culturi
lor. Ca urmare, plantele se dez
voltă viguros, dindu-ne garanția 
obținerii unor producții de 
cereale și plante tehnice la ni
velul celor stabilite prin plan șl 
chiar peste acest nivel. De 
altfel, efectuînd zilele acestea 
evaluarea culturilor de orz și 
orzoaică, rezultă că la nivelul 
consiliului unic vom obține pro
ducții medii de peste 8 000 kg/ha 
la orz. peste 5 000 kg/ha la 
orzoaică, iar la grîu vom reali
za o producție de peste 8 000 kg/ 
ha. Aceasta ne dă speranța 
că, In acest an, mai multe uni
tăți din raza consiliului vor 
obține înaltul titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare".

Am încheiat pregătirile pentru 
buna desfășurare a campaniei 
de recoltare a cerealelor păioase 
și lnsămînțarea culturilor duble 

și acționăm cu cea mal mare 
grijă pentru Înlăturarea oricărei 
forme de risipă și depozitarea 
corespunzătoare in bazele de 
recepție a întregii recolte de 
griu, orz și orzoaică.

Așa cum ați indicat dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, acordăm o 
atenție sporită înfăptuirii pro
gramului de sistematizare a lo
calităților și teritoriului, redind 
noi terenuri circuitului agricol. 
Vom acționa pentru dezvoltarea 
localității, pentru a face din 
comuna de reședință a consiliu
lui nostru unic un puternic 
centru agroindustrial, care să 
asigure locuitorilor noștri con
diții de muncă și viață asemă
nătoare cu cele ale populației

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ANDREI MENHARDT

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși,
In numele comuniștilor, al 

tuturor oamenilor muncii din 
Centrala de prelucrare a lem
nului, doresc să exprim una
nima aprobare față de ideile cu
prinse în magistrala expunere 
prezentată de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la acest re
prezentativ forum al democra
ției muncitorești-revoluționare, 
document politic de excepțio
nală valoare teoretică și prac
tică și care. împreună cu ma
gistrala dumneavoastră expu
nere de la ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 29 aprilie, constituie 
un vast și mobilizator program 
de muncă și de luptă revoluțio
nară pentru comuniști, pentru 
întregul nostru popor. în ve
derea traducerii neabătute în 
viață a hotăririlor Congresului 
al XlII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului.

Amplul și impresionantul ta
blou al uriașelor prefaceri în
noitoare petrecute in patria 
noastră în cele patru decenii 
care au trecut de la înfăptuirea 
naționalizării principalelor mij
loace de producție, pe care îl 
înfățișează expunerea dumnea
voastră, demonstrează în mod 
sLrălucit caracterul profund ști
ințific al politicii economice a 
partidului și statului nostru, 
care a făcut posibile statorni
cirea și continua întărire a pro
prietății socialiste — temelia 
progresului neabătut al econo
miei și societății noastre. Mîn- 
dri și fericiți pentru tot ceea 
ce am înfăptuit, sintem acum 
chemați. în spiritul orientărilor 
și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. să stabilim 
pentru următoarea perioadă a 
actualului cincinal cele mai 
eficiente măsuri in vederea ri
dicării tntregii activități pe o 
treaptă nouă, superioară.

în continuare, referindu-se la 
rezultatele obținute de unitățile 
din Centrala de prelucrare a 
lemnului, vorbitorul a mențio
nat progresele înregistrate in 
sporirea producției industriale 
și a exportului, arătind că' la 
producția de mobilier s-a obți
nut, comparativ cu aceeași peri
oadă din anul 1987, o creștere 
cu peste un miliard lei.

Cu toate acestea.. a arătat vor
bitorul. ne recunoaștem și noi în 
criticile Îndreptățit formulate 
de secretarul general al parti
dului, tocmai pentru că în acti
vitatea noastră se mențin încă 
lipsuri serioase. în realizarea 
planului la unii indicatori. La 
acestea se adaugă și faptul că 
există încă importante cantități 
de stocuri supranormative care 
fac să scadă eficienta activi
tății economice din centrală.

CUVÎNTUL tovarășului 
MARIN ȘTEFANACHE

Mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși.
Lucrările acestui reprezenta

tiv forum al democrației noas

urbane, creînd posibilități tot 
mai largi de afirmare a perso
nalității umane.

însușindu-ne întru totul ideile, 
tezele și indicațiile formu
late de dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în expune
rea rostită la deschiderea lucră
rilor ședinței noastre comune, 
răspunzînd îndemnurilor pe care 
ni le-ați adresat, asigurăm acest 
larg forum democratic că nu 
vom precupeți nici un efort 
pentru realizarea cu succes a 
programelor de dezvoltare și 
modernizare a agriculturii, pen
tru ridicarea activității acestei 
ramuri de bază a economiei na
ționale la nivelul cerințelor noii 
revoluții agrare.

In același spirit critic și auto
critic pe care ni-1 cereți, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, trebuie să 
arăt că toate aceste lipsuri se 
datoresc menținerii unor ne
ajunsuri serioase din activitatea 
centralei și a întreprinderilor 
din subordine, a organizațiilor 
de partid și organismelor de 
conducere colectivă care adoptă 
incă un stil de muncă rutinier, 
formalist, tolerează o nejustifi
cată îngăduință, explicații, jus
tificări. tergiversări, angajamen
te formale.

Vă raportez, mult stimate 
și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că toate a- 
ceste lipsuri au fost analizate 
cu toată seriozitatea, tn spirit 
comunist de răspundere și că 
s-au stabilit programe dare 
pentru recuperarea în cel mai 
scurt timp a tuturor restanțe
lor. pentru ca fiecare indicator 
economic. în fiecare întreprin
dere în parte, să fie realizat 
conform planului. Măsurile în
tocmite vizează acțiuni ferme, 
bazate pe indicațiile și orientă
rile date de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. la recentele ședințe ale Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Pentru traducerea In viață a 
orientărilor și indicațiilor dum
neavoastră, vom acționa cu toa
tă fermitatea pentru a întări 
spiritul de ordine și disciplină 
la toate nivelurile, pentru cu
noașterea temeinică și Înfăp
tuirea neabătută de către totl 
oamenii muncii din centrală a 
prevederilor noului mecanism 
financiar, a principiilor auto
gestiunii și autofinanțării. In 
același timp, vom acționa cu 
consecventă pentru aplicarea 
principiilor de retribuire în 
acord global, pentru a lega cit 
mai strîns. în spiritul de echi
tate și dreptate al societății 
noastre, retribuția de cantitatea 
și calitatea muncii fiecăruia și 
a întregului colectiv.

Și noi, oamenii muncii din 
Centrala de prelucrare a lem
nului. am luat cunoștință cu 
multă satisfacție și recunoștin
ță de măsurile de majorare a 
retribuțiilor oamenilor muncii 
aprobate, la propunerea dum
neavoastră, de Comitetul Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. 
Aceste măsuri demonstrează cu 
putere forța și dinamismul eco
nomiei noastre naționale, jus
tețea și umanismul politicii ge
nerale a partidului și statului 
nostru. Sîntem însă pe deplin 
conștienți că trebuie să răspun
dem acestui efort al societății, 
acționind neabătut pentru ca 
munca noastră de zi cu zi, rea
lizările noastre tot mai impor
tante să reprezinte dovada su
premă a atașamentului nostru 
fierbinte la cauza partidului și 
a întregului popor.

tre muncitorești-revolutionare 
se desfășoară in atmosfera de 
puternic entuziasm, de amplă 
emulație și fermă angajare re
voluționară generată de magis
trala expunere a secretarului

(Continuare tn pag. a IlI-a)



5CÎNTEIA — si m bată 4 iunie 1988 PAGINA 3

ȘEDINȚA COMUNĂ A CONSILIULUI NAȚIONAL AL OAMENILOR
MUNCII Șl A CONSILIULUI NAȚIONAL AL AGRICULTURII

(Urmare din pag. a Il-a)

general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. document 
programatic care, prin tezele, 
ideile și orientările ce le cu
prinde, constituie un amplu și 
mobilizator program de acțiune 
pentru oamenii muncii din toa
te sectoarele de activitate in 
vederea înfăptuirii integrale a 
planului pe acest an și pe în
tregul cincinal.

Actionînd în lumina indica
țiilor dumneavoastră. mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. în primele 
cinci luni ale anului am acor
dat prioritate creșterii produc
ției de cărbune energetic și coc- 
sificabil. de minereuri și con
centrate de metale feroase și 
neferoase, ridicării calității pro
duselor miniere, realizării unor 
noi sortimente de substanțe ne
metalifere în vederea reducerii 
importurilor. Vorbitorul s-a re
ferit în acest sens la rezultatele 
obținute in creșterea producției 
de cărbune arătînd că în luna 
mai s-a obtinut cea mai mare 
producție de cărbune, peste 5,3 
milioane tone, cu 1 milion de 
tone mai mult decît în luna mai 
anul trecut, și sîntem hotăriți 
să intensificăm acest ritm.

în continuare au fost prezen
tate realizările la unele sorti
mente de metale neferoase, la 
export, în domeniul investiții
lor, la alti indicatori de plan, 
prezentindu-se preocupările in 
vederea aplicării măsurilor pre
văzute în programele de per
fecționare a organizării și mo
dernizare a producției si a ridi
cării calității produselor mi
niere.

Analizînd cu toată răspun
derea activitatea pe care am 
desfășurat-o, în perioada care a 
trecut de la începutul anului, 
trebuie să recunoaștem că. așa 
cum pe bună dreptate a apre
ciat secretarul general al parti
dului. în activitatea consiliului 
de conducere al ministerului, 
organismelor democrației mun- 
citorești-revoluționare se mani
festă încă o serie de lipsuri 
care au condus la nerealizarea 
unor importante prevederi de 
plan. Deși producția zilnică de 
cărbune a crescut, planul la 
huilă și lignit nu a fost înde
plinit integral. într-un număr 
mare de unități nu s-a asigurat 
folosirea eficientă a utilajelor 
din dotare. înfăptuirea tuturor 
măsurilor privind modernizarea 
proceselor de producție ; au fost 
depășite costurile de producție, 
normele de consum de materia
le. combustibili și energie, nu 
am asigurat instaurarea unei 
discipline ferme la toate locu
rile de muncă.

Vă încredințăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că am 
analizat cu înaltă răspundere, 
în spiritul exigentelor formulate 
de dumneavoastră, întreaga 
noastră activitate și am tras 
toate concluziile și învățămin
tele necesare. Pe baza măsuri
lor stabilite. în prezent acțio
năm pentru îndeplinirea neabă
tută a sarcinilor care ne revin

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MIHAIL FLORESCU

Mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, '

Stimați tovarăși,
Conducerea vieții econo- 

mico-sociale de către popor și 
pentru popor — teză de excep
țională valoare teoretică și 
practică enunțată cu atita cla
ritate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al națiunii, Erou între 
eroii neamului, ctitorul de ge
niu al României socialiste mo
derne, personalitate proeminen
tă a lumii contemporane — 
își găsește o puternică expre
sie in sistemul de opțiuni cu
prinse in planul național unic, 
care asigură coordonarea și u- 
nirea tuturor eforturilor în di
recția înfăptuirii obiectivelor 
edificării socialismului și co
munismului in patria noastră.

In cadrul ședinței comune, a 
spus vorbitorul. s-a subliniat, 
și de această dată, ca de alt
fel de fiecare dată după Con
gresul al IX-lea, rolul hotărî- 
tor al științei și tehnologiei în 
realizarea programelor de dez
voltare economico-socială a ță
rii, în condițiile unei ample 
desfășurări a revoluției știin
țifico-tehnice.

Viața a confirmat pe deplin 
justețea politicii generale a 
partidului și statului nostru de 
industrializare socialistă pe 
baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, a promovă
rii largi a progresului tehnic, a 
cercetării științifice și ingine
riei tehnologice.

In continuare, vorbitorul a 
subliniat : Sub conducerea to
varășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului Na
tional al Științei și învățămin- 
tului, căreia îi aducem și cu 
acest prilej cele mai alese 
mulțumiri pentru sprijinul 
competent, nemijlocit acordat, 
pentru contribuția adusă la 
dezvoltarea științei și invă- 
tămîntului în patria noastră, 
activitatea de cercetare științi
fică s-a angrenat si implicat 
activ in procesul de moderniza
re a producției industriale si a- 
griculturii. prin realizarea de 
utilaje, echipamente, aparate si 
materiale cu caracteristici teh- 
nico-functionale competitive, 
prin elaborarea de tehnologii 
noi și perfecționate, care să 
asigure realizarea de produse 
cu productivitate ridicată și ca
litate constantă, în condițiile re
ducerii consumurilor materiale 
și energetice.

Vă raportez, mult stimate si 
iubite tovarășe secretar general 
că ne primele cinci luni. pe 
ansamblul economiei, sarcinile 
de plan privind introducerea 
progresului tehnic au fost rea

pe luna iunie și pe întregul an, 
pentru creșterea gradului de 
utilizare extensivă a liniilor 
tehnologice din carierele de lig
nit, precum și a indicelui de 
folosire intensivă a acestora. în 
acest scop, vor fi montate și 
puse în funcțiune noi excava
toare cu rotor și mașini de hal- 
dat. în minele de huilă și lignit 
s-au luat măsuri speciale pen
tru creșterea liniei de front și 
asigurarea forței de muncă pen
tru abatajele echipate cu com
plexe mecanizate. începînd cu 
această lună, la minele din Va
lea Jiului vom realiza sarcina 
de a asigura numărul de pos
turi în subteran care a fost 
stabilit. Vor fi create condiții 
pentru asigurarea minereului 
cuprifer din carierele de la 
Moldova Nouă și Roșia Poieni. 
Ca urmare a recentelor analize 
la fața locului la aceste obiecti
ve. au fost completate progra
mele de măsuri menite să ducă 
la realizarea producției de 
cupru în concentrate la nivelul 
planului.

Vom situa în centrul preocu
părilor noastre și vom acționa 
cu mai multă fermitate și răs
pundere pentru aplicarea nea
bătută a măsurilor din progra
mele speciale privind realizarea 
parametrilor prevăzuți la capa
citățile noi puse în funcțiune, 
respectarea normelor și norma
tivelor economico-financiare, 
reducerea costurilor de produc
ție și creșterea mai accentuată 
a productivității muncii, a e- 
ficientel întregii noastre activi
tăți. Ne vom preocupa, în con
tinuare. cu înaltă răspundere 
de recrutarea, formarea și sta
bilizarea forței de muncă.

Consiliul de conducere al Mi
nisterului Minelor, biroul său 
executiv, consiliile oamenilor 
muncii din centrale, combinate 
și întreprinderi sînt ferm hotă- 
rîte să-și îmbunătățească ra
dical stilul și metodele de 
muncă, pentru a înlătura lipsu
rile care se manifestă încă în 
activitatea noastră, pentru a va
lorifica superior puternicul po
tențial tehnic de care dispunem, 
pentru gospodărirea cu maximă 
răspundere a fondurilor fixe și 
a mijloacelor circulante, pentru 
aplicarea fermă a mecanismului 
economico-financiar. a princi
piilor autoconducerii muncito
rești și autogestiunii.

In numele minerilor, al tutu
ror celor care își desfășoară ac
tivitatea în industria minieră, 
doresc să exprim recunoștința 
noastră fierbinte față de recen
tele • măsuri privind majorarea 
retribuției personalului munci
tor din toate domeniile de acti
vitate, măsuri ce se înscriu in 
spiritul politicii profund uma
niste a partidului nostru de ri
dicare continuă a nivelului de 
trai al celor ce muncesc. Ele 
ilustrează o dată mai mult su
perioritatea orinduirii socialiste, 
imensul potențial de progres 
social de care dispune societa
tea noastră, care are ca valoare 
supremă omul, afirmarea depli
nă a personalității sale.

lizate si depășite. Au fost asi
milate în fabricație peste 190 
noi mașini, utilaje, instalații si 
aparate si au fost realizate pes
te 500 faze de cercetare premer
gătoare punerii în fabricație a 
altor obiective. în domeniul 
materialelor si bunurilor de 
consum, planul a fost realizat 
în proporție de 125 la sută și 
respectiv 103 la sută, introdu- 
cîndu-se în producție peste 140 
materiale noi și 87 bunuri de 
consum. Au fost aplicate în pro
ducție peste 190 tehnologii si 
sisteme de automatizare si me
canizare noi. prevederile de 
plan fiind realizate în proporție 
de 105 la sută. Activitatea de 
producție cu aportul unităților 
de cercetare s-a concretizat în 
realizarea unei productii-marl’ă 
apreciabile, prevederile de plan 
fiind realizate în proporție de 
107.8 la sută. •

Cu toate aceste realizări, nu 
ne putem declara mulțumiți, 
pentru că rezultatele obținute 
nu se situează la nivelul exi
gentelor formulate de dumnea
voastră. mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceausescu, la 
nivelul posibilităților tehnico- 
materiale si umane de care 
dispunem.

Sîntem constienti că depinde 
numai de noi să eliminăm cit 
mai rapid toate deficientele e- 
xistente. să asigurăm creșterea 
susținută a calității si eficientei 
întregii noastre activități. La 
toate nivelurile organizatorice 
si decizionale au fost adoptate 
măsuri concrete, insistîndu-se. 
cu precădere, asupra colaborării 
mai strînse între unitățile de 
cercetare, proiectare si între
prinderile beneficiare pentru 
recuperarea integrală a întîrzie- 
rilor încă în cursul lunii iunie.

Asa cum ne-ati indicat dum
neavoastră. mult iubite si sti
mate tovarășe secretar general, 
sintem hotărîti să orientăm în
treaga noastră activitate in di
recția participării mai active a 
organelor si organismelor ști
ințifice. incepind cu Comitetul 
National pentru Stiintă si Teh
nologie. la elaborarea si înfăp
tuirea planurilor si programelor 
de dezvoltare economico-socială 
a patriei.

în întreaga noastră activitate 
vom tine seama de viziunea 
dumneavoastră științifică, potri
vit căreia trebuie să avem per
manent în vedere că puternica 
dezvoltare a științei si tehnicii 
necesită periodic — cel puțin o 
dată la 5 ani — o îmbunătățire 
generală a structurii producției, 
a nivelului tehnic, care să por
nească de la noile cuceriri ale 
revoluției tehnico-stiintifice.

Exprimîndu-mi totala adeziu
ne fată de documentele supuse 
dezbaterii si măsurile adoptate, 
în numele celor care activează 
ne tărimul stiintei si tehnolo
giei. asigur conducerea partidu
lui si statului nostru, personal 
pe dumneavoastră, mult iubite

si stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceausescu. pe 
dumneavoastră, mult stimată 
tovarășă Elena Ceausescu. că 
nu vom precupeți nici un efori 
pentru realizarea sarcinilor tra
sate cercetării științifice, pentru

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
IOSIF SZASZ

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION M. NICOLAE

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Actuala ședință comună a 

Consiliului Național al Oameni
lor Muncii și Consiliului Na
țional al Agriculturii își desfă
șoară lucrările în climatul de 
puternică angajare revoluționa
ră, patriotică, generat de dezba
terea largă a magistralei expu
neri a secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la ședința 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 29 aprilie a.c.

Document programatic de 
excepțională însemnătate, ex
punerea dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, constituie o 
strălucită analiză a probleme
lor făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, o con
tribuție de excepțională însem
nătate la dezvoltarea teoriei și 
practicii construcției socialiste, 
la îmbogățirea gîndirii revolu
ționare.

Din conținutul acestui docu
ment, precum și al expunerii 
rostite la deschiderea forumu
lui nostru democratic răzbate 
cu putere, mult stimate tovară
șe secretar general, remarcabila 
dumneavoastră capacitate de 
strălucit strateg al tuturor ma
rilor noastre realizări.

Cu mîndrie și satisfacție re
cunoaștem în aceste documente 
rigoarea științifică, profunda 
analiză a realităților și consec
vența pilduitoare cu care acțio
nați pentru soluționarea tuturor 
problemelor pe care le ridică 
actuala etapă de construcție so
cialistă a patriei, căile și mo
dalitățile concrete pentru per
fectionarea continuă a tuturor 
laturilor activității economico- 
sociale și asigurarea pe această 
bază a înfăptuirii planului pe 
anul 1988, an hotărîtor în rea
lizarea obiectivelor actualului 
cincinal, a spus vorbitorul.

Referindu-se la rezultatele 
obținute de întreprinderile din 
județul Caraș-Severin. vorbito
rul a arătat că în primele 5 
luni din acest an productia-mar- 
fă este mai mare cu 8 la sută 
față de aceeași perioadă a anu
lui trecut, livrindu-se peste 
plan economiei naționale impor
tante cantități de cărbune, zinc, 
plumb și concentrate, diverse 
sortimente de laminate, con
strucții metalice, cherestea și 
altele. Acționăm — a subliniat 
vorbitorul — pentru înfăptuirea 
măsurilor cuprinse în etapa a 
Ii-a a programelor de organiza
re și modernizare a proceselor 
de producție, asigurînd astfel 
toate condițiile pentru trecerea 
de la dezvoltarea extensivă la 
cea intensivă, la realizarea unei 
noi calități în toate domeni
ile de activitate.

Adresăm cele mai vii mulțu
miri mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu. președintele Consi
liului Național al Științei și 
învățămîntului, pentru înalta 
competență cu care conduce în
făptuirea programelor de orga
nizare și modernizare a proce
selor de producție, pentru aju
torul deosebit acordat îmbună
tățirii activității Centrului de 

implicarea si contribuția sa mal 
activă la transpunerea neabătu
tă în viată a istoricelor hotăriri 
ale Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale parti
dului.

cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru echipamen
te hidroenergetice din Reșița, 
pentru așezarea întregii noastre 
activități pe temeiul celor mai 
noi cuceriri ale științei și teh
nicii contemporane.

Una din preocupările majore 
ale organelor și organizațiilor 
de partid, ale factorilor de răs
pundere din unitățile economi
ce a constituit-o realizarea pro
ducției destinate partenerilor 
externi. în organizarea produc
ției pentru export, a arătat vor
bitorul, va avea, fără îndoială, 
o influență deosebită aplicarea 
prevederilor Legii privind bene
ficiile suplimentare în vederea 
stirhulării producției pentru ex
port. Vom acționa cu mai mul
tă stăruință pentru cunoașterea 
legii și aplicării ei concrete în 
întreprinderi, secții și ateliere.

Vom acționa, așa cum ati in
dicat dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
și în expunerea rostită la des
chiderea forumului nostru de
mocratic, pentru ca adunăriie 
generale, consiliile oamenilor 
muncii să aibă un rol tot mai 
activ în întărirea răspunderii 
colectivelor muncitorești, pen
tru concentrarea eforturilor în 
direcția reducerii mai accentua
te a costurilor de producție, 
mai buna valorificare a resur
selor de materii prime, mate
riale, combustibili și energie, 
recuperarea și refolosirea tutu
ror resurselor, creșterea nivelu
lui tehnic și calitativ al produ
selor, lichidarea stocurilor su- 
pranormative.

în continuare, vorbitorul a 
spus : O atenție deosebită acor
dăm îmbunătățirii calității și ri
dicării fiabilității produselor 
realizate in unitățile noastre. 
Vom milita cu mai multă fer
mitate pentru ridicarea conști
inței oamenilor muncii, pentru 
a Înțelege că a fi proprietar și 
producător presupune o înaltă 
răspundere față de „marca fa
bricii**,  față de prestigiul uni
tății, pe care îl dau oamenii, 
eforturile lor exemplare pentru 
a realiza produse de bună ca
litate, competitive.

în agricultură, pe baza pro
gramelor adoptate, au fost asi
gurate condițiile necesare des
fășurării corespunzătoare, la 
timp și de bună calitate, a lu
crărilor din campania agricolă 
de primăvară.

Starea de vegetație a culturi
lor păioase este în general 
bună, oferind garanția realiză
rii unor producții mai mari la 
grîu și orz față de anul trecut. 
In prezent ne găsim în etapa 
finală a pregătirii campaniei 
agricole de vară, care se va 
declanșa' peste citeva zile și în 
județul nostru, acționind în pa
ralel pentru antrenarea tuturor 
mijloacelor mecanice și umane 
la întreținerea culturilor pră
sitoare.

Vă rog să-mi permiteți să 
aduc din partea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din 
județul Caraș-Severin cele mai 
vii mulțumiri conducerii parti
dului și statului nostru, per
sonal dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. pen
tru grija deosebită acordată ri
dicării continue a nivelului de 

trai material și spiritual al în
tregului popor, ilustrat și de 
noua majorare a retribuțiilor 
personalului muncitor. Vedem 
in această măsură consecventa 
cu care acționează partidul

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși, 

Lucrările înaltului forum re
prezentativ al democrației noas
tre muncitorești-revolutionare 
se desfășoară într-o perioadă in 
care eforturile întregului nostru 
popor sînt orientate spre înde
plinirea sarcinilor prevăzute în 
Planul national unic de dezvol
tare economico-socială a tării 
Pe anul 1988, an hotărîtor pen
tru realizarea obiectivelor celui 
de-al 8-lea cincinal.

Am urmărit cu viu interes și 
cu deplină satisfacție analiza 
aprofundată a stadiului realiză
rii planului, orientările si indi
cațiile de amplă perspectivă, de 
excepțională valoare teoretică 
și practică cuprinse in expu
nerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

A pătruns adînc in conștiința 
noastră ideea călăuzitoare a
secretarului general al partidu
lui potrivit căreia 
economico-social al 
făurirea societății

progresul 
patriei si 
socialiste

multilateral dezvoltate nu se pot 
înfăptui decit pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei, tehnicii 
și cunoașterii umane.

în lumina acestei concepții 
novatoare, stiinta se afirmă tot 
mai puternic in societatea noas
tră ca o adevărată forță de pro
ducție. ca o forță revolu
ționară în înfăptuirea Progra
mului partidului.

Acest imperativ este asigurat 
pe deplin de cercetarea proprie, 
de munca specialiștilor din in
stitute de cercetare, din labora
toare și uzine, a căror activitate 
este condusă și coordonată cu 
înaltă competentă și sprijinită 
strălucit prin contribuții perso
nale de mare valoare teore
tică și practică de tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. savant de 
înalt prestigiu international, 
eminent om politic și de stat. 
Oamenii muncii din industria 
chimică și petrochimică, anga
jați revoluționar pentru tradu
cerea in fapte a sarcinilor 
si indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. acționează 
pentru realizarea indicatorilor 
de plan, valorificarea superioară 
a materiilor prime, reducerea 
consumului de materii prime și 
materiale, creșterea eficientei 
economice, asigurarea unei noi 
calități în întreaga activitate.

Permiteti-mi să raportez aces
tui înalt forum al democrației 
socialiste că prin eforturile oa
menilor muncii, ale organelor de 
conducere colectivă din între
prinderi. centrale si minister. în 
primele cinci luni ale acestui 
an industria chimică si petro
chimică a realizat, fată de 
aceeași perioadă din anul 1987, 
o productie-marfă mai mare cu
7.5 miliarde lei. o creștere a 
exportului pe relația devize con
vertibile cu 40 Ia sută, prin de
pășirea producției fizice la unele 
sortimente dirijate cu prioritate 
la export.

Au fost puse în funcțiune 37 
obiective, s-au realizat indicato
rii tehnico-economici proiectați 

nostru pentru înfăptuirea neabă
tută a țelului suprem al edi
ficării noii orînduiri. in cen
trul căreia se situează omul, 
bunăstarea și fericirea celor 
ce muncesc.

la un număr de 43 capacități în 
funcțiune si au fost asimilate 
442 noi produse și sortimente.

Cu- toate aspectele pozitive 
menționate, nu ne nutem de
clara mulțumiți de rezultatele 
înregistrate la îndeplinirea in
dicatorilor de plan.

Ne-am regăsit si noi în criti- 
cile cuprinse în expunerea dum
neavoastră. mult iubite si 
stimate tovarășe secretar gene
ral. și sîntem constienti că în 
activitatea consiliului de condu
cere al ministerului, a consilii
lor oamenilor muncii din cen
trale si întreprinderi s-au ma
nifestat lipsuri și neajunsuri pe 
linia ordinii și disciplinei tehno
logice. aplicării cu exigentă a 
noului mecanism economico- 
financiar.

Pentru eliminarea lipsurilor 
manifestate. în baza programe
lor elaborate, vom acționa pen
tru realizarea planului de inves
tiții. si în primul rînd pentru 
asigurarea punerii în funcțiune 
a capacităților de producție.

Am luat măsuri energice ca 
în toate unitățile si centralele 
programele de perfecționare a 
organizării să fie abordate cu 
maximă responsabilitate, pen
tru a asigura un nivel superior 
de utilizare a capacităților, 
creșterea gradului de înnoire a 
producției, valorificarea mate
riilor prime, materialelor, com
bustibililor si energiei consuma
te. realizarea unor produse ca
litativ superioare. competitive 
pe piața internațională, cu chel
tuieli strict încadrate în nor
mativele de consum.

Punem un accent deosebit pe 
realizarea in cit mai mare mă
sură a recuperărilor de materii 
prime, pieselor de schimb si 
subansamblelor. reconditionării 
și refolosirii acestora.

Am stabilit, de asemenea, mă
suri concrete pentru lichidarea 
stocurilor supranormative si re
punerea acestora în circuitul 
economic. încadrarea tuturor în
treprinderilor în mijloacele cir
culante planificate și promo
varea cu hotărire a nbului me
canism economico-financiar. in
strument hotărîtor pentru asi
gurarea autoconducerii și auto
gestiunii unităților socialiste.

Urmărim zilnic realizarea 
producției fizice, și în primul 
rind a producției pentru export, 
acționind cu operativitate pen
tru buna funcționare a instala
țiilor. pentru introducerea ordi
nii și disciplinei la toate locu
rile de muncă.

Permiteti-mi ca. în numele 
colectivelor de muncă din toate 
unitățile Ministerului Industriei 
Chimice și Petrochimice, să asi
gur ședința comună că sîntem 
hotărîti să acționăm cu toată 
energia. în spirit revoluționar, 
comunist, pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a sarci
nilor de plan. Acest angaja
ment reprezintă răspunsul cel 
mai convingător al oamenilor 
muncii din industria chimică și 
petrochimică la propunerile pri
vind majorarea retribuției în 
anii 1988—1989. elaborate pe 
baza indicațiilor si orientărilor 
date de secretarul general al 
partidului nostru. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. noua și 
strălucita dovadă a caracterului 
profund umanist al întregii po
litici a partidului și statului 
nostru.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
COSTEL

Mult Iubite și stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Ședința comună a Consiliului 

Național al Oamenilor Muncii 
și a Consiliului National al 
Agriculturii își desfășoară lu
crările sub semnul înaltelor 
exigențe formulate de dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
magistrala expunere prezenta
tă în deschiderea acestui repre
zentativ forum al democrației 
muncitorești-revolutionare. do
cument care, prin orientările și 
indicațiile de inestimabilă va
loare, se constituie într-un mo
bilizator program de acțiune 
pentru înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de Congresul al XIII- 
lea și de Conferința Națională 
ale partidului.

Puternic mobilizați de înflăcă- 
ratele chemări și îndemnuri ale 
secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
oamenii muncii din agricultura 
județului Brăila, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de 
partid, au acționat cu răspun
dere pentru dezvoltarea și mo
dernizarea continuă a acestei 
ramuri de bază a economiei, 
pentru sporirea aportului ei la 
realizarea venitului național, la 
creșterea bunăstării materiale 
și spirituale a poporului.

Vă raportăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, 
că, așa cum ne-ați indicat, am 
deplasat centrul de greutate al 
activității în cadrul consiliilor 
unice, in unități, antrenind spe
cialiștii. organele și organiza
țiile de masă și obștești la în
deplinirea neabătută a sarcini
lor privind folosirea rațională, 
cu maximă eficiență a fondului 
funciar, a mașinilor și îngrășă
mintelor chimice, a sistemelor 
de irigații, a tuturor mijloace
lor din dotarea unităților. în 
această primăvară s-a acordat 
o mai mare atenție executării 
la timp și de calitate a lucrări
lor agricole, culturile avind o 
bună răsărire și o densitate co
respunzătoare. Acum acționăm 
cu toate forțele manuale și me
canice la executarea lucrărilor 
de întreținere, de combatere a 
dăunătorilor, de recoltare a fu
rajelor, precum și la pregătirea 
în cele mai bune condiții a cam
paniei de recoltare a cerealelor 
păioase. în zootehnie, pe pri
mele cinci luni, am realizat e- 
fectivele planificate la porcine 
și la păsări ouâtoare. La bovine 
și ovine, deși efectivele sînt în 
creștere față de aceeași perioa
dă a anului trecut, nu am reușit 
încă să sporim numărul acesto

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION GIUVELCĂ

Mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceausescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceausescu,

Stimati tovarăși,
într-o atmosferă de angajare 

comunistă, de inalt patriotism 
și mobilizare a tuturor forțelor 
pentru îndeplinirea exemplară a 
hotăririlor Congresului al XIII- 
lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, forumul democrației

EREMIA
ra la nivelul indicatorilor stabi
liți prin plan, situație care ne 
obligă să acționăm cu hotărire 
pentru recuperarea in cel mai 
scurt timp a restantelor.

în continuare vorbitorul a 
subliniat că au fost stabilite 
programe concrete pentru fie
care unitate, programe ce vi
zează in principal creșterea 
producțiilor și reducerea chel
tuielilor, astfel încît, pînă la 
sfîrșitul primului semestru, toa
te unitățile agricole din județ 
să realizeze un echilibru finan
ciar corespunzător.

în spiritul înaltelor exigențe 
formulate de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în magistra
la expunere la ședința Comite
tului Politic Executiv din 29 
aprilie, a arătat vorbitorul, tre
buie să spunem deschis că re
zultatele obținute pînă în pre
zent nu reflectă pe deplin între
gul potential productiv de care 
dispune agricultura județului 
nostru.

Conștienți de obligațiile ce 
ne revin pentru îmbunătățirea 
generală a activității în acest 
sector cu o pondere deosebită 
în economia județului, am 
stabilit măsurile politico-orga- 
nizatorice în vederea perfecțio
nării la cote înalte de exigență 
a stilului și metodelor noastre 
de muncă. întăririi ordinii și 
disciplinei, așezării întregii ac
tivități pe criterii de maximă 
eficiență. Vom folosi mai bine 
cadrul larg al democrației mun
citorești-revoluționare în care 
să se exercite actul autocondu
cerii și autogestiunii, in care 
să se elaboreze și să se înfăp
tuiască toate programele de 
dezvoltare și modernizare a a- 
griculturii județului, toate mă
surile privind intărirea conti
nuă a proprietății socialiste. Ne 
vom încadra, de asemenea, în 
prevederile legii și programului 
de sistematizare a teritoriului 
și localităților. acțiune prin 
care agricultura va primi im
portante suprafețe de teren.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii 
muncii din agricultura județului 
Brăila, în frunte cu comuniștii, 
nu vor precupeți nici un efort 
pentru a îndeplini exemplar 
orientările și indicațiile de ex
cepțională însemnătate ce ni 
le-ați dat la actuala ședință co
mună a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii și a Conci
liului National al Agriculturii, 
pentru a face din 1988 anul 
producțiilor-record, conștienți 
fiind că numai astfel ne putem 
spori contribuția la transpu
nerea în viață a programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

muncitorești-revolutionare la 
ale cărui lucrări participăm as
tăzi analizează. în lumina teze
lor și orientărilor de excepțio
nală însemnătate izvorîte din 
expunerea rostită în ședin
ța comună de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. document 
programatic pentru întreaga 
noastră activitate prezentă și

(Continuare în pag. a IV-a)
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viitoare, probleme de o impor
tantă deosebită pentru îndepli
nirea integrală a planului na
tional unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a tării.

Experiența pe care am acu
mulat-o timp de aproape două 
decenii in funcționarea sistemu
lui democrației muncitorești-re- 
volutionare inițiat, condus si 
mereu perfecționat de dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ilustrul stra
teg al edificării socialiste si co
muniste a Patriei, demonstrează 
cu puterea faptelor, și în activi
tatea Centralei industriale de 
autoturisme Pitești, importanța 
îmbinării armonioase a rolului 
organelor centrale cu răspunde
rea si atribuțiile organelor de 
conducere colectivă din centrală 
si întreprinderi, a fiecărui om 
al muncii.

Referindu-se la activitatea 
Centralei industriale de autotur 
risme Pitești, vorbitorul a spus : 
Raportăm ședinței că in pri
mele cinci luni ale acestui an 
am reușit. print.r-o mai bună u- 
tilizare a capacităților de pro
ducție. a timpului de lucru si a 
forței de muncă, folosirii judi
cioase a materiilor prime si ma
terialelor. să realizăm, compa
rativ cu aceeași perioadă a anu
lui trecut, o productie-marfă 
industrială cu 13,2 la sută_ mai 
mare. Totuși, trebuie să arătăm, 
în mod autocritic, că. fată de 
plan, am rămas datori atît la 
productia-marfă. cit si la pro
ducția fizică.

O atenție deosebită am acor
dat. asa cum ne-ați indicat dum
neavoastră. mult iubite tovarășe 
secretar general, realizării sar
cinilor ce ne-au revenit în do
meniul exportului. O dovadă în 
aoest sens o constituie faptul că 
fată de aceeași perioadă a a- 
nului trecut am exportat cu 38.3 
la sută mai mult. Acțiomnd în 
spiritul indicațiilor dumneavoas
tră. ne-am ocupat cu prioritate 
de îmbunătățirea continuă a 
fiabilității autoturismelor în ve
derea satisfacerii în condiții cit 
mai bune a exigențelor mereu 
crescinde ale partenerilor_ ex
terni si permanentei adaptări la 
cerințele pieței.

Am acționat, cu bune rezulta
te. pentru dezvoltarea conlucră
rii dintre uzinele producătoare 
și institutele de cercetare. în 
vederea promovării și imple
mentării aocelerate a progresu
lui tehnic în producție, domeniu 
în care beneficiem de sprijinul 
competent și îndrumarea per
manentă a mult stimatei tova
rășe academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. Un exemplu 
elocvent al colaborării între 
producție si cercetare .11 consti

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
VASILE CARP

Mult iubite si stimate to
varășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși,
Magistrala expunere rostită 

de dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, in 
deschiderea acestui larg și re
prezentativ forum al democra
ției muncitorești-revoluționare. 
se constituie intr-un document 
programatic de largă perspecti
vă. care jalonează căile de acți
une ale intregului popor in ve
derea îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor pe acest an si pe în
tregul cincinal, pentru infăp- 
tuirea cu succes a istoricelor o- 
biective stabilite de Congresul 
al XlII-lea și Conferința Națio
nală ale partidului.

Vă rog să-mi permiteți ca. în 
numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii de pe străve
chile plaiuri ale județului Olt. 
să aduc cel mai fierbinte și vi
brant omagiu, să dau expresie 
celor mai alese sentimente de 
dragoste și recunoștință față de 
cel mai iubit fiu al poporului, 
marele Erou intre eroii neamu
lui, de a cărui gîndire cuteză
toare și eroică activitate revolu
ționară sint legate toate împli
nirile epocale ale României so
cialiste contemporane, secre
tarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Exprimăm, totodată, cele mai 
calde mulțumiri, întreaga noas
tră gratitudine fată de tovarășa 
Elena Ceaușescu. militant de 
frunte al partidului și statului, 
om de știință de largă recu
noaștere internațională, pentru 
sprijinul deosebit pe care ni l-a 
acordat in organizarea si desfă
șurarea cercetării științifice si 
aplicarea rezultatelor acesteia 
în industria și agricultura jude
țului. la inițierea programelor 
de modernizare a proceselor de 
producție. pentru contribuția 
remarcabilă pe care o aduce la 
elaborarea și înfăptuirea politi
cii interne și externe a Româ
niei socialiste.

Conștienți de faptul că 1988 
este anul hotăritor pentru În
făptuirea cu succes a obiective
lor planului cincinal, comu
niștii, toți oamenii muncii din 
județul Olt. mobilizați puternic 
de inflăcăratele dumneavoastră 
îndemnuri, vă raportează, mult 
iubite tovarășe secretar gene
ral, că pe primele 5 luni din â- 
cest an sarcinile de plan au 
fost îndeplinite la principalii 
indicatori.

Astfel, producția pentru ex
port a fost realizată in propor
ție de 113,3 la sută. îndeplinin- 
du-se și depășindu-se planul la 
producția-marfă industrială, 
productivitatea muncii, investi
ții și îndeosebi la construcții- 
montaj. In această perioadă, 
prin aplicarea măsurilor pri
vind îmbunătățirea organizării 
șl modernizarea proceselor de 
fabricație, s-a obținut un spor 
de producție de 172 milioane lei 
și s-au înnoit tehnologiile, s-a 
redus greutatea produselor si 
îmbunătățit parametrii lor cali
tativi, produsele noi si moder

tuie si agregatul automat cu 
capete multiple Pe care l-am 
prezentat cu prilejul vizitei de 
lucru pe care ati efectuat-o la 
Fabrica de jenti auto Drăgășani 
cu puțin timp în urmă.

Permiteți să vă adu
cem. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cele mai 
calde mulțumiri pentru noile 
măsuri de creștere a retribuției 
oamenilor muncii. încă din a- 
cest an. mii de muncitori din 
unitățile centralei vor beneficia 
de cistiguri sporite. Actualele 
majorări ale veniturilor oame
nilor muncii demonstrează for
ța economiei românești, uma
nismul politicii partidului nos
tru. Răspunsul muncitoresc față 
de grija conducerii partidului 
pentru îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de viată ale celor 
ce muncesc îl vor constitui re
zultatele deosebite in muncă, 
preocuparea sporită fată de a- 
plicarea integrală a prevederi
lor din programele de moderni
zare a producției.

Prezentind modul in care au 
fost aplicate principiile demo
crației muncitorești, vorbitorul 
a arătat că acestea nu au fost 
aplicate cu toată intransigența 
și fermitatea, ceea ce s-a re
flectat uneori negativ în actul 
de analiză și decizie al organe
lor de conducere colectivă. în 
activitatea economico-financiară 
a întreprinderilor și a centralei. 
Datorită faptului că exigențele 
mecanismului economico-finan- 
ciar nu au fost aplicate întoc
mai pe toate treptele produc
ției. in toate colectivele de 
muncă, s-au înregistrat depășiri 
ale cheltuielilor totale de. pro
ducție. ale consumurilor mate
riale normate.

Sîntem pe deplin constienți 
de lipsurile și neimplinirile din 
activitatea noastră. Acestea au 
fost analizate cu toată exigența 
în organele colective de condu
cere din centrală și întreprin
deri. cu colectivele de oameni 
ai muncii din fabrici, secții și 
ateliere, stabilind noi măsuri 
mai eficiente care să permită 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe acest an.

In încheiere, dorim să vă a- 
sigurăm. mult iubite si stima
te tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. mult stima
tă tovarășă Elena Ceaușescu. că 
ne vom spori in continuare e- 
forturile pentru creșterea con
tribuției constructorilor de auto
turisme la dezvoltarea impe
tuoasă a economiei naționaie 
potrivit hotărârilor Congresului 
al XIH-lea si Conferinței Na
ționale ale partidului, pentru ri
dicarea scumpei noastre patrii 
’— România socialistă — pe noi 
culmi de civilizație și progres.

nizate în cele 5 luni, la nivelul 
județului, reprezentind aproape 
50 la sută.

în agricultură, pe cele 209 mii 
hectare semănate in primăvară, 
culturile au răsărit in condiții 
optime, avind densitatea nece
sară unor producții bune. Am 
pregătit cu toată răspunderea 
campania de vară, asigurînd re
pararea de calitate a mașinilor 
și utilajelor, am organizat pre
gătirea mecanizatorilor, a celor
lalți oameni ai muncii in asa fel 
încit să încheiem cit mai grab
nic și fără pierderi recoltatul.

Vă încredințăm, mult iubite 
și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că. avind 
drept călăuză orientările, indi
cațiile și sarcinile desprinse din 
Expunerea la ședința Comitetu
lui Politic Executiv din 29 apri
lie. am stabilit măsuri pentru 
îmbunătățirea activității orga
nelor și organizațiilor de partid, 
a organismelor democrației- 
muncitorești-revoiuționare, pen
tru imprimarea unui stil de 
muncă dinamic, operativ, revo
luționar, pentru creșterea răs
punderii colective și personale 
la toate nivelurile in gospodă
rirea judicioasă a proprietății 
socialiste de stat și cooperatiste, 
astfel incit să realizăm o inaltă 
eficiență și rentabilitate in in- 
treaga activitate productivă.

Totodată, așa cum ati subli
niat in expunerea rostită la 
deschiderea lucrărilor ședinței 
noastre comune, vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, că vom acționa in con
tinuare cu responsabilitate co
munistă pentru organizarea si 
modernizarea producției, creș
terea calității produselor, folo
sirea rațională a capacităților 
de producție și a forței de 
muncă, reducerea consumurilor 
de materii prime, materiale, 
combustibili și energie, recupe
rarea și refolosirea materiale
lor. întărirea disciplinei de pro
ducție.

Asemenea celorlalți vorbitori, 
doresc să exprim si eu tovară
șului Nioolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului. În
treaga noastră recunoștință 
pentru grija permanentă ce o 
poartă creșterii bunăstării ma
teriale și spirituale a celor ce 
muncesc. Propunerile de creș
tere a retribuției personalului 
muncitor. în condițiile complexe 
ale economiei mondiale, cind în 
multe țări ale lumii are loc o 
scădere a veniturilor oamenilor 
muncii, atestă soliditatea eco
nomiei românești, justețea poli
ticii partidului nostru de dez
voltare impetuoasă a forțelor 
de producție, temelia sigură a 
ridicării neincetate a nivelului 
de viață al intregului nostru 
popor.

Vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, că 
noi, oamenii muncii din județul 
Olt, vom acționa cu fermitate 
și pasiune revoluționară, vom 
lua toate măsurile politice și 
organizatorice pentru aplicarea 
neabătută a hotărârilor ce vor 
fi adoptate de acest înalt for al 
democrației noastre muncito
rești, a orientărilor si indicații
lor de inestimabilă valoare teo
retică și practică formulate de 

dumneavoastră, mult iubite to
varășe secretar general, avind 
convingerea nestrămutată că

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ILIE MATEI

Mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Ședința comună a Consiliu

lui Național al Oamenilor 
Muncii și a Consiliului Națio
nal al Agriculturii se desfășoa
ră în climatul de puternică e- 
fervescență politică, de inaltă 
angajare patriotică, revoluțio
nară in care comuniștii, întrea
ga noastră națiune socialistă 
dezbat, aprofundează și iși în
sușesc orientările și tezele cu
prinse în magistrala Expunere 
pe care ați prezentat-o la ședin
ța Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. din 29 apri
lie, nouă și strălucită contribu
ție la îmbogățirea materialis
mului dialectic și istoric, a so
cialismului științific, și care 
întregește în mod fericit mo
numentala dumneavoastră o- 
peră social-politică și filozo
fică înscrisă în fondul de aur 
al culturii românești și univer
sale. Găsim in acest impresio
nant document programatic 
răspunsuri clare și cutezătoare, 
bazate pe o analiză profundă și 
pe o impecabilă cunoaștere a 
realității, Ia problemele funda
mentale ce țin de esența pro
cesului revoluționar din pa
tria noastră in actuala etapă 
de dezvoltare, la marile Între
bări și căutări ce confruntă o- 
menirea acestui sfîrșit de secol.

Același spirit viu, novator, a- 
ceeași analiză profundă și ri
guroasă le regăsim și în stră
lucita expunere pe care ați 
rostit-o in deschiderea lucrări
lor prezentei ședințe comune, 
document programatic menit 
să călăuzească activitatea poli- 
tico-organizatorică a organis
melor democrației muncito
rești-revoluționare, a tuturor 
colectivelor de oameni ai mun
cii. practic a întregii societăți.

Abordind. in continuare, o 
seamă de aspecte privind acti
vitatea economică, vorbitorul 
a spus : Vă raportez, mult 
stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că, acțio- 
nind în spiritul orientărilor si 
indicațiilor dumneavoastră, al 
sarcinilor trasate cu prilejul vi
zitelor de lucru prin care. îm
preună cu mult stimata tova
rășă Elena Ceaușescu, ați bi
nevoit să onorați județul nos
tru, oamenii muncii din Timiș 
au îndeplinit in primele cinci 
luni ale anului planul produc- 
ției-marfa, realizind un spor 
total de peste un miliard lei 
față de perioada corespunză
toare a anului trecut. Am a- 
cordat și acordăm permanent o 
atenție prioritară producției fi
zice, îndeosebi celei destinate 
exportului, indicator care înre
gistrează creșteri de peste 12 la 
sută față de anul trecut. Con
comitent, se acționează pentru 
perfecționarea activității con
siliilor oamenilor muncii, a or
ganelor financiar-bancare, pen
tru stabilirea și luarea măsuri
lor ce se impun in vederea li
chidării stocurilor supranorma- 
tive.

în agricultură, cerealele pă- 
ioase prezintă o bună stare de 
vegetație, iar la culturile prăși- 
toare de primăvară, inclusiv la 
legume, există premise sigure 
pentru a realiza nivelurile sta
bilite in plan.

Cu toate acestea. insușin- 
du-ne pe deplin criticile pe 
care le-ați formulat, și cu acest 
prilej, trebuie să arăt că și in 
județul Timiș rezultatele înre
gistrate pe primii 2 ani ai cin
cinalului și cele 5 luni din a- 
cest an sint încă sub nive

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
RADU PĂUNESCU

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Ne aflăm sub puternica im

presie a magistralei dumnea
voastră expuneri, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
expunere care, prin problema
tica și direcțiile precizate pen
tru toate domeniile de activita
te. reprezintă un vast program 
de acțiune menit să asigure 
realizarea în practică a obiecti
velor stabilite de cel de-al 
XIH-lea Congres și Conferința 
Națională ale partidului.

Vă rog să-mi îngăduiți să 
exprim și cu acest prilej una
nima adeziune a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii din 
industria construcțiilor de ma
șini. la politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, care este în deplin acord 
cu opțiunile șl interesele su
preme ale poporului român, al 
cărui strălucit și înflăcărat pro
motor este eminentul conducă
tor al partidului și statului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Ședința comună analizează, 
în lumina tezelor și orientărilor 
secretarului general al partidu
lui, stadiul actual al indeplini- 
rii programelor de dezvoltare 
intensivă a economiei naționa
le. a planului pe acest cincinal, 
modul în care se aplică me
canismul economico-financiar. 
principiile autoconducerii mun
citorești și autogestiunii. stabi
lind măsuri pentru îmbunătă
țirea activității unităților in
dustriale. creșterea producției 
destinate exportului, sporirea 
eficientei prin valorificarea su
perioară a creației științifice si 
tehnice, creșterea productivită
ții muncii. îmbunătățirea nive
lului tehnic și calitativ al pro
duselor, reducerea consumuri
lor. 

astfel slujim cauza partidului, 
a socialismului și comunismului 
în scumpa noastră patrie.

lul posibilităților, al sarcini
lor actualei etape de dezvol
tare economico-socială, al ca
drului instituționalizat creat 
din inițiativa și cu decisiva 
dumneavoastră contribuție. Așa 
se explică de ce planul nu a 
fost îndeplinit la toate produ
sele industriale, iar citeva în
treprinderi nu au realizat pre
vederile de plan la producția- 
marfă. Trebuie să recunoaștem 
că nu toate măsurile de orga
nizare și modernizare a pro
ducției vizează și rezolvă pro
bleme de fond, vitale, ale pro
ducției.

Principala cauză constă în 
slaba preocupare a unor orga
nisme de conducere colectivă 
pentru solutionarea operativă a 
tuturor problemelor, pentru a- 
plicarea fermă a principiilor de 
conducere si planificare. ale 
autoconducerii si autogestiunii. 
Nu intimplător. tocmai între
prinderile care s-au înscris cu 
nerealizări importante ale sar
cinilor de plan sint cele în 
care adunările generale ale 
oamenilor muncii se desfă
șoară de multe ori formal, 
nu se finalizează prin pla
nuri riguros fundamentate, a- 
probindu-se cu superficialitate 
cifre si indicatori care nu co
respund cu dotarea tehnico-ma- 
terială si umană reală. Am luat 
măsuri pentru redresarea grab
nică a situației, pentru elimi
narea definitivă a acestor stări 
de lucruri, pentru a realiza o 
cotitură radicală in munca tu
turor organelor si organizațiilor 
de partid, a tuturor organisme
lor de conducere colectivă.

în agricultură am luat măsuri 
deosebite pentru strînaerea si 
depozitarea in termenele sta
bilite a întregii recolte de ce
reale păioase. întregul parc de 
combine, de prese de balotat 
paie, de semănători si celelalte 
utilaîe. de mijloace de transport 
au fost reparate si verificate, 
executindu-se probe funcționale 
sub sarcină. întreaga dotare teh
nică fiind de pe acum deplasată 
in taberele de cîmp, împreună 
cu atelierele mobile de asisten
tă tehnică.

Vorbitorul a menționat in în
cheiere : Asemenea întregului 
nostru popor, toți cei ce trăiesc 
si muncesc în iudetul Timiș au 
prftfiit "cu deplină aprobare si 
recunoștință propunerile privind 
majorarea retribuției, elaborate 
din inițiativa dumneavoastră, 
mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu, nouă si emo
ționantă dovadă o grijii per
manente a partidului si statului 
nostru pentru ridicarea conti
nuă a nivelului de trai al între
gii națiuni. Avem ferma con
vingere că si în viitor de mun
ca noastră va depinde bunăsta
rea noastră si ne angajăm să 
facerii totul pentru sporirea a- 
vutiei naționale, pentru întări
rea si apărarea proprietății so
cietății socialiste — temelia 
trainică, sigură a progresului 
neîntrerupt al tării noastre.

Ne angajăm în fata dumnea
voastră. mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceausescu, că. 
urmind neabătut luminoasa pil
dă de muncă si de viată, eroicul 
dumneavoastră exemplu de slu
jire fără Dreget a cauzei parti
dului si poporului, a idealurilor 
nobile alo socialismului, progre
sului si păcii, să facem din fap
tele noastre de muncă neobosi
tă. din devotamentul nețărmu
rit fată de cauza partidului si 
poporului, expresia inaltă a 
mindriei fără egal de a fi con- 
teriiDorani si făuritori ai celei 
mai glorioase epoci din is
toria multimilenară a patriei 
— „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Referindu-se la sarcinile deo
sebit de importante ce revin, in 
acest an, și pe întregul cinci
nal, constructorilor de mașini, 
vorbitorul a arătat că în pri
mele cinci luni ale anului au 
fost obținute unele creșteri față 
de aceeași perioadă a anului 
precedent, dar că realizările nu 
se situează la nivelul potenția
lului tehnic, material și uman 
de care dispun unitățile con
structoare de mașini. Neimpli
nirile din industria construcții
lor de mașini, a spus vorbito
rul, reflectă „ stilul de muncă 
încă defectuos al organelor co
lective de conducere, al cadre
lor de conducere și specialiști
lor din minister și centrale in
dustriale. care nu au reușit să 
asigure un sprijin si o îndru
mare competentă și nici contro
lul exigent al activității între
prinderilor.

Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, câ, 
pentru inlăturarea acestor nea
junsuri. am stabilit măsuri con
crete vizind respectarea ri
guroasă a programelor zilnice 
de producție, asigurarea ritmi
că a bazei materiale, in strictă 
concordanță cu normele de con
sum și lichidarea oricărei for
me de risipă. Acționăm pentru 
întărirea responsabilității fiecă
rui muncitor și specialist în a- 
sigurarea calității produselor 
pentru export.

Cu sprijinul Consiliului Na
țional al Științei si Invățămin- 
tului, îndrumat cu deosebită 
competentă de tovarășa acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. eminent om politic 
și de stat, savant de largă repu
tație internațională, acționăm 
pentru aplicarea in producție a 
realizărilor de vîrf ale științei 
românești, extinderea tehnolo
giilor de fabricație cu consu
muri reduse de materiale, re
valorificarea materialelor, pie
selor de schimb și subansam-

blelor. tipizarea și asimilarea 
produselor noi care să valori
fice superior materiile prime 
existente, energia și forța de 
muncă. Ne vom mobiliza efor
tul in vederea întăririi ordinii 
și disciplinei la toate eșaloa
nele producției, pentru creș
terea răspunderii fiecărui cadru 
de conducere, a fiecărui specia
list in îndeplinirea atribuțiilor 
ce le revin, aplicării măsurilor 
privind perfecționarea mecanis
mului economico-financiar. mă
suri ce vin în sprijinul unități
lor producătoare, asigurînd ren
tabilitatea produselor și sporirea 
beneficiilor pe seama reducerii 
costurilor de producție.

Măsurile de majorare a retri
buției. elaborate pe baza indi
cațiilor și orientărilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu. ac

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CAROL DINA

Mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Remarcabil document progra

matic, căruia ii sinț proprii 
spiritul dialectic, înnoitor, vi
ziunea de largă perspectivă ca
pacitatea deosebită de înțelege
re a direcțiilor evoluției istori
ce. receptivitatea exemplară 
față de tot ceea ce este nou. 
înaintat, expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din 29 apri
lie abordează in mod creator 
probleme fundamentale ale edi
ficării noii orinduiri, oferă noi 
soluții pentru transpunerea in 
viață a obiectivului strategic 
fundamental de trecere a 
României intr-un stadiu nou. 
superior de dezvoltare.

Exprimăm secretarului gene
ral al partidului, marele condu
cător al României socialiste mo
derne, sentimentele noastre fier
binți de recunoștință pentru 
sprijinul inestimabil de care 
am beneficiat, pentru apor
tul decisiv la transformarea 
județului Galați intr-o cti
torie reprezentativă a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu".

Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
am situat in centrul preocupă
rilor noastre indicațiile, orien
tările și sarcinile stabilite de 
dumneavoastră, cu prilejui vi
zitei de lucru efectuate. îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în județul Galați, și 
acționăm ferm pentru mobili
zarea comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii la valorifi
carea superioară a potențialului 
de care dispunem, la îndepli
nirea prevederilor de plan.

Finalizarea reparațiilor capi
tale și ă modernizărilor prevă
zute in .acest an în toate uzi
nele combinatului siderurgic — 
a sous in continuare vorbitorul 
— va asigura condițiile nece
sare pentru îndeplinirea obiecti
vului trasat de dumneavoastră 
ca in trimestrul IV al acestui 
an să realizăm o producție de
2,5 milioane tone oțel, creind 
premise pentru obținerea pro
ducției de 10 milioane tone oțel 
pe an.

Acționăm pentru creșterea a- 
portului științei și tehnicii la 
rezolvarea problemelor produc
ției. implicarea unităților de 
cercetare și proiectare tehno
logică din județul Galați la fa
bricarea unor produse cu per
formanțe tehnico-funcționale 
superioare. îmbunătățirea cali
tății produselor. generalizarea 
tehnologiilor moderne, creșterea 
eficientei economice.

Adresăm cele mai calde 
mulțumiri tovarășei Elena 
Ceaușescu. eminent om po
litic si de stat, personalitate 
marcantă a vieții științifice in
ternaționale. pentru contribuția 
strălucită la progresul continuu 
al patriei și al județului nos

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
PETRE BOBOC

Mult Iubite și stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Cu convingerea fermă că bo

gatul conținut al expunerii de 

țiune de mare importanță poli
tică și socială, vor mobiliza și 
mai puternic forțele si ener
giile creatoare ale tuturor oa
menilor muncii in vederea in-
făptuirii in cele mai 1 
diții a programelor 
în ședința noastră, 
hotărîtoare pentru 
sarcinilor pe acest an 
tregul cincinal.

bune con- 
dezbătute 
programe 
realizarea 

l și pe în

Asigurăm plenara, pe dum
neavoastră, tovarășe secretar 
general al partidului, că oame
nii muncii din industria con
strucțiilor de mașini iși vor am
plifica eforturile in scopul în
deplinirii exemplare a planului 
pe anul 1988. făcînd din faptele 
lor de muncă dovada înaltului
patriotism, a spiritului revolu
ționar in acțiune.

tru. prin aplisarea cuceririlor- 
științei și tehnicii contempora
ne la modernizarea continuă a 
industriei și agriculturii româ
nești.

Piomovind cu răspundere 
autoconducerea si autogestiunea 
economică, am reușit, fată de 
începutul anului trecut, să redu
cem stocurile supranormative 
de materii prime și materiale 
eu 4.5 miliarde lei. din care a- 
proape un miliard lei in prima 
parte a' acestui an. Majorarea 
retribuției personalului munci
tor confirmă încă o dată grija 
conducerii partidului, a dum
neavoastră personal, pentru 
continua îmbunătățire a nivelu
lui de trai, demonstrindu-se și 
în acest mod dinamismul si for
ța economiei noastre naționale, 
in condițiile in care viata eco
nomică internațională se con
fruntă cu grave fenomene de 
stagnare și recesiune.

Oamenii muncii din județul 
Galați, înțelegind pe deplin 
semnificația politică a acestor 
măsuri, sint hotăriți să acțio
neze pentru creșterea continuă 
a producției și eficienței în
tregii activități.

Referindu-se la unele defi
ciențe care mai există, vorbito
rul a arătat că acestea au fost 
dezbătute in plenarele cu acti
vul. iar in prezent sint analiza
te in toate organizațiile de 
partid, de sindicat, de tineret — 
practic de către toți oamenii 
muncii, stabilindu-se măsuri 
corespunzătoare, în spiritul te
zelor formulate cu claritate de 
secretarul general al partidului 
— tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In agricultură, a relevat 
vorbitorul, trebuie să acționăm 
cu mai multă hotărire pentru ca 
organele și organizațiile de 
partid, conducerile unităților, 
specialiștii să rezolve operativ 
și eficient toate problemele pro
ducției agricole, asigurînd ridi
carea nivelului calitativ al în
tregii activități, respectarea cu 
strictețe a tehnologiilor, utili
zarea cil eficientă maximă a tu
turor mijloacelor materiale și 
financiare, a forței de muncă, 
folosirea corespunzătoare a fon
dului funciar.

Exprimînd acordul deplin al 
comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din județul Galați 
față de tezele, conceptele si o- 
rientările cuprinse in magis
trala dumneavoastră expunere, 
vă incredințăm că sintem hotă- 
riti să facem totul pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor 
ce ni le-ați trasat. Vom acționa 
cu inaltă răspundere revoluțio
nară, comunistă, strins uniți in 
jurul partidului, al dumneavoas
tră, pentru a fi la înălțimea în
crederii ce ati acordat-o organi
zației noastre județene de 
partid, asigurind îndeplinirea 
planului pe acest an si pe în
tregul cincinal, creșterea contri
buției județului Galați la înflo
rirea patriei noastre socialiste.

o excepțională valoare teoretică 
și practică prezentată la șe
dința comună de dumneavoastră, 
mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, călăuzește, 
cu clarviziune și rigoare științi
fică. eforturile întregului popor 
pentru îndeplinirea neabătută a 
obiectivelor strategice stabilite 

de Congresul al XlII-lea și 
Conferința Națională ale parti
dului. îmi exprim totala ade
ziune fată de acest important 
document programatic. Tezele, 
orientările și indicațiile Pe care 
le-ati formulat la acest înalt 
forum al democrației noastre 
muncitorești-revoluționare. pre
cum și cele cuprinse in expu
nerile la ședințele Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 29 aprilie și 6 mai 
a.c.. constituie pentru noi un 
amplu și mobilizator program 
de acțiune in vederea obținerii 
în acest an de producții tot mai 
mari, sigure și stabile, la nivelul 
exigentelor noii revoluții agrare.

Punind pe primul plan al ac
tivității realizarea întocmai a 
programelor de dezvoltare a 
agriculturii, cooperatorii si me
canizatorii din Furculești, ju
dețul Teleorman, acționează 
pentru valorificarea eficientă a 
pămîntului. a bazei tehnico- 
materiale create prin grija 
partidului și statului, a tuturor 
resurselor de care dispunem, 
pentru indeplinirea și depășirea 
prevederilor de plan pe acest 
an si w întregul -cincinal. Am 
însămînțat in condiții bune cul
turile de primăvară pe cele 
1 720 hectare, asigurind densită
țile optime, iar in prezent lu
crăm la întreținerea exemplară 
a culturilor. Toate suprafețele 
au fost repartizate ne baza 
principiului muncii in acord 
global, alături de membrii coo
peratori participiAd la lucrări 
toți locuitorii comunei, astfel 
incit la sfecla de zahăr, floarea- 
soarelui și porumb am efectuat, 
pină acum, cite două si chiar 
trei prașile.

Referindu-se la acțiunile ce 
se întreprind pentru a asigura 
bună desfășurare a apropiatei 
campanii agricole de vară, vor
bitorul a arătat că. pe cele 1 200 
hectare semănate cu cereale 
păioase în rinduri dese, lanuri
le se află in stadiu avansat de 
vegetație, estimmdu-se obține
rea de producții bune. Pentru a 
scurta perioada secerișului si a 
se preintîmpina orice pierdere 
de recoltă, s-a trecut la o ultimă 
verificare a combinelor, a celor
lalte mijloace mecarice. la or
ganizarea formațiilor de lucru 
Si instruirea corespunzătoare a 
mecanizatorilor și cooperatori
lor, stabilirea răspunderilor fie
cărui om, astfel ca secerișul 
griului, transportul si depozita
rea recoltei și insămintarea cul
turilor duble să se încheie in cel 
mult 8—10 zile bune de lucru.

în zootehnie — a arătat vor
bitorul in continuare — am ana

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MIHAI GĂLDEAN

Mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășa Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
în lumina magistralei expu

neri prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la această 
ședință comună, care se con
stituie intr-un amplu și mo
bilizator program de ac
țiune pentru toate sectoa
rele de activitate, doresc să ra
portez că oamenii muncii din 
județul Sibiu. în frunte cu co
muniștii. sint ferm hotăriți să 
dea viață înaltelor îndemnuri 
și indicații ale secretarului ge
neral al partidului de a face 
totul pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan, pen
tru înfăptuirea programului de 
dezvoltare și modernizare a teh
nologiilor. a proceselor de pro
ducție, a programelor privind 
normativele econom ioo-finan- 
ciare. creșterea productivității 
muncii, valorificarea materiilor 
recuperabile și refolosibile, 
îmbunătățirea calității produse
lor și valorificarea superioară 
a materiilor prime.

Pe primele 5 luni din acest 
an hotăritor al cincinalului, in
dustria județului a dat econo
miei naționale produse peste 
plan in valoare de peste 530 mi
lioane lei. In același timp, pre
ocupările constante pentru buna 
gospodărire și valorificarea su
perioară a materiilor prime și e- 
nergiei s-au concretizat în im
portante economii de metal, 
combustibil și energie electrică.

Referindu-se la Întreprinde
rea in care lucrează, vorbitorul 
a arătat : Alături de celelalte 
colective muncitorești din in
dustria tării, și noi, oamenii 
muncii din întreprinderea „In

lizat cu cea mai mare răspun
dere si exigentă neajunsurile 
manifestate în anii trecuți. 
stabilind măsuri hotârite și răs
punderi concrete pentru crește
rea natalității, reducerea pierde
rilor. îngrijirea si furajarea ra
țională a animalelor. Ca urmare, 
ir, cele cinci luni care au trecut 
din acest an am realizat efec
tivele si producțiile planificate, 
atît la bovine, cit și la ovine, 
ceea ce ne dă garanția indeali- 
nirii și depășirii indicatorilor pe 
întregul an.

Creșterea producțiilor In toate 
sectoarele de activitate se re
flectă în dezvoltarea și întărirea 
economico-organizatorică a coo
perativei. unitatea noastră reu
șind să se autofinanteze. Asa 
cum ne-ați cerut in repetate 
rinduri. mult stimate tovarășe 
secretar general, am defalcat, 
pină la nivel de ferme bugetele 
de venituri si cheltuieli, fiecare 
leu investit r.egăsindu-se în spo
ruri de venituri. Doresc să men
ționez. în. acest cadru, că expe
riența acumulată in unitățile 
fruntașe din județul nostru a 
demonstrat că avem la înde- 
raînă numeroâse surse care con
tribuie la reducerea costurilor 
și sporirea veniturilor. Am in 
vedere fertilizarea. in fiecare 
an. a unor mari suprafețe cu 
îngrășăminte naturale, executa
rea lucrărilor numai prin folo
sirea unor agregate complexe 
de utilaje, folosirea forțelor 
umane la executarea a 3—4 
prașile si la recoltatul manual 
al unor culturi, pentru evitarea 
pierderilor^

Sintem conștienți că ne aflăm 
angajați intr-o amplă si ge
neroasă luptă pentru mai mult 
și mai bine, in care hotărîtoare 
sint eforturile, abnegația și 
dăruirea . fiecărui colectiv, ale 
fiecărui om al muncii. Vă 
încredințez ne dumneavoas
tră. mult stimate si iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. pe mult 
stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu. că lucrătorii ogoare
lor din comuna Furculești. ală
turi de toți oamenii muncii de 
pe înfloritoarele plaiuri ale ju
dețului Teleorman, vor trans
pune neabătut în practică hotă- 
rîrile adoptate de actuala .șe
dință comună a Consiliului Na
țional ai Oamenilor Muncii și a 
Consiliului Național al Agri
culturii. acționind in spirit de 
ordine si disciplină, de inaltă 
răspundere revoluționară, pen
tru indeplinirea tuturor sarcini
lor de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal.

dependența" — sub directa co
ordonare a comitetului de par
tid. a oonsiliului oamenilor 
muncii — ne-am adus contri
buția la opera de industrializa
re socialistă a patriei. în 
anii glorioși ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". întreprin
derea noastră a cunoscut mai 
multe etape de modernizare, 
fiind puse in funcțiune noi ca
pacități de producție, la nive
lul tehnicii moderne. Ca urma
re, valoarea fondurilor fixe a 
crescut de 7 ori, in 1988, volu
mul producției-marfă industri
ale fiind de aproape 5 ori mai 
mare.

In actualul cincinal am obți
nut unele rezultate bune in ac
tivitatea pe care o desfășurăm. 
La export, de pildă, pe primele 
cinci luni din acest an realiză
rile sint superioare cu 29 la 
sută celor din perioada cores
punzătoare a anului trecut, 
realizind in devans. din trimes
trul următor, produse pentru 
export in valoare de peste 
60 milioane lei. Avem un pro
gram concret de introducere in 
lucru a comenzilor din trimes
trul patru, astfel incit in aceas
tă perioadă să lansăm in fabri
cație comenzi din planul de ex
port al anului 1989.

Am desprins concluziile ce se 
impun pn expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru 
eliminarea grabnică a neajun
surilor din munca noastră si 
vom acționa cu toată hotărirea 
pentru mobilizarea mal bună a 
potențialului creator, pentru 
creșterea competitivității pro
duselor, îndeplinirea ritmică a 
planului la toate sortimentele, 
onorarea tuturor contractelor 
economice.

(Continuare in pag. a V-a)
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în ceea ce privește mecanis
mul economic și aplicarea nor
mativelor financiare, avem un 
program detaliat al acțiunilor 
pe care le vom întreprinde in 
perioada următoare. Pînă in 
luna iulie vom lichida stocurile 
supranormative, asigurind, în 
continuare, desfășurarea optimă 
a proceselor de producție in ca
drul autogestiunii economico- 
financiare. in acest context, a- 
preciem in mod deosebit noul 
mecanism de formare a preturi
lor și tarifelor, care va deter
mina gospodărirea mai judici
oasă a potențialului material al 
întreprinderii, a fiecărui leu si 
va stimula dezvoltarea produc
ției de export prin acordarea 
de rentabilități superioare aces
tor produse. întregul colectiv va 
acționa mai ferm pentru pro
movarea exportului. în mod 
deosebit a produselor realizate 
după proiecte de concepție pro
prie. contribuind, și pe această 
cale, la valorificarea superioară 
a resurselor materiale si creati
ve pe care le avem.

în încheierea cuvintului său.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
DECEBAL URDEA

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Magistrala expunere prezen

tată de dumneavoastră, mult 
iubite si stimate tovarășe 
Nicolaa Ceaușescu. în cadrul 
acestei ședințe comune a Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii si a Consiliului National 
al Agriculturii constituie o stră
lucită analiză a rezultatelor 
obținute de poporul nostru în 
cele patru decenii care au tre
cut de la actul revoluționar al 
naționalizării. în special după 
Congresul al IX-lea al partidu
lui. Am desprins, și de această 
dată, temeinicia principiilor care 
caracterizează gindirea economi
că a conducătorului partidului 
si statului nostru, consecventa 
si continuitatea cu care condu
cerea partidului aplică în prac
tică aceste principii pe care 
viata, experiența noastră econo
mică le-au confirmat si le con
firmă pe deplin.

în acest cadru, doresc să sub
liniez că. în ansamblul măsuri
lor stabilite de conducerea 
partidului menite să contribuie 
la dezvoltarea pe baze intensive 
a economiei naționale, la accen
tuarea laturilor calitative ale 

vorbitorul a relevat : în numele 
oamenilor muncii din județul 
Sibiu, permiteți-mi să exprim 
deplina satisfacție și recunoș
tință față de majorarea retribu
ției personalului muncitor, mă
sură ce ilustrează, o dată mai 
mult, preocuparea statornică a 
partidului și a secretarului său 
general de a crea condiții me
reu mai bune de viață tuturor 
oamenilor muncii, de a ridica 
continuu nivelul de trai mate
rial și spiritual al întregului 
popor, țelul suprem al politicii 
partidului, esența orînduirii 
noastre socialiste.

Deplin conștienți de sarcinile 
importante ce ne revin, sintem 
hotăriti să acționăm cu inalt 
spirit patriotic, revoluționar, 
pentru realizarea integrală a 
planului pe acest an. valorifi
carea superioară a resurselor de 
care dispunem, creșterea mal 
accentuată a productivității 
muncii, sporirea eficientei eco
nomice, în vederea înfăptuirii 
cu succes a istoricelor hotăriri 
ale Congresului al XlII-iea și 
Conferinței Naționale ale parti
dului.

activității în toate domeniile, un 
loc de o deosebită însemnătate 
îl ocupă complexul de măsuri 
privind perfecționarea mecanis
mului economico-financiar prin 
îmbunătățirea sistemului de for
mare a preturilor și tarifelor.

în spirit revoluționar, anali- 
zînd critic, creator fenomenele 
complexe ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a tării, dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
secretar general, ați fundamen
tat modul de îmbunătățire a sis
temului de formare a preturilor, 
astfel încit acestea să reflecte 
cit mai exact eforturile reale ale 
unităților economice, ale colec
tivelor de oameni ai muncii 
pentru realizarea producției, cit 
si pentru stimularea exportului, 
pentru utilizarea rațională a tu
turor resurselor materiale, de 
muncă și financiare.

Perfectionarea sistemului de 
formare și aplicare a prețurilor 
este strîns legată de înfăptuirea 
programelor de cercetare știin
țifică. dezvoltare tehnologică și 
introducere a progresului tehnic, 
a căror aplicare se reflectă în 
modernizarea tehnologiilor de 
fabricație, ridicarea parametri
lor tehnico-calitativi ai produ
selor. reducerea cheltuielilor de 
producție, sporirea productivi
tății muncii, a rentabilității si 

eficientei în toate domeniile de 
activitate.

în legătură cu măsurile adop
tate pentru îmbunătățirea siste
mului de formare a preturilor 
și tarifelor, vorbitorul a spus : 
Așa cum rezultă cu deosebită 
claritate din expunerea tova
rășului Nicolas Ceaușescu. în 
primul rind, se au în vedere 
dinamizarea tuturor căilor pen
tru reducerea costurilor de pro
ducție. în principal a celor ma
teriale' creșterea susținută a 
productivității muncii, sporirea 
eficientei economice in toate 
sectoarele de activitate.

în acest mod se asigură pu
nerea efectivă în aplicare a mă
surilor aprobate pentru reduce
rea consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibili 
și energie, creșterea productivi
tății muncii, ridicarea calității 
și performanțelor produse
lor în conformitate cu pro
gramele de perfecționare a 
organizării și modernizare a 
proceselor de producție, ast
fel incit, în condițiile aplică
rii noilor prețuri și tarife, toate 
produsele și activitățile să fie 
rentabile. Este fundamentat, de 
asemenea, rolul beneficiului ca 
element stimulator pentru redu
cerea cheltuielilor de producție 
și pentru realizarea producției 
destinate exportului.

Așa cum ati subliniat dum
neavoastră. tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, practica a 
demonstrat că existenta unor 
rentabilități exagerate nu este 
de natură să mobilizeze unită
țile economice în direcția eco
nomisirii resurselor materiale 
de care dispunem, a creșterii 
mai accentuate a productivității 
muncii, a realizării producției 
cu costuri cit mai reduse.

Doresc, totodată, să subliniez 
că noile preturi, precum si ren-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
IONEL MITRICĂ

Mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Dezbaterile în acest mare fo

rum democratic se desfășoară in 
atmosfera de intensă și rodnică 
activitate creatoare a întregului 
popor, care acționează, cu spirit 
revoluționar, cu înaltă răspun
dere comunistă, pentru trans
punerea neabătută în viață a 
tezelor, ideilor și orientărilor de 
inestimabilă valoare teoretică 
și practică cuprinse in Expu
nerea secretarului general al 
partidului la ședința Comitetu- 

tabilitătile majorate în cazul 
produselor destinate exportului, 
fată de rentabilitatea pentru 
produsele destinate consumului 
intern, au menirea de a stimula 
realizarea producției pentru 
export.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că aplicarea în practică 
a prevederilor noilor reglemen
tări privind formarea preturilor 
și tarifelor va contribui la acti
vizarea factorilor de stimulare 
a producției și eficientei econo
mice. la întărirea autoconduce- 
rii muncitorești, a autogestiunii 
și autofinanțării, la înfăptuirea 
mai deplină a principiilor nou
lui mecanism economico-finan
ciar în economia tării noastre.

Exprimind aprecierea și recu
noștința pentru măsurile stabi
lite de conducerea partidului în 
vederea ridicării nivelului de 
trai al oamenilor muncii, vorbi
torul a ' spus : Asigurăm, și cu 
acest prilej, conducerea parti
dului că organele Comitetului 
de Stat pentru Preturi. întregul 
aparat care ne desfășurăm acti
vitatea in acest domeniu vom 
munci cu devotament, astfel 
încit. împreună cu ministerele, 
centralele și întreprinderile să 
ne aducem întreaga contribuție 
la înfăptuirea exemplară a mă
surilor aprobate pentru perfec
ționarea mecanismului economi
co-financiar prin îmbunătățirea 
sistemului de formare a pretu
rilor și tarifelor.

Vă rog să-mi îngăduiți ca. în 
numele tuturor oamenilor mun
cii din sectorul nostru, să ex
prim înalta apreciere pentru 
vasta si neobosita activitate a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
consacrată edificării societății 
socialiste. înfăptuirii nobilelor 
aspirații umane, pacea, drepta
tea si bunăstarea socială.

lui Politic Executiv din 29 apri
lie. document care a generat 
un climat de puternică mobili
zare si în rîndul oamenilor 
muncii din județul Iași.

Folosesc acest prilej pentru a 
da expresie sentimentelor de 
înaltă prețuire, de profundă sti
mă și recunoștință ale tuturor 
lucrătorilor ogoarelor ieșene, 
ale tuturor celor ce trăiesc și 
muncesc în această parte a tării, 
p.entru grija statornică ce o 
purtați dezvoltării agriculturii 
pe coordonatele noii revoluții 
agrare, pentru marile transfor
mări ce au schimbat din temelii 
înfățișarea județului nostru, ca 
de altfel a întregii țări. în anii 

ce au urmat istoricului Congres 
al IX-lea. perioadă în care, 
sub conducerea dumneavoastră 
înțeleaptă și clarvăzătoare, po
porul nostru a înregistrat cele 
mai mari împliniri din existenta 
sa multimilenară.

Dînd cea mai înaltă apreciere 
magistralei expuneri pe care 
conducătorul iubit al partidului 
și statului a rostit-o în deschi
derea lucrărilor acestui forum, 
al cărui bogat și insufletitor 
conținut a pătruns adînc in ini
ma și conștiința fiecăruia dintre 
rioi. exprimîndu-mi adordul 
deplin cu materialele ce ne-au 
fost prezentate, raportez că în
treaga noastră activitate a fost 
orientată în această primăvară 
în direcția realizării programelor 
speciale de dezvoltare a agri
culturii județului, punerii unei 
temelii trainice recoltei din a- 
cest an hotărîtor al actualului 
cincinal. în acest spirit, am asi
gurat o mai bună organizare a 
muncii, am întărit ordinea și 
disciplina. Prin aplicarea unor 
tehnologii specifice condițiilor 
din acest an, am reușit să reali
zăm însămînțările de primăvară 
în timp optim și sintem avan
sați cu lucrările de întreținere 
a culturilor, starea actuală de 
vegetație oferindu-ne garanția 
obținerii unor recolte bune.

După ce a prezentat pe larg 
măsurile. ce s-au întreprins 
pentru înfăptuirea programelor 
ștabilite și rezultatele obținute 
pină în prezent, vorbitorul a su
pus atenției experiența dobindi- 
tă pe planul sporirii eficienței 
producției agricole.

în spiritul orientărilor și In
dicațiilor date de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
secretar general' — a subliniat 
vorbitorul — milităm pentru 
formarea unei gîndiri economi
ce înaintate la toti lucrătorii 
din agricultură, pentru cunoaș
terea si aplicarea riguroasă a 
noului mecanism economico-fi
nanciar în toate unitățile. Ca 
urmare, la sfirșitul lunii aprilie, 
din cele 186 de unităti agricole 
ale județului, 181 au reușit să 
aibă un buget echilibrat de ve
nituri și cheltuieli, obținînd be
neficii.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION FRĂȚILĂ

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
îmi fac o înaltă datorie de 

conștiință din a aproba din

Examinlnd insă bilanțul pri
melor 5 luni în spiritul exigen
telor formulate de dumneavoas
tră, ne dăm seama că rezulta
tele nu se situează încă la ni
velul cerut. Ele puteau fi mult 
mai bune dacă în activitatea u- 
nor organe și organizații de 
partid, a unor consilii populare, 
consilii de conducere ale unită
ților agricole, de industrie ali
mentară nu s-ar fi manifestat și 
o serie de neajunsuri. Controlul 
efectuat de biroul comitetului ju
dețean de partid a scos in evi
dență că in unele unităti agricole 
s-au executat și lucrări de slabă 
calitate, ceea ce ne-a determi
nat să acționăm energic pentru 
refacerea imediată a lor si să 
sancționăm pe cei vinovati. 
Asemenea stări de lucruri au 
fost temeinic dezbătute in ple
nara comitetului județean. in 
analizele întreprinse la nivelul 
organelor și organizațiilor de 
partid, prilej cu care au fost 
stabilite și măsuri menite să 
ducă la înlăturarea lor.

Pe linia aplicării mecanismu
lui economico-financiar. por
nind de Ia determinarea pragu
lui rentabilității pentru fiecare 
cultură, produs, specie de ani
male și activitate, analizăm și 
acționăm permanent. în toate 
unitățile. pentru reducerea 
cheltuielilor, pentru creșterea 
responsabilității și competentei 
organizatorice și de conducere 
la nivelurile de bază — ferme, 
secții, sectoare — adaptind ba
lanța de venituri și cheltuieli la 
ferniele unităților cooperatiste, 
asemănător practicii din agri
cultura de stat.

Puternic mobilizați de orien
tările. sarcinile și îndemnurile 
ce ne-au fost adresate, pătrunși 
de un puternic spirit revoluți
onar. comuniștii, toți lucrătorii 
ogoarelor ieșene se angajează 
solemn în fata dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să-și .am
plifice eforturile pentru înde
plinirea integrală a planului pe 
luna iunie și pe anul 1988. pe 
întregul cincinal.

toată inima ideile și tezele con
ținute' în magistrala expunere 
prezentată la marele nostru fo
rum democratic de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, document 
de cea mai mare importan
tă, Care prin tezele, conceptele 
și ideile originale, novatoare. 

fundamentate științific, este me
nit să asigure înfăptuirea fer
mă a planului pe acest an, a 
hotăririlor Congresului al XLII- 
lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, dovedind elocvent 
preocuparea statornică a condu
cerii partidului, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru perfectionarea întregii 
vieții politice și economice, 
pentru creșterea rolului condu
cător al partidului, a spiritului 
revoluționar in activitatea/ or
ganismelor democrației munci
torești. a întregului popor.

Vă rog să-mi îngăduiți ca de 
la această tribună să transmit, 
în numele comuniștilor, al tu
turor locuitorilor județului Pra
hova. cele mai alese sentimente 
de prețuire și recunoștință. în
treaga noastră gratitudine to
varășului Nicolae' Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al poporului ro
mân. marele Erou între eroii 
neamului, ctitorul României so
cialiste moderne, genial gindi- 
tor și strateg revoluționar.

Exprimăm, de asemenea, sen
timentele noastre de inaltă pre
țuire față de tovarășa acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului, savant de 
largă recunoaștere internaționa
lă. pentru contribuția adusă la 
ridicarea pe noi culmi a știin
ței, învățămîntului și culturii 
românești.

Asemenea întregului partid și 
popor, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul nostru au 
dezbătut și și-au însușit te
zele și ideile din magistra
la expunere prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central din 
29 aprilie, care orientează efor
tul întregului popor spre inten
sificarea procesului de înfăptui
re a Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Referindu-se la realizările 
obținute în acest an. vorbitorul 
a menționat că oamenii muncii 
din unitățile economice praho
vene au realizat peste preve
derile planului o producție su
plimentară de peste 500 milioa
ne lei. concretizată în impor
tante cantități de gaze naturale, 
cărbune, produse petroliere, 
chimice și petrochimice. Au fost 
asimilate, de asemenea, noi 
tipuri de instalații de foraj pen
tru condiții de lucru deosebite 
de coroziune și temperatură, 
destinate îndeosebi exportului, 
o dată cu diversificarea gamei 
tipodimensionale a sapelor de 
foraj, tijelor de pompare și 
pompelor de. extracție, și creș
terea substanțială a fiabilității 
acestora.

Vă raportăm, mult stimate șl 
iubite tovarășe secretar general, 
că, acționînd cu dăruire pentru 
realizarea producției de export, 
în această perioadă am livrat 
partenerilor externi mărfuri a 
căror valoare este cu 38 la sută 
mai mare decit în perioada co
respunzătoare a anului trecut.

In agricultură, starea de vege
tație a culturilor în tot județul 
este în prezent bună și foarte 
bună, ceea ce creează premisele 
obținerii unor producții care să 
permită unui număr cit mai 
mare de unităti să candideze la 
obținerea înaltului titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare".

Analizind însă activitatea 
depusă de organele și organiza
țiile de partid, de consiliile 
oamenilor muncii în spiritul 
înaltelor exigente formulate de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, tre
buie să arăt in mod autocritic 
că realizările obținute nu reflec
tă potențialul tehnic și uman de 
care dispune județul nostru, a 
subliniat în continuare vorbito
rul.

în spiritul orientărilor, indi
cațiilor și sarcinilor ce ni le-ati 
dat, vom dezbate, în organele 
și organizațiile de partid. în 
consiliile oamenilor muncii 
cauzele care au determinat ră- 
mînerile în urmă în realizarea 
sarcinilor ce ne-au revenit și 
vom stabili măsuri concrete 
pentru utilizarea mai bună a 
capacităților de producție, pen
tru valorificarea superioară a 
materiilor prime, materialelor, 
combustibilului și energiei, spo
rirea nivelului tehnic și calita
tiv. a competitivității produse
lor noastre.

Așa cum ne-ați indicat, vom 
asigura implicarea mai profundă 
a unităților de cercetare, pro
iectare și invătămînt superior 
în mai buna organizare si con
ducere a proceselor de produc
ție. pentru solutionarea pro
blemelor majore cu care se con
fruntă unitățile economice, pen
tru stabilirea căilor de dezvol
tare a acestora.

în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din 
județul Prahova, exprim depli
nul acord fată de documentele 
supuse dezbaterii, fată de poli
tica internă și externă a parti
dului și statului nostru, al cărei 
promotor consecvent sînteti 
dumneavoastră, mult stimate si 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. Vă rog 
să-mi permiteți să vă urăm, din 
adîncul inimilor noastre, ani 
multi în deplină sănătate Si pu
tere de muncă, spre a ne con
duce pe mai departe, cu aceeași 
clarviziune științifică și cute
zanță revoluționară spre gloria 
și prosperitatea poporului.

muncă mana in m ikm co bbmstaiiea nmstm
ACTUÂILIITATEA SPORTIVĂ

Baza trainică a creșterii nivelului 
de trai — roadele muncii

împreună cu tovarășii mei de 
muncă, alături de toti ceilalți oa
meni ai muncii din țara noastră, 
am luat cunoștință cu vie și pro
fundă satisfacție de măsurile apro
bate de Comitetul Politic Executiv 
el C.C. al P.C.R. privind majorarea 
retribuției personalului muncitor 
cu 10 la sută. Elaborate sub direc
ta îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și în conformi
tate cu hotăririle Congresului al 
XIII-lea și ale Conferinței Națio
nale ale partidului, propunerile 
privind majorarea retribuției per
sonalului muncitor reprezintă o 
nouă și elocventă dovadă a grijii 
statornice a partidului și statului 
nostru pentru ridicarea nivelului 
de trai material si spiritual al în
tregului popor. Așa cum a subli
niat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în expunerea prezentată la ședința 
comună a Consiliului National al 
Oamenilor Muncii și a Consiliului 
National al Agriculturii, aplicarea 
măsurilor de majorare a retribu
ției demonstrează încă o dată, cu 
toată puterea, că scopul suprem al 
politicii partidului, esența socialis
mului il constituie omul, bună- 
Ștarea și fericirea sa, că tot ceea ce 
se realizează în societatea noastră 
socialistă este destinat dezvoltării 
generale a forțelor de producție și 
creării, pe această bază, a unor 
condiții de viață mereu mai bune 
pentru toți oamenii muncii.

Răspuns prin fapte grijii partidului
Măsurile privind majorarea re

tribuției în anii 1988—1989 cu 10 la 
sută au fost primite și de me
canizatorii din cadrul S.M.A. Ba-

0 nouă si elocventă expresie a politicii partidului - majorarea retribuțiilor personalului muncitor
(Urmare din pag. I)

eficienței economice constituie o ne
cesitate vitală pentru ca noua majo
rare a retribuției să se reflecte pu
ternic in creșterea nivelului de trai, 
știut fiind că ridicarea calității vieții 
trebuie realizată concomitent cu dez
voltarea generală a forjelor de pro
ducție și a intregii noastre societăți. 
Această legătură obiectivă, bazată pe 
temelia trainică a dezvoltării econo
mice, conferă totodată perspectiva și 
garanția creșterii continue — nu tre
cătoare, nu conjuncturală — a nive
lului de trai, material și spiritual, al 
întregului popor, al generațiilor ac
tuale si al celor viitoare.

Consecventa cu care partidul nos
tru aplică principiul socialist „Nici

Noua majorare a retribuției este 
cu atit mai semnificativă, cu cit în 
lume există o puternică criză eco
nomică, în numeroase țări are 
loc o reducere a veniturilor oame
nilor muncii, iar șomajul este in 
continuă creștere.

Am 22 de ani, sint operator ex
tracție la brigada Izvoranu. Mă nu
măr deci printre tinerii petroliști 
din cadrul schelei Berea ce vor 
beneficia printre primii de spo
rirea retribuției, începind din pri
ma etapă.

Sint mindru că fac parte din a- 
cest harnic și ambițios colectiv 
fruntaș in întrecerea socialistă, că 
prin întreaga mea activitate con
tribui și eu la realizarea sarcinilor 
ce revin industriei petroliere ro
mânești.

Față de aceeași perioadă a anu
lui trecut producția de țiței a co
lectivului nostru a crescut cu 5 000 
tone. în luna mai ne-am angajat 
să sporim producția zilnică de țiței 
cu 5 tone și să depășim planul la 
gaze cu peste 5 milioane mc. An
gajamentul nostru a devenit faptă. 
Baza trainică a creșterii continue 
a nivelului nostru de trai o consti
tuie roadele muncii noastre.

Nicolae BUGANU 
operator extracție la Schela 
de producție petrolierâ Berea, 
județul Buzău

laciu cu deosebită bucurie, ele 
fiind dovada grijii permanente 
pe care partidul. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal o

muncă fără piine, nici pîine fără 
muncă" se cuvine înțeleasă si din 
perspectiva foarte concretă a răs
punderii fiecăruia față de îndato
rirea de a munci exemplar. După 
cum s-a relevat si în ședința comună 
a forurilor democratice desfășurată 
în aceste zile, sistemul de retribuire 
în acord global este menit să co
intereseze pe oamenii muncii in 
realizarea in cit mai bune condiții a 
prevederilor de plan, iar pe această 
bază să se obțină venituri cit mai 
mari, ceea ce nu înseamnă insă să se 
obțină ciștiguri nemeritate. Așa cum 
societatea isi onorează răspunderile 
de a asigura tuturor condiții de 
muncă și venituri crescînde pe baza 
rezultatelor muncii prestate, tot ast
fel fiecare om al muncii este che

poartă oamenilor muncii, asigu
rării unor condiții tot mai bune de 
muncă și viață întregului popor. 
Printre cei 2,5 milioane de oameni 
ai muncii care vor beneficia in pri
ma etapă de creșterea retribuției 
sint și cei 110 mecanizatori și me
canici din unitatea noastră în ma
rea lor majoritate tineri, proaspeți 
absolvenți ai școlilor profesionale 
și liceelor agroindustriale. Știm și 
înțelegem bine cu totii. așa cum ne 
atrăgea atenția secretarul general 
al partidului, inclusiv in expunerea 
la ședința comună a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii și Con
siliului Național al Agriculturii, 
că înfăptuirea măsurilor de ma
jorare a retribuției, de ridicare 
a nivelului de trai — scopul 
suprem al întregii noastre activități 
social-economice — se realizează 
numai concomitent cu dezvoltarea 
intensivă a forțelor de producție, 
a întregii societăți. Numai aceasta 
constituie garanția creșterii con
tinue, nu momentane, a nivelului 
de trai al oamenilor muncii, a per
spectivei de durată a bunăstării în
tregului popor.

Puternic îndemn in realizarea 
sarcinilor de plan

Din categoria personalului mun
citor care in perioada august-oc- 
tombrie. potrivit măsurilor stabi
lite recent de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., va be
neficia de majorarea retribuției cu 
10 la sută fac parte și eu, ca și 
alti zeci de tineri de la Combina
tul de prelucrare a lemnului Rim
nicu Vilcea aflati la început de 
drum in activitatea productivă. 
Cum este și firesc, faptul ne bucu
ră. Și eu, și ceilalți tovarăși ai mei 
de muncă, considerăm aceste mă
suri ca o nouă și puternică expre
sie a grijii partidului nostru, a 

mat. este dator să-și onoreze cu în
treaga răspundere și în întregime 
îndatoririle ce-1 revin la locul său 
de muncă.

Noua majorare a retribuțiilor oa
menilor muncii reflectă în mod 
nemijlocit esența orinduiril noastre 
socialiste, țelul fundamental al in
tregii opere de edificare economică 
și socială in patria noastră. Desigur, 
preocuparea statornică a partidului 
și statului nostru pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai și gradu
lui de civilizație ale întregului 
popor s-a manifestat și se manifestă 
prin multiple măsuri și pe multiple 
planuri — de la construcția de lo
cuințe la ocrotirea sănătății tuturor 
categoriilor de cetățeni, de la vastul 
program national de sistematizare și

Pentru grija permanentă pe care 
partidul, secretarul său general, 
ne-o poartă nouă și familiilor noas
tre, noi, mecanizatorii de la S.M.A. 
Balaciu, ne angajăm să facem totul 
ca prin munca ce o desfășurăm să 
contribuim la realizarea unor pro
ducții agricole tot mai mari, la În
făptuirea noii revoluții agrare. De 
altfel, acum, cind mai sint puține 
zile pină va începe secerișul si 
cind lanurile de grîu și orz anunță 
recolte bune, cu totii ne-am pre
gătit cu grijă combinele pentru a 
stringe întreaga recoltă repede și 
fără nici un fel de pierderi. Mă
surile luate pentru majorarea re
tribuției au mobilizat puternic în
tregul nostru colectiv de mecani
zatori, hotărîți cu toții să nu pre
cupețim nici un efort pentru ca 
recoltarea orzului si griului, însă- 
mînțarea culturilor duble să se 
realizeze intr-un timp record.

Vasile DURU
combiner, S.M.A. Balaciu - 
unitate distinsă cu titlul 
de „Erou al Muncii Socialiste", 
județul Ialomița

secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru asigu
rarea unor condiții mereu mai bu
ne de muncă și viață tuturor oa
menilor muncii, pentru aplicarea 
principiilor eticii și echității so
cialiste. Dar în același timp, con
siderăm că aceste măsuri ne și an
gajează cu toată răspunderea în 
îndeplinirea exemplară a sarcini
lor de plan, pentru perfectionarea 
activității in sectoarele în care 
muncim. Sintem conștienți că pen
tru a cîștiga mai bine este necesar 
ca și rezultatele muncii noastre să 
fie mai bune, să crească producti- 

urbanizare la accesul larg facilitat la 
cultură și învățămint. De altfel, chiar 
în contextul dezbaterii măsurilor de 
majorare a retribuției s-a relevat 
că, pe același solid fundament al 
rezultatelor economice, în ultimii 
trei ani nivelul prețurilor la bunuri 
de consum și în general al prețuri
lor s-a menținut constant, la unele 
produse înregistrîndu-se chiar anu
mite reduceri. După cum sublinia 
secretarul general al partidului, și în 
continuare se va acționa în așa fel 
incit, in condițiile creșterii puterii 
de cumpărare a oamenilor muncii, 
prețurile să fie menținute sub con
trol. creîndu-se condiții chiar pentru 
reducerea acestora in diferite sec
toare de activitate.

Neindoielnic, oamenii muncii din 

vitatea muncii și eficiența econo
mică, să realizăm pe această cale 
beneficii tot mai mari. De altfel, 
colectivul combinatului nostru se 
prezintă azi cu planul pe 5 luni 
îndeplinit la toți indicatorii, iar 
exportul a fost deRășit în aceeași 
perioadă cu peste 15 la sută.

Ca muncitoare în cadrul secției 
mobilă I în primul an de activi
tate. am fost încadrată în mod fi
resc la categoria I de retribuire 
tarifară. Ca urmare a hotărîrii Co
mitetului Politic Executiv, voi be
neficia și eu, ca și alți aproape
2,5 milioane oameni ai muncii 
de majorarea retribuției. Am 
înțeles, de asemenea, și din 
magistrala expunere rostită de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
ședința comună a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii și Con
siliului Național al Agriculturii, pe 
care am ascultat-o joi. că, in spi
ritul eticii și echității noastre so
cialiste. retribuția nu va fi plafo
nată, ci prin aplicarea mai fermă 
a acordului global vom putea rea
liza venituri și mai mari. Alături 
de întregul colectiv, ne angajăm 
să ne aducem o și mai mare con
tribuție la îndeplinirea sarcinilor 
de plan ce revin combinatului nos
tru pentru a încheia acest an și 
întregul cincinal cu realizări din
tre cele mai importante. Vom ac
ționa tot mai energic pentru spo
rirea indicatorilor producției fizi
ce. pentru asimilarea și introdu
cerea in fabricație a unor noi pro
duse cu un grad tot mai ridicat de 
complexitate și eficiență economi
că. pentru creșterea productivită
ții muncii și reducerea consumuri
lor materiale, sporindu-ne în felul 
acesta aportul la dezvoltarea mul
tilaterală a patriei.

Maria MIHAILA
muncitor timplar — Combinatul 
de prelucrare a lemnului 
Rimnicu Vîlcea

patria noastră, avind deplina conști
ință de proprietari socialiști uniți, de 
producători și beneficiari ai roade
lor muncii lor, iși vor mobiliza și 
mai puternic forțele și capacitatea 
lor creatoare în scopul realizării 
exemplare a sarcinilor de plan pe 
acest an și pe întregul cincinal, in 
condițiile reducerii mai substanțiale 
a consumurilor materiale și energe
tice, ale creșterii mai puternice a 
productivității muncii, ale ridicării 
continue a nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, asigurind printr-o 
cit mai inaltă eficiență a intregii 
activități economice creșterea mai 
susținută a avuției naționale și a 
venitului național — temelia trainică 
și sigură a ridicării bunăstării 
întregului popor.

Atleta noștri fruntași în
Săpt^mina viitoare, atletele și 

atleții noștri fruntași vor fi/prezenți 
la citeva concursuri internaționale în 
Cehoslovacia. Mai întii vor lua parte 
la concursul de la Ostrava, iar apoi 
la tradiționalul concurs, cu largă 
participare 
desfășoară

internațională, ce se 
la Bratislava. Com

petiția de la Bratislava, ce va 
avea loc în zilele de 8 și 9 iunie, 
este organizată în fiecare an de

★
ȘAH • In runda a 9-a a turneului 

internațional de șah „Memorialul 
Capablanca", de la Havana, maestrul 
român Constantin Ionescu a ciștigat 
in 30 de mutări la cubanezul Julio 
Boudy, in timp ce partidele Arenci- 
bia — Tempone, Espinosa — Ortega 
și Sariego — Armas s-au încheiat 
remiză, in clasament, cu două runde 
înainte de final, conduce Constantin 

—Ionescu — 6 puncte, urmat de ceho
slovacul Jiri Nun — 5,5 puncte (1), 
Tolnay (Ungaria) — 5 puncte (1)
• La Havana a sosit, ca invitat de 
onoare, și marele maestru argenti
nian Miguel Najdorf (78 ani) care va 
participa, azi, împreună cu alți 
maeștri, la un simultan gigant, la 
5 000 de mese.

GIMNASTICĂ. în perioada 24—27 
iunie, la Santiago de Cuba va avea 
loc tradiționalul concurs internațio
nal de gimnastică pentru „Cupa 
Moncada". Au fost invitați sportivi

cinema teatre
© în fiecare zi mi-e dor de tine : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Niște băieți grozavi ; GRI VITA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18 ; 20
© Sindhu și Bhairavi („Săptămina 
filmului indian* *)  : STUDIO (59 53 15)

• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare); Marea — 18; (sala Amfitea
tru): Torquato Tasso — 18; (sala A- 
telier): Faleza — 18
• Filarmonica ..George Enescu* 
(15 68 75, sala Studio; „Treptele a- 
firmării artistice*. Corina Belcea — 
vioară. La pian: Robert Stupak, Ale
xandru Ganea — vioară. La pian : 
Alma Peter-Apostoleanu — 17,30
• Opera Română (13 18 57): Cavalle- 
ria rusticană, Paiațe — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48): Li
liacul — 18
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Cu ușile închise — 18; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44): Dialoguri — 18
© Teatrul Mic (14 70 81): Amurgul 
burghez — 18,30
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Le
wis și Alice — 19
© Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru): Micul infern — 18: (sala 
Stuclio): Concurs de împrejurări — 
18,30
© Teatrul G iu Iești (sala Majestic,
14 72 34): Regele Lear — 18; sala
Giulești, 18 04 85): Așteptam pe altci
neva — 18
© Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : O 
seară Ia Boema — 19; (sala Savoy): 
Belmondo al II-lea — 18
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
la Teatru] de comedie): Cum se cu
ceresc femeile — 18
© Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55): 
Toate pinzele sus — 9
© Teatru] „Țăndărică* (15 23 77, sala 
Victoria) ; Peștișorul de aur — 15 
(sala Cosmonauților, 11 12 04): Poves
tea porcului (spectacole susținute de 
Teatrul de păpuși din Botoșani) —
15
© Circul București (10 41 95): Stelele 
Circului din Moscova — 15,30; 19
© Studioul de teatru T.A.T.C. 
(15 72 59): Visul unei nopți de vară 
— 18.30

— 8,45; 11.45; 14,45; 17,45; 20,45
• Trenul de aur : LIRA (31 71 71) — 
9; 11,30; 14; 16.30; 19
© Rezerva la start : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19, COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 19
© Duminică in familie : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• lacob : VIITORUL (10 67 40) —
14,45: 17; 19
© Flăcări pe comori : GLORIA 
(47 46 75) -r- 9; 11; 13; 15; 17,15; 19.30, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20
• Medalion Elisabeta Bostan —
„Zîmbet de soare*:  MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
© Umbrele soarelui — 17 : 19. lar- 
tă-mă — 15 : POPULAR (35 15 17)
© Temerarii de la scara doi — 9; 11; 
13,15, Cronica adolescenței — 15,30; 
17,45; 20: LUMINA (14 74 16)
• Recital în grădina cu pitici — 15 ; 
17, Program de desene animate — 9; 
11; 13 : DOINA (16 35 38)
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor — 9; 11; 13, Alarmă la bord
— 15; 17; 19: DACIA (50 35 94)
• Egreta de fildeș — 15, Feerie berli- 
neză - 17 ; 19 : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13)
• Transport primejdios ; TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20
• Cap șl pajură ; AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

/

competiții internaționale
ziarul „Pravda" — Bratislava. Din 
lotul de atletism al țării noastre pen
tru aceste două mari concursuri fac 
parte, intre alții, Ucu Marieta (să
ritura in lungime), Năstase Liliana 
(100 mg și lungime), Neamțu Elisa- 
beta (aruncarea discului), Stănescu 
Mariana (probe de semifond), Do- 
brinoiu Cristina (aruncarea suliței), 
Drăgoescu Petre (probe de semifond), 
Bran Mihai (triplusalt), Miclea C. 
(aruncarea suliței).

★
din U.R.S.S.. România, R.P. Chineză, 
R.D. Germană, Bulgaria, Ceho
slovacia, R.P.D. Coreeană, Mexic.

TENIS • Finala probei de simplu 
femei din cadrul turneului interna
țional de tenis de la Roland Garros 
se va disputa între sovietica Natalia 
Zvereva și vest-germana Steffi Graf. 
In semifinale, Zvereva a învins-o cu
6— 3, 6—7, 7—5 pe Nicole Provis 
(Australia), iar Graf a dispus cu 6—3,
7— 6 de Gabriela Sabatini (Argen
tina) • în sferturile de finală ale 
probei de simplu bărbați s-a 
înregistrat o mare surpriză : tînărul 
jucător suedez Jonas Svensson l-a 
eliminat, în trei seturi (7—6, 7—5, 
6—2), pe cehoslovacul Ivan Lendl, 
unul dintre principalii favoriți. In 
semifinale, Svensson (18 ani) îl va 
intilni pe francezul Henri Leconte, 
care l-a întrecut cu 6—3, 6—2, 7—6 
pe sovieticul Iuri Cesnokov.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Apreciez bunele urări pe care dumneavoastră mi le-ați transmis cu 
?rilejul alegerii ca președinte al Prezidiului Republicii Socialiste Federative 
ugoslavia și vă mulțumesc în modul cel mai cordial pentru atenția ma

nifestată.
In același timp, ca și dumneavoastră, sînt profund convins că relațiile 

multilaterale de prietenie și bună vecinătate româno-iugoslave se vor dez
volta in continuare cu succes in interesul reciproc, al cauzei păcii, securi
tății și colaborării în Balcani, în Europa și în lume.

RAIF DIZDAREVICI
Președintele Prezidiului

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă exprim sincerele mele mulțumiri pentru mesajul de fe
licitare adresat cu ocazia celei de-a XVIII-a aniversări a independenței Re
publicii Cooperatiste Guyana.

Vă rog să primiți asigurarea înaltei mele considerațiuni.

HUGH DESMOND HOYTE
Președintele

Republicii Cooperatiste Guyana

Cronica zilei
La Ambasada Uniunii Sovietice din 

București a avut loc, vineri, o con
ferință de presă în cadrul căreia au 
fost prezentate principalele direcții 
ale dezvoltării economico-sociale a 
U.R.S.S., in lumina tezelor pentru 
apropiata Conferință Unională a 
P.C.U.S.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Sue

diei, vineri după-amiază a avut loc 
in Capitală o manifestare culturală 
Organizată de Institutul român pen

LA COMBINATUL PETROCHIMIC MIDIA

Au fost produse primele cantități 
de etilbenzen

într-o telegramă adresată to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comitetul de 
partid și consiliul oamenilor muncii 
de la Combinatul petrochimic Midia 
raportează că aici au fost produse 
primele cantități de etilbenzen. 
Această realizare de prestigiu, ce 
materializează eforturile petrochi- 
miștilor și constructorilor de pe 
platforma combinatului, ale specia
liștilor din institutele noastre de cer
cetare, proiectare și inginerie teh
nologică, marchează o nouă etapă in

t V
13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămînă 

colpr)
14,45 Săptămînă politică

(parțial

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 4 iunie, ora 20 — 7 iunie, 
ora 20. în țară : Vremea se va încălzi 
ușor. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros în prima zi în regiunile estice, 
unde se vor mai semnala ploi ce pot 
avea și caracter de avers en însoțite de 
descărcări electrice, iar pe alocuri 
cantitățile de apă pot depăși 20 de li
tri pe metrul pătrat în 24 de ore. In 
celelalte regiuni, aria ploilor va fi mai

0 concepție realistă, umanistă 
privind dezarmarea și făurirea unei lumi a păcii

„Considerăm că, în actualele împrejurări deosebit de grave 
și complexe, se impune să se dezvolte cu putere noul mod de gin- 
dire și acțiune, să se treacă la oprirea hotărîtă a cursei înarmărilor, 
îndeosebi a celor nucleare, pentru asigurarea unei păci trainice in

NICOLAE CEAUȘESCU
Prin bogăția de teze, idei și orien

tări pe care le conține, expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
ședința din aprilie a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — 
document programatic de cea mai 
mare Însemnătate — se înscrie ca o 
nouă și remarcabilă contribuție la 
dezbaterea și soluționarea probleme
lor de care depind dezvoltarea pro
cesului revoluționar mondial și salv
gardarea păcii in lume. întreaga 
expunere este străbătută de concep
ția unității dialectice, indisolubile, 
dintre socialism și pace, o lume 
nouă, superioară insemnind o lume 
eliberată nu numai de racila exploa
tării, ci și de flagelul războaielor.

Sint idei și teze reafirmate cu pu
tere de secretarul general al parti
dului la ședința comună a Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii și 
a Consiliului Național al Agricul
turii, in cadrul analizei asupra evo
luțiilor din viața internațională. în
făptuirea dezarmării evidențiindu-se 
din nou ca problemă cardinală a zi
lelor noastre.

Factorul determinant, 
deosebit de semnificativ faptul că 
expunerea reafirmă cu o excepțio
nală forță de pătrundere locul și 
însemnătatea de prim ordin ale 
opririi cursei periculoase a înarmă
rilor și realizării dezarmării, in pri
mul rind a dezarmării nucleare, pen
tru depășirea actualei încordări gra
ve din viața internațională, pentru 
salvgardarea păcii și apărarea civi
lizației umane. „Pornind de la apre
cierea că in viața mondială se men
țin încă probleme grave și complexe 
— subliniază secretarul general al 
partidului — este necesar să acțio
năm cu toată hotărirea in direcția 
unirii tuturor forțelor pentru solu
ționarea lor. pentru dezarmare, și în 
primul rind pentru dezarmare nu
cleară, pentru înlăturarea armelor 

tru relațiile culturale cu străinăta
tea, în cadrul căreia au fost pre
zentate impresii de călătorie din a- 
ceastă țară și s-a vizionat un film 
documentar.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

A fost prezent Sven G. Linder, 
ambasadorul Suediei la București.

(Agerpres)

activitatea desfășurată pentru ridi
carea gradului de valorificare a ți
țeiului, creșterea, diversificarea și 
modernizarea continuă a producției, 
precum și pentru dezvoltarea bazei 
de materii prime a economiei națio
nale.

In telegramă este reafirmat anga
jamentul ferm al colectivului com
binatului de ă face totul pentru în
deplinirea exemplară a planului . pe 
acest an și pe întregul cincinal, a 
importantelor sarcini ce-i revin în 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.

15.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 TeJeencicJopedia (color)
19.50 Voi. oameni de miine ! (color) 

Spectacol muzical-coregrafic
20.50 Film artistic (color) : ..Cazul a 

avut un deznodămint fericit**

PRETORIA 3 (Agerpres). — Sute 
de studenti sud-africani au partici
pat la o demonstrație de protest la 
Johannesburg împotriva arestării 
ilegale a unor opozanți ai guvernu
lui rasist de la Pretoria. Participan
ta au cerut autorităților rasiste să 
elibereze detinutii politici arestați 
în baza așa-numitei legislații insti
tuite o dată cu decretarea stării de

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Cos- 
monauții sovietici Vladimir Titov și 
Musa Manarov se află de 165 de 
zile pe orbita circumterestră. Vi
neri. cei doi membri ai echipajului 
stației orbitale „Mir“ au încheiat 
operațiunile de descărcare și trans
ferare a încărcăturii transportate 
de nava automată „Progress-36“. 
Cu ajutorul instalației motoare a 
lui ,,Progress-36“ s-a procedat la o

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 parti
ciparea tuturor statelor, în vederea 
eliminării totale, pină în anul 2000, 
a armelor nucleare. în același timp, 
este necesar să se acționeze cu toa
tă hotărirea pentru încetarea expe
riențelor nucleare și renunțarea la 
militarizarea Cosmosului.

Militind consecvent în favoarea 
reducerii și lichidării tuturor arme
lor nucleare, care reprezintă primej
dia cea mai mare pentru existenta 
omenirii, țara noastră evidențiază, 
în același timp, însemnătatea pe 
care o prezintă intensificarea efor
turilor pentru reducerea armamen
tului clasic, convențional și dimi
nuarea cheltuielilor militare. în lu
mina creșterii vertiginoase a capa
cității de distrugere a acestui arma
ment, ca și a consecințelor profund 
dăunătoare ale supradimensionării 
bugetelor militare, care deturnează 
de la rosturile economico-sociale 
uriașe resurse și fonduri financiare, 
planul complex de dezarmare fun
damentat de președintele tării are 
în vedere ca o componentă insepa
rabilă reducerea cu 20 la sută a ar
mamentelor convenționale din Eu
ropa in următorii ani, iar pină in 
anul 2000 cu cel puțin 50 la sută. 
Țara noastră se pronunță pentru 
utilizarea mijloacelor ce ar deveni 
disponibile prin dezarmare pentru 
progresul tuturor statelor, în primul 
rind al celor în curs de dezvoltare, 
în aceasta găsindu-și expresia legă
tura nemijlocită intre dezarmare, și 
dezvoltare, permanent pusă în evi
dență de secretarul general al parti
dului. îmbinind vorba cu fapta. 
România a fost prima țară din lume 
care a trecut. încă din 1986. la re
ducerea unilaterală cu 5 la sută a 
cheltuielilor militare, efectivelor și 
armamentelor, măsură validată de 
întregul popor prin intermediul 
unui referendum.

Deoarece aproximativ 80 la sută 
din cheltuielile militare și arma
mente aparțin țărilor membre ale 
celor două alianțe militare, trecerea 
acestor state Ia reducerea cheltuieli
lor militare, la dezarmare ar avea o 
importanță vitală pentru reducerea 
cursei înarmărilor. Este important 
în acest sens faptul că în cadrul ne
gocierilor ce se desfășoară în pre
zent la Viena între reprezentanții 
statelor membre ale Pactului de la 
Varșovia și N.A.T.O., paralel cu 
reuniunea general-europeană. s-a a- 
juns la un consens pentru convoca
rea încă în cursul acestui an a Con-

22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului 

restrînsă și se vor semnala mai ales 
după-amiezele. Spre sfîrșitul interva
lului, în vestul țării, vor cădea din 
nou averse locale de ploaie, însoțite 
de descărcări electrice, iar izolat, con
dițiile sînt favorabile producerii grin- 
dinei. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse, în general, intre .10 și 16 
grade, iar cele maxime, în general în
tre 20 și 23 de grade. în București : 
Vremea se va încălzi ușor. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros în prima 
zi, cînd, temporar, va mai ploua. Vîn
tul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
13 și 16 grade, iar cele maxime între 
24 și 28 de grade.

nucleare, pentru dezarmarea con
vențională, pentru reducerea chel
tuielilor militare".

întreaga evoluție a raporturilor 
dintre state din perioada post
belică evidențiază, de altfel, cu 
putere impactul negativ pe plan 
politico-juridic. economic și so
cial, precum și asupra păcii și 
securității internaționale al cursei 
neinfrînate a înarmărilor. Din 1945 
și pină în prezent, cheltuielile mili
tare globale au crescut de peste 20 
de ori, respectiv de la 50 la mai 
mult de 1 000 miliarde dolari ; in 
prezent, circa 70 milioane de oa
meni de pe glob lucrează, direct, in 
angrenajul militar, din care 25 de mi
lioane se află sub arme. Acumularea 
unor arsenale militare colosale, in 
primul rind de arme nucleare, con
stituie un puternic factor de teamă, 
suspiciune și neîncredere în rapor
turile dintre state, subminează în
țelegerea si conlucrarea rodnică 
dintre națiuni. încurajează si sus
ține politica revolută bazată pe 
forță, presiuni, amestec și dictat, 
contravine eforturilor pentru întro
narea și generalizarea noilor princi
pii ale dreptului international, pen
tru democratizarea in ansamblu a 
vieții internaționale. La fel, instabi
litatea situației economice și finan
ciare mondiale, fenomenele de criză 
din sistemul economic și financiar 
monetar internațional, subdezvolta
rea, decalajele economice, criza da
toriei externe, foametea, subnutriția 
și celelalte dificultăți și privațiuni 
cu care sînt confruntate numeroase 
țări ale lumii, in primul rind cele 
în curs de dezvoltare, sint toate a- 
gravate de continuarea în ritm alert 
a cursei înarmărilor.

în perspectiva unei lumi 
fără arme nucleare în anul 
2000. Toate aceste date și fapte 
explică de ce România socialistă, pre

Sesiunea specială a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres).
— La sediul O.N.U. din New York 
continuă dezbaterile celei de-a treia 
sesiuni speciale a Adunării Generale 
consacrate dezarmării.

în intervenția sa, ministrul austra
lian de externe, Bill Hayden, s-a 
pronunțat pentru realizarea de noi 
pași în direcția dezarmării, în scopul 
edificării unei lumi stabile', sigură,' 
liberă de arme nucleare. în vederea 
atingerii acestui obiectiv, el a apre
ciat ca necesare măsuri de dezar
mare la nivel bilateral, regional sau 
multilateral. Considerăm că un 
sistem multilateral poate și trebuie 
să fie folosit în eforturile pentru 
prevenirea unui război nuclear, pen
tru oprirea cursei înarmărilor, a 
spus ministrul australian.

Comunitatea internațională trebuie 
să-și îndrepte eforturile spre redu
cerea stocurilor existente de arme 
nucleare, spre încheierea unui acord 
asupra interzicerii totale a experien
țelor nucleare și eliminarea celor
lalte arme de distrugere în masă — a 
subliniat secretarul federal pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iugosla
via, Budimir Luncear. El a adăugat 
că țara sa propune convocarea, in 
1989, a unei conferințe internaționale 
în vederea semnării convenției pri
vind interzicerea globală a armelor 
chimice. Iugoslavia propune, de ase
menea, ca puterile nucleare să in
stituie un moratoriu asupra expe
riențelor nucleare, iar toate țările 
lumii să-și reducă, pînă în 1990, uni
lateral, cu 10 la sută, armele con
venționale și efectivele militare.

Ministrul de externe al Iranului, 
Aii Akbar Velayati, a apreciat că 
evoluțiile internaționale au dat un 
conținut nou conceptelor de pace și 
securitate, care depășesc simpla ab
sență a războiului. Limitarea și re
ducerea armamentelor și intensifica
rea cooperării politice, economice și 
culturale dintre națiuni — a spus 
el — trebuie să vizeze întărirea păcii 
și securității internaționale.

Ministrul de externe al Finlandei, 
Harri Hulkeri, a subliniat, la rîndul 
său, faptul că realizarea unei lumi 
lipsite de arme trebuie să fie re
zultatul unui efort colectiv, în care 
Națiunile Unite să joace un rol mai 
însemnat. In cadrul acestor eforturi
— a adăugat el — se impune și in
terzicerea totală a armelor chimice,

„Existența armelor nucleare este incompatibilă 
cu cerințele supraviețuirii omenirii11 

Campanie pentru adunarea unui miliard de semnături 
în sprijinul făuririi unei lumi fără arme atomice

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
„Flacăra de Ia Hiroshima și Nagasaki'*  
a sosit la sediul din New York al 
Națiunilor Unite.

Șeful delegației nipone, care a 
adus simbolul de pace al celor două 
orașe greu încercate de bombarda
mentul atomic din 1945. a subliniat 
că „Flacăra de la Hiroshima și Na
gasaki’* este o expresie a dorinței 
poporului nipon de a fi distruse 
pentru totdeauna armele nucleare. 
Acum, mai mult ca oricînd, este ne
cesară o mobilizare a opiniei publice 
mondiale in sprijinul eforturilor 
pentru eljberarea planetei de arma 
nucleară, a spus el.

Pe de altă parte, la New York a 
început o campanie pentru stringe- 
rea de semnături pe apelul pentru 
eliminarea totală a armei nucleare. 
Campania o desfășoară militanți ai 
organizațiilor de luptă pentru pace 
din Japonia, veniți în Statele Unite 
ale Americii.

„Din Hiroshima și Nagasaki este 
adresat apelul nostru pentru interzi

ședintele Nicolae Ceaușescu au pus 
și pun in permanentă în lumină 
faptul că, în condițiile internaționale 
actuale, imperativul opririi cursei 
înarmărilor și trecerii la dezarmare, 
în primul rind la dezarmare nu
cleară, reprezintă problema funda
mentală a lumii contemporane, 
obiectivul principal căruia i se sub
sumează practic toate celelalte pro
bleme cu care este confruntată ome
nirea. Este deosebit de semnificativ, 
în acest sens, că partidul nostru este 
unicul partid comunist care a în
scris, încă din 1975. in programul 
său că „este necesar să se facă to
tul pentru ca in decursul următoru
lui sfert de veac să se realizeze 
oprirea cursei înarmărilor**.

Acționind fără preget, în spiritul 
cerințelor noului mod de gindire și 
abordare a problemelor războiului și 
păcii, pentru înlăturarea spectrului 
unui dezastru planetar, tara noastră 
a elaborat de-a lungul anilor un am
plu și complex program de dezar
mare, avînd în centru necesitatea 
încetării experimentării, producerii 
și amplasării de noi arme nucleare 
și, totodată, trecerea la lichidarea 
celor existente, cu convingerea că 
numai printr-o astfel de soluție ra
dicală se poate elimina primejdia 
unei catastrofe fără precedent. Este 
o poziție principială statornică, care 
și-a găsit concretizare in numeroase 
inițiative și propuneri, în strădaniile 
neobosite depuse de țara noastră la 
O.N.U., la Conferința pentru dezar
mare de la Geneva, in alte foruri 
internaționale, pentru adoptarea 
unor măsuri care să ducă la dimi
nuarea pericolului nuclear, pînă la 
dispariția sa completă.

Istoria va consemna desigur ac
țiunea constantă și hotărîtă a 
tării noastre, a președintelui ei 
pentru preîntîmpinarea pericolului 
amplasării rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune pe con

prin aplicarea unei convenții uni
versale în această problemă.

Deși pericolul unui război continuă 
să existe, forțele păcii prevalează 
asupra factorilor războiului, iar 
pacea poate fi salvgardată — a de
clarat ministrul de externe al R.P. 
Chineze, Qian Qichen. Apreciind că 
procesul dezarmării trebuie să aibă 
ca scop final interzicerea totală a 
armamentelor nucleare, vorbitorul a 
evidențiat, totodată, necesitatea unei 
reduceri substanțiale a armamente
lor conventionale, a încheierii cît 
mai grabnice a convenției privind in
terzicerea armamentelor chimice, ca 
și a unui acord internațional privind 
interzicerea armamentelor cosmice. 
Toate țările, mari sau mici, puter
nice sau slabe, trebuie să aibă un 
cuvint de spus și dreptul de a lua 
parte la discuțiile Pe tema dezar
mării. să-și exprime cerințele și să 
facă sugestii — a subliniat minis
trul de externe chinez.

Tot mal multi oameni sint con
vinși că securitatea poate fi reali
zată în mod trainic numai prin mij
loace politice Si in comun de către 
toate statele — a arătat în alocu
țiunea sa și ministrul de externe «I 
R.D. Germane. Oskar Fischer. Se
siunea specială trebuie să contribuie 
la precizarea conceptului de „secu
ritate prin dezarmare", să conducă 
la un dialog cuprinzător în proble
mele fundamentale ale dezarmării și 
la elaborarea unui program de ac
țiune în acest sens. Lupta pentru 
eliminarea subdezvoltării, pentru re
glementarea echitabilă a acutelor 
probleme economice mondiale, pre
cum și pentru democratizarea rela
țiilor economice internaționale este 
tot mai strîns legată de eforturile in 
direcția păcii și dezarmării — a spus 
ministrul de externe al R.D.G.

Subliniind că direcția prioritară a 
procesului dezarmării trebuie să o 
constituie dezarmarea nucleară, 
vicecancelarul și ministrul de ex
terne al Austriei, Alois Mock, a rele
vat. totodată, importanta ce trebuie 
acordată reducerii trupelor si arma
mentelor conventionale. El a eviden
țiat. d.e asemenea, necesitatea sem
nării unei convenții internaționale 
cu privire la interzicerea armelor 
chimice si creării unui sistem inter
national de control în vederea res
pectării acordurilor multilaterale de 
dezarmare.

cerea totală a armelor nucleare — 
se arată intr-un manifest difuzat 
intr-una din piețele centrale ale 
New York-ului. „Cei care au cu
noscut coșmarul bombardamentelor 
atomice, oamenii din intreaga lume 
nu doresc ca asemenea tragedii să se 
mai repete. Cu toate acestea, arsena
lele nucleare actuale depășesc de 
milioane de ori puterea de distrugere 
a bombelor ce au fost aruncate la 
Hiroshima și Nagasaki. Folosirea 
armelor atomice ar duce la distruge
rea civilizației umane, la dispariția 
umanității. Existența omenirii și 
armele nucleare sînt incompatibi
le" — precizează manifestul.

Unul dintre militanții campaniei 
a subliniat că scopul acestei acțiuni 
constă in adunarea, in intreaga lume, 
a unui miliard de semnături, chema
rea respectivă urnnnd a fi apoi 
predată Organizației Națiunilor 
Unite, ca document ce oglindește 
dorința oamenilor de pe planetă 
noastră de a edifica o lume 
nenucleară.

tinentul european. Pozițiile pe cane 
s-a situat România de la înce
putul „crizei rachetelor cu rază me
die" — eliminarea rachetelor exis
tente și neamplasarea altora noi. 
opoziția fermă față de așa-zisele 
„măsuri de răspuns", retragerea și 
lichidarea totală a rachetelor de o 
parte și de alta, necondiționarea 
realizării unui acord în acest dome
niu de acordurile in alte domenii — 
care și-au găsit expresia in nu
meroase propuneri concrete și de
mersuri ale președintelui țării, în 
manifestări hotărite de masă ale în
tregului nostru popor, culminînd cu 
Apelul, purtind nu mai puțin de 18 
milioane de semnături, Înaintat 
O.N.U. — și-au demonstrat întreaga 
justețe prin încheierea, la sfîrșitul 
anului trecut, a primului acord din 
istoria negocierilor de dezarmare 
care va conduce la distrugerea efec
tivă a unei întregi categorii de arme 
nucleare.

Pentru un program com
plex de dezarmare. Salu_ 
tind ratificarea de către S.U.A. 
și Uniunea Sovietică a acestui acord, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia, 
în expunerea la ședința comună a 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii și a Consiliului Național al 
Agriculturii, că aceasta reprezintă 
fără îndoială un pas pozitiv, un în
ceput — e adevărat, modest — și to
tuși de.mare importanță in direcția 
lichidării armelor nucleare. In ace
lași timp, țara noastră a subli
niat cu toată claritatea că el re
prezintă doar un prim pas, a- 
vind in vedere că în arsenalele 
mondiale mai rămin uriașe can
tități de armament nuclear. în stare 
să distrugă de multe ori întreaga 
omenire, că țările N.A.T.O. discută 
chiar problema modernizării și dez
voltării rachetelor cu rază mai 
scurtă de acțiune. De aceea, România 
se pronunță pentru adoptarea unui 
program complex de dezarmare, la 
elaborarea căruia trebuie să parti
cipe — alături de marile puteri și ță
rile nucleare — toate statele lumii, 
vital interesate in înlăturarea ame
nințării existente la adresa întregii 
omeniri. Țara noastră, poporul ro
mân, ca de altfel toate popoarele, 
așteaptă ca, în cel mai scurt timp.

Acțiuni politico-diplomatice vizind soluționarea situației 
din Orientul Mijlociu

ABU DHABI 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat, și-a încheiat vizi
ta întreprinsă în Emiratele Arab.e 
Unite. în cursul căreia a conferit cu 
președintele Zayed Bin Sultan Al 
Nahayyan. în cursul întrevederii au 
fost discutate aspecte ale situației 
din Orientul Mijlociu. în contextul 
eforturilor diplomatice privind regle
mentarea politică a conflictului din 
regiune și al demersurilor ce se fac 
pentru convocarea unei conferințe 
arabe la nivel înalt.

TUNIS 3 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută la Tunis, secretarul 
general al Ligii Arabe. Chedll Klibi, 
a relevat că la viitoarea conferință 
extraordinară arabă la nivel înalt, 
care se va deschide la 7 iunie, la Al
ger, vor participa toate țările mem
bre. El și-a exprimat optimismul în 
legătură cu rezultatele acestei întîl- 
niri, relatează agenția KUNA.

Componența noului cabinet al Danemarcei
COPENHAGA 3 (Agerpres). — Pri- 

mul-ministru desemnat al Danemar
cei. Poul. Schlueter. a prezentat 
șefului statului componenta noului 
său cabinet minoritar, compus din 
reprezentanții a trei partide : Parti
dul Conservator. Partidul Venstre și 
Partidul Liberal Radical. Noul cabi-Rezultatele definitive ale alegerilor prezidenție din Ecuador

QUITO 3 (Agerpres). — Tribunalul 
Suprem Electoral din Ecuador a 
anunțat rezultatele oficiale definiti
ve ale alegerilor prezidențiale de la 
8 mai din țară.

Candidatul partidului Stingă De
mocratică (I.D.), Rodrigo Borja Ce- 
balos. a obținut 1 700 648 voturi, fiind 
declarat președinte ales al Ecuado
rului. Candidatul Partidului Roldo-

r. s. A.

Demonstrație de solidaritate cu victimele apartheidului

Experiențe la bordul complexului 
orbital sovietic

TUNIS 3 (Agerpres). — în capi
tala Tunisiei, președintele Zine El 
Abdine Ben Aii a avut convorbiri cu 
șeful statului Mauritania, Ould 
Sid’Ahmed Taya. După cum infor
mează sursele oficiale, cei doi pre
ședinți au evidențiat evoluțiile pozi
tive care au avut loc în ultimul timp 
în relațiile dintre țările din zona 
Maghrebului. De asemenea, ei au 
luat in dezbatere situația din Orien
tul Mijlociu, in special pregătirile in 
vederea viitoarei reuniuni arabe la 
nivel înalt.

Grevă în Cisiordania și Gaza
în Cisiordania și Gaza a fost or

ganizată. începînd de vineri, o nouă 
grevă a populației palestiniene. Gu
vernul israelian a pus forțele arma
te din zonă în stare de alertă și a 
instituit restricții de circulație în 
mai multe tabere de refugiati pales
tinieni. (Agerpres) 

net are cu un portofoliu ministerial 
mai puțin decât cel precedent. Mi
nistru al afacerilor externe este tot 
Uffe Ellemann-Jensen, ministru al 
economiei — Niels Helveg Petersen, 
iar ministru al apărării — Knud 
Enggaard.

sian Ecuadorian, Abdala Bucaram 
Ortiz, a întrunit 1 448 498 sufragii.

Din totalul de 3 612 635 de alegă
tori care s-au prezentat la urne — 
reprezentînd o participare de 77 la 
sută din corpul electoral ecuadorian 
— 422 800 voturi au fost nule și 
41 409 buletine în alb.

Ceremonia instalării oficiale a 
noului președinte al țării va avea 
loc la 10 august.

urgență. împotriva demonstranților 
au intervenit forțe polițienești, care 
au folosit gloanțe de cauciuc.

Potrivit statisticilor comunicate de 
organizațiile antirasiste din R.S.A., 
în închisorile regimului rasist sint 
deținute fără judecată din iunie 1986 
aproximativ 30 000 persoane, printre 
care și copii in virstă de 9 și 10 ani.

corecție a orbitei complexului or
bital spațial.

In ultimele zile, cei doi cosmo- 
nauți au efectuat o nouă serie de 
experimente astrofizice, cu ajutorul 
observatorului ..Roentgen" instalat 
pe modulul specializat „Quant".

Potrivit datelor telemetrice și ra
portului transmis de echipaj, zbo
rul complexului științific orbital 
„Mir" se desfășoară normal.

ferînței pentru dezarmare conven
țională in Europa, in această fază 
actionindu-se pentru definitivarea 
mandatului respectivului forum.

Rolul și răspunderea po
poarelor Programul românesc de 
dezarmare vizează, de asemenea, și 
alte laturi, cum ar fi : sistarea pro
iectelor de extindere a cursei înar
mărilor în Cosmos, crearea de 
zone libere de arme nucleare, li
chidarea armelor chimice, activi
zarea forurilor de negocieri mul
tilaterale in domeniul dezarmării 
etc. în acest cadru, tara noastră ac
ționează hotărit pentru extinderea 
cit mai amplă, in condiții de deplină 
egalitate, a cadrului de dezbatere a 
acestor probleme de vitală însemnă
tate. ca expresie a unui drept șl, 
totodată, a unei îndatoriri de prim 
ordin a tuturor statelor, fără deose
bire de mărime, orinduire socială 
sau așezare geografică. De cea mai 
mare importantă în această privință 
este sporirea rolului O.N.U., ca or
ganizația internațională care cuprin
de cvasitotalitatea statelor lumii, 
în procesul de oprire a cursei înar
mărilor, de trecere la măsuri reale, 
autentice de dezarmare. Este și mo
tivul pentru care noua sesiune spe
cială a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării este chemată 
să contribuie la impulsionarea pe 
toate planurile a negocierilor de 
dezarmare, la creșterea rolului orga
nizației in dezbaterea, negocierea și 
controlul aplicării măsurilor de 
dezarmare.

Evidențiind, fără încetare, rolul 
decisiv al popoarelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază că 
succesul luptei pentru pace și 
dezarmare nu vine de la sine, 
ci este rezultatul colaborării și 
unității tot mai strinse. al ac
țiunii tot mai combative și vi
guroase a forțelor social-politice ce
lor mai largi — într-o viziune nouă a 
solidarității, străină oricăror îngus
timi ori limitări. Tocmai încrederea 
nestrămutată că popoarele, forțele 
politice iubitoare de pace de pretu
tindeni sînt în măsură să impună o 
politică nouă, corespunzătoare idea
lurilor de dezvoltare pașnică ale tu
turor națiunilor a constituit si con
stituie temeiul neobositei activități 
a României, a președintelui ei pen
tru crearea unui larg front mondial 
al forțelor care militează pentru 
oprirea cursei înarmărilor și tre-; 
cerea la măsuri efective de dezar
mare. în primul rind nucleară, ca 
singura cale de a asigura continui
tatea și înflorirea civilizației.

Radu BOGDAN
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I ȘEDINȚA. La Varșovia a avut loc ] 
| o ședință a Biroului Politic al C.C. I 

al P.M.U.P.. care a dezbătut aspec-

It.e ale activității în rîndurile tine- . 
retului. precum și probleme legate 
de îmbunătățirea activității econo- I 
mice, transmite agenția P.A.P.

| CONVORBIRI. Președintele S.U.A., | 

Ronald Reagan, a avut, la Londra,

I convorbiri cu primul-ministru bri- < 
tanic, Margaret Thatcher. Au fost I 
abordate aspecte ale relațiilor bila- I

Iterale și probleme ale actualității 
internaționale. De asemenea, șeful I 
executivului american s-a întîlnit I 
cu primul-ministru al Japoniei,

INoboru Takeshita, aflat în vizită I 
in capitala britanică — relatează 
agențiile de presă. 1

I VIZITA. Ministrul vest-german I 
al afacerilor externe, Hans-Die- ' 
trich Genscher, a primit delegația

IR.P.S. Albania, condusă de Faru- I 
din Hoxha, ministru la Președinția | 
Consiliului de Miniștri, cu acest

I prilej' procedindu-se la un schimb i 
de opinii în legătură cu dezvolta- I 
rea raporturilor dintre cele două I 
țări și cu privire la aspecte ale

J situației internaționale actuale. 

ÎNTREVEDERE. Primul-ministru

Ial Greciei, Andreas Papandreu. a i 
avut, la Atena, o convorbire cu I 
președintele parlamentului din

I Cipru. Vassos Lissarides. în cen- . 
Irul convorbirilor s-a aflat evolu- I 
tia problemei cipriote.

PROTOCOL. La Ankara a fost 1
I semnat un nou protocol privind I 

lărgirea și diversificarea cooperă- '

Irii în industrie, agricultură, trans- > 
porturi, știință, tehnică și turism I 
intre Turcia și Iugoslavia — infor- I 
mează agenția Anatolia.

I RELAȚII DIPLOMATICE. Un | 

comunicat oficial difuzat la Can-

Iberra anunță că Australia și R.P. ■ 
Angola au hotârit să stabilească I 
relații diplomatice la rang de am- • 
basadă.

I MANDAT. Adunarea Națională ] 

Constituantă din Brazilia, care ela-
| borează noua „Carta Magna" a i 

tării, a aprobat — cu 328 voturi I 
pentru. 222 împotrivă și trei abți- '

. neri (dintr-un total de 553 parti
cipant!) — propunerea ca mandatul I

I actualului președinte. Jose Sarney, | 
să fie de cinci ani. Astfel, manda-

Itul președintelui Sarney se prelun- | 
geste pină la 15 martie 1990. Prin I 
această decizie este eludată nece-

I sitatea convocării de alegeri pre- . 
zidențiale in noiembrie 1988.

CONFERINȚA. La Madrid s-au

I încheiat lucrările unei conferințe I 
a reprezentanților parlamentelor și j 
organizațiilor neguvernamentale

Ivest-europene. pe tema raporturi- i 
lor Nord-Sud. în documentul final 
se relevă importanța dinamizării 1 
dialogului dintre statele industria-

Ilizate și cele in curs de dezvoltare, 
se fac o serie de referiri la modali- | 
tâțile de depășire a gravelor difi-

■ cultăti legate de datoriile externe i 
și se subliniază necesitatea abordă- 
rii constructive a aspectelor instau- 1 

I rării unei noi ordini economice 
mondiale.

COMUNICAT. Consiliul de Mi-
I nistri al Ciadului a apreciat. în- i 

tr-un comunicat, că normalizarea I 
relațiilor cu Marea Jamahirie A- 1

I rabă Libiana Populară Socialistă . 
constituie un pas pozitiv, fiind _dis-

I pusă să coopereze cu autoritățile | 
de la Tripoli pentru a se ajunge

Ila ..o pace reală" între cele două I 
țări.

I GUVERNUL BELGIEI a adoptat . 
hotărirea de a retrage cele două

' nave militare belgiene dislocate în I 
septembrie 1987 în zona Golfului.

I Hotărirea va intra in vigoare de la I 
| 1 iulie. ]

I DISCRIMINARE. Statele Unite i 
ale Americii practică discriminarea I

* comercială fată de Brazilia — a de-

Iclarat ministrul-adjunct al relații- . 
lor externe al acestei țări. Paulo 
Tarso Flecha de Lima El a criti- | 
cat măsurile comerciale coerciti-

I ve adoptate de S.U.A. la adresa | 
Braziliei și s-a pronunțat pentru 
raporturi noi. echitabile și drepte,

. in comerțul mondial. .
I ALEGERI. în cursul celui de-al I 

doilea tur de scrutin al alegerilor

I pentru organele locale in provincii- I 
le de vest și centrale care s-au | 
desfășurat joi în Sri Lanka, parti-

■ dul de guvernămînt National Unit | 
al președintelui Junius Jayawar-

' dene a obținut majoritatea locuri- 1 
lor. Primul tur de scrutin s-a des- 
fășurat în luna aprilie, iar urmă- I

I torul va avea loc la 9 iunie. în pro- I 
vinciile din sudul tării.

DATORIA EXTERNA A ITALIEI | 
era la sfîrșitul anului trecut de 44

I miliarde dolari, informează agenția ■ 
A.N.S.A., citind un raport al bân- I 
cii naționale a acestei țări. ■

I CAPRICIILE VREMII • Aprozi- I 
I matin 300 de persoane și-au pierdut j 

viața ca urmare a căldurilor deose-

Ibit de ridicate ce s-au înregistrat, i 
in ultimele zile, in statele din nor- I 
dul și centrul INDIEI. Temperata- I 
rile au atins în regiunile mențio-

| nate valori in jur de 45 de grade I 
I Celsius. • Din cauza unei depre- | 

siuni tropicale accentuate, in re-

Igiunile de centru ale CUBEI au i 
căzut puternice ploi, soldate cu vic- I 
time in rindul populației și cu se-

Irioase daune materiale. Nouă per- . 
soane și-au pierdut viața și alte I 
șase sînt date dispărute. Au fost I 
distruse case, poduri, șosele, unele

I porțiuni de cale ferată. Numeroase I 
persoane au fost evacuate din zone- | 
le afectate. 9 Asupra zonelor de

■ nord ale ARHIPELAGULUI FILI- ■ 
PINEZ s-a abătut taifunul „Su- I

I sanne", provocind pagube mate- • 
riale însemnate și victime ome-

I nești. Viteza viatului a atins 140 I 
| km pe oră, iar inundațiile datora- | 

te ploilor torențiale au afectat mari

I suprafețe de terenuri agricole, fiind I 
necesară evacuarea a sute de lo- I 
cuitori. Au fost distruse zeci de km 
de linii de curent electric și de .

I telecomunicații.
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