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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni, 
6 iunie, pe trimisul special al secre
tarului general al C.C. al P.C.U.S., 
tovarășul Ivan Pavlovici Aboimov, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al Uniunii Sovietice.

Cu acest prilej, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise 
un salut și cele mai bune urări din

partea tovarășului Mihail Gorbaciov, 
secretar general al Comitetului Cen- 
trai al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis tovarășului 
Mihail Gorbaciov salutul său și cele 
mai bune urări.

Din însărcinarea tovarășului Mi
hail Gorbaciov, oaspetele a prezen
tat o informare in legătură cu rezul
tatele recentei intilniri de la Mos

cova dintre secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S. și președintele S.U.A.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru informarea făcută.

La primire a participat tovarășul 
Ion Stoian, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

A fost de față' E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

IN spiritul sarcinilor subliniate 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

Respectarea fermă a disciplinei 
de plan și contractuale

— cerință esențială, obligație legală
Una din ideile esențiale care se 

desprind din Expunerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU la ședința 
comună a Consiliului National al 
Oamenilor Muncii și a Consiliului 
Național al Agriculturii este aceea 
că oamenii muncii, în calita
te de proprietari ai mijloace
lor de producție, de producători și 
beneficiari ai tuturor bunurilor ma
teriale și spirituale ale societății, 
poartă întreaga răspundere pentru 
gospodărirea cu maximă eficiență a 
patrimoniului unităților socialiste 
din care fac parte, pentru îndeplini
rea obiectivelor și sarcinilor ce revin 
acestora din planul național unic de 
dezvoltare economico-socială. în a- 
cest sens, în documentul amintit se 
subliniază că sistemul democratic 
creat in țara noastră pornește de la 
o îmbinare armonioasă a rolului or
ganelor centrale, a planului național 
unic cu creșterea răspunderii și atri
buțiilor centralelor, întreprinderilor, 
a organismelor democratice in elabo
rarea și înfăptuirea politicii partidu- 
lui și statului. Aceasta înseamnă — 
arăta secretarul general al partidu
lui — că fiecare consiliu de condu
cere. adunarea generală trebuie să-și 
asume răspunderi directe in ce pri
vește stabilirea planului, a contrac
telor și a măsurilor de realizare a 
acestora, la toti indicatorii.

între reglementările menite să asi
gure un cadru normativ adecvat a- 
plicării în practică a acestor prin
cipii se înscrie și Legea privind în
cheierea și executarea contractelor 
economice, adoptată de Marea Adu
nare Națională in primăvara acestui 
an. După ce într-un șir de articole 
(„Scinteia" din 3 aprilie, 5, 7 și 19 
mai a.c.) a fost prezentat mecanismul 
relațiilor contractuale instituit de 
lege, insistîndu-se in mod deosebit 
asupra exigentelor legate de înche
ierea contractelor economice și a 
răspunderii ce revine în acest do
meniu atit părților contractante, cit 
și forurilor de resort, de această dată 
ne vom opri asupra cerințelor refe
ritoare la executarea obligațiilor 
contractuale asumate și, in context, 
asupra necesității respectării ferme 
a disciplinei de plan și contractuale.

Potrivit principiilor de organizare 
și conducere a economiei noastre so
cialiste. atit la nivelul țării, cit și la 
cel al ramurilor, al ministerelor, 
centralelor și intreprinderilor și chiar 
mai departe, în secții și la fiecare 

loc de muncă, activitatea productivă 
este concepută. - direcționată pe baza 
unor planuri riguros, științific stabi
lite. Așa cum sublinia in expunere 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, planul 
unic trebuie împletit cu planurile pe 
centrale și intreprinderi, pe județe 
și localități, asigurind o îmbinare 
armonioasă a activității de jos cu a 
■celei de sus, ca o formă democrati
că reală a conducerii economiei na
ționale. Nicăieri in lume și cu atit 
mai puțin în economia noastră plani
ficată nu este nevoie de producție de 
dragul producției, de produse care 
nu au o recunoaștere socială. Eco
nomia națională nu își permite să 
se consume resurse materiale și e- 
nergetice, să folosească utilaje și in
stalații, forță de muncă decît pentru 
ceea ce este realmente de folos țării, 
conform priorităților și necesităților 
bine stabilite. De ■ aceea, preciza 
secretarul general al partidului, 
este obligatoriu să se propună reali
zarea acelor produse de care are 
nevoie societatea, care au contracte
le și desfacerea asigurate și, în mod 
corespunzător, toți indicatorii care se 
iau în vedere în legătură cu a- 
■ceasta.

Așadar, toi ceea ce se produce tre
buie să aibă nemijlocit utilitate socia (Continuare in pag. a Il-a)

lă, fiecare produs în parte avînd un 
rol bine definit în economia naționa
lă. Firește, numai in măsura în care 
aceste produse realizate se vor inte
gra orgaiiic în circuitul economic, 
munca și plusprodusul se vor valo
rifica, se vor regăsi în venitul' na
țional — sursă sigură de progres și 
bunăstare. Ca o expresie a superio
rității economiei socialiste, planifi
carea întregii activități economico- 
productive, incluzînd și relațiile de 
aprovizionare .și desfacere a produc
ției. oferă avantajul concentrării "și 
dirijării eforturilor națiunii spre 
dezvoltarea impetuoasă a țării, în 
condițiile economisirii muncii socia
le. ale valorificării cu eficiență ma
ximă a potențialului tehnic, material 
și uman.

In această privință, prin plan și 
prin balanțele materiale se stabilesc 
cu exactitate cantitățile de produse 
ce trebuie fabricate, cind și de către 
cine — deci resursele. care vor tre
bui asigurate, precum și destinațiile 
pe care le vor căpăta aceste produse, 
adică cine le va primi, cind și în ce

Corqeliu CARLAN

BUCUREȘTI : Producție 
suplimentară

Oamenii muncii din unitățile de 
pe platforma industriei electronice 
bucureșțene — Pipera. urmărind 
onorarea exemplară a angajamen
telor asumate fată de beneficiarii 
interni și partenerii de peste ho
tare, au încheiat primele cinci luni 
din acest an cu însemnate depășiri 
de plan. Astfel, colectivul între
prinderii de calculatoare, prin apli
carea pe scară largă a unor teh
nologii de mare eficiență și inten
sificarea preocupării pentru creș
terea calității produselor, a ob
ținut o producție-marfă supli
mentară in valoare de peste 20 mi
lioane lei. Un alt colectiv, cel al 
•întreprinderii de echipamente pe
riferice. aplicînd un amplu pro
gram de măsuri tehnico-organizato- 
rice vizind modernizarea produc
ției, a înscris în bilanțul aceleiași 
perioade o producție-marfă peste 
plan în valoare de 14.5 milioane 
lei. La rindul lor. muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de la între
prinderea „Conect" au obținut o 
depășire a sarcinilor de plan de 7,6 
milioane lei. (Agerpres).

CONSTANTA : Trafic 
portuar intens

Aplicînd tehnologii moderne de 
manipulare a mărfurilor, cum ar fi 
paletizarea, pachetizarea, conteine- 
rizarea și altele, docherii și me
canizatorii celor 7 întreprinderi de 
exploatare portuară din Constanța 
au realizat, de la inceputul anului 
și pină in prezent, un trafic supli
mentar fată de prevederile de plan 
de 700 000 tone. La danele portu
lui se află in prezent, sub opera
țiuni de încărcare și descărcare, 
aproape 60 de nave românești și 
străine, multe dintre acestea pre- 
luind la bord laminate, autoturis
me' instalații si .echipamente in
dustriale, geamuri și alte mărfuri 
românești destinate . exportului. 
(George Mihăescu).

O remarcabilă realizare a economiei socialiste

BAZA TEHNICA MODERNA A INDUSTRIEI
Realitățile economico-sociale ale 

României de azi demonstrează cu 
deosebită forță că înfăptuirea proiec
tului comunist a! dezvoltării țării 
noastre a determinat și continuă să 
genereze mutații radicale deopotrivă 
în dinamica și in calitatea forțelor 
de producție, in relațiile de produc
ție. precum și in condițiile de exis
tență ale oamenilor. Semnificativ 
în acest sens este faptul că. 
asa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceausescu la recenta ședință 
comună a Consiliului Național al Oa
menilor Muncii și a Consiliului Na
țional al Agriculturii, fondurile fixe 
productive din economia națională — 
principala formă de concretizare a 
proprietății socialiste — se ridică in 
prezent la 2,5 trilioane lei, tată de 89 
miliarde lei in anul naționalizării. La 
aceste mijloace de muncă se adaugă 
un apreciabil volum de obiecte ale 
muncii. Mijloacele de muncă — esența 
bazei tehnico-materiale. subsistemul 
funcțional al acesteia, de care depin
de direct progresul economico-social
— reprezintă azi mai bine de 64 la 
sută din avuția națională, materiali
zată în bunuri create de societatea 
românească.

Aceste creșteri spectaculoase atestă 
faptul că. din punct de vedere eco
nomic. fondurile fixe actuale sînt in 
totalitate materializarea muncii so
ciale prestate in anii socialismului, 
îndeosebi după Congresul al IX-lea al 
partidului, ceea ce Învederează con
cluzia că mijloacele de muncă, asupra 
cărora statul socialist a devenit pro
prietar in urmă cu 40 de ani prin ac
tul naționalizării, au fost, practic, in
tegral înlocuite în această perioadă. 
Partea covirșitoare a ’mijloacelor de 
producție create și acumulate în anii 
construcției socialiste reprezintă re
zultatul materializării muncii sociale 
prestate în această perioadă, ceea ce 
le conferă calitatea de proprietate 
socială a întregului popor.

Peisajul economic al României so
cialiste de azi — modern, armonios, 
echilibrat in toate componentele sale
— constituie o strălucită ilustrare a 
imenselor avantaje, a superiorității 
proprietății socialiste, dovada cea 
mai convingătoare că clasa noastră 
muncitoare a știut și știe să conducă 
si să orinduiască r.osttirile tării 
incomparabil mat bine decît clasele 
exploatatoare, indeplinindu-si exem
plar misiunea de răspundere p.e care 
și-a asumat-o fată de întregul popor.

Este lesne de ințeles că într-un fel 
se puneau problemele gospodăririi 
avuției întreprinderilor in anii de 
început ai construcției socialiste și cu 
totul altfel azi. cind volumul și ca
litatea potențialului productiv au 
sporit considerabil. Total diferit era 
gradul de dificultate al conducerii 
unei mici făbricute. modest .echipată 
față de cel pe care îl ridică acum 
conducerea unui mare combinat. Toc
mai această prefacere esențială in 
conținutul și calitatea avuției între
prinderilor noastre a impus necesita
tea schimbării radicale a modalități

lor de conducere, prin trecerea de la 
conducerea unipersonală la condu
cerea colectivă, statuată de o solidă 
structură organizatorică, capabilă să 
atragă la actul de conducere mase 
largi de oameni ai muncii, pe crea
torii directi ai bunurilor materiale.

Acestor probleme de fond ale 
conducerii activității economico-so
ciale le-a consacrat o atenție deo
sebită tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in Expunerea făcută în ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 29 aprilie a.c. Cu acest 
prilej, secretarul general al partidu
lui a subliniat : „Este necesar să 
crească răspunderea colectivă a oa
menilor muncii in calitate de pro
prietari și producători care au in 
administrare o parte a bogăției Între
gului popor".

Partidul, secretarul său general 
cer. astăzi clasei muncitoare. între-
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gului popor acel efort, acea concen
trare de energii creatoare în măsură 
să asigure trecerea pe o nouă treaptă 
de dezvoltare a economiei, care să 
permită in cursul acestui cincinal 
depășirea condiției de țară în curs 
de dezvoltare, astfel îneît România 
să devină țară socialistă cu un nivel 
mediu de dezvoltare economică. In 
această perspectivă luminoasă, tova
rășul Nicolae Ceaușescu cere întregu
lui popor să se preocupe in cel ,mat
inali grad de modul in care este fo
losit uriașul potențial productțv creat 
în cele patru decenii de construcție 
socialistă, să vegheze cu deosebită 
grijă ca miile de obiective economice 
înălțate in acești ani. ca întreaga 
dotare tehnico-materială a societății 
să funcționeze cu maximă eficientă 
pentru prosperitatea tării, pentru 
creșterea în continuare a bunăstării 
tuturor cetățenilor patriei.

Pentru aceasta este necesar ca 
mina de gospodar a fiecărui om al 
muncii să se simtă. în absolut toate 
aspectele activității întreprinderilor, 
cu deosebire în ce privește reducerea 
consumurilor de materii prime, ma
teriale si energie, folosirea cu Indici 
înalti a mașinilor si utilajelor. îm
bunătățirea calității produselor, ridi
carea productivității muncii, promo
varea largă a cuceririlor revoluției 
știintifico-tehnice contemporane, 
modernizarea continuă a produselor 
la nivelul celor similare de pe piața 
mondială.

Societatea socialistă multilateral 
dezvoltată pe care o construim, deși 
marchează o etapă superioară in 
evoluția noii orinduiri. se caracteri
zează încă prin fenomene ce denotă 
eterogenitatea conștiinței socialiste. 
Mai există oameni care nu dovedesc 
deplină. înțelegere a faptului că pen

tru a beneficia mai mult de pe urma 
muncii lor trebuie să colaboreze la 
seara întregii societăți, că fiecare este 
ceea ce este nu numai datorită lui, 
ci și celorlati. muncii întregii națiuni. 
Gindirea acestor oameni, puterea lor 
de înțelegere a complexelor procese 
ale vieții economico-sociale au ră
mas in urma evoluției mijloacelor de 
muncă pe care le folosesc. Astfel de 
oameni se găsesc intr-un dualism 
contradictoriu : își bazează munca și 
existenta pe mijloace de producție 
moderne, pe proprietatea întregului 
popor, dar trăiesc și gindesc într-o 
mentali Uite de proprietari privați, cu 
un orizont îngust, egocentrist și aspi
ră — in condițiile societății noastre 
socialiste — spre privilegii și avan
taje care țin de proprietatea privată. 
Aceasta este o contradicție ce se 
cere, desigur, depășită. Modalitățile 
de acțiune vizează o largă gamă de 
instrumente — de la reglementările 
legale, normative, pină la munca po
li tico-educativă.

Calitatea de proprietar socialist a 
omului muncii capătă relief deplin 
numai prin conștientizarea acestuia. 
Condiția de proprietar a oamenilor 
muncii in socialism, deși obiectivă, 
se dovedește incompletă, neconsis
tentă dacă lipsește conștiința ei, dacă 
producătorul socialist nu trăiește și 
nu se comportă în raporturile cu 
ceilalți ca proprietar activ, ca pro
prietar cooperant. Or, tocmai acest 
element tinde să-l activizeze conți
nutul Legii privind participarea cu 
părți sociale a oamenilor muncii din 
unitățile economice de stat la consti
tuirea fondului de dezvoltare econo
mică. Reprezentînd o formă superi
oară de cointeresare materială, 
această lege promovează, totodată, 
o altă viziune, calitativ deose
bită, asupra instituției proprie
tății socialiste și a dezvoltării 
ei. fiind unul din multiplele răspun
suri concrete la desăvîrșirea proce
sului de lărgire a democrației in 
viața noastră economico-socială. a 
perfecționării cadrului de participare 
a maselor la actul de conducere. De
sigur. ar fi o iluzie să se aprecieze 
că o asemenea reglementare, cit și 
altele de asemenea factură rezolvă 
problema răspunderii fată de pro
prietatea socialistă. O greutate deo
sebită in formarea conștiinței de pro
prietari cooperant! trebuie să o aibă 
munca politicb-educativă desfășura
tă de organizațiile de partid, de or
ganizațiile de masă și obștești in 
marea gamă de forme și modalități 
consacrate de-a lungul anilor de con
strucție socialistă. Menirea activită
ții politico-educative este să creeze 
acel climat de exigentă și răspun
dere în măsură să scoată din amor
țeală conștiințele, să le canalizeze pe 
făgașul acțiunii preventive fată de 
neajunsuri, să releve rațiunile supe
rioare ale luptei susținute pentru

Ioan ERHAN

(Continuare in pag. a IlI-a)

HOTĂRÎREA
ședinței comune a

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, in zilele 
de 2-3 iunie a.c. s-au desfășurat lucrârile ședinței 
comune a Consiliului Național al Oamenilor Mun
cii și a Consiliului Național al Agriculturii, care a 
dezbâtut și aprobat : Mâsurile pentru asigurarea 
indeplinirii exemplare a planului pe luna iunie și 
intregul an 1988 ; Mâsurile pentru aplicarea preve
derilor programelor de perfecționare a organizării 
și modernizare a proceselor de producție ; Mâsurile 
pentru perfecționarea mecanismului economico-fi- 
nanciar prin imbunătățirea sistemului de formare a 
prețurilor și tarifelor ; Propunerile privind majorarea 
retribuțiilor personalului muncitor in anii 1988-1989.

Intr-o atmosferă de vibrantă insuflețire, de pu
ternică angajare comunistă și inaltă responsabili
tate patriotică, ședința comună a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii și a Consiliului Național 
al Agriculturii hotărăște :

ADOPTAREA MAGISTRALEI EXPU
NERI A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU, SECRETARUL 
GENERAL AL PARTIDULUI, CA PRO
GRAM DE ACȚIUNE AL ÎNTREGULUI 
NOSTRU POPOR PENTRU ÎNFĂP
TUIREA EXEMPLARĂ A MĂREȚELOR 
PLANURI DE DEZVOLTARE A PA
TRIEI, DE EDIFICARE A SOCIETĂȚII 
SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOL
TATE SI ÎNAINTARE A ROMÂNIEI 
SPRE COMUNISM.

1. Participanții la ședința comună aduc 
un vibrant omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru contribuția sa 
determinantă la elaborarea ți fundamen
tarea științifică a întregii politici interne ți 
externe a partidului ți statului nostru ți se 
angajează să acționeze cu cea mai înaltă 
răspundere comunistă, revoluționară pentru 
a transpune neabătut în viață tezele, ideile 
ți orientările cuprinse in acest excepțional 
document, care jalonează cu clarviziune 
științifică strategia, direcțiile ți căile de ac
țiune în vederea dezvoltării intensive ți mo
dernizării industriei, înfăptuirii noii revoluții 
în agricultură, aplicării pe scară largă a

Consiliului National al Oamenilor Muncii si a Consiliului National al Agriculturii
celor mai noi cuceriri ale științei ți tehnicii, 
perfecționării continue a formelor de orga
nizare și conducere a activității economico- 
sociale, ridicării necontenite a nivelului de 
trai material și spiritual al poporului.

Exprimînd voința întregii noastre națiuni, 
înaltul forum al democrației muncitorețti- 
revoluționare a afirmat cu putere rolul 
hotărîtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in stabilirea strategiei de dezvoltare eco
nomico-socială a țării, în toate mărețele 
realizări obținute de poporul nostru în 
epoca inaugurată de istoricul Congres al 
IX-lea al partidului, în ridicarea României 
pe noi trepte de civilizație ți progres, în 
creșterea necontenită a prestigiului ei in
ternațional.

Participanții la ședința comună au expri
mat cele mai alese sentimente de stimă ți 
adine respect tovarășei Elena Ceaușescu, 
ilustru om politic și savant de largă recu
noaștere internațională, pentru aportul său 
deosebit la înfăptuirea politicii partidului, a 
planurilor ți programelor de dezvoltare eco
nomico-socială a țării, la sporirea neconte
nită a eficienței cercetării științifice și teh
nologice în toate domeniile de activitate, 
pentru îndrumarea cu înaltă competență a 
științei, învățămîntului și culturii — factori 
determinanți ai progresului multilateral al 
societății noastre socialiste.

In numele tuturor colectivelor de oameni 
ai muncii din industrie ți agricultură, din 
celelalte sectoare de activitate, participan
ții la ședința comună au exprimat tova
rășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
ol națiunii, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, profundul lor respect, 
dragostea și stima nețărmurită pentru tot 
ceea ce a făcut și face pentru prezentul ți 
viitorul României socialiste, pentru bună
starea ți fericirea celor ce muncesc.

2. Participanții la ședința comună și-au mani
festat hotârîrea lor fermă de a transpune neabătut 

in viață sarcinile și orientările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la măsurile, mijloa
cele și căile de acțiune pentru asigurarea inde
plinirii exemplare a planului pe luna iunie, semes
trul I și intregul an 1988. A fost subliniat faptul că 
planul pe acest an — an hotărîtor al actualului 
cincinal — exprimă posibilitățile reale ale econo
miei românești, care dispune de tot ce este necesar 
pentru înfăptuirea in condiții de inaltă calitate și 
eficiență a obiectivelor stabilite în toate ramurile, 
subramurile și sectoarele de activitate.

Pe baza prețioaselor idei, orientări și sarcini 
reieșite din expunerea secretarului general al 
partidului, a concluziei că, pe ansamblu, activitatea 
de realizare a planului și programelor pe ramuri, 
subramuri și in profil teritorial se desfășoară în 
general cu rezultate pozitive, dar că se mai mențin 
încă unele rămîneri în urmă și neajunsuri în înde
plinirea prevederilor pe acest an, ședința comună 
cere organelor de conducere oolectivă, tuturor oa
menilor muncii să acționeze cu fermitate, cu înalt 
spirit de răspundere comunistă pentru recuperarea 
neintîrziată a restanțelor la producția-marfă, ex
port, investiții și înfăptuirea integrală a planului 
pe luna iunie, semestrul I și întregul an 1988, a 
programelor speciale de perfecționare a organizării 
și modernizare a producției, de ridicare a nivelului 
tehnic și calitotiv al produselor, de creștere a pro
ductivității muncii și aplicare a noilor normative 
privind folosirea mai judicioasă a mijloacelor ma
teriale și financiare, de sporire a eficienței și ren
tabilității în întreaga activitate economico-finan- 
ciară.

IN INDUSTRIE, se va acționa cu toată fermitatea, 
cu cea mai inaltă răspundere și exigență comu
nistă, revoluționară pentru realizarea ritmică a pro
ducției fizice stabilite, acordindu-se o atenție prio
ritară dezvoltării bazei energetice și de materii 
prime, in primul rînd in domeniul petrolier și minier, 
precum și funcționării corespunzătoare a sistemului 
energetic național.

IN AGRICULTURA, toate forțele vor fi concen
trate in direcția executării in cele mai bune con
diții a lucrărilor agricole, stringerii la timp a re
coltelor și depozitării lor corespunzătoare, utiliză
rii cu maximă eficiență a pămintului, mașinilor și 
îngrășămintelor chimice, a sistemelor de irigații, 
precum și a realizării efectivelor de animale și a 
nivelurilor maxime de producție animalieră stabilite.

IN INVESTIȚII, se vor lua măsuri energice pen
tru imbunătățirea întregii activități, pentru inten
sificarea ritmului lucrărilor pe șantiere și scurtarea 
duratelor de execuție, pentru îndeplinirea inte

grală a programului de punere in funcțiune la timp 
a noilor capacități de producție.

Ședința comună a subliniat că este imperios ne
cesar ca toate ministerele, centralele, întreprin
derile să situeze permanent în centrul atenției și 
preocupării lor problemele perfecționării conduce
rii, planificării și organizării activității în fiecare 
unitate economică, ale sporirii rolului consiliilor oa
menilor muncii, în conformitate cu largile atribu
ții și responsabilități ce le revin în creșterea sus
ținută a calității și eficienței, ale folosirii la un 
înalt grad a capacităților de producție și a forței 
de muncă, dezvoltării bazei de materii prime și 
energetice, reducerii consumurilor materiale și va
lorificării superioare a resurselor disponibile, în
cadrării riguroase în normele și normativele eco- 
nomico-financiare, lichidării și prevenirii stocurilor 
supranormative, creșterii eficienței și rentabilității 
in întreaga activitate economico-socială.

Participanții la ședința comună, puternic 
mobilizați de îndemnurile și chemările secre
tarului general al partidului, s-au angajat 
să ia toate măsurile pentru ca in activita
tea întreprinderilor, centralelor, a tuturor 
sectoarelor sâ se producă o schimbare ra
dicală in felul de rezolvare și soluționare a 
problemelor dezvoltării intensiv-calitative, 
ale organizării științifice și modernizării pro
ducției, in intreaga economie națională.

X 3. Ședința comună hotărăște să se acționeze, în 
continuare, cu toată fermitatea pentru transpu
nerea neabătută in viață a programelor privind 
organizarea științifică și modernizarea producției, 
în toate ramurile de activitate. Ședința comună 
cere consiliilor oamenilor muncii, ministerelor, cen
tralelor, întreprinderilor și județelor să ia toate mă
surile pentru aplicarea planurilor de modernizare 
și perfecționare a tehnologiilor, a proceselor de 
producție, pentru completarea și actualizarea pro
gramelor elaborate, punînd un accent deosebit pe 
creșterea puternică a eficienței economice, in nu
mele tuturor colectivelor de oameni ai muncii, al 
organelor colective de conducere, participanții la 
ședința comună se angajează să facă totul pen
tru ca, așa cum a cerut secretarul general al 
partidului, perfecționarea organizării și moderni
zarea producției să constituie o acțiune perma
nentă, de zi de zi, lună de lună, a fiecărui con
siliu al oamenilor muncii, a fiecărui muncitor și 
specialist, astfel îneît cel puțin o dată la 5 ani 
să se înregistreze, pe baza rezultatelor cercetării 
științifice, o îmbunătățire generală a structurii pro
ducției, a nivelului tehnic al acesteia.

4. Ședința comună pune în fața tuturor cadre
lor, a consitiilor de conducere, a tuturor oamenilor 
muncii sarcina de a acționa cu mai multă hotă- 
rîre în direcția realizării programelor de tipizare 
a produselor și materialelor, îndeosebi în ceea ce 
privește componentele pentru construcția de ma
șini, reducerea, în continuare, a numărului de 
sortotipodimensiuni în metalurgie, industria chi
mică și alte ramuri industriale. Ședința comună 
hotărăște ca, prin înlocuirea și modernizarea teh
nologiilor mari consumatoare de combustibili și 
energie, în următorii 2—3 ani să se obțină o redu
cere a consumurilor de energie specifice cu 20-30 
la sută, acțiune ce urmează a fi amplificată in 
cincinalul următor. Totodată, se va asigura 50-60 
la sută din necesarul de materii prime și mate
riale și 60—70 la sută din cel de piese de schimb 
al economiei naționale, prin înfăptuirea fermă a 
programului de valorificare a resurselor recupera
bile și refolosibile.

5. Pornind de Io aprecierea formulată de secre
tarul general al partidului cu privire la rolul pri
mordial ce revine programului de îmbunătățire și 
ridicare continuă a nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, valorificării superioare a materiilor 
prime și materialelor, în înfăptuirea obiectivelor 
cincinalului actual,

ședința comună a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii și a Consiliului Național 
al Agriculturii cere ministerelor, întreprinde
rilor și centralelor, unităților de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică să acțio
neze cu intreaga energie și răspundere pen
tru recuperarea tuturor restanțelor in mo
dernizarea produselor și realizarea integra
lă a prevederilor programului special de ri
dicare a nivelului tehnic și a calității, astfel 
incit produsele noi și modernizate să se si
tueze din toate punctele de vedere la nive
lul celor mai bune produse similare pe plan 
mondial.

6. Ședința comună cere tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii să facă totul pentru creșterea, 
pe ansamblul economiei, cu circa 35 la sută, pină 
in anul 1990, a gradului de valorificare a materiilor 
prime pe calea modernizării și ridicării calității 
producției, o nivelului tehnic al acesteia, a redu
cerii consumurilor materiale și energetice. In in
dustria constructoare de mașini preocuparea prin
cipală va fi îndreptată în direcția realizării de ma
șini și utilaje multifuncționale de mare productivi-
(Continuare în pag. a IlI-a)



PAGINA 2 SCÎNTEIA — marți 7 iunie 1988

TEZEtf PENTRU PMBfl C.C. fll P.C.B. - PROGRAM Q[ MUNCA PENTRU PflRîiO, PtHTRU POPOU
* E « INITIATIVE • OPINI A

Pe unul din culoarele sediului Comitetului județean de partid Bacău 
sînt expuse afișe sugestive cu o bogată tematică actuală a activității 
politico-organizatorice. Unul dintre aceste afișe prezintă posibilele 
„ținte", sub forma unor caricaturi, asupra cărora ar putea fi îndreptată 
arma Criticii si autocriticii, și anume : lipsa de răspundere, automulțumi- 
rea. superficialitatea, festivismul. îngimfarea. indisciplina, lucrul de 
mintuială. risipa de orice fel. sustragerea din avutul obștesc, absențele 
nemotivate. întirzierile si învoirile din producție. într-o discuție cu 
secretari de partid din citeva unități industriale băcăuane, pornind 
de la sugestiile afișului amintit, am incercat să aflăm, pe baza unor 
exemple concrete : Ce se critică ? Cum se critică ? Care este efjciența 
criticii ? Opiniile exprimate au reliefat unghiuri interesante de 
abordare a criticii și autocriticii in munca de zi cu zi a 
organelor și organizațiilor de partid. Unele opinii au fost una
nime, altele contradictorii. Astfel, toți au fost de acord că, 
prin conținutul său, afișul este incomplet sub două aspecte : 
în primul rind, că el nu reflectă decît în parte ce trebuie 
să urmărească critica și autocritica, în al doilea rind, nu sint enun
țate criteriile unei critici și autocritici eficiente. Or. referirile in această 
privință ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU cuprinse in tezele su
puse in prezent dezbaterii întregului partid, cit și spiritul revoluționar, 
combativ, de înaltă ținută principială, care străbate de la un capăt la altul 
întreg acest magistral document, oferă deschideri mult mai ample, per
spective mult mai profunde în înțelegerea actualelor cerințe ale concep
tului de critică și autocritică revoluționară.

In prim plan — 
afirmarea noului

„Un fenomen des întilnit care tre
buie inlăturăt din munca noastră 
este rutina — apreciază tovarășa 
Laurența Tocșa, secretară a comite
tului de partid de 
la întreprinderea 
de postav Bu- 
huși. Și mă gîn- 
desc la colectivul 
de creație un co
lectiv priceput, 
harnic, discipli
nat. Dar cind s-a 
pus problema in
troducerii de mo
dele in culori so
licitate de parte
nerii noștri ex
terni. ne-am lo
vit ' de serioase 
obiecții. Argu
mentul : „nu am 
mal conceput a- 
semenea modele; 
n-avem nici un 
fel de experien
ță in acest domeniu". E drept 
că nu era o treabă ușoară. Pen
tru colectivul nostru de creație 
era un lucru nou. Dar treptat, hăr
nicia se transformase in rutină. Am 
criticat lipsa de efort in gindire. in 
promovarea noului, scoțînd în evi
dență ce urmări păgubitoare pentru 
bunul mers al întregii producții ar 
putea să aibă această atitudine. în
soțind criticile cu măsuri privind 
perfecționarea calificării, am reușit 
să eliminăm rutina din activitatea 
colectivului de creație, el dovedin- 
du-se în stare să facă față pe de
plin noilor exigențe".

„Neîncrederea in forțele proprii 
este un alt aspect negativ care se 
cere supus focului criticii, intervine 
tovarășul Gheorghe Sa.su. secretar 
al biroului organizației de bază din- 
secția paraxilen de la Combinatul 
petrochimic Borzești. Așa a fost ca
zul la noi cind instalația de fabri
care a paraxilenului nu mai func- 

Rviți^a in condiții normale deoarece 
.«-sita moleculară trebuia înlocuită cu 

una nouă. S-a intimplat însă ca 
.«v^oija sită să,,7i<e .astfel construită 
'• incit necesita adaptări tehnice. In

ginerii și tehnicienii noștri aveau 
rețineri, fiindu-le teamă că n-o să 
reușească, și ar fi preferat să se in
tervină la vechii furnizori să le tri
mită același gen vechi de sită. Lu
crurile se tărăgănau, îndeplinirea 
planului la producția de paraxilen 
era pusă sub semnul întrebării. în 
adunările de partid si cu alte prile
juri comuniștii si ceilalți oameni ai 
muncii au criticat cu multă fermita
te aoeastă lipsă de încredere în for
țele proprii, oferindu-se să execute 
ei întregul volum de muncă fizică 
necesar inlocuirii acestei site. Sub 
această presiune critică, factorii de 
conducere tehnică au consimțit să 
încerce. Noua sită moleculară a fost 
montată cu rezultate excelente."

Și ceilalți participanți au evocat 
exemple similare, punind pregnant 
în evidență una dintre menirile 
fundamentale ale criticii, în mod de
osebit subliniată de secretarul ge
neral al partidului — lupta împotri
va rutinei, conservatorismului, iner
ției, pentru afirmarea noului în toa
te sectoarele de activitate.

Necesitatea implicării active, cu

toată răspunderea a fiecărui comu
nist în înfăptuirea politicii partidu
lui. în desfășurarea în cele mai 
bune condiții a activității în toate 
domeniile reprezintă una din ideile- 
forță ale recentelor expuneri ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. A- 
profundînd această idee, partici-

re ale discuției purtate de partici
panți in spiritul expunerii secre
tarului general al partidului. „Nu
mai ținînd seama de aceste exigen
te. a relevat tovarășul Gheorghe 
Ceaușu. secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea de ma- 
șini-unelte, critica și autocritica pot 
avea eficiența scontată. Să exemplific 
cu un caz real din» unitatea noastră. 
Un partener extern ne-a făcut o 
ofertă — să-i livrăm o mașină com
plet automatizată de prelucrat tam
bur! de frînă. înainte de a o accep
ta. am supus oferta examinării spe
cialiștilor noștri. Unii au susținut că 
nu se poate realiza la termenul ce
rut. deoarece ne-ar fi lipsit experi
ența în construirea acestui gen de 
mașini, n-am avea materialele ne
cesare și nici garanția că furnizorii 
noștri ar putea să ne trimită la 
timp unele repere. Alții au criticat 
această atitudine, arătînd. pe bună 
dreptate, că întreprinderea are do
tarea tehnică necesară, iar persona
lul are suficientă pregătire profesio
nală pentru onorarea acestei co
menzi. A avut loc o confruntare 
judicioasă, calmă a celor două puncte 
de vedere. în esență a fost respinsă 
poziția de „nu se poate", dar accep
tate obiecțiile nu lipsite de temei, 
în sensul de a se lua măsuri pen

talice. Atit de în serios și-a făcut 
autocritica, incit pină la urmă s-a 
impus... schimbarea lui. Și rămîn la 
părerea mea : cînd e făcută, autocri
tica să conțină și argumentele con
crete ale înlăturării neajunsurilor, 
din activitatea și conduita proprie ori 
din activitatea și climatul de muncă 
al colectivului din care faci parte. 
Deci să izvorască din voința de a de
pune mai mult efort pentru înlătu
rarea neajunsurilor".

Receptivitatea — o atitudine 
care exprimă pregătirea 

politică
Toți particlpanții au fost de pă

rere că autocritica este un drept și o 
datorie statutară care nu trebuie 
descurajată, ci. dimpotrivă, promo
vată în sensul cerinței formulate 
de secretarul general al partidului, 
potrivit căreia autocritica are valoa
re numai atunci cînd din ea s-au 
tras concluziile respective si se ac
ționează pentru eliminarea lipsuri
lor. „Dacă autocritica este făcută cu 
sinceritate, cu demnitate, cu dorința 
fermă de a depăși dificultățile, ea 
nu numai că trebuie acceptată, dar 
cel care și-o face trebuie să fie si 

sprijinit de orga
nizația de partid, 
de colegii săi de 
muncă, în efortu
rile sale de a se 
îndrepta", afirma 
tovarășul Mircea 
Palea.

Am insistat să 
ni se ofere un e- 
xemplu concret 
în acest sens și 
de data aceasta 
secretarul comi
tetului de partid 
de la întreprin
derea mecanică 
ne-a mărturisit 
că organizația de 
partid, comuniș
tii de aici n-au 

reușit să discearnă la timp autocri
tica autentică de cea formală, de 
ochii lumii, a unor cadre de condu
cere, ceea ce a avut drept efect atit 
repetarea angajamentelor formale, 
cît și perpetuarea unor stări de lu
cruri necorespunzătoare.

Un loc important în cadrul discu
ției l-a ocupat receptivitatea la criti
că. Astfel s-a evidențiat faptul că, în 
general, critica este receptată în 
grade diferite de către tineri 
și de către cei cu experiență de via
ță mai indelungată. de către cei 
cu mai puțină pregătire si de către 
cei cu pregătire superioară, că, oricît 
de obiectivă, critica mai continuă să 
fie considerată de unii un act de 
ostilitate personală. Totodată, atunci 
cînd critica este impersonală, cînd 
vinovaților de anumite neajunsuri 
nu li se spune pe nume Sau sînt fo
losiți termeni evazivi, precum „con
ducerea întreprinderii", „a secției", 
cînd nu se face o disociere a răspun
derilor individuale de cele colective, 
receptivitatea la critică coboară spre 
zero. Tendințe care, de altfel. își fac 
uneori apariția si in organizațiile de 
partid din unitățile participanților 
la această dezbatere. De aceea, pa
ralel cu necesitatea îmbunătățirii 
formelor organizatorice de care am 
amintit, organele si organizațiile de 
partid au datoria să desfășoare și o 
intensă muncă educativă de ridicare 
a conștiinței politice a comuniștilor, 
a celorlalți oameni ai muncii, și. 
implicit, a receptivității lor la criti
că. menită să primenească perma
nent climatul de muncă, să deschi
dă larg poarta afirmării noului.

După cum se poate remarca și 
din acest schimb de păreri, tezele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. su
puse dezbaterii întregului partid 
oferă și in privința folosirii criticii 
și autocriticii revoluționare judecăți 
de neprețuită valoare teoretică și 
practică pentru eforturile organelor 
și organizațiilor de partid, îndrep
tate spre perfecționarea activității 
de conducere politioă, în consens 
cu cerințele actuale ale dezvoltării 
economico-sociale.

Constantin VARVARA

Perfecționări necesare și posibile
în organizarea și desfășurarea

„Tribunei democrației66

Spiritul combativ, constructiv 
al criticii și autocriticii 

revoluționare
Masa rotundă cu secretari de partid din unități industriale ale județului Bacău

Este o realitate de necontestat că în societatea 
statornicit un larg sistem democratic, unic în felul _______ ___ _____
etapei actuale de dezvoltare economico-socială a tării. Evidențiind din nou, 
cu pregnanță, această realitate, în Expunerea prezentată la ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, releva că dez
voltarea continuă a democrației muncitorești-revoluționare, factor esen
țial al făuririi cu succes a noii orînduiri pe pămîntul patriei, al întă
ririi independenței și suveranității țării, izvorăște din însăși esența so
cialismului care se construiește cu poporul și pentru popor.

De bună seamă, existența cadrului democratic nu rezolvă de la sine 
complexele probleme ale atragerii maselor la înfăptuirea planurilor și 
programelor adoptate de partid și de stat, fiind necesar să se asigure 
buna funcționare a sistemului democratic în toate componentele sale și la 
toate nivelurile. Pornind de la această cerință, ziarul nostru a inițiat in 
județul Dolj, cu sprijinul organelor locale ale Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, o dezbatere pe tema perfecționărilor posibile si nece
sare în organizarea și desfășurarea uneia dintre modalitățile practice prin 
care se realizează participarea în mod organizat a tuturor categoriilor de 
cetățeni la dezbaterea și aprofundarea politicii interne și externe a tării, 
la soluționarea problemelor obștești — „Tribuna democrației", instituție 
creată în urmă cu opt ani din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu.

La dezbatere au participat : din municipiul Craiova — Maria Nicolae, 
președinta consiliului local al F.D.U.S., Cornelia Stoineac. președinta co
mitetului local al O.D.U.S.. Ștefan Moraru și Teodor Vinereanu. secre
tarii organizațiilor P.C.R. din cartierele Brești și Sărari. Ana Goiceanu, 
deputată, Ionel Avram, președintele comitetului O.D.U.S. de la între
prinderea de utilaj greu, Adriana Brăgaru, președinta comisiei de femei 
de la întreprinderea „Electroputere", Ștefan Radovici, președintele co
mitetului cetățenesc nr. 8, Ion Vînătoru, președintele asociației de lo
catari nr, 2, Ion Trandafir, președintele comitetului O.D.U.S. din car
tierul „Calea București", iar din localitățile județului — Tudorel Pupăzan, 
primarul comunei Simnicu de Sus, Iulica Ivan, președinta consiliului 
F.D.U.S. din comuna Cernele, Maria Ștefan, primar, și Vasile Chesoiu, 
președintele consiliului F.D.U.S. din comuna Bucovăț.

noastră socialistă s-a 
său. care corespunde

„Dar nu numai în sală sînt, de 
gulă, cam aceiași participanți 
«Tribuna democrației». Și în prezi
diu se întîmplă aproape la fel — a- 
firma tovarășul Ion Vînătoru. Fără 
îndoială, prezenta conducătorilor de 
instituții publice este binevenită, 
și chiar necesară, ei puțind da 
pe loc răspunsuri competente. Nu
mai că programul acestor cadre 
este, adeseori, foarte încărcat, in
cit uneori pot delega să-i repre
zinte unii împuterniciți. Nu e nimic 
rău în aceasta. Ceea ce se cere insă 
este ca tovarășii prezenți la «Tribu
na democrației» să-i informeze ope
rativ pe conducătorii instituțiilor pe 
care îi reprezintă în legătură cu su
gestiile și observațiile cetățenilor, 
iar aceștia să decidă și să urmă
rească personal finalizarea măsu
rilor ce le stabilesc, implicîndu-se 
astfel ca și cum ar fi fost prezenți 
în sală. Nu cum s-a intimplat de mai 
multe ori Ia adunările din cartierul 
nostru, cînd șeful termoficării pe 
municipiu a fost reprezentat de 
fochistul de la punctul termic, di
rectorul de la întreprinderea muni
cipală de întreținere a locuințelor a 
fost reprezentat de cite un funcțio
nar de ia contabilitate, iar toate ob
servațiile cetățenilor au rămas sim
ple 
ale

re- 
la

înscrisuri în caietele de notițe 
respectivelor persoane".

panții la discuție au relevat ob- 
bligația organizațiilor de partid 
de a milita in permanență îm
potriva pasivității unor membri 
de partid, a formalismului din mun
ca organelor de partid, deoarece a- 
semenea aspecte. într-o formă mai 
mult sau mai puțin pronunțată, se 
întîlnesc și în munca propriilor or
ganizații de partid. La ce au dus 
pasivitatea și formalismul s-a vă
zut. cu claritate, la întreprinderea 
mecanică unde, în ultimă instanță, 
s-au impus măsuri extreme de în
locuire a unor cadre cu funcții de 
conducere. Tovarășul Mircea Palea, 
noul secretar al comitetului de par
tid de la această unitate, participant 
la discuție, s-a sfiit să ne vorbească 
despre aceste stări de lucruri exis
tente în întreprindere într-un tre
cut nu prea îndepărtat, dar sîntem 
încredințați că el. împreună cu cei
lalți comuniști, au tras toate con
cluziile necesare pentru a preintim- 
pina repetarea unpș asemenea și-

■ Urâții.. . .
Opiniile exprimate au relevat fap

tul că numai simpla criticare a unor 
fenomene negative nu este sufici
entă. ci. în mod deliberat. întreaga 
muncă politico-organizatorică tre
buie să fie fundamentată pe afirma
rea spiritului critic, analitic. în a- 
ceșt sens va trebui să se acționeze 
pentru mai buna pregătire a adună
rilor generale de partid, pentru ri
dicarea nivelului discuțiilor indivi
duale. pentru respectarea cu stric
tețe a obligativității membrilor de 
partid, a tuturor .cadrelor cu funcții 
de răspundere, de a raporta în fața 
comuniștilor, a oamenilor muncii 
despre modul în care își în
deplinesc sarcinile încredințate, a- 
tribuțiile cu care au fost în
vestite etc. pornind de la 
cerința, subliniată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a perfecționa 
permanent formele organizatorice, 
metodele și stilul de muncă ale or
ganelor si organizațiilor de partid.

Pe temeiul cunoașterii 
realităților, a posibilităților

Principialitatea, ohiectivitatea. ca
racterul constructiv, probitatea cri
ticii au semnificat tot atîtea repe

tru a evita greutățile invocate. 
Cei care ■ urmau să proiecteze 
și să execute mașina au fost 
puși să studieze, iar la furnizo
rii de materiale am trimis imediat 
delegați pricepuți. Am procedat asa 
cum ne îndeamnă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pornind în exa
minarea profundă a acestei situații 
de la posibilitățile noastre, de la 
ceea oe am înfăptuit, de la ceea ce 
are mai bun colectivul nostru, as
pectul negativ în acest caz repre- 
zentindu-1 atitudinea conservatoare 
a unora".

„Eu aș merge mal departe. Aș 
spune că așa trebuie să procedăm 
și în analizarea activității indivi
duale — preia ideea tovarășul 
Gheorghe Sasu — adică să începem 
critica prin a scoate in evidență 
ceea ce este merituos în munca omu
lui respectiv, în comportarea sa. 
Dacă, de pildă. îi spui cuiva, dum
neata ești un muncitor conștiincios, 
serios, dar. uite. te preocupi 
prea puțin de ordine și cu
rățenie la locul de muncă, are 
eu totul alt efect decît atunci 
cînd i-ai vedea din activitate 
numai părțile negative. Precizez că 
exercitarea criticii nu trebuie să 
ducă la demobilizarea celui criti
cat. să ducă la distrugerea imaginii 
de sine. ci. dimpotrivă, să-l facă să 
înțeleagă că greșește intr-o privință, 
dar că are tăria să înlăture această 
greșeală".

„De acord. Dar. mă întreb eu. in
tervine din nou tovarășul Gheorghe 
Ceaușu. atunci cînd constați exact 
acele lipsuri, enunțate in afișul de 
care am vorbit (risipă, îngîmfare. 
chiul și altele), mai este potrivit 
„duhul blîndeții" ? Cum rămîne cu 
intransigența ? Eu sînt de părere că 
în asemenea cazuri trebuie să 
avem o poziție fermă, să reprobăm 
cu asprime asemenea atitudini, de
oarece numai asa critica poate de
clanșa acel șoc de conștiință pentru 
a-1 pune serios pe ginduri pe cel 
criticat. Și tot la fel de exigent! 
trebuie să fim fată de autocritica de
magogică, cu atît mai mult cu cit 
se pricep de minune să-și facă unii 
autocritica, așa cum s-a întîmplat 
și în întreprinderea noastră, cu 
șeful sectorului de confecții me

Respectarea fermă a disciplinei de plan si contractuale
(Urmare din pag. I)
cantități. Prin urmare, producția 
este măsurată, corelată, echilibrată. 
Se înțelege deci că fiecare produs, 
fiecare sortiment — prevăzut in plan 
și in contractele economice — con
tează in mecanismul planificat al a- 
provizionării tehnico-materiale. Ori
ce nerealizare, cit de mică, a sarci
nilor stabilite se repercutează asu
pra echilibrului balanțelor materiale, 
produce efecte negative, amplificate 
adesea in lanț, în activitatea multor 
întreprinderi.

Cadrul legal al planificării și des
fășurării aprovizionării este, așadar, 
bine stabilit, adecvat cerințelor ac
tuale ale dezvoltării calitative, in
tensive a economiei. In context, se 
cunoaște că prevederile de plan la 
fiecare sortiment sint lege. După 
cum, tot in reglementările norma
tive în vigoare se prevede că pro
ducția fizică a fiecărei întreprinderi 
se consideră că a fost îndeplinită 
numai dacă au fost realizate toate 
sortimentele in cantitățile și la ter
menele prevăzute in plan și in con
tractele economice. De asemenea, o 
pirghie deosebit de importantă a de
rulării riguroase a aprovizionării 
tehnico-materiale o constituie pre
vederile noii Legi privind încheierea 
și executarea contractelor economice 
care stabilește că unitățile socialiste 
sînt obligate să execute contractele 
economice in natură, cu respectarea 
întocmai a producției fizice, a can
tităților, calității, sortimentelor, ter
menelor și celorlalte obligații asu
mate, dînd prioritate, in condițiile 
legii, executării produselor destinate 
exportului.

Este limpede deci că drepturile 
și obligațiile pe care partenerii con
tractuali le înscriu in contractele 
economice nu sînt simple „acceso
rii" ale unor sarcini de plan. Con
tractul, așa cum este conceout prin 
lego. constituie expresia directă a 
manifestării democrației economice, 
a autoconducerii muncitorești, în 
sensul că întreprinderile sînt che
mate să-și manifeste întreaga com
petență și răspundere atît pentru 
stabilirea unor clauze, care să asi

gure utilizarea cu eficiență sporită 
a capacităților de producție, cit și 
pentru adoptarea măsurilor de în
făptuire concretă a obligațiilor asu
mate.

Milioanele de contracte care se în
cheie în economie in fiecare an con
țin angajamente ferme, care trebuie 
să confere certitudinea, realismul 
întregii strategii de producție in u- 
nitățile furnizoare șl beneficiare. De 
aceea, se poate spune că orice con
tract economic, dincolo de impor
tanța sa juridică, intrucît angajează 
răspunderea colectivelor muncitorești 
in angrenajul relațiilor reciproce în
tre unitățile economice, impune și 
rigori care țin de etica relațiilor in
tre întreprinderi. în această privință, 
in lege se stabilește că. în executa
rea contractelor, unitățile socialiste 
sint obligate să-și exercite dreptu
rile și să-și îndeplinească obligațiile 
cu bună credință și să ia toate mă
surile corespunzătoare posibilităților 
de care dispun pentru evitarea ori
căror pagube. Cu alte cuvinte, legea 
obligă părțile contractante la o ati
tudine de colaborare, de întrajuto
rare. care, dincolo de interesele pro
prii. să tină seama de interesele ma
jore ale economiei. Atitudini de 
genul : „Noi ne-am îndeplinit obli
gațiile, partenerul n-are decît să se 
descurce cu problemele create !“ sau 
încercările de livrare a unor pro
duse cu vicii calitative ascunse, 
atitudini străine eticii relațiilor intre 
unitățile socialiste, dar și contrare 
legii, vor trebui să dispară cu desă- 
vîrșire.

în esență, planul și contractul sint 
două instrumente ale legii, față de 
care nu se admit nici un fel de de
rogări, de justificări. Pentru că, așa 
cum se prevede in lege, organele de 
conducere colectivă, directorii și ce
lelalte cadre dc conducere răspund de 
asigurarea condițiilor și de stabilirea 
măsurilor pentru executarea con
tractelor, cu respectarea strictă a 
dispozițiilor legale. De altfel, legea 
instituie o disciplină contractuală 
fermă : dacă planul a stat la teme
lia contractului, nici un produs nu 
va putea fi produs și livrat decît 
conform obligațiilor incluse în con

tract. Este deci cu desăvirșire inter
zis să se expedieze materiale sau 
produse în alte cantități și spre alte 
destinații decit cele prevăzute în ba
lanțele materiale și în contracte.

Concomitent cu aspectele legate de 
cantități și de termene de livrare, 
corespunzător exigențelor tot mai 
mari de ordin calitativ care se pun 
în economie, legea introduce o mal 
mare strictețe in legătură cu respec
tarea condițiilor stabilite referitoare 
ia nivelul tehnic și calitativ al pro
duselor. Prin această prismă, are o 
importanță deosebită, reprezentînd 
un pas înainte in promovarea unor 
sisteme moderne de asigurare a ca
lității producției, prevederea că uni
tatea beneficiară nu numai că are 
dreptul, dar este chiar obligată să 
verifice, in condițiile prevăzute de 
lege și contract, pe parcursul exe
cutării produsului, realizării lucrării 
sau prestării serviciului contractat, 
modul in care unitatea furnizoare în
deplinește clauzele convenite cu pri
vire la calitate. Fără a se renunța 
la principiul recepției cantitative și 
calitative a produselor cu ocazia pre
dării sau livrării, obligația efectuă
rii de către beneficiar a unui control 
tehnic de calitate pe întreg fluxul 
tehnologic este, evident, de natură 
să întărească răspunderea producă
torului față de calitatea muncii sale. 
Firește, această prevedere nu se va 
aplica de la sine. Important este ca, 
fără resentimente și rețineri, încă 
de la faza de elaborare a contracte
lor să se stabilească cît mai exact 
modalitățile concrete de efectuare a 
controlului de calitate în unitățile 
producătoare. Mal mult decît atit, 
în legătură cu utilajele tehnologice, 
instalațiile și alte produse de com
plexitate tehnică ridicată. în lege se 
prevede că recepția se va putea face 
și pe faze de fabricație.

Și pentru ca lucrurile să fie cît se 
poate de clare, este necesar să se 
rețină că legea stabilește că produ
sele refuzate de unitatea beneficiară 
pentru lipsuri calitative se consideră 
nelivrate dacă furnizorul nu asigură 
remedierea sau înlocuirea lor, în 
termenul stabilit de comun acord cu 
beneficiarul ; firește, un asemenea 
acord nu înlătură răspunderea fur

nizorului pentru întirzierea astfel 
produsă pină la livrare. După cum, 
acceptarea de către unitatea benefi
ciară a unor produse ce uu cores
pund calității stabilite atrage și răs
punderea acesteia pentru paguba 
adusă avutului obștesc.

în spiritul și litera legii, se asi
gură, de asemenea, o mai bună co
relare intre mecanismul relațiilor 
contractuale și sistemul autogestiu- 
nii unităților socialiste. Este cunos
cut faptul că uneori, din cauză că 
unele întreprinderi, care nu și-au 
gospodărit cu grijă și răspundere 
mijloacele de producție și nu au 
reușit să-și asigure o situație finan
ciară corespunzătoare, nu au fost in 
măsură să achite la termen materiile 
prime, materialele sau produsele a- 
chiziționate pe baza contractelor în
cheiate. Din această cauză, furnizori 
corecți nu puteau să-și reconstituie 
mijloacele circulante avansate în 
produsele livrate șl, cîteodată, se 
produceau blocaje în lanț ale contu
rilor de decontare. Pentru a contri
bui intr-o mai mare măsură la pre
venirea unor situații nedorite de 
acest fel, noua lege prevede în sar
cina unității beneficiare nu numai 
obligația de a efectua plata prețului 
produsului, lucrărilor și serviciilor 
ce fac obiectul contractului, după re
cepția și primirea acestora, ci și în
datorirea de a face dovada — încă 
de la încheierea contractelor — că 
are asigurate mijloacele financiare 
pentru achitarea prețului prevăzut 
în contract. Corespunzător, se stabi
lește că unitățile furnizoare vor exe
cuta și livra produsele numai dacă 
unitățile beneficiare au asigurate 
resursele financiare pentru pla
ta acestora la termen. Așa cum 
preciza în expunere tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in nici un fel o 
întreprindere nu va putea să poarte 
răspunderea pentru neajunsurile al
tei întreprinderi, aceasta constituind, 
de altfel, una din cerințele esenți
ale, importante ale autoconducerii. 
ale autogestiunii care își găsește re
flectare corespunzătoare in noua le
ge a contractelor.

în discuție se cuvine adus un ul
tim aspect, si anume Cel legat de 
obligațiile și răspunderile ce revin 
forurilor de resort — centrale, mi
nistere, organe de sinteză — in le
gătură cu executarea contractelor 
economice. în această privință, răs-

întreprindere au fost considerate ca 
«Tribune ale democrației» o serie de 
adunări obișnuite ale organizațiilor 
de sindicat, femei. U.T.C. La fel s-a 
procedat și în cazul unor dezbateri 
pe tema reducerii consumurilor ma
teriale ori a colectării materialelor 
refolosibile. dezbateri care. în fapt, 
au fost mai mult ședințe de pro
ducție".

„Desigur, la sate — cum spunea 
Iulica Ivan — sînt perioadele cam
paniilor agricole, cînd oamenii nu au

O „școală" de educație civică, 
cu frecvență mai mare 

și conținut mai profund
Un prim aspect la care s-au refe

rit participanții la dezbatere : frec
vența organizării „Tribunei demo
crației".

„Concepută ca o formă originală 
de dialog public — menționa tova
rășa Maria Nicolae — de consultare 
și atragere a cetățenilor la luarea 
deciziilor, dar și la traducerea lor în
viață, -Tribuna democrației» — o a- • 
devărată «agora socialistă» — se do
vedește a fi și în județul nostru un 
izvor viu și bogat de idei, propuneri 
și inițiative cetățenești, o perma
nentă școală de educație civică. 
Deși «Tribuna democrației» și-a con
firmat din plin utilitatea și efi
ciența practică, totuși ea nu se des
fășoară pretutindeni cu regularitate. 
Dacă la începuturile sale se organiza 
aproape în fiecare lună, pe parcurs, 
intervalele de timp s»au mărit. Auto- . 
critic "vorbind,principala • •răs- 
pundere pentru această stare ne» 
gativă de iucruft revine organizato
rilor, adică consiliilor locale ale 
F.D.U.S., care nu au acordat in per
manență aceeași atenție desfășurării 
«Tribunei democrației». Ea a fost 
apreciată în nu puține locuri ca o 
acțiune de campanie — cu virfuri și 
pauze, prelungite de multe ori. Mai 
mult, unele confuzii au dus la «bi
farea» drept «Tribune ale democra
ției» a unor ședințe obișnuite, cum 
ar fi întîlnirile cetățenilor cu depu
tății, dezbaterile organizate de con
siliile populare cu reprezentanții a- 
sociațiilor de locatari, acțiunile pe li
nie de educație moral-cetățenească, 
ședințele diverselor organisme de
mocratice din întreprinderi și car
tiere etc.".

Referindu-se la același aspect, to
varășa Adriana Brăgaru a comple
tat : „Cred că asupra frecvenței 
scăzute a «Tribunei democrației» a 
influențat și lipsa unei formule dis
tincte de organizare a adunărilor, 
sub această egidă. Chiar și la noi în

punderile ce decurg din lege se re
feră atit la asigurarea tuturor con
dițiilor pentru îndeplinirea prevede
rilor din plan, din balanțele mate
riale încheiate, din contractele per
fectate, cît și la urmărirea realizării 
întocmai a structurii planificate a 
producției, a onorării cu rigurozi
tate a contractelor economice de 
către întreprinderile din subordine. 
Este cît se poate de dăunătoare prac
tica unor cadre de răspundere sau 
specialiști din ministere și centrale 
de a da soluții la diferite probleme 
privitoare la aprovizionarea tehnico- 
materială sau cooperarea unor între
prinderi, la modificarea unor repar
tiții, fără a se mai interesa apoi 
dacă ele sint aplicate în realitate, 
dacă practica nu impune anumite 
corecturi la deciziile inițiale. în a- 
ceastă privință, legea prevede ex
pres că ministerele economice, cele
lalte organe centrale sau locale și 
centralele vor urmări permanent 
modul in care se încheie, se execută 
și se ține evidența contractelor eco
nomice de către unitățile socialiste 
din subordine și vor lua, de indată, 
măsurile care, se impun pentru înlă
turarea neajunsurilor constatate și 
angajarea răspunderii persoanelor 
vinovate de încălcarea disciplinei 
contractuale. Deci, în spiritul și li
tera legii, in fața unor probleme pe 
care le ridică activitatea practică, 
de zi cu zi, nu de hirtii, nu de de
cizii formale este nevoie, ci de in
tervenții directe, de analize concrete, 
permanente la fața locului ale fie
cărei situații în parte, pentru a nu 
se tărăgăna soluționarea probleme
lor și a se adopta măsuri in deplină 
cunoștință de cauză.

Așadar, legea asigură o serie de 
instrumente utile pentru a stimula 
și impune manifestarea unei răs
punderi maxime în respectarea pla
nului și a contractelor încheiate, 
răspunderi care revin, în mod con
cret și direct, tuturor, de la mun
citor la director și de la acesta la 
directorul general al centralei și 
pină la ministru. Important este ca 
legea să fie cunoscută și aplicată, 
fiecare muncitor, specialist sau fac
tor de 
știința 
muncă 
pentru
tractuale asumate de unitatea eco
nomică respectivă.

conducere avînd limpede con- 
răspunderii față de propria 
și a răspunderii colective 
respectarea obligațiilor con-

Dezbatere organizată 
în județul Dolj

prea multă vreme de ședințe. Dar 
asta nu poate scuza consiliul local 
al F.D.U.S. pentru faptul că nici în 
iarnă și nici în perioadele dintre 
campanii nu s-a organizat în comuna 

, noastră ^Tribuna democrației». In 
loc să fixe lunare.- udele dintre aces
te reuniuni cetățenești s-au succedat 
la cite un trimestru, ba chiar și la 
4—5 luni".

as- 
în- 
au 
de

Și in sală, și în prezidiu — 
mereu aceiași participanți ?
„Prin specificul său. spunea tova

rășul Ion Trandafir. «Tribuna de
mocrației» este o adunare fără con
vocator. fără liste de prezență. Vine 
cine dorește, cine este interesat de 
problemele care se dezbat. Ceea ce 
nu înseamnă că mobilizarea cetățe
nilor la «Tribună» poate fi lăsată 
doar pe seama vreunui bilețel lipit 
într-un avizier oarecare. E nevoie 
să fie desfășurată o insistentă mun
că de popularizare, de anunțare a 
oamenilor. Noi folosim responsabilii 
de străzi, membrii comitetelor de 
cetățeni și ai asociațiilor de loca
tari. De regulă, participarea cetățe
nilor este numeroasă, oamenii folo
sind prilejul «Tribunei» pentru a se 
informa asupra diverselor probleme, 
pentru a face propuneri și sugestii. 
Cu acest prilej se stabilesc și moda
litățile concrete de înfăptuire a ceea 
ce propun cetățenii. Iar dacă orașul 
nostru, județul în ansamblu arată 
tăzi mai frumos, este mai bine 
grijit, o contribuție importantă 
avut-o și dezbaterile prilejuite
«Tribunele democrației». Și totuși, 
participarea cetățenilor Ia aceste 
reuniuni ale democrației noastre so
cialiste nu este întotdeauna si peste 
tot la nivelul așteptărilor".

In legătură cu această problemă 
am solicitat participanților la dez
batere să comenteze și următoarele 
aspecte : în cartierul „Craiovița 
nouă", unde ne-am deplasat înaintea 
dezbaterii, n-am întilnit nici un a- 
nunț la scările blocurilor privind 
convocarea „Tribunei democrației". 
Erau afișate tot felul de bilețele — 
„Păstrați 
deșeurile 
anunțarea 
„Tribunei 
unul. In i 
și un sondaj : din 25 de cetățeni în
trebați. doar doi participaseră pină 
acum la o „Tribună a democrației", 
ceilalți nici nu știau că au fost 
ganizate asemenea adunări.

„Este adevărat — menționa în 
drul dezbaterii tovarășul Teodor 
nereanu — datorită insuficientei 
popularizări, la «Tribunele democra
ției» participă de cele mai multe ori 
cam aceiași cetățeni. Aceiași care 
sint prezenți și la alte adunări ce 
se organizează in cartiere. Este de 
fapt vina noastră, a celor care acti
văm în conducerea diverselor orga
nisme cetățenești și care ne ocupăm 
de mobilizarea 
avem in vedere 
să participe cel 
la o «Tribună a

liniștea". „Nu aruncați 
de sticlă" ș.a. — dar cu 

i zilei de desfășurare a 
democrației" nu era nici 

același cartier am efectuat

or-

ca- 
Vi-

oamenilor, că nu 
ca fiecare cetățean 
puțin o dată pe an 
democrației»".

Probleme diverse, 
dar nu „mărunțișuri"

„Slaba prezență a cetățenilor la 
unele reuniuni ale acestei instituții 
democratice — afirma tovarășa Ana 
Goiceanu — se datorează și caracte
rului nu de puține ori neinteresant 
al dezbaterilor. «Tribuna democra
ției» e confundată de unii partici
panți — din sală și chiar din prezi
diu — cu o simplă intilnire pe pro
bleme edilitar-gospodărești. cu deo
sebirea că «mai vine și cineva de la 
F.D.U.S.». Sigur, și aspectele gospo
dărești sint importante — dacă la 
un bloc nu s-a reparat liftul, dacă 
pe o stradă s-au adunat materiale 
recuperabile și I.J.R.V.M.R.-ul nu 
vine să le ridice etc. —, dar toate 
acestea trebuie să constituie doar un 
punct de pe ordinea de zi a «Tribu
nei». In rest, participanții trebuie să 
folosească prilejul întîlnirilor pentru 
a fi informați despre realizările și 
preocupările de natură economi
că, edilitară, socială etc., în cadrul 
localității, al cartierului, pentru a a- 
borda aspecte de interes mai larg 
— economice. juridice, politice, 
medicale, culturale, de politică ex
ternă ș.a. Cît privește eficiența 
„Tribunei", țin să precizez că nume
roase realizări din cartierul Roma
nești, în care sînt deputată, au la 
bază tocmai
propuneri formulate de cetățeni în 
acest larg cadru democratic. Tot ca 
urmare a dezbaterilor prilejuite de 
organizarea unor asemenea reuniuni 
s-au adus îmbunătățiri în rețeaua 
comercială și de prestări de servicii 
din cartier, în domeniul asistenței 
sanitare și al învățămintului".

„Asigurarea unui conținut cit mai 
interesant și atractiv al «Tribunei 
democrației» depinde fo’arte mult și 
de cine este invitat să dialogheze cu 
cetățenii — opina tovarășul Ștefan 
Radovici. Dacă sînt invitați mereu 
doar reprezentanți de la gospodăria 
comunală, rețele electrice, termofi- 
care, apă. canal, atunci și dialogurile 
din sală se vor reduce numai la a- 
ceste aspecte. în mod sigur. «Tri
buna democrației» ar cîștiga în au
diență dacă ar găzdui mai des invi
tați din institutele de învățămînt 
superior (și sînt atîtea îp Craiova), 
oameni de cultură și artă, din do
meniul cercetării științifice, chiar și 
reprezentanți ai întreprinderilor re
prezentative din județ".

„Pentru a stimula participarea ce
tățenilor la «Tribuna democrației», 
cred că ar fi indicat ca, uneori, să se 
stabilească in prealabil și o tematică 
orientativă a dezbaterilor — aprecia 
tovarășul Ștefan Moraru. Este de în
țeles, desigur, că fixarea prealabilă 
a tematicii nu trebuie să excludă 
dialogul pe orice altă temă, capitolul 
«diverse» puțind constitui o comple
tare a temei principale".

Participanții la dezbaterea noastră 
au făcut și alte propuneri în legă
tură cu perfecționarea organizării 
„Tribunei democrației". Le prezen
tăm. succint. în continuare :

• în fiecare localitate să se facă 
o planificare în timp a „Tribunei de
mocrației". cu anunțarea din vreme 
a datelor de desfășurare, poate de 
genul „în prima zi de luni (sau de 
marți ora...) a fiecărei luni" — pla
nificare pe care să o urmărească 
consiliile locale ale F.D.U.S.

• „Tribuna democrației" să se or
ganizeze nu numai la nivel de mu
nicipii sau comune, ci și pe cartiere 
(într-o lună într-un cartier, apoi in 
alt cartier ș.a.m.d.). respectiv pe 
sate, evitîndu-se astfel deplasările 
obositoare ale cetățenilor și monoto
nia participanților.

• In vederea atragerii la „Tribuna 
democrației" a tuturor categoriilor 
de cetățeni, inclusiv a celor mai ti
neri, s-ar putea organiza 
distincte pentru tineri, cu 
că adecvată.
• La începutul fiecărei 

de acest gen să se informeze, pe 
scurt, cum au fost soluționate suges
tiile făcute de cetățeni la precedenta 
adunare.

materializarea unor

dezbateri 
o temati-

întîlniri

f

După cum s-a relevat in cadrul dezbaterii, „Tribuna democrației" 
este o intilnire cetățenească democratică, fără convocator, fără ordine de 
zi fixă. Particlpanții au dreptul să întrebe si si solicite răspunsuri la 
tot ceea ce-i preocupă, la tot ceea ce ii interesează. Pentru ca aceste 
intîlniri să devină cu adevărat utile, eficiente, să stimuleze participarea 
cetățenilor, ele trebuie să fie bine pregătite — și din punctul de vedere 
al organizării, si din punctul de vedere al conținutului dezbaterilor. Sint 
aspecte la care sint invitate să reflecteze mai mult consiliile locale ale 
F.D.U.S., incit cerința subliniată de secretarul general al partidului in 
Expunerea prezentată la ședința' Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 29 aprilie — si anume, de a se asigura o funcționalitate spo
rită largului nostru sistem democratic — să se materializeze si in privința 
„Tribunei democrației" in măsuri practice, eficiente, cu inriuriri pozitive 
pe planul vieții sociale.

Mihai IONESCU

Sa.su
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ședinței cununie a Consiliului National a! Oamenilor Muncii si a Consiliului Natinnal al Agriculturii
(Urmare din pag. I)
tete și cu un grad ridicat de fiabilitate. In meta
lurgie, prin reducerea consumurilor și asimilarea de 
sortimente cu prelucrare avansată se va asigura a 
dublare a valorii tonei de produse finite. In petro
chimie se va obține o dublare a producției pînă 
în 1990 și o triplare a acesteia pînă în 1995, pe 
seama valorificării superioare a materiilor prime. 
Industria bunurilor de consum va răspunde mai 
operativ la cerințele pieței interne și externe, ale 
consumatorilor și populației, realizînd produse de 
inalt nivel calitativ și de o mai largă diversitate.

7. Ședința comună adresează tuturor unităților și 
centralelor, consiliilor oamenilor muncii chemarea 
de a adopta măsuri ferme pentru înfăptuirea pro
gramului de ridicare a productivității muncii pe 
baza extinderii proceselor de mecanizare, de auto
matizare a producției, de cibernetizare și electro- 
nizare. Așa cum a cerut secretarul general al parti
dului, este necesar să se asigure o mai bună folo
sire a cadrelor cu pregătire superioară, atît din 
sectoarele de concepție, cît și din cele economico- 
financiare. In anumite domenii, la locuri de muncă 
de mare complexitate și răspundere să se asigure 
ocuparea acestora de specialiști cu o înaltă califi
care, corespunzător exigențelor tehnicii moderne.

In domeniul pregătirii și formării cadrelor va tre
bui să se pună un accent deosebit pe creșterea 
mai puternică a numărului de specialiști, pe ridi
carea nivelului de cunoștințe al tuturor oamenilor 
muncii, în primul rînd al tineretului, pentru îmbu
nătățirea corespunzătoare a normativelor de struc
tură a personalului muncitor, astfel incit un număr 
tot mai mare de cadre cu pregătire superioară, 
inclusiv din cercetare și proiectare, să fie integrate 
nemijlocit in procesul de producție.

8. Răspunzînd sarcinilor formulate de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind aplicarea fermă a programului de normare 
economico-financiară și programului privind fondu
rile circulante, ședința comună cere ministerelor, 
centralelor, întreprinderilor, organelor financiar- 
bancare și de aprovizionare tehnico-materială să 
acționeze cu toate forțele pentru reducerea sub
stanțială a consumurilor, a cheltuielilor materiale 
și a costurilor de producție, pentru încadrarea rigu
roasă în prevederile noilor norme de consum și de 
stoc, a normativelor economico-financiare, pentru 
rentabilizarea tuturor produselor și unităților. Pe 
baza măsurilor stabilite va trebui să nu mai existe 
nici un produs fără un beneficiu minim, nici o în
treprindere nerentabilă, ca o rezultantă nemijlocită 
a autoconducerii și autogestiunii, a bunei activități 
desfășurate de organele colective de conducere.

Ședința comună a Consiliului Național al Oame
nilor Muncii și a Consiliului Național al Agricul
turii cere guvernului, ministerelor, centralelor și în
treprinderilor să aplice cu fermitate măsurile sta
bilite pentru introducerea în circuitul economic a 
stocurilor supranormative, pentru respectarea în 
întregime a normelor privind stocurile și fondurile 
financiare pe care fiecare întreprindere, fiecare co
lectiv de oameni ai. muncii trebuie să le admi
nistreze și să le gospodărească cu maximă răspun
dere și eficiență.

9. Pornind de Ia orientările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind sistemul de formare a 
prețurilor, ședința comună - cere ministerelor, cen
tralelor, întreprinderilor, organelor financiar-bancare 
să întreprindă acțiuni ferme in direcția reducerii 
substanțiale a consumurilor, a cheltuielilor materia

le și a costurilor de producție și încadrării in nor
mativele economico-financiare, asigurîndu-se, pe a- 
ceastă bază, respectarea noului sistem de formare 
a prețurilor și tarifelor, o rentabilitate minimă, de 
2,5—3 la sută, pentru fiecare produs, menținerea 
sub control a prețurilor și crearea condițiilor pentru 
o reducere a acestora. Toate acestea, împreună cu 
aplicarea unei politici ferme de stabilitate a prețu
rilor, a unei circulații bănești sănătoase vor asigura 
întărirea monedei naționale, consolidarea, în con
tinuare, a echilibrului bugetar și financiar al țării.

Este necesar să se facă totul pentru ca progra
mele speciale existente, sistemul nostru economico- 
financiar, care corespund pe deplin principiilor so
cialiste de cointeresare și de gospodărire a între
prinderilor, să devină factori activi în dezvoltarea 
generală a patriei noastre, in ridicarea bunăstării 
întregii națiuni.

10. Ședința comună a Consiliului Național al Oa
menilor Muncii și a Consiliului Național al Agricul
turii exprimă angajamentul ferm al tuturor colecti
velor de oameni ai muncii de a acționa cu mai 
multă hotărire pentru a asigura, in cadrul cooperă
rii și colaborării internaționale, o valorificare supe
rioară a produselor și muncii poporului român, pe 
principiile egalității și avantajului reciproc, urmă- 
rindu-se îmbunătățirea structurii exportului, spori
rea ponderii produselor cu un grad avansat de pre
lucrare, contractarea și plasarea produselor româ
nești in condiții de eficiență valutară ridicată.

Ședința comună cere tuturor celor ce își desfă
șoară activitatea în acest sector de o deosebită 
importanță să acționeze neabătut pentru realiza
rea integrală și depășirea — acolo unde sînt asigu
rate contracte — a producției pentru export și a 
exportului, în condiții de înaltă calitate și eficiență, 
îndeplinirea în termen a angajamentelor asumate 
față de partenerii externi, creșterea răspunderii în
treprinderilor de comerț exterior, a centralelor și 
întreprinderilor, ca unități economice bazate pe 
autoconducere și autogestiune.

In spiritul politicii generale a partidului nostru 
în domeniul relațiilor economice internaționale, șe
dința comună hotărăște ca toate consiliile oameni
lor muncii din întreprinderi și centrale, consiliile de 
conducere din ministere. Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Internaționale să-și 
îmbunătățească radical activitatea și cere ca aces
tea să-și sporească răspunderea în înfăptuirea sar
cinilor de comerț exterior și de cooperare econo
mică internațională.

11. Intr-o puternică unitate de gînd 
și simțire, ședința comună a Consi
liului Național al Oamenilor Muncii și 
a Consiliului Național al Agriculturii 
a exprimat sentimentele de adincă 
gratitudine și recunoștință ale între
gului nostru popor față de secretarul 
general al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija permanentă ca tot ceea 
ce se înfăptuiește în România socia
listă, toate planurile și programele de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei să servească bunăstării și fericirii 
arnului, ridicării necontenite a nivelu
lui său de trai material și spiritual — 
țelul suprem al politicii partidului și 

statului nostru, esența societății socia
liste multilateral dezvoltate. înaltul 
forum al democrației noastre munci- 
torești-revoiuționare dă o înaltă apre
ciere noilor măsuri de majorare cu 10 
la sută a retribuției personalului mun
citor, care reflectă preocuparea stator
nică a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de a asigura condiții mereu mai bune 
de viață tuturor oamenilor muncii, în
tregului popor.

Ședința comună exprimă voința unanimă a tu
turor oamenilor muncii de a răspunde acestor mă
suri ce ilustrează în cel mai inalt grad caracterul 
profund umanist al întregii politici a partidului și 
statului nostru prin fapte de muncă deosebite, 
printr-o angajare comunistă, revoluționară, fermă, 
pentru înfăptuirea integrală a sarcinilor de plan 
pe acest an și pe întregul cincinal, a luminosului 
Program de edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare, a României spre 
comunism. Toți oamenii muncii, întregul nostru 
popor se angajează să acționeze cu toată hotă- 
rîrea pentru mai buna organizare a întregii activi
tăți, pentru asigurarea înfăptuirii neabătute o 
programelor de creștere o productivității muncii și 
de reducere a cheltuielilor materiale, a celorlalte 
măsuri privind respectarea neabătută a principi
ilor acordului global și sporirea mai accentuată a 
eficienței economice — aceasta constituind o ne
cesitate vitală pentru ca noua majorare a retri
buției să se reflecte puternic în ridicarea nivelului 
de trai material și spiritual al poporului.

12. Ședința comună a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii și a Consiliului Național al Agri
culturii s-a angajat să acționeze cu toată hotări- 
rea pentru înfăptuirea obiectivelor programului de 
sistematizare teritorială a localităților, în scopul 
ridicării nivelului de dezvoltare economico-socială 
a acestora, reducerii deosebirilor esențiale dintre 
sat și oraș, realizării unei tot mai mari apropieri 
a condițiilor de muncă, de viață și cultură ale 
satului de cele ale orașului. Ședința comună cere 
Comisiei centrale de sistematizare să elaboreze 
măsurile necesare — care să fie analizate în toate 
județele, comunele, cu toți locuitorii acestora — 
să se stabilească comunele și noile centre agroin
dustriale și să se treacă la aplicarea cu fermitate 
a măsurilor prevăzute în programele de sistemati
zare.

13. Ședința comună apreciază că există toate
condițiile pentru ca un număr tot mai mare de 
unftăti agricole, atît cu profil vegetat cît și zooteh
nic, să obțină înaltul titlu de Erou al Noii Revoluții 
Agrare. In spiritul indicațiilor și îndemnurilor adre
sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu de o obține 
în acest an cea mai mare producție agricolă din 
istoria țării, înaltuj forum cere Ministerului Agri
culturii. Uniunii Naționale a Cooperativelor Aqrico- 
!e de Producție, consiliilor, unice agroindustriale, 
tuturor oamenilor muncii din agricultură să ac
ționeze cu înaltă răspundere pentru efectuarea la 
timo și de cea mai bună calitate a tuturor lucră
rilor, pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor 
noii revoluții agrare în țara noastră, , '

■. .ig ; .....
14. Pornind de fa teza de excebtionaîă însem

nătate din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
potrivit căreia proprietatea socialistă de stat și 

cooperatistă reprezintă singura bază trainică pen
tru progresul economico-sociaf și făurirea cu suc
ces a socialismului și comunismului, înaltul forum 
cere tuturor organismelor democrației noastre mun- 
citorești-revoluționare să acționeze cu fermitate 
pentru dezvoltarea continuă a proprietății socialiste, 
pentru buna gospodărire și administrare de către 
fiecare colectiv a mijloacelor încredințate de popor, 
să asigure aplicarea neabătută a principiilor auto
conducerii și outogestiunii, creșterea răspunderii 
tuturor oamenilor muncii — în calitatea lor de pro
prietari, producători și beneficiari.

15. în lumina tezelor formulate de secretarul ge
neral al partidului în magistrala Expunere cu pri
vire la unele probleme ale conducerii activității 
economico-sociale, ale muncii ideologice și politi
co-educative, precum și ale situației internaționale, 
ședința comună cere tuturor celor ce își desfășoară 
activitatea în domeniul propagandei și educației să 
acționeze în așa fel — folosind toate mijloocele 
politico-educative ale societății noostre — incit, în- 
tr-o perioadă cît mai scurtă, să fie lichidată cu 
hotărîre rămînerea rn urmă a nivelului politico- 
ideologic și de conștiință față de dezvoltarea gene
rală a forțelor de producție. Activitatea ideologică, 

Expresie a voinței și gindirii colective a tuturor oamenilor muncii, a întregului 
nostru popor, documentele și hotăririle adoptate de ședința comună a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii și a Consiliului Național al Agriculturii asigură condițiile necesare 
pentru valorificarea maximă a tuturor resurselor existente in economie, a capacității 
creatoare a făuritorilor de bunuri materiale și spirituale din patria noastră pentru reali
zarea integrală, neabătută a orientărilor și sarcinilor de inestimabilă valoare cuprinse 
în magistrala expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a hotăririlor Congresului al Xlll-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a minu
natului program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Urmînd exemplul strălucit de muncă și viață al secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de activitate revoluționară consacrată fără preget slujirii 
mărețelor idealuri de progres, civilizație și pace ale poporului român, ședința comună 
a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Național al Agriculturii a 
dat expresie unității de gindire, voință și acțiune a tuturor oamenilor muncii din patria 
noastră de a munci cu întreaga dăruire și abnegație patriotică, strîns uniți in jurul 
partidului, al secretarului său general, pentru transpunerea neabătută in viață, cu inalt 
spirit de răspundere și exigență revoluționară, a prevederilor planului pe 1983 și pe în
tregul cincinal 1986—1990, creșterea permanentă a nivelului de progres și civilizație al 
eroicului nostru popor, făuritorul prezentului socialist și viitorului comunist al patriei.

Ședința comună a Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii și a Consiliului Național al Agriculturii adresează tuturor 
consiliilor oamenilor muncii, întregului nostru popor vibranta 
chemare de a nu precupeți nici un efort, de a face to
tul pentru transpunerea neabătută în viață a prețioaselor 
teze, idei și orientări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru îndeplinirea exemplară, la un înalt nivel calitativ și 
de eficiență, a importantelor sarcini care le revin în acest 
an și pe întregul cincinal, pentru ridicarea pe cele mgi 
înalte culmi de civilizație socialistă și comunistă a scum
pei noastre patrii - Republica Socialistă România.

politico-educativă, de formare a conștiinței revolu
ționare, a omului nou al societății noastre trebuie 
să se transforme într-o puternică forță motrice a 
înaintării întregului nostru popor - constructor con
știent af socialismului și comunismului - pe caiea 
edificării unei civilizații noi, superioare pe pămin- 
tul patriei.

16. Cu profundă satisfacție și le
gitima mindrie patriotică, participanții 
la ședința comună și-au manifestat 
adeziunea lor unanimă față de 
strălucita activitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, mare și neobosit 
Erou al Păcii, pentru afirmarea tot mai 
activă a României socialiste liberă, 
suverană și independentă, in rîndul 
națiunilor lumii, în lupta pentru înfăp
tuirea unei schimbări radicale in re
lațiile internaționale, în consens cu 
interesele vitale ale întregii omeniri, 
ale cauzei păcii, înțelegerii și colabo
rării internaționale.

CU TOATE FORȚELE LA EXECUTAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE!
BUZĂU: Realizarea unor cantități mari de furaje!

Buzăului
Și

loc. 
dar 
de

Cum ieșim din Cimpia 
zărim în depărtare o frumoasă 
bogată pajiște înconjurată cit cu
prinzi cu ochii de lanuri de orz, 
secară, grîu, și floarea-soarelui. 
„Sint de mulți ani in agricultura bu- 
zoiană, dar o lună aprilie greu de 
trecut ca cea din acest an nu am 
intîlnit — ne spune tovarășul Florin 
Nedelcu, director adjunct al direcției 
agricole. Priveam în fiecare zi plan
tele furajere și doar nu le rugam să 
crească mai repede și ele parcă se 
încăpăținau să bată pasul pe 
Avem în județ buni gospodari, 
mai sint unii doar cu numele 
gospodar, în rest le fuge pămîntul 
de sub picioare și le mănîncă 
cioara din traistă, așa cum spun 
unii țărani mai șugubeți. O parte 
din ei au rămas spre sfîrșit de pri
măvară fără hrană la animale. A 
trebuit să cumpărăm coceni din ju
dețele vecine cu bani grei. E drept 
că și natura ne-a fost în anul trecut 
potrivnică".

într-o margine îndepărtată a pa
jiștii păștea o cireada de vaci și 
juninci. Am aflat că pajiștea este a 
C.A.P. Merei și că membrii coope
ratori au tras învățăminte din iarna 
trecută. De pe cele 70 hectare au 
luat mai întîi o coasă de fin și nu
mai apoi au trecut la pășunat. Pînă 
acum au și adunat 600 tone fin. față 
de 300 cite aveau în plan. Au toate 
condițiile ca în acest an să adune 
peste o tonă de fin pe cap de vită 
mare, pentru cele 1 600 de bovine. 
Nu departe de aici se află pășunea 
I.A.S. Stilpu, foarte bine îngrijită și 
cultivată cu ierburi bogate în vita
mine. Din cele 130 hectare, mai bine 
de jumătate au fost lăsate și aici 
pentru fin. La C.A.P. Gherăseni a- 
jungem în jurul orei 10 și îi intîl- 
nim pe inginerul Valeriu Călin, pre
ședintele cooperativei, și pe Tranda
fir Buturugeanu, primarul comunei, 
care tocmai veneau de la tarlaua cu 
lucerna, unde se terminase prima 
coasă, pe cele 500 hectare. Pînă la 
această dată se adunaseră 1 500 tone 
fin pentru cele 3 000 de bovine la 
îngrășat și pentru turma de aproa
pe 5 000 de oi. De pe cele 80 hec
tare cu secară s-au realizat 1 000 tone 
de siloz. Am aflat că sînt asigurate 
toate condițiile realizării în acest an 
nu numai a producțiilor planificate 
de furaje ci și o însemnată canti
tate de fin, siloz și grosiere peste 
necesar, ca rezervă. Se lucra intens 

la transportul finului cu 85 de ate
laje și 16 autovehicule.

Ne afundăm tot mai adine in 
cîmpie, spre Pogoanele. Străbatem 
cimpurile cu holde bogate ale co
operatorilor din Smeeni, unitate bi
necunoscută in județ și in întreaga 
țară pentru rezultatele obținute an 
de an. Era a treia zi după o ploaie 
abundentă, o zi însorită. Plantele 
cultivate creșteau văzind cu ochii, 
dar și buruienile. Pretutindeni, trac
toare și mașini agricole, cooperatori 
lucrau la întreținerea culturilor. Dacă 
lipsești două zile din cîmp, a treia zi 
nu-1 mai recunoști. Plantele de po
rumb. floarea-soarelui, soia, sfecla 
de zahăr se înalță tot mai sus, 
holdele de orz incep să capete 
acum culoarea chihlimbarului.

Cooperativa din Pogoanele : ferma 
zootehnică, care dispune de 724 vaci 
și juninci, iar restul pînă la 1 600 sînt 
tineret bovin. Medicul veterinar loan

iar 
de

ialomița , Secerișul
In Cimnia Bărăganului ialomițean 

lanurile de orz au început să dea în 
pîrg, prevestind rod bogat, la nivelul 
eforturilor și priceperii lucrătorilor 
din agricultura acestui județ. In uni
tățile agricole, pregătirile pentru de
clanșarea campaniei de seceriș s-au 
încheiat de acum, iar specialiștii, 
după o riguroasă identificare a su
prafețelor cultivate cu orz, sînt în mă
sură să aprecieze aproape cu exac
titate care anume sole vor ajunge 
mai repede la stadiul de coacere. De 
altfel. în funcție de starea lanurilor 
s-au stabilit taberele de cîmp, unde 
de fapt au fost aduse combinele și 
utilajele care vor participa atît la 
strîngerea recoltei, cît și la însămîn- 
țarea culturilor duble. In județul 
Ialomița însă, datorită precipitații
lor, care au fost între 50—70 de 
litri pe metru pătrat, și mai ales 
vintului care a bătut în rafale, o 
bună parte din lanurile de orz au 
fost culcate. Pentru ca întreaga pro
ducție să fie strînsă fără nici un 
fel de pierderi, comandamentul ju
dețean pentru agricultură a luat 
măsurile ce se Impuneau, măsuri de 
îndeplinirea cărora răspund îmou- 
terniciții biroului județean de partid, 
președinții de C.U.A.S.C. și condu
cerile unităților agricole. Astfel, în 
fiecare unitate agricolă s-a trecut

Niță, care conduce cu multă compe
tență această fermă, ne-a pus repede 
la curent cu activitatea de aici. Cu 
excepția citorva vaci mai tinere a- 
fiate in gestație, toate animalele erau 
pe pajiștile din jurul fermei. Anul 
trecut s-au obținut 2 500 litri lapte în 
medie pe cap de vacă, iar în acest 

’ an cooperatorii și-au propus 2 900 litri
și, după cum preciza șeful fermei, 
sint condiții să se obțină mai mult. 
Iar oamenii fac această afirmație, 
bazîndu-se mai ales pe producția 
foarte bună de furaje din acest an. 
Pînă acum au și intrat în baza fu
rajeră 250 tone fin de lucernă și 
2 700 tone siloz de secară. Adevărul 
este că oamenii de aici mai aveau și 
acum fin din anul trecut. ,.,Nu am 
avut furaje chiar din abundență ca 
să ne prisosească, dar le-am gospo
dărit bine, fiindcă niciodată nu se 
știe cu certitudine cît durează iar
na, a precizat șeful fermei". Si to

poate veni! Combinele sînt pregătite...

la identificarea tuturor forțelor ca
pabile să participe la secerișul ma
nual. S-au creat echipe de cosași și 
secerători. La combine s-ău mon
tat dispozitivele de ridicare. în 
acest mod, întreaga recoltă de orz 
va fi adunată și depozitată în pe
rioada stabilită, înlăturîndu-se risi
pa și pierderile de orice fel.

La ora actuală, cele 1 413 combine 
pregătite special pentru recoltarea 
celor 26 000 hectare de orz au fost 
verificate, controlate și testate cu 
boabe, o atenție deosebită acordin- 
du-se reglării corespunzătoare a or
ganelor active, înlăturării oricăror 
defecțiuni care ar putea produce 
pierderi. Combinerii au fost instruiți 
și cunosc cu precizie cum trebuie să 
acționeze pentru ca toate spicele să 
fie complet treierate, insistîndu-se 
asupra cerinței de a proceda la re
glarea aparatului de treier ori de cite 
ori este nevoie. Prin prograrhele sta
bilite la nivelul fiecărei unități, re
coltarea orzului nu va depăși 3 zile. 
Pentru realizarea acestui deziderat 
s-au creat condițiile necesare ca rit
mul zilnic la recoltare să fie. de 10 000 
hectare, fiecare combină avînd sar
cina ca de la intrarea în Ian și 
pînă cînd cade rouă să strîngă pro
ducția de pe 5.5 hectare, respectiv 
între 35 și 40 de tone de orz.

deți dăunătorii își fac 
că pe mari su- 
intervenl pen-

drumul nostru

tuși inginerul Adrian Bănică, pre
ședintele cooperativei, era foarte în
grijorat deoarece de trei zile trac
toarele și mașinile agricole nu pot fi 
folosite din lipsă de combustibil. Nu 
aveau cu ce aduna furajele, iar bu
ruienile 
cap în voie pentru 
prafețe nu se putea 
tru combaterea lor.

Spre asfințit, în 
spre centrul județului vedem ani
male incă la pășunat. Am aflat 
de la însoțitorul nostru și din da
tele centralizate la județ că pe 
cele 45 000 hectare de păduri des
tinate pășunatulili se 
tabere de vară 
bovine 
în bazele furajere ale unităților 
gricole au fost depozitate in bune 
condiții 60 000 tone siloz. Este o spe
ranță, de fapt o certitudine de acum, 
că animalele nu vor mai avea de 
suferit necazurile din iarna trecută.

hrănesc în 
de 
iar 
a-

circa 18 000
și 140 000 de ovine,

Florea -CEAUȘESCU 
Stelian CHXPER

în mai multe unități din consiliile 
unice agroindustriale Fierbinți, Urzi- 
ceni. Condeești. Gîrbovi, Cocora. Ba- 
laciu. Grivița, Slobozia și Țăndărei 
am putut vedea la fața locului mo
dul cum s-au organizat taberele de 
cîmp, modulele care cuprind combi
nele dotate cu echipament pentru 
strîngerea plevei, presele de balotat, 
plugurile și discurile pentru pregă
tirea terenului, precum și semănăto- 
rile. La taberele de cimp sînt stabi
lite atelierele mobile care au asigu
rate piese de schimb, sculele și dis
pozitivele necesare intervențiilor, 
aparate de sudură și forjă. Pentru 
eliberarea de paie a miriștilor, în 
cel mult 24 de ore de la intrarea 
combinelor în lanuri, presele de ba
lotat vor fi folosite in schimburi 
prelungite de 15—16 ore, iar la pre
gătirea terenului se va munci in două 
schimburi. Se cunosc cu precizie răs
punderile pentru fiecare operațiune 
din flux, iar la încheierea fiecărei 
zile de muncă se vor analiza opera
tiv și concret rezultatele, se vor sta
bili măsurile necesare in vederea în
lăturării defecțiunilor de orice fel. în 
toate unitățile sînt asigurate cantită
țile de semințe pentru culturile duble.

Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Scinteii

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscăleseu, 

prim-ministru al Guvernului Repu-, 
blicii Socialiste România, a trimis 
tovarășului N. î. Rijkov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., o telegramă in care, în nu
mele guvernului și al său personal, 
exprimă sincere condoleanțe in le
gătură cu pierderile de vieți ome
nești ca urmare a exploziei care a 
avut loc în localitatea Arzamat din 
regiunea Gorki.

în telegramă sînt transmise fami
liilor îndoliate sentimente de pro
fundă compasiune, iar persoanelor 
rănite urarea de grabnică însănăto
șire.

Cronica zilei
In zilele de 3—6 iunie a.c., dele

gația Partidului Comunist din Cuba, 
condusă de tovarășul Julian Rizo 
Alvarez, membru supleant al Birou
lui Politic, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cuba, care a participat la Consfătui
rea de la București a secretarilor cu 
probleme agrare ai Comitetelor Cen
trale ale partidelor comuniste și 
muncitorești din unele țări socialis
te, a efectuat o vizită pentru schimb 
de experiență în țara noastră.

Oaspeții cubanezi au avut convor
biri la Comitetul județean Constanța 
al P.C.R., au vizitat întreprinderi a- 
gricole de stat, cooperative agricole 
de producție, stațiuni de mecanizare 
a agriculturii, institute și stațiuni de 
cercetare, precum și obiective social- 
culturale din județul Constanța.

La încheierea vizitei, oaspeții cu
banezi au fost primiți de tovarășul 
Vasile Bărbulescu, secretar al C.C. 
al P.C.R.

La Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej a fost de față Niel Ruiz 
Guerra, ambasadorul Republicii Cuba 
la București.

*
Cu prilejul Zilei naționale ă Sue

diei, ambasadorul acestei țări la 
București, Sven G. Linder, a oferit 
luni o recepție.

Au participat miniștri, reprezen
tanți ai conducerii unor ministere 
și ai altor instituții centrale, oameni 
de cultură și artă.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara 
noastră.

(Agerpres)

Baza tehnică modernă a industrial
(Urmare din pag. I)
obținerea unei înalte eficiente eco
nomice în toate actele care anga
jează avuția socială, pentru apărarea 
și dezvoltarea proprietății întregului 
popor. După cum, o îmbunătățire se 
impune in activitatea politico-educa
tivă și in ce privește popularizarea 
faptelor remarcabile de muncă, în 
sensul de a fi despovărate de o anu
mită lumină artificială în care sint 
prezentate, de a se încerca desci
frarea eforturilor de creație pe care 
le implică combustia adeseori devo
ratoare de energii umane. Lucru ab
solut firesc, pentru că munca auten
tică. de înaltă eficientă socială, fără 
efort nu este de imaginat.

Manifestarea responsabilității so
ciale a fiecărui om al muncii, a ca
lității sale de proprietar asociat, 
cooperant și. ea atare. aplicarea 
principiilor autoconducerii muncito
rești șl autogestiunii economico-fi
nanciare in condițiile unei economii 
moderne, dinamice, de o complexita
te crescîndă sint condiționate în mă
sură covîrșitoare de asigurarea unei 
pregătiri temeinice, de cultivarea ta
lentelor tehnice, economice si orga
nizatorice in rîndul celor ce mun
cesc. Cultura se dovedește în etapa 
actuală o importantă resursă econo
mică. un factor esențial de progres. 
Și aceasta nu doar în ce privește 
pregătirea profesională a fiecărui om 
al muncii in domeniul în care acțio
nează — aceasta fiind de la sine în
țeleasă — cît mai ales in asimilarea 
unor temeinice cunoștințe economi
ce. care să asigure participarea

tv
20,00 Telejurnal
20,25 In dezbatere : Expunerea tovară

șului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la unele probleme ale condu
cerii activității economico-sociale,

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 7 iunie, ora 20 — 10 iunie, 
ora 20. In țară : Vremea va fi caldă. 
Cerul va fi variabil cu înnorări mai 
accentuate în cursul după-amiezelor. 

efectivă și eficientă a oamenilor 
muncii la gestionarea avuției între
prinderilor. la conducerea nemijloci
tă a treburilor acestora. Este și ra
țiunea multiplelor măsuri initiate de 
partid pe linia perfecționării întregu
lui învățămint. a instituirii sistemu
lui de ridicare continuă a nivelului 
de cunoștințe al tuturor oamenilor 
muncii. Operațiunea se arată a fi de 
foarte mare anvergură și trebuie fă
cută temeinic, în primul rînd cu tînă- 
ra generație aflată pe bânfcile șco
lilor. printr-o reconsiderare radicală 
a atitudinilor factorilor educaționali 
fată de modul în care se fac pre
darea și asimilarea cunoștințelor la 
disciplinele economice. Este o proble
mă de interes social de care depinde 
în mare măsură exercitarea cu înal
tă eficientă a democratismului nos
tru economic. Manifestarea puternică 
a democrației socialiste în viata eco
nomică este de neconceput în afara 
unui înalt grad de instruire, de cul
tură generală a tuturor membrilor 
societății — condiția înțelegerii 
adinei a raporturilor dintre oameni 
la locul de muncă, pe de o parte, cit 
și între stat și cetățean, pe de altă 
parte.

Confirmînd' magistral că știu să 
edifice o economie puternică, „diver
sificată și să obțină foloase tot mai 
mari de pe urma ei. colectivele mun
citorești ați forța necesară să se ri
dice la nivelul marilor exigente pe 
care i le-a pus în față partidul, pen
tru a valorifica superior valențele de 
progres ale proprietății socialiste — 
chezășia făuririi unei vieți prospere 
pentru întregul popor, a înaintării 
României spre comunism.

ale muncii ideologice și politico- 
educative, precum și ale situației 
internaționale

20,45 Timp și anotimp în agricultură
21,05 Măreția omului. Concurs de edu

cație materialist-științifică. uma- 
nist-revoluționară și ateistă a ti
neretului (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Vor cădea ploi, îndeosebi averse, în
soțite și de descărcări electrice, pe 
alocuri, mai ăles în primele după- 
amieze. Zonele mai afectate vor fi cele 
de deal și de munte. Izolat, în regiu
nile sud-vestice vor fi condiții pentru 
cantități de- apă de peste 15 litri pe 
metru pătrat în 24 de ore și pentru 
căderi de grindină. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 10 și 20 
de grade, cele maxime între 22 și 30 
de grade.

cinema
© în fiecare zi mi-e dor de tine s 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30, GLORIA (47 46 75) — 9; 
11; 13; 15; 17,15; 19,30 iaassa_
G Flăcări pe comori : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

20, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 
15; 17,15; 19,30
G Iacob : UNION (13 49 04) — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20
G Duminica în familie : LIRA
(31 71 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
G Niște băieți grozavi ; FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
G Trenul de aur ; MUNCA (21 50 97 
— 15; 15 . _
G Operație riscantă : LUMINA 
(14 74 16) 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20

G Desene animate — 11; 13, îndră- 
gostiții și clinele — 9; 15, Rezervă la 
start — 17; 19: DOINA (16 35 38)
G Transport primejdios : TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20, BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 
17; 19
G Temerarii de la scara doi — 9; 
11,15; 13,30; Cronica adolescenței — 
15,45; 18; 20: GRIVIȚA (17 08 58)
G Incoruptibilul de la etajul XIX : 
PACEA (71 30 85) — 9; .11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20

G Egreta de fildeș : VIITORUL 
(10 67 40) — 14,30
G Nu e ușor cu bărbații : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30

teatre
G. Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de

cuci — 18; (sala Amfiteatru) : Po
veste din Hollywood — 18
G Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
vioară Cristina Anghelescu. La pian : 
Steluța Radu — 19
G Opera Română (13 18 57) : Flautul 
fermecat — 18
G Teatrul de operetă (13 63 48) ; O 
noapte la Veneția — 18
G Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 18; (sala Grădina Icoanei,

11 95 44) : Cîntec despre mine însumi
— 18
G Teatrul Mic (14 70 81) : O scrisoare 
pierdută — 1-8,30
G Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Joc 
ciudat după scăpătat — 19
G Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : O noapte furtunoasă — 18,30
G Teatrul Gluiești (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 18
G Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (15 56 78, grădina Boema) : O sea
ră la Boema — 19
G Ansamblul artistic „Rapsodia

română" (13 13 00) : Cintă, ciocirlie 
— 18
G Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Stop, în top Daniela — 15
G Circul București ; (10 41 95): „Stelele 
Circului din Moscova" — 19
G Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Muzicanții din Bremen, 
(spectacol prezentat de Teatrul de 
păpuși Botoșani) — 15; (sala Cosmo-' 
nauților, 11 12 Q4) : Povestea porcului 
(Teatrul de păpuși Botoșani) — 10; 15 
G Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Urmașul — 18,30



PRDPUNLRILE ROMÂNIEI, flit PRESEOINTELUI NICOLAE CEAUSESCU
PREZENTATE LA O.N.U.

Un amplu program de acțiune, realist și 
constructiv, pentru înfăptuirea dezarmării

înaltă răspundere pentru destinele 
umanității, spirit constructiv, profund 
umanism, caracter practic, concret 
— iată atribute definitorii ale 
„Considerentelor și propunerilor 
României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu privire la pro
blemele dezarmării și direcțiile de 
acțiune a țărilor pentru soluționarea 
lor", prezentate celei de-a treia se
siuni speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. într-un moment de răspin- 
tie pentru perspectivele umanității, 
glasul României, al președintelui ei 
se fac din nou auzite, cu putere și 
claritate, ca un vibrant apel la uni
rea eforturilor tuturor statelor și 
popoarelor in vederea eliminării, o 
dată pentru totdeauna, a gravelor 
primejdii ce planează asupra în
tregii umanități.

Comentariul asupra acestor pro
puneri ar putea începe cu concluzia 
sa : dacă, intr-adevăr, s-ar pune in 
aplicare măsurile atît- de detaliate 
și de cuprindere atit de amplă pro
puse de România, apare limpede că 
omenirea ar răsufla ușurată, spec
trul războiului fiind definitiv înlă
turat.

Atașamentul profund al poporului 
român la cauza dezarmării derivă 
din însăși îmbinarea dialectică a 
programelor sale de dezvoltare eco- 
rwwnico-socială a țării cu cerințele 
asigurării condi
țiilor de liniște și 
securitate inter
națională. potri
vit postulatului 
că socialismul și 
pacea sint de 
nedespărțit. Așa 
se explică atenția 
si însemnătatea deosebită ne care 
România o acordă actualei se
siuni a O.N.U. consacrate dezarmă
rii, aceasta găsindu-și o strălucită 
expresie in amplul și cuprinzătorul 
program de măsuri propus.

Faptul în sine că Organizația Na
țiunilor Unite, cel mai larg și repre
zentativ for mondial, se întrunește 
într-o sesiune specială pentru a 
dezbate exclusiv problemele dezar
mării este profund semnificativ, el 
oferind gradul de înțelegere a ca
racterului presant al acestor pro
bleme. Se cuvine subliniat în acest 
sens că României îi aparține iniția
tiva organizării, în urmă cu zece 
ani, a primei sesiuni speciale a 
O.N.U. pentru dezarmare. Din păca
te. evoluțiile din viața internațio
nală nu s-au Înscris pe linia dezide
ratelor formulate cu acel prilej. 
Cursa înarmărilor a continuat și s-a 
intensificat, ceea ce își găsește re
flectare in creșterea cheltuielilor mi
litare, care au ajuns la cifr,a gștro- 
nOffiW de peste o mie mutarde de 
dolari ; în acumularea în arsenalele 
nucleate" a noi și "noi aline ‘cu o 
putere de distrugere din ce în ce 
mai mare ; în perfecționarea conti
nuă a armamentelor convenționale. 
Consecințele ? tncordarea și neîn
crederea au continuat, la rindul lor. 
să crească. Si chiar dacă armele nu
cleare au rămas în silozuri, proble
mele generate de înarmări au deve
nit mai grave si mai complexe. Fo
carele de conflict existente la vre
mea respectivă, cărora li s-au a- 
dăugat altele noi, au fost mereu a- 
llmentate de fabricile de armament 
convențional. Iar intre timp, într-o 
conexiune directă, criza economică 
mondială s-a accentuat, la fel ca și 
decalajele dintre țările bogate și 
cele sărace. Or, în condițiile cînd o- 
menirea în ansamblu se află în fața 
responsabilității istorice — aceea a 
asigurării propriei supraviețuiri — 
problema dezarmării nu mai poate 
fi tratată ca o problemă ce ar cădea 
doar in răspunderea marilor puteri 
sau a unui „club", de state, ci anga
jează eforturile și răspunderea tu
turor statelor lumii. indiferent de 
orinduire, mărime, situare geogra
fică. în acest sens constructiv a ac
ționat neabătut România socialistă, 
în acest sens se înscriu acum și pro
punerile judicioase prezentate la 
O.N.U.

Pornind de la realitatea că cea 
mai gravă amenințare pentru pre
zentul și viitorul întregii umanități 
o constituie existența armelor nu
cleare. România consideră,' în pri
mul rîrid, că actuala sesiune spe

cială a O.N.U. trebuie sa convină 
acțiunile necesare pentru impulsio
narea negocierilor privind dezar
marea nucleară, eliminarea completă 
din arsenalele statelor a acestor 
arme. Desigur, in această privință 
s-au înregistrat unele evoluții po
zitive, cum a fost încheierea’ și re
centa ratificare de către S.U.A. și 
Uniunea Sovietică a tratatului pri
vind rachetele cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune. Salutind acest a- 
cord, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta zilele trecute că aceasta repre
zintă, fără îndoială, un pas pozitiv, 
un început — e adevărat, modest — 
și totuși de mare importanță în di
recția lichidării armelor nucleare. 
Este vorba însă doar de un prim 
pas. Prin reducerile preconizate ur
mează a fi lichidate numai un nu
măr infim de rachete. în arsenalele 
statelor rămînînd in continuare u- 
riașe cantități de armament nu
clear,. capabile. să distrugă de mai 
multe ori întreaga omenire. Valoa
rea reală a acordului încheiat Ur
mează de aceea a fi pusă in evi
dență numai in măsura în care el va 
fi urmat de noi acorduri. De aceea, 
țara noastră are in vedere ca Adu
narea Generală a O.N.U. să adre
seze U.R.S.S. și S.U.A. chemarea 
de a încheia cit mai curînd posibil, 
în cursul acestui an, tratatul

CHEMAREA ROMÂNIEI SOCIALISTE: 
„DEZARMARE PRIN FAPTE"

privind reducerea cu 50 la sută a 
armelor lor nucleare strategice. A- 
semenea măsură ar deschide calea 
unor înțelegeri corespunzătoare in 
vederea eliminării totale, piuă in 
anul 2000. a armelor nucleare. Tot
odată, țara noastră propune elabo
rarea unui program de dezarmare 
nucleară pe etape, cu termene clar 
stabilite ; . măsuri . de neproliferaițe 
nucleară,; retragerea armelor nu
cleare în limitele frontierelor națio
nale oprirea perfecționării arme
lor nucleare ; încetarea producției de 
materiale fisionabile și a mijloace
lor de transportare la țintă ; spriji
nul O.N.U. pentru crearea de zone 
denuclearizate etc.

în propunerile prezentate, Româ
nia pornește de la necesitatea ca 
Ia ‘ negocierile de dezarmare, la ela
borarea programului complex de 
dezarmare să participe — alături de 
puterile nucleare — toate statele 
lumii, care sint vital interesate in 
înlăturarea primejdiei nucleare.

Evidențiind și cu acest prilej' pe
ricolul pe care-1 reprezintă extinde
rea cursei înarmărilor in spațiul cos
mic, propunerile prezentate de țara 
noastră preconizează un șir de ma
suri de natură să conducă la reriun- 
țarea la militarizarea Cosmosului, 
pentru ca acesta să fie folosit în 
scopuri exclusiv pașnice, în folosul 
întregii omeniri. Totodată. România 
a supus atenției o serie de acțiuni 
pentru interzicerea totală, a armelor 
chimice și eliminarea acestora din 
arsenalelestatelor.

Alături de armele nucleare, care 
reprezintă' cea mai mare amenințare 
la adresa umanității, armele con
venționale reprezintă un motiv de 
legitimă preocupare. Pe de o parte, 
datorită perfecționării continue a 
forței lor distructive, care le apro
pie de cele nucleare, iar, pe de altă 
parte, datorită consecințelor profund 
dăunătoare ale supradimensionării 
bugetelor militare pe care o implică 
dezvoltarea lor . continuă, deturnind 
de la rosturile firești, economico- 
sociale, uriașe resurse materiale. în 
lumina acestei realități, programul 
■complex de dezarmare fundamentat 
de președintele țării și supus aten
ției sesiunii speciale a O.N.U. pre
vede trecerea la reducerea anuală a 
cheltuielilor militare de către toate 
țările, astfel incit pînă în anul 2000 
ele să scadă cu cel puțin 50 la sută 
față de nivelul actual. Avînd în ve
dere că peste 80 la sută din chel
tuielile militare și din armamentele 
mondiale aparțin statelor membre 
ale celor două alianțe — N.A.T.O. 
și Tratatul de la Varșovia — Româ

nia consideră că adoptarea unor 
măsuri efective ele dezarmare con
vențională de către aceste state' ar 
avea o importanță capitală pentru 
reducerea cursei înarmărilor in ge
neral. in acest sens,' in propunerile 
prezentate, pe lingă alte măsuri, se 
preconizează ca statele respective 
să angajeze pînă la sfirșitul acestui 
an negocieri, cu participarea tuturor 
Statelor europene, care să ducă la 
reducerea, substanțială, cu cel puțin 
20 la sută pînă în anul 1990, cu 
30—35 la sută pină în anul 1995 
și cu 50 la sută piuă la sfirșitul se
colului, a armamentelor convențio
nale și efectivelor militare.

De o mare importanță pentru eli
minarea- surselor de încordare, ca 
și pentru reducerea pericolului de 
confruntare militară este, în con
cepția țării, noastre, a președintelui 
ci, adoptarea unor măsuri de în
credere și securitate în Europa. De 
la .tribuna r O.N.U., țara noastră pro
pune, între altele; limitarea forțelor 
armate participante lâ manevre, 
renunțarea la asemenea acțiuni 
in apropierea frontierelor altor 
state și crearea de-a lungul fron
tierelor dintre țările membre ale
N. A.T.O. și ale Tratatului de.la Var- 
șov'a a unui culoar liber de arme 
nucleare și chimice și de alte arme 
de distrugere in masă. revizuirea

doctrinelor mili
tare ale state
lor etc. Se au în 
vedere totodată o 
serie de măsuri 
vlzînd organi
zarea. prin inter
mediul O.N.U.. a 
unui control strict 
și eficace asupra 

îndeplinirii obligațiilor asumate de 
state in domeniul dezarmării.

. în spiritul politicii sale umaniste 
vizînd folosirea sumelor devenite 
disponibile in scopul lichidării sub
dezvoltării, România, propune crea
rea, sub egida O.N.U.. a unui fond 
internațional de dezvoltare, realizat 
din resursele eliberate ca urmare a 
ieducerii înarmărilor, în- sprijinul 
progresului economic și" Social in 
special al țărilor în curs de dezvol
tare. ■ ■ - ■ ;

Programul de propuneri prezen
tate de România are ca o componen
tă esențială creșterea rolului O.N.U. 
in procesul dezarmării, organizația 
mondială oferind Cadrul de partici
pare activă a tuturor statelor la în
făptuirea dezideratului istoric al 
făuririi unei lumi a păcii, fără arme 
și l’ără războaie. Intre măsurile pre
conizate in acest sens se detașează 
prin semnificația ei de cea mai mare 
actualitate propunerea ca O.N.U. să 
lntMCic chemarea „Dezarmare prin 
fapte1', astfel ca, dînd curs " acestui 
apel, statele, să inițieze acțiuni, uni
lateral și pe bază de exfeinplu 1 re
ciproc, de înghețare și reducere a 
armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare. într-adevăr, a so
sit momentul faptelor ! Ele sint sin
gurele - ce pot eomensura valoarea 
declarațiilor de intenții. în ceea ce 
o privește, România, cea care pro
pune o asemenea acțiune la scară 
planetară, a dat un exemplu con
cret în acest sens prin hotărîrea a- 
doptată in urmă cu doi ani, prin- 
tr-un referendum național, de a re
duce cu 5 la sută efectivele, arma
mentele și cheltuielile sale militare.

Șit în sfîrșit, considerentele și 
propunerile României, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu prezentate 
celei de-a treia sesiuni speciale a
O. N.U. evidențiază din nou. cu pu
tere. rolul decisiv al popoarelor, și. 
in acest cadru, al oamenilor de ști
ință, care, prin Vocația lojțț’au o- 
bligația morală de a acțiofta pentru 
oprirea cursei înarmărilor^ pentru a 
pune marile- cuceriri ale științei și 
tehnologiei acestui sfîrșit de mileniu 
in folosul vieții, al progresului în
tregii umanități. Ele, popoarele, sint 
în măsură să determine oprirea 
cursului vieții internaționale spre 
confruntare, trecerea la . dezarmare, 
la „dezarmarea prin fapte", pen
tru ca omenirea să pășească în anul 
2900 eliberată de spectrul distru
gerii nucleare, să-și poată clădi un 
viitor pe măsura aspirațiilor geniu
lui uman.

Dumitru ȚINU

FINLANDA

Expoziție omagială dedicată 
personalității președintelui României

HELSINKI 6 (Agerpres). — La 
institutul de pregătire a cadrelor 
al Federației sindicatelor finlandeze 
din construcții a avut loc vernisa
jul expoziției de fotografii „Oma
giu”.

Expoziția înfățișează amplu lupta 
revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, activitatea sa 
neobosită pentru dezvoltarea eco
nomico-socială a patriei, epoca de 
profunde înnoiri și prefaceri des
chisă de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. In alocuțiunea inaugurală,

Să se pună capăt experiențelor cu arme nucleare!
Declarația comună a țărilor
ATENA 6 (Agerpres). — Intr-o 

declarație comună, țările membre 
ale „Grupului celor șase" cer S.U.A. 
și U.R.S.S. să pună capăt experien
țelor cu arme nucleare. „Orice acord 
care îngăduie efectuarea in conti
nuare a experiențelor nucleare este 
inacceptabil", se spune in document. 
De asemenea, „cei șase" exprimă 
speranța realizării in curind a unui

Sint necesare noi inițiative, noi acorduri pentru 
reducerea armamentelor strategice

BONN 6 (Agerpres). — Intr-un in
terviu acordat publicației „Welt am 
Sonntag", cancelarul R.F.G., Helmut 
Kohl, a subliniat faptul că Tratatul 
sovieto-american privind elimina
rea rachetelor cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune trebuie să fie ur
mat de noi inițiative in domeniul 
dezarmării, o deosebită importanță 
avînd realizarea cit mai curind po
sibil a unui acord privind reducerea

Filipinele — zonă denuclearizată
Implicațiile proiectului de lege aprobat de senat

MANILA 6 (Agerpres). — Luni, 
senului l’ilipinez a aprobat în a treia 
lectură proiectul de lege prin care 
pe teritoriul Filipinelor se interzic 
producerea, achiziționarea, experi
mentarea, folosirea, amplasarea și

Oamenii de știință iau parte activă 
la mișcarea mondială pentru pace 

Lucrările Congresului organizației „Medicii lumii 
pentru preintimpinarea unui război nuclear"

OTTAWA. 6 (Agerpres). — în lo
calitatea canadiană Montreal s-au 
desfășurat, timp de trei zile, lucră
rile celu-i de-al 8-lea .Congres al 
organizației „Medicii lumii pentru 
prcîntîhlpinarea unui război nuclear" 
(L^.P,N.W,),. la care au luat p^rte 
circa 2 006 de delegați și invitați, 
reprezentînd peste 200 000 de cadre 
medicale din diferite țări ale lumii, 
într-o declarație adoptată la înche
ierea reuniunii se relevă necesitatea 
asigurării continuității procesului de 
dezarmare inițiat prin eliminarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune. 
Opinia publică mondială este che
mată să sprijine campania „CEASE
FIRE ’88", a! cărei obiectiv este în
cetarea tuturor experiențelor cu 
arme nucleare.

Lui nd cuvintul în cadrul congresu
lui; ministrul sănătății al U.R.S.S.. 
Evgheni Ceazov. s-a referit pe larg 
la povara grea pe care o repre
zintă cursa înarmărilor pentru toate 
popoarele lumii, la fondurile și re
sursele uriașe irosite in scopuri dis
tructive, sustrase în acest mod de la 
destinația lor firească, aceea a re
zolvării unor probleme social-econo- 
mice presante, inclusiv a amelioră

încetarea cursei înarmărilor — premisă 
a menținerii echilibrului ecologic al Terrei

HELSINKI (Agerpres). — înceta
rea cursei înarmărilor și sporirea în
crederii între state constituie premi
sele de bază ale soluționării cu suc
ces a problemelor legate de menți
nerea echilibrului ecologic al Terrei, 
se arată intr-un document al Consi
liului Mondial al Păcii, dat publi
cității la sediul din Helsinki, cu pri
lejul Zilei internaționale de pro
tecție a mediului, marcată la a 

Pekka Hynbnen, președintele Fede
rației sindicatelor din construcții, a 
scos in evidență personalitatea 
marcantă a t o v a r ă ș u l u i 
Nicolae Ceaușescu, rolul său deter
minant in elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe româ
nești, contribuția sa excepțională 
la dezvoltarea și modernizarea eco
nomiei, la înflorirea științei, învă
țământului și culturii în România.

In timpul festivității, și alți 
membri ai conducerii institutului 
și cursanți au adus un cald omagiu 
președintelui României.

membre ale „Grupului celor șase"
acord sovieto-american cu privire la 
reducerea cu 50 la sută a armelor 
strategice ofensive. Declarația — 
difuzată la Atena — a .fost semnată 
de președinții Argentinei.' Râul Al- 
fonsin, și- .Mexicului, ' Miguel de la 
Madrid, ■ premierii Indiei, Rajiv 
Gandhi, Greciei, Andreas Papandreu, 
Suediei, Ingvar Carlsson, și fostul 
președinte tanzănian, ițilius Nyerere.

cu 50 la 'sută a armamentelor stra
tegice ofensive. Totodată, el a apre
ciat că negocierile de la Geneva pri
vind interzicerea armelor chimice 
trebuie să se încheie cit mai curind 
posibil. Pe de altă parte, Helmut 
Kohl a opinat că se impun înlătura
rea dezechilibrelor in ce privește ar
mamentele convenționale in Europa 
și o reducere a rachetelor cu rază de 
acțiune sub 500 km.

depozitarea de arme nucleare. Pro
iectul de lege interzice, de asemenea, 
aeronavelor și navelor maritime cu 
arme nucleare la bord să pătrundă 
în spațiul maritim sau aerian al Fi
lipinelor.

rii serviciilor de ocrotire a sănătății. 
Vorbitorul a apreciat că „dezvolta
rea cooperării și întărirea încrederii 
între toate națiunile reprezintă o ce
rință a timpurilor actuale". El a re
levat că față de primul congres al 
medicilor pentru p^pyenirea răzbpiyr 
lui nuclear, desfășurat în urmă cu 
șapte ani, mișcarea pentru pace a 
specialiștilor în medicină și a oame
nilor de știință din alte domenii a 
crescut mereu în amploare, devenind 
o forță redutabilă în lupta pentru 
dezarmare, pentru eliminarea perico
lului atomic, pentru apărarea vieții 
pe planeta noastră.

BONN 6 (Agerpres). — Oameni de 
știință din diferite landuri din R.F. 
Germania au .luat parte la o mani
festație in fața depozitului de muni
ții al armatei S.U.A. din localitatea 
Fischbach (landul Renania-Palatinat), 
pronunțîndu-se pentru eliminarea to
tală a armelor chimice, informează 
agenția A.D.N. Demonstranții au 
adoptat un apel în care cer guver
nului S.U.A. să sisteze producția de 
noi arme chjmice. Acțiunea a avut 
loc la inițiativa organizației „Res
ponsabilitate pentru pace".

iunie. Numai într-un astfel de cli
mat internațional favorabil se poate 
extinde cooperarea pe plan mondial 
pentru apărarea mediului, se spune, 
de asemenea, în document. Consiliul 
își reafirmă, pe de altă parte, hotă
rîrea de a lua parte activă, alături 
de alte organizații neguvernamen
tale. la aplicarea de programe meni
te să ducă.la protejarea cadrului na
tural al planetei noastre.

Datoria externă - obstacol in calea creșterii 
economice a tarilor in curs de dezvoltare<

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 
— După cum se relevă într-un ra
port al Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru America Latină și Caraibi 
(C.E.P.A.L.), datoria globală a regiu
nii continuă să reprezinte un factor 
principal de limitare a dezvoltării 
economice la sud de Rio Grande. Do
cumentul, publicat la sediul din New 
York al Națiunilor Unite, estimează 
că datoria Americii Latine și a ță
rilor caraibiene a ajuns la aproape 
410 miliarde de dolari, față de 392,893 
miliarde dolari în 1986.

în ceea ce privește serviciul dato
riei, acesta continuă să fie princi
palul factor al transferului net de 
resurse din America Latină în străi
nătate. în 1987, acest transfer s-a ci
frat la 15,7 miliarde de dolari, iar ac
tualmente el continuă să absoarbă o 
proporție considerabilă din totalul 
exporturilor. între 1982 și 1987, re
giunea a transferat în străinătate re
surse în valoare de 145 miliarde de 
dolari, sumă echivalentă cu aproape 
o treime din datoria externă actuală.

MANILA 6 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul in cadrul unei reuniuni in
ternaționale ale cărei lucrări se desfă
șoară la Manila, ministrul filipinez 
de finanțe, Vincente Jayme, a arătat 
că în prezent datoriile externe ale 
țărilor în curs de dezvoltare sint cu

Rezultatele primului tur de scrutin al alegerilor 
parlamentare din Franța

PARIS 6 (Agerpres). — Ministerul 
de Interne al Franței a anunțat re
zultatele definitive ale primului tur 
de scrutin al alegerilor anticipate 
pentru Adunarea Națională, care a 
avut loc la 5 iunie. Candidați! Parti
dului Socialist au obținut 34,76 la 
sută din voturi, cei ai Uniunii pen

Nicaragua își reafirmă hotărîrea de 
a continua procesul negocierilor

MANAGUA 6 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega, a reafirmat hotărîrea 
țării sale de a continua procesul de 
reglementare pe cale negociată a 
conflictului cu forțele „contras". El

R-S.A.: Grevă generală de protest 
împotriva regimului de apartheid

PRETORIA 6 (Agerpres). — La 
chemarea Conferinței Sindicatelor 
din Africa de Sud (COSATU) și a 
Consiliului Național al Sindicatelor 
din Africa de Sud (NACTU). zeci de 
mii de persoane au participat luni 
la o grevă generală de protest îm
potriva regimului de apartheid. Ac
țiunea s-a desfășurat. în cadrul unei 
campanii naționale împotriva apart- 
Ipudulul. La această caillpânie parti

IN LUMEA CAPITALULUI
Preocupări față de extinderea șomajului 

in rindul tineretului și femeilor
PARIS (Agerpres). — Pe ansam

blul statelor membre ale O.E.C.D., 
tinerii sub 25 de ani reprezintă circa 
40 la sută din totalul șomerilor. 
Practic, in aceste țări, fiecare al cin
cilea tinăr este în Căutarea unui loc 
de muncă. în legătură cu aceasta, un 
document al Biroului Internațional 
al Muncii (B.I.M.) subjinia că șo
majul în rindul tineretului a luat 
proporțiile unei adevărate calami
tăți în țările vest-europene, în pri
mul rind in Belgia, R.F.G., Franța și 
Olanda. Astfel, potrivit datelor exis
tente, în Belgia 32,8 la sută dintre 
șomeri sint tineri, în R.F.G. — 33 la 
sută, în Franța — 41,5 la sută.

BONN (Agerpres). — La sfirșitul 
lunii mai, în R.F.G. erau înregistrați 
oficial 2 149 000 șomeri, cu 50 000 mai 
mulți decît în aceeași lună a anului 
trecut, a anunțat Departamentul Fe
deral pentru Problemele Muncii. în
tr-un singur an, nivelul șomajului a 
crescut în R.F.G. de la 8,3 la 8,4 la 
sută din totalul populației active. Un 
mare număr dintre cei rămași fără 
lucru sint tineri.

BRUXELLES 6 (Agerpres). — 
Printre primele victime ale crizei 

40 la sută mai mari față de anul 
1982. Numeroase țări din lumea a 
treia, ale căror datorii externe ating 
niveluri ce depășesc capacitățile lor 
de plată, a afirmat ministrul fili
pinez, se apropie tot mai mult de un 
dezastru financiar.

în cadrul declarației finale, parti
cipant» la reuniune au criticat ferm 
politica de protectionism comercial 
promovată de unele state industriali
zate și au subliniat necesitatea res
pingerii categorice â amestecului al
tor state în treburile interne ale na
țiunilor.

BUENOS AIRES 6 (Agerpres). — 
Ministrul de externe al Argentinei, 
Dante Caputo, a subliniat, intr-o 
declarație făcută la Buenos Aires, că 
situația creată de nivelul ridicat al 
datoriei externe a țării sale, ce 
depășește 57 miliarde dolari, este 
„extrem de complicată și dificilă" 
și limitează posibilitățile de a in- ’ 
vesti in direcția dezvoltării econo
mice naționale, relevă agenția EFE.

LONDRA 6 (Agerpres). — După 
cum se subliniază în Anuarul dat 
publicității la Londra de un institut 
internațional de cercetări, în perioa
da 1980—1986, numai sumele achitate 
în contul dobînzilor la datoria acu
mulată de țările africane au sporit 
de la 3 la 24 miliarde de dolari.

tru Republică — 19,18 la sută, ai 
Uniunii pentru Democrația France
ză — 18,49 la sută, ai Partidului Co
munist — 11,32 la sută. în confor
mitate cu legislația electorală fran
ceză. la 12 iunie va avea loc cel 
de-al doilea tur de scrutin, care va 
definitiva configurația noii Adunări 
Naționale.

s-a pronunțat pentru grăbirea nego
cierilor cu reprezentanții acestora în 
vederea încheierii unui acord de În
cetare definitivă a focului — trans
mite agenția Prensa Latina.

cipă nu numai uniunile sindicale, 
dar si organizații religioase, de fe
mei. de tineret. Ea se desfășoară sub 
lozincile eliberării deținutilor poli
tici. ridicării interdicțiilor asupra 
organizațiilor democratice si încetă
rii urmăririi oponenților apartheidu
lui. Unul din obiectivele campaniei 
este împiedicarea. adoptării de către 
regimul de apartheid a legii prin care 
se îngrădește drastic activitatea sin
dicatelor.

economice în Occident sint femeile. 
Constatarea se desprinde din docu
mentele statistice elaborate de ex
pert» Pieței comune, date publicită
ții la Bruxelles. Acestea atestă că, 
în ultimul deceniu, in țările membre 
ale C.E.E. șomajul în rindul femei
lor a crescut de opt ori. Dacă in 
1983 ponderea femeilor fără lucru 
în țările Pieței comune era de 11,3 
la sută, in 1984 rata șomajului în 
rindul femeilor s-a majorat cu 15 la 
sută, o creștere ce s-a accentuat in 
anii următori.

PARIS 6 (Agerpres). — în Franța 
șomajul este considerat o problemă 
socială de cea mai înaltă gravitate, 
mareînd, potrivit unui studiu al In
stitutului național de statistică și 
cercetări economice, o creștere de 
la 3,7 la sută în 1975 la 10,7 la sută 
în 1987. Referindu-se la o prognoză 
elaborată de O.E.C.D., cotidianul 
„L’Humanite" menționează că „per
spectivele pentru locurile de muncă 
sint, din toate punctele de vedere, 
„catastrofale". Se estimează că, la 
sfirșitul primului semestru al anului 
în curs, rata șomajului in Franța ar 
putea atinge 11,5 la sută.

ORIENTUL MIJLOCIU
• in preajma reuniunii arabe la nivel înalt • Turneul secre
tarului de stat al S.U.A. • întrevederi ale președintelui 

Comitetului Executiv al O.E.P.
RIAD 6 (Agerpres). — La Jeddah 

s-au încheiat lucrările reuniunii mi
niștrilor de externe ai statelor mem
bre ale Consiliului de Cooperare al 
Golfului consacrată elaborării -unei 
poziții comune in vederea reuniunii 
arabe la nivel înalt de la Alger. In 
comunicatul dat publicității de agen
ția QNA se subliniază necesitatea a- 
plicării imediate a rezoluției 598 a 
Consiliului de Securitate pentru a se 
pune capăt războiului iraniano-ira- 
kian. conflict care periclitează se
rios pacea in regiune. Participan
ts șirau exprimat solidaritatea cu 
populația palestiniană din teritoriile 
arabe ocupate și s-au pronunțat 
pentru intensificarea unității arabe.

DAMASC 6 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, l-a 
primit luni pe secretarul de stat al 
S.U.A.. George Shultz, aflat la Da
masc în cadrul turneului său în mai 
multe țări din, regiune. în timpul 
întrevederii au foșt abordate dife
rite aspecte ale situației din Orientul 
Mijlociu.

Pe calea normalizării relațiilor dintre 
Etiopia și Somalia

MOGADISCIO 6 (Agerpres). — 
Ministrul de externe al Etiopiei, 
Berhanu Bayih, a întreprins o vizită 
Ia1 Mogadiscio. El a inrriînat pre
ședintelui Somaliei, Mohamed Siad 
Barre, un mesaj din partea șefului 
statului etiopian în legătură cu pro

ALGER 6 (Agerpres). — Yasser 
Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al O.E.P.. a avut, la Alger, 
o întrevedere cu Iuli Voronțov, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe al U.R.S.S., aflat intr-o 
vizită in capitala algeriană. Au fost 
examinate probleme legate de organi
zarea unei conferințe internaționale 
cu privire la reglementarea pe cale 
politică a situației din Orientul Mij
lociu.

în teritoriile arabe ocupate de 
Israel în iunie 1967 au avut loc noi 
acțiuni de protest la care au parti
cipat mai multe mii de persoane 
aparținînd populației palestiniene. 
Drapelul palestinian, a fost . arborat 
în orașe, in sate, in taberele 
de rel'ugiați palestinieni din Cisior
dania și Gaza. Participant» la 
demonstrații au scandat lozinci în 
sprijinul O.E.P., au cerut respecta
rea drepturilor lor legitime. Forțele 
israeliene au intervenit pentru a 
dispersa pe demonstranți. A conti
nuat, de asemenea, greva generală 
de protest a populației palestiniene.

cesul de normalizare a raporturilor 
dintre cele două țări. într-o decla
rație făcută după revenirea la Addîs 
Abeba, Berhanu Bayih a apreciat că 
vizita s-a încheiat cu rezultate pozi
tive.

Mijloacele financiare 
si materiale afectate
J

înarmărilor să fie utilizate 
in scopul dezvoltării

NAIROBI 6 (Agerpres). — în în
treaga lume, aproximativ 800 de mi
lioane de persoane suferă de sub
nutriție, .. în vreme, ce mijloace fi
nanciare uriașe sint. destinate con
tinuării cursei înarmărilor, a decla
rat la Nairobi Robert Ouko, minis
trul de externe .și. cooperării eco
nomice internaționale al Kenyei. Ță
rile,în curs de dezvoltare — a sub
liniat el — apreciază că între pro
blemele dezarmării și cele ale dez
voltării există o .ștrînsă dependență 
și’ per in mod insistent, ca mijloa
cele financiar?) și. materiale afectate 
cursei înarmărilor să fie utilizate în 
scopul dezvoltării. Realizarea aces
tui deziderat Vg contribui, fără în
doială. la .lichidarea stării seculare 
de înapoiere a țărilor „lumii a treia", 
la ridicarea nivelului de viață al 
popoarelor. din întreaga lume.

Cheltuielile niilitare agravează și 
mai mult problema' datoriilor exter
ne ale Statelor in curs de dezvol
tare. — a subliniat ministrul kenyan. 
Continentul african nu va putea so
luționa' niciodată dificultățile econo
mice cțl. care este confruntat, dacă 

' va . continua să irosească importante 
fnijloace financiare pentru înarmare.

PRIMIRE. Președintele R.P. Chi
neze. Yang Shangkun, l-a primit 
pe Zbigniew Messner, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Po
lone. cu care a discutat aspecte ale 
relațiilor bilaterale și problemele 
actuale ale vieții internaționale.

LA GENEVA s-au deschis lucră
rile Comisiei speciale de control, 
instituită pe baza Tratatului sovie
to-american referitor la lichidarea 
rachetelor cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune. Urmează să fie 
discutate probleme legate de mo
dul de îndeplinire a tratatului.

CENTRU DE STUDII PENTRU 
PACE. Partidul Ecologist din R.F. 
Germania a cerut guvernului de la 
Bonn să sprijine construirea. în lo
calitatea spaniolă Guernica, a unui 
centru de studii pentru pace. De
putata Petra Kelly, membră a 
Bundestagului vest-german. a de
clarat că, pe lingă valoarea simbo
lică, o astfel de acțiune ar consti
tui un nou semnal de alarmă față 
de continuarea cursei înarmărilor, 
un îndemn la dezarmare, la apă
rarea păcii. Tragedia orașului 
Guernica din Țara Bascilor, bom
bardat în mod barbar de aviația 
hitleristă în 1937. a fost imortelU 
zată, după cum se știe. într-o ce
lebră pînză a pictorului spaniol 
Pablo Picasso.L

GENTIILE DE PRESA
De scurt

DECLARAȚIE. Comitetul pregă
titor din Nordul Coreei pentru 
Conferința comună Nord-Sud a dat 
publicității, la 6 iunie, o declarație, 
în care se exprimă sprijinul deplin 
fată de propunerea privind convo
carea neintîrziată a unei confe
rințe comune a Nordului și Sudu
lui Coreei, cu participarea unor re
prezentanți ai guvernelor, partide
lor politice, diferitelor organizații 
de masă și ai tuturor păturilor 
populației, care să discute deschis 
și realist problemele 
reunificarea patriei.
cînd dorința întregii națiuni co
reene de a realiza reunificarea pa
triei se manifestă mai puternic ca 
orieînd. este necesară participarea 
la negocieri a unui cerc larg de re
prezentanți. în felul acesta se va 
evita repetarea dialogului infruc- 
tuos din trecut.

legate de 
în prezent.

DISCURS. într-un discurs rostit 
cu prilejul Zilei eliberării — săr
bătoarea națională — președintele 
Republicii Seychelles. France Al
bert Rene, a subliniat necesitatea 
ca toate țările să depună eforturi 
sporite pentru asigurarea păcii în 
lume, pentru înlăturarea inechită
ților existente în relațiile dintre 
state. Președintele a arătat, pe de 
altă parte, că în lume nu se poate 
vorbi de o pace adevărată atit 
timp cit unele țări continuă să ex

ploateze bogățiile naturale si mina 
de lucru din alte state, atît timp 
cit milioane de oameni ai Terrei 
suferă de foame.

MANEVRE MILITARE. Pe teri
toriul R. F. Germania și al altor 
state vest-europene au început ma
nevrele aeriene ale N.A.T.O. denu
mite codificat „Central Enterprise". 
La aceste exerciții militare, care 
se vor încheia la 10 iunie, participă 
unități ale forțelor aeriene ale 
S.U.A., Canadei, Marii Britanii, 
Belgiei, Olandei, R.F.G. și invitați 
ai forțelor aeriene franceze.

orbitale „Mir" 
combustibil. 
Luni, la o 
de dirijare 
în functiu- 
navei nen-

NAVA AUTOMATA DE TRANS
PORT „PROGRESS-36", care a adus 
stației științifice 
diverse materiale si 
și-a încheiat misiunea, 
coțnandă de la centrul 
a zborului, a fost pusă 
ne instalația motoare a 
tru a o înscrie pe o traiectorie de 
coborîre. Pătrunzînd în straturile 
dense ale atmosferei terestre, 
„Progress-36" s-a dezintegrat. în- 
cetîndu-șî astfel existenta. Pe de 
altă parte, agenția T.A.S.S. anun
ță că cei doi cosmonaut! sovietici, 
Vladimir Titov și Musa Manarov, 
îsi continuă activitatea la bordul 
stației orbitale „Mir". Starea să
nătății lor este bună.

în gara 
orașului 
vagoane

ACCIDENT. La 4 iunie, 
Ărzamas, în apropierea 
Gorki, au explodat trei 
pline cu explozibili industriali. în 
urma accidentului 68 de persoane 
și-au pierdut viața, iar 230 au fost 
spitalizate. Au fost distruse 150 de 
case și avariate alte 250, 600 de fa

milii rămînînd fără locuințe. Au 
fost luate măsuri pentru ajutorarea 
sinistraților. La fața locului acțio- i 
nează o comisie guvernamentală 
care cercetează cauzele exploziei și 1 
ia măsuri pentru lichidarea urmă
rilor ei, relatează agenția T.A.S.S. I

ANTIFUMAT. Camera Comune
lor a parlamentului canadian a 
aprobat recent două proiecte de 
lege prin care se interzice orice 
reclamă la țigări, iar tutunul este 
declarat un produs periculos care 
nu va putea fi folosit în instituțiile 
guvernamentale. Pentru a intra in 
vigoare, cele două norme legisla- , 
tive trebuie să fie aprobate de 
senat. Dar, după cum au declarat 
oficialități canadiene, atitudinea de 
condamnare a fumatului este pre
dominantă si în rindul membrilor 
camerei superioare a parlamen
tului.

ÎN EMISFERA SUDICA. Apro
ximativ 300 de persoane și-au pier
dut viața din cauza frigului care 
s-a abătut în ultimele zile asupra 
statului Rio Grande do Sul din su
dul Braziliei. Prima zăpadă căzută 
aici anul acesta si scăderea tem
peraturii sub zero grade au dus la 
contractarea de către numeroase 
persoane a unor maladii respira
torii.

O FURTUNA DE O VIOLENȚA 
DEOSEBITA produsă brusc în zona 
portului mexican Matamoros, de la 

Oceanul Pacific, a provocat moartea a 
trei persoane și pagube materiale 
estimate la 858 000 dolari. Numeroși 
pescari surprinși în larg sint dați 
dispăruți de autoritățile navale 
locale.
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