
PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, >
Președintele Congresului Mondial EvreiescPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit. luni, pe Edgar Bronfman, președintele Congresului Mondial E- vreiesc. întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LVII Nr. 14 263 Marți 28 iunie 1988 6 PAGINI - 50 BANI

Membri ai conducerii firmei „Nur-Touristik“ 
din R. F. GermaniaTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, luni, pe Wolfgang Beeser, director general, și pe Her- bert Roncevic, director comercial al firmei „Nur-Touristik" din Republica Federală Germania, firmă care co laborează cu Întreprinderi de turism din România de 25 de ani.La primire a participat Ion Stâ- nescu, ministrul turismului.

IN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE LA ȘEDINȚA SUB SEMNUL PUTERNICEI UNITĂȚI IN IURUL PARTIDULUI, AL PROFUNDEI
COMITETULUI POLITIC EXECUTIV Al C.C. AL P.C.R.

In sectorul energetic—activitate
bine organizată, producție la nivelul planului!La recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. s-a criticat cu fermitate că se manifestă în continuare lipsuri serioase, o gravă indisciplină. încălcarea normelor și măsurilor stabilite în domeniul producției și al consumului de energie electrică. Iată de ce se impune ca de la producător la consumator să se manifeste o înaltă răspundere pentru asigurarea și economisirea severă a energiei, acțiuni care capătă un caracter prioritar și necesită o amplă participare, o mobilizare exemplară. Prin prisma acestor exigențe, o cerință de prim ordin este ca toate centralele electrice să funcționeze la întreaga capacitate planificată.Intre problemele de care depinde înfăptuirea acestui deziderat, în prim-plan se află realizarea exemplară a programelor de reparații și modernizări ale instalațiilor din centralele electrice. Este o acțiune care antrenează, deopotrivă, furnizorii de utilaje și echipamente, 'Ki- crătorii din unitățile specializate, de reparații, precum și energeticienii din termocentrale și hidrocentrale. Practic, potrivit programelor întocmite, lunile iunie, iulie, august și septembrie sint hotărîtoare pentru activitatea de reparații, în această perioadă urmind să se realizeze un mare volum de lucrări. Deci, in toate centralele electrice munca trebuie astfel organizată incît lucrările de reparații să fie Intensificate la maximum. iar grupurile energetice să fie repuse în funcțiune Ia termenele stabilite.în scopul creșterii puterii efectiv utilizabile a centralelor electrice, pe baza normativelor în vigoare și a constatărilor tehnice, s-a întocmit un program de reparații ale agregatelor și echipamentelor energetice care totalizează o putere medie zilnică de peste 2 400 MW. Este vorba de un volum important de lucrări și de un -efort financiar apreciabil, care trebuie să se regăsească in asigurarea celor mai bune condiții de funcționare a sistemului energetic național, să dea garanția realizării producției de energie electrică și termică planificate.Care este stadiul îndeplinirii acestui program ?Datele furnizate de Centrala industrială de producere a energiei electrice și termice pun în evidență faptul că la toate categoriile de unități energetice se înregistrează întirzieri, mai mari sau mai mici. Planul de reparații, pină la această dată, nu a fost îndeplinit decit in propor

ție de 83,7 la sută. Cele mai mari restanțe se înregistrează în centralele pe bază de cărbune, în care planul de reparații a fost realizat in proporție de numai 75 la sută. Fapt cu atît mai surprinzător cu cit practica anilor precedenți a demonstrat că tocmai în aceste centrale se ridică cele mai mari probleme, apar cel mai des opriri accidentale, cu efect direct asupra nivelului producției de energie electrică. Desigur că, alături de aspectele specifice de la o centrală la alta, analiza întreprinsă scoate în evidență o serie de cauze de importanță mai deosebită.O primă cauză se referă la nereali- zarea puterii planificate in unele centrale, care în această perioadă trebuie să funcționeze din plin. Este știut că pentru satisfacerea consumului de energie pe fiecare decadă și lună se întocmesc grafice de puteri ce trebuie realizate de către fiecare centrală electrică. Dacă, în general, termocentralele pe hidrocarburi se încadrează în nivelurile planificate, nu același lucru se întîmplă cu cele pe bază de cărbune. O Serie de centrale — Turceni, Drobeta-Turnu Severin, Giurgiu ș.a. — funcționează la capacitate redusă, Înregistrează o inconstanță permanentă in exploatarea grupurilor. Acest fapt determină serioase neajunsuri, iar pentru echilibrarea balanței energetice trebuie menținute in funcțiune agregate care sint planificate să intre în reparații. Concret,, ne referim la grupuri energetice de 330. 210 și 100 MW de la termocentralele Ișalnița, Rovinari, Mintia și îernut. Astfel, prin exploatarea lor in continuare, la utilajele și agregatele respective se accentuează uzura, apar probleme care țin de siguranța în funcționare, ceea ce în cele din urmă va influența negativ nivelul de putere pe ansamblul sis

temului energetic. Iar cînd aceste echipamente vor fi oprite, reparația va dura mai mult, va fi mai complexă și costisitoare,; ceea ce se va răsfringe negativ atit asupra producției de energie electrică, cit și asupra eficienței economice în acest sector de activitate.O a doua cauză a întîrzierilor înregistrate vizează modul în care s-a asigurat pregătirea tehnico-materială și organizatorică a reparațiilor. Firesc este ca din timp, printr-o analiză minuțioasă, care să aibă în vedere starea tehnică a fiecărui agregat energetic, să se stabilească necesarul de materiale, forță de muncă, să se întocmească grafice de lucru detaliate pină la nivelul de operații. Deci, pe această bază, se pot asigura o pregătire și organizare judicioase ale lucrărilor, ceea ce permite ca durata reparațiilor să fie substanțial redusă. Iată însă că o serie de reparații au fost amînate, iar la altele s-a prelungit durata de execuție a lucrărilor, ceea ce creează serioase perturbații in funcționarea sistemului energetic. De neînțeles este faptul că pentru o serie de agregate aflate în reparație nu este asigurată integral furnitura necesară. Mari restanțe în livrări înregistrează îndeosebi întreprinderea „Vulcan", întreprinderea de mașini grele București, întreprinderea de țevi din Roman și „Republica" din București.Datorită nesosirii la termen și în totalitate a echipamentelor și materialelor care sînt necesare efectuării reparațiilor, perioade indelun- gate lucrările stagnează, timp in care importante capacități energetice sînt indisponibile. Iar aceasta deoarece o serie de grafice întocmite și însușite de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini nu sint respectate,, ceea ce, pe de o parte, pune in cauză seriozitatea cu care sint întocmite aceste' grăîîce, iar, pe de altă parte, scoate în evidență lipsa de răspundere manifestată de factorii de resort din ministerul amintit și din centralele industriale și unitățile din subordine, care aveau obligația de a urmări modul in care se îndeplinesc sarcinile prevăzute. O
(Continuare în pag. a V-a)

La Șimleu Silvaniei se fabrica, azi, mobilâ in condiții tehnice și calitative dintre cele mai moderneFoto : E. Dichise&nu
LA PRIMIREA IN RINDURILE MEMBRILOR DE PARTID

Faptele - măsura încrederii 
comuniștilor...Și-a petrecut multi ani din viață la gura cuptoarelor. Aici unde, para- frazindu-1 pe înțelept, „aurul se încearcă prin foc. iar omul prin... muncă", la dogoarea flăcărilor. în lungul tuturor anotimpurilor.Și totuși, maistrul Titi Caraghin, de la întreprinderea Laminorul de tablă din Galați, din cei treizeci și cinci de ani trăițl la... incandescența metalului, decupează măi întii și întii un moment : îmblinzirea focului și a cilindrilor. Supunerea lor. Sigur că, exprimat în alte cuvinte, asta înseamnă meserie. Și mai mult : lmplîntarea rădăcinilor in uzină. Dragostea de muncă. Felul de a fi, de a gindi. de a acționa al clasei muncitoare.— îmi spunea cuptorarul Ion Tu- naru : „Caraghine, stăpînește focul din ochi și urcă-ți cursul demnității prin muncă". Adăuga laminoristul- șef Mitică Banu. cu care am lucrat ..la clește" : „Presiunea cilindrilor s-o cunoști după auz. iar asupra omului să te pronunți numai după ce ai împărțit cu el, aici, la laminoare, kilograme de sudoare".— Vrednici meșteri ați avut !— Mai mult decit meșteri. M-au pus la fel de fel de'încercări și, cind le-am solicitat recomandări pentru primirea in partid, mi-au spus simplu : „Da. te recomandăm. Corespunzi". Cită sudoare am vărsat însă pină aici, acolo, lingă cilindri, umăr 

la umăr cu ei, numai eu știu...„Aurul se Încearcă prin foc", iar... viitorul comunist, prin muncă. Prin atitudini și convingeri. Certificatele

lui nu pot fi altele decît acelea care depun mărturie despre faptele lui. Despre cit de limpede gindește. Despre cinstea lui — sigiliul unei vieți trăite exemplar.Numai îndeplinind astfel de condiții, . peste tot, este posibil să se asigure calitatea primirii in partid asupra căreia a stăruit din nou secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in expunerea la Consfătuirea de lucru cu activul și cadrele de bază din domeniile activității organizatorice, ideologice și politico-educative : „Să facem astfel incit calitatea și înaltul titlu de membru al Partidului Comunist Român să reprezinte întotdeauna o mindrie, un simbol al dreptății, al luptei pentru progres, pentru socialism, pentru interesele întregii națiuni".Investigațiile întreprinse, în a- ceastă ordine de idei, în organizațiile de partid din amintita uzină gălățeană oferă multiple argumente privind răspunderea cu care se acționează pentru creșterea calitativă a rindurilor partidului. Dar să revenim la dialogul cu maistrul lami- norist :— Dumneavoastră, tovarășe Caraghin, ați trecut prin încercări și pe alții, să vedeți dacă... corespund ?— Momente de încercări trăim aici, necontenit. Nu mai departe în schimbul de noapte, în care am fost, am executat o comandă de laminate destinată ferodourilor pentru autoturismul românesc. Controlul se face din milimetru în milimetru. Știți cine a fost vioara întii la laminare ? Radu

Sandu. Un om care a trecut încercările. A corespuns. Și, l-am recomandat. la timpul cuvenit, pentru primirea in partid.Viitorii muncitori se călesc Ia dogoarea flăcărilor din laminor. Viitorii comuniști trec și ei această probă de foc. plus călir.ea la înalta temperatură a performantei. Argumentează tinărul inginer Victor Dănilă :— Mi-am făcut proiectul de diplomă la secția inox. Tehnologii, utilaje modeme. Apoi, ca stagiar, am fost trecut la o secție și mai modernă. cu sarcina expresă : ...s-o modernizăm. Cind am ajuns cu bine la capătul misiunii, am fost primit în partid. „Tovarășul ihginer Dănilă e preocupat de introducerea noului" nu era doar o „formulă" oarecare în recomandările primite, ci exprima primii mei pași în uzină. Un moment cu adevărat de neuitat...— Ați dat multe recomandări celor care solicitau primirea în partid 7Neculai Cherecheș. căruia îi adresăm întrebarea. își șterge miinile cu un ghemotoc de stupă :— Numai acelora care, după judecata mea., își cîștigau acest drept.Ascultindu-1 pe Neculai Cherecheș lucrurile par foarte simple. Oare chiar așa să fie ? Vine in echipa lui un băiat cu „priză" la meserie. Punea mina pe manete și... parcă se născuse la pupitru. în cîteva luni concura cu așii. Cherecheș nu-1 scapă din priviri. încet, încet îl trage și la mai greu. Băiatul — la înălțime. Șeful de
(Continuare în pag. a V-a)
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România

De Consiliul oamenilor muncii români 
de naționalitate maghiară

I De Consiliul oamenilor muncii români 
de naționalitate germană

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Trăind sub impresia puternică a expunerii de la Consfătuirea de lucru cu activul și cadrele de bază din domeniile activității organizatorice, ideologice și politico-educative, însuflețiți de ideile și orientările formulate de dumneavoastră, participanții la plenara Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate maghiară, in atmosfera de puternică angajare patriotică, revoluționară, ce animă pe toți fiii scumpei noastre patrii în entuziasta lor activitate pentru transpunerea in viață a tezelor de inestimabilă valoare teoretică și practică cuprinse în magistrala Expunere la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie 1988, vă aduc, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. conducător încercat, revoluționar neînfricat și ginditor de excepțională cutezanță, personalitate proeminentă a lumii contemporane, de activitatea căruia se leagă toate cuceririle noastre de aproape un sfert de veac, un vibrant și fierbinte omagiu pentru tot ce ați făcut și faceți spre binele și fericirea întregului nostru popor, pentru înălțarea României pe culmile socialismului și comunismului.în deplină unitate de cuget și simțire cu toți cei ce prin munca lor făuresc viitorul strălucit al patriei noastre libere, independente și suverane, pe aceste istorice meleaguri românești, aducem aleasă cinstire tuturor Înfăptuirilor perioadei inaugurate de Congresul al IX-lea al partidului, care se evidențiază prin impunătoarea materializare a gindirii dumneavoastră revoluționare, puternic ancorată in realitățile românești și călăuzită neabătut de teoria revoluționară a clasei muncitoare, de materialismul dialectic și istoric, de socialismul științific, aplicate in mod creator la condițiile concrete aie țării noastre. Acești ani străbătuți cu pași fermi de către cele 23 de milioane de cetățeni ai patriei, urmindu-vă exemplul călăuzitor, ani ce au inălțat România spre culmi nebănuite ale Înfloririi materiale și spirituale, vor rămîne veșnic inscriși cu litere de aur în conștiința poporului in semn de cinstire a ceea ce cu îndreptățită mindrie numim Epoca Nicolae Ceaușescu.Cu alese sentimente de stimă și respect omagiem activitatea desfășurată de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și ilustru savant de largă recunoaștere internațională, activitate pusă in slujba elaborării și înfăptuirii tuturor planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei pe baza promovării celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în toate domeniile, pentru înflorirea continuă și afirmarea în lume a științei, invățămîntului și culturii românești. . , ...Mături de marile ctitorii ale acestei glorioase epoci, la zidirea carora toată suflarea de la Dunăre și Carpați. de la Mare la Apuseni, spune Prezent !“, se făurește omul nou. pătruns de spirit revoluționar, de patriotism fierbinte, de conștiința unității întregului popor și a efortului comun al tuturor celor ce alcătuiesc națiunea noastră socialista, pentru înflorirea patriei, pent.ru ridicarea ei pe culmile cele mai înalte ale civilizației socialiste.Aplicînd Consecvent teza dumneavoastră privind întregul proces revoluționar al dezvoltării societății, aflat în continuă evoluție și perfecționare, însăși activitatea ideologică și cultural-educativă se implica mai profund in amplul sistem al formării conștiinței revoluționare a maselor, pentru formarea unor oameni stăpini pe cele mai noi cuceriri ale științei, pe cele mai înaintate cunoștințe din toate domeniile, oameni cu larg orizont cultural, capabili a sesiza direcțiile și cerințele dezvoltăm economico- sociale, pentru a-și construi în mod conștient viitorul. In aceasta măreață activitate in care materia de modelat este conștiința tuturor tnlor patriei, egali in drepturi și îndatoriri, acționind ferm pentru constituirea unei societăți cu o unitate de monolit, vom recurge la izvoarele dătătoare de viață ale științei și progresului, nelăsind loc influențelor retrograde, naționalismului, șovinismului, rasismului sau altor tendințe reacționare. De asemenea, nu vom tolera amestecul in treburile noastre interne, respin- gind cu indignare orice încercare de a aduce prejudicii unității societății noastre socialiste.Sub semnul acestei unități sîntem prezenți — toate categoriile de oameni ai muncii —, in calitatea noastră de proprietari, producători și beneficiari, la soluționarea, la toate nivelurile, a problemelor care privesc mersul înainte al națiunii noastre socialiste. O facem cu toată răspunderea de cetățeni care și-au dobîndit dreptul de a participa nemijlocit la infăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la conducerea intregii societăți, în conformitate cu principiile sistemului unitar conceput de dumneavoastră, privind democrația muncitorească- revoluționară, parte integrantă a gîndirii social-politice pe care o promovați cu atita consecvență.Pătrunși de convingerea fermă că întreaga politică internă și externă 
a României servește binelui poporului, participanții la plenară își exprimă sentimentele de satisfacție și înaltă recunoștință pentru rezultatele politicii juste, profund științifice și umaniste promovate cu consecvență de către partidul și statul nostru, de dumneavoastră personal, de repartizare echilibrată a forțelor de producție și de continuare a vastei opere de sistematizare a teritoriului, ceea ce a dus și va duce la crearea unor condiții tot mai bune de muncă și viață în egală măsură pentru toți cetățenii României socialiste, la apropierea tot mai accentuată a satului de oraș, la înflorirea multilaterală și creșterea gradului de bunăstare, progres și civilizație a tuturor zonelor și localităților patriei. Noua majorare a retribuțiilor, ca și a pensiilor, măsuri adoptate in deplină concordanță cu hotăririle Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, pe baza indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, reprezintă1 o expresie elocventă a grijii permanente a partidului și statului nostru pentru creșterea bunăstării materiale șl spirituale a tuturor categoriilor de oameni al muncii, pentru aplicarea fermă a principiilor eticii și echității socialiste.Exprimîndu-ne profunda gratitudine pentru tot ceea ce s-a Înfăptuit și se înfăptuiește în patria noastră scumpă, sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, avînd în față pilduitoarea activitate revoluționară pe care o desfășurați, ne angajăm în mod solemn de a acționa cu înaltă răspundere comunistă, patriotică, neprecupețind nici un efort pentru înfăptuirea cu succes a obiectivelor stabilite de Congresul al XlII-lea și Conferința Națională ale partidului, conștienți că de munca fiecăruia dintre noi. de acțiunea unită a întregului popor depind progresul neîntrerupt și rapid al patriei, prosperitatea tuturor fiilor României.Cu profund devotament și înaltă prețuire față de gîndirea și lupta dumneavoastră, remarcabilă personalitate care întrunește cele mai înalte trăsături moral-politice de conducător comunist, vă urmăm exemplul luminos în deplină unitate în jurul partidului, acordînd o înaltă cinstire activității pe care de peste 55 de ani o desfășurați cu dăruire revoluționară, pentru țară și popor, și vă urăm multă sănătate și putere de muncă ?ientru a conduce pe mai departe partidul și statul, pentru a ridica paria noastră, Republica Socialistă România, pe cele mai înalte culmi de civilizație si progres.

Mult iubite și stimate tovarâșe Nicolae Ceaușescu,Plenara Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate germană a dezbătut, într-un spirit de înaltă exigență și răspundere comunistă, sarcinile ce ne revin in îndeplinirea exemplară a hotărîrilor Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, in vederea asigurării progresului, bunăstării și fericirii întregului popor, a înaintării neabătute pe calea luminoasă a socialismului și comunismului a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.Oamenii muncii români de naționalitate germană., Intr-o deplină unitate de gînd și simțire cu întreaga națiune, își însușesc întru totul bogatul conținut de idei al tezelor strălucit formulate în excepționala expunere din 29 aprilie, al orientărilor și indicațiilor cuprinse în magistrala expunere prezentată de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea de lucru cu activul și cadrele de bază din domeniile activității organizatorice, ideologice și politico-educative, elocvente mărturii ale gîndirii și practicii social-poli- tice originale, creatoare, documente programatice de inestimabilă valoare teoretică și practică pentru fundamentarea strategică și orientarea clară a căilor și metodelor de perfecționare continuă a organizării și -conducerii amplei și eroicei opere de edificare a socialismului și comunismului în România, cu poporul și pentru popor.Dăm glas și cu acest prilej sentimentelor de profund atașament față de cauza partidului nostru comunist, a națiunii române, și exprimăm deplina adeziune la întreaga politică internă și externă a României, inițiată și promovată cu neabătută consecvență revoluționară de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu al națiunii noastre, ctitor de geniu al României socialiste moderne, personalitate de frunte a lumii contemporane, marele Erou al păcii.Vă rugăm să ne îngăduiți să vă exprimăm din nou înalta mindrie patriotică, aleasa stimă și întreaga noastră recunoștință față de‘ dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, pentru politica științifică, clarvăzătoare și înțeleaptă pe care o promovați cu inegalabil devotament, față de mărețele înfăptuiri ale socialismului, îndeosebi după Congresul al IX-lea care a inaugurat in Istoria multimilenară b patriei „Epoca Nicolae Ceaușescu". ;;In numele oamenilor muncii român! de naționalitate germană, plenara dă o înaltă și unanimă apreciere contribuției dumneavoastră esențiale la fundamentarea științifică, realistă a tuturor programelor și planurilor de dezvoltare sociăl-economică multilaterală a țarii, rolului hotă- rîtor pe care îl aveți în perfecționarea continuă a organizării și conducerii societății noastre socialiste, a întregii vieți sociale, a democrației muncitorești-revoluționare, in dezvoltarea fără precedent a științei-,, culturii și invățămîntului, în promovarea principiilor eticii și echității socialiste, in orientarea întregii activități politico-ideologice și cultural-educative de formare a omului nou, constructor conștient și devotat al lismului și comunismului.Vă încredințăm și ne angajăm, mult stimate și iubite tovarășe tar general, că nu vom precupeți nici un efort pentru a obține importante realizări în toate domeniile de activitate, răspunzînd. prin mărețe fapte de muncă recentelor măsuri întreprinse din inițiativa1 dumneavoastră privind majorarea retribuției și a pensiilor. Vedem în aceasta o nouă dovadă a caracterului profund umanist al politicii partidului și statului nostru, a grijii și preocupării dumneavoastră statornicie de a înfăptui neabătut politica partidului nostru, care situează în omul, bunăstarea materială și spirituală a tuturor fiilor țării.Participant!! la plenară, exprimînd sentimentele și voința tată a oamenilor muncii români de naționalitate germană, dau acest prilej profundei recunoștințe pentru principialitatea și consecventa cu care dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vegheați Ia înfăptuirea deplină a egalității reale in drepturi a tuturor cetățenilor patriei, pămîntul patriei a celei mai drepte și comunismul.Cu adine respect, partlcipanții la tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția deosebită pe care o aduce cu înaltă competență la elaborarea și transpunerea în;viață a tuturor programelor de dezvoltare a patriei, la introducerea în producție a celor mai noi cuceriri ale tehnicii moderne, la înflorirea continuă a științei, învățămîn- tului și culturii românești.întreaga noastră națiune vă este profund recunoscătoare, mult iubite șt stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru politica profund științifică și umanistă, pe care o promovați cu neabătută consecvență, de repartizare armonioasă și echilibrată a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării, de lărgire continuă a democratismului orînduirii noastre socialiste și de afirmare plenară a deplinei egalități în drepturi a tutur.or cetățenilor, de asigurare a celor mai bune condiții pentru participarea neîngrădită a tuturor fiilor patriei la viața social-economică, politică și culturală a României.Respingem cu vehemență propaganda ostilă dusă de unele cercuri reacționare, naționaliste, iredentiste de peste hotare, care caută, pe diferite căi, ascunzînd de fapt gravele probleme economice șl sociale cu care se confruntă propriile lor țări, să denigreze mărețele realizări ale socialismului, ale poporului nostru, politica națională justă a partidului și statului nostru socialist, să semene vrajbă și dezbinare între oamenii muncii, între popoare.Susținem cu fermitate politica externă de pace și colaborare internațională a partidului și statului nostru, de promovare consecventă și di- nanîică a principiilor deplinei egalități în drepturi între națiuni, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în . treburile interne și avantajului reciproc,, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, a dreptului fiecărui popor de a se dezvolta liber, așa cum dorește, principii ce corespund pe deplin intereselor întregului popor, aspirațiilor sale de bunăstare și fericire.In numele cetățenilor români de naționalitate germană, vă asigurăm și ne angajăm solemn că vom munci fără preget, în strinsă unitate cu toți oamenii muncii din țara noastră, pentru transpunerea fermă în viață a hotărîrilor Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a minunatului Program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, că vom acționa cu Întreaga energie, cu abnegație și devotament pentru cultivarea sentimentelor de dragoste nețărmurită față de patrie, partid și popor, pentru ridicarea continuă a României pe cele mal înalte culmi ale civilizației socialiste și comuniste, așa cum ne cereți dumneavoastră, mult stimate fi iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.
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PLENARELE CDNSILU OAMENILOR MONCII ROMÂNI DE NAȚIONALITATE MAGHIARA SI GERMANA
RAPORT RAPORT

asupra modului in care acționează Consiliul oamenilor muncii români 
de naționalitate maghiară pentru înfăptuirea neabătută a programelor 

de dezvoltare economico-socială a țării, a tezelor, orientărilor 
și indicațiilor secretarului general al partidului, președintele Republicii Socialiste România,

tovarășul Nicolae Ceaușescu, cuprinse in Expunerea la ședința Comitetului 
Politic Executiv al C. C. al P. C. R. din 29 aprilie 1988 cu privire la unele probleme
ale conducerii activității economico-sociale, ale muncii ideologice și politico-educative,

precum și ale situației internaționale

asupra modului in care acționează Consiliul oamenilor muncii 
români de naționalitate germană pentru înfăptuirea neabătută 

a programelor de dezvoltare economico-socială a țării, 
a tezelor, orientărilor și indicațiilor secretarului general 
al partidului, președintele Republicii Socialiste România, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, cuprinse in Expunerea la ședința

Subliniind că plenara Consiliului Oamenilor muncii români de naționalitate maghiară are loc in atmosfera de puternică efervescență creatoare determinată de dezbaterea profundă de către întregul partid și popor a tezelor de o inestimabilă valoare teoretică și practică, a indicațiilor și orientărilor cuprinse in Expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie 1988, raportul pune în evidență importanța excepțională a acestui document programatic penlru perfecționarea, in continuare, a întregii noastre activități economico-sociale.în spititul acestei magistrale expuneri, al orientărilor de maximă importanță teoretică și practică cuprinse in recenta expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru cu activul și cadrele de baza din domeniile activității organizatorice.,ideologice și po- litico-educative, raportul subliniază că dezvoltarea impetuoasă. în ritmuri înalte, a economiei, creșterea puternică a bazei tehnico-materlale a societății românești, a fondurilor fixe, sporirea rapidă a venitului național evidențiază cu tărie succesele remarcabile obținute in anii construcției socialiste — eu deosebire in perioade inaugurată de istoricul Congres al IX-lea. de cînd în fruntea partidului și statului, prin voința unanimă a comuniștilor, a Întregului nostru popor, se află cel mal iubit și devotat fiu al națiunii, gin- ditor de excepție, care conduce cu cutezanță revoluționară, cu neasemuită dăruire destinele și interesele supreme ale națiunii noastre socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Pentru tot ceea ce s-a realizat pe coordonatele făuririi socialismului — se arată in raport — pentru tot ceea ce a făcut și face pentru bunăstarea poporului și inălțarea in demnitate, liberă și independentă, deplin suverană a patriei noastre, aducem un călduros și respectuos omagiu ilustrului nostru conducător, marelui Erou al păcii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Exprimăm profunda noastră gratitudine și știmă tovarășei Elena Ceaușescu. care aduce o contribuție deosebită la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la înflorirea și afirmarea învățămintului, științei și culturii românești.în continuare, in raport se arată : Exprimindu-ne încă o dată profunda noastră recunoștință față de politiza științifică. înțeleaptă, clarvăzătoare promovată cu consecvență de Partidul Comunist Român, de tovarășul Nicolae Ceaușescu. sintem mindri de a fi cetățeni ai României socialiste, țară care asigură deplina egalitate a tuturor fiilor săi, printr-o politică de înalt umanism, creind condiții egale pentru afirmarea plenară a tuturor membrilor societății, pentru împlinirea personalității umane.Măsurile întreprinse din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu privind majorarea retribuției personalului muncitor și a pensiilor pentru munca depusă și limită de virstă, precum și a pensiilor invalizilor de război constituie o nouă dovadă a grijii partidului nostru pentru ridicarea nivelului de trai, față de care ne exprimăm de la această inaltă tribună întreaga noastră recunoștință. Acestea vor asigura sporirea veniturilor reale ale oamenilor muncii, a întregii populații a țârii, creșterea consumului de bunuri și servicii, o nouă calitate a vieții tuturor cetățenilor patriei noastre și, concomitent, o participare mai susținută a tuturor celor ce muncesc in industrie, agricultură, in celelalte sectoare de activitate. la înfăptuirea neabătută a marilor obiective care ne stau în față. In actuala etapă a construcției societății socialiste multilateral dezvoltate. Sporirea retribuției și a oensiilor ilustrează în cel mai înalt țrad caracterul profund umanist al politicii partidului și statului nostru, 11 gindirii revoluționare a tovarășu- ui Nicolae Ceaușescu. potrivit căreia ot ce se înfăptuiește în patria noas- ră trebuie să servească ridicării îecontenite a bunăstării oamenilor.în raport sint prezentate marile zbinzi ale poporului nostru în anii ocialismului, cind, într-o perioadă curtă, țara noastră a parcurs mai nulte etape istorice de dezvoltare.Sub înriurirea gindirii cutezătoare, acțiunii revoluționare a tovarășului îicolae Ceaușescu, au cunoscut șl unosc un ritm intens de creștere și nodemizare forțele de producție, epartizate rațional și echilibrat pa 

tot întinsul țării. în contextul înfăptuirii amplului program de sistematizare a teritoriului, acest proces dobindește noi valențe și semnificații politice, economice, sociale.Toți fiii patriei au conștiința deplină a faptului că este meritul istoric al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, de a fi conceput și promovat consecvent în ultimii 23 de ani o strategie științifică, de Înflorire multilaterală a patriei. în cadrul căreia a fost situată prioritar industrializarea socialistă, ca temelie sigură a prosperității rapide economice și sociale, a independenței țării, ca bază a înaintării ferme a României spre comunism.în contextul dezvoltării multilaterale a societății românești, o însemnătate deosebită a avut și o are, așa cum se subliniază în documentele partidului nostru, reorganizarea ad- ministrativ-teritorială ă țării, amplu program ce se realizează pe baza concepției și sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Cele două decenii care au trecut de la aplicarea măsurilor privitoare la reorganizarea teritorial-adminisțrativă pun in evidență justețea acestora, semnificațiile lor majore în plan economic. politic și social, demonstrează cu putere consecvența politicii partidului și statului nostru privind repartizarea rațională a forțelor de producție, ridicarea economică și social- 
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politică a tuturor localităților patriei, preocuparea constantă de ă asigura condiții egale de muncă și viață, de afirmare socială pentru toți fiii țării. Deosebit de elocvent este faptul că dacă in 1988 numai șase județe realizau o activitate economică in valoare de 40—60 mii lei pe locuitor, in prezent acest nivel este depășit de toate județele țării, 14 județe realizează un volum total de activități economice pe locuitor intre 80 șl 100 mii lei. iar 27 județe depășesc 100 mii lei pe locuitor. Se conferă astfel potențialului economic al fiecărui județ un echilibru sănătos și dinamic prin dezvoltarea rapidă și eficientă a tuturor ramurilor de activitate.Așa cum se subliniază în tezele din aprilie, o necesitate a dezvoltării socialiste, a înfăptuirii Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate o constituie sistematizarea și organizarea teritoriului, care vor asigura, pe măsura înfăptuirii lor. reducerea șl chiar lichidarea unor deosebiri esențiale intre oraș și sat. o apropiere tot mai mare a condițiilor de viață șl de muncă ale satului de oraș, crearea condițiilor necesare realizării unei societăți omogene a oamenilor muncii. avînd aceleași năzuințe și interese de a-șl făuri o viață liberă, așa cum o doresc. în cadrul acestui proces complex de sistematizare și organizare, un rol deosebit va avea reducerea numărului de comune și de sate și crearea centrelor, a orășelelor agroindustriale in interiorul consiliilor agroindustriale. Dacă privim realitățile din jurul nostru, noile platforme industriale înălțate la Sfintu Gheorghe, Miercurea-Ciuc, Tirgu Secuiesc, Zalău, Bistrița, orașe ale patriei în care trăiește și populație română de naționalitate maghiară, chipul nou, schimbat din temelii al tuturor localităților șl zonelor țării, amploarea fără precedent a construcțiilor de locuințe și soclal- culturale, avem argumente de netăgăduit că numai prinlr-o politică rațională de investiții, prin amplasarea judicioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, prin- tr-un efort conștient al întregului popor consacrat dezvoltării putem a- sigura continua creștere a civilizației noastre socialiste, a bunăstării întregului nostru popor.Fiind mindri de aceste mărețe realizări in care ne regăsim și noi prin munca desfășurată zi de zi, membrii Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate maghiară își fac o datorie de onoare, de inimă și de conștiință exprimind. și cu acest prilej, întreaga lor recunoștință față de strălucita activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și devotat fiu al poporului român, marele patriot revoluționar, luptător neobosit pentru împlinirea aspirațiilor de progres ale societății noastre, personalitate politică proeminentă a lumii contemporane, unanim apreciată pe toate meridianele globului.După ce se evidențiază obiectivele 

stabilite de Congresul al XIII-lea pentru acest cincinal, in raport se arată că realizarea acestora impune din partea tuturor oamenilor muncii o activitate plină de dăruire și răspundere patriotică, comunistă. In a- cest scop, consiliul nostru își va intensifica eforturile, desfășurînd, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, o susținută muncă ideologică și politico-educativă. de mobilizare a tuturor oamenilor muncii români de naționalitate maghiară din industrie, construcții, agricultură, din celelalte sectoare, în vederea creșterii contribuției lor la înfăptuirea mărețelor sarcini stabilite de Congresul al XIII-lea șl Conferința Națională ale partidului.Una dintre cele mai mari și mai durabile cuceriri ale anilor socialismului in România, cu deosebire ale luminoasei „Epoci Nicolae Ceaușescu", cucerire cu care ne mindrim, o constituie asigurarea consecventă a deplinei egalități a tuturor fiilor țării, realizarea unității oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul patriei, care se constituie intr-o națiune unitară, Închegată prin țelurile comune, prin voință și acțiune strins unită in jurul partidului, al secretarului său general, se relevă în raport.Prezența oamenilor muncii români din rindul naționalităților conlocuitoare in organismele democrației economice, ale autoconducerfl muncitorești, în organele colective de 

conducere a unităților economice și instituțiilor culturale, in organele locale și centrale de partid și de stat, în Marea Adunare Națională. în organele superioare de conducere ale partidului demonstrează elocvent că in România de azi întregul popor participă la activitatea de conducere a societății, la edificarea liberă și conștientă a propriului său destin.Egalitatea reală în drepturi se Înfăptuiește în mod consecvent și pe planul învățămintului și culturii. în țara noastră sint asigurate ăreptul la învățătură și gratuitatea învăță- mîntulul și, in acest cadru, dreptul și posibilitatea reală de a învăța și in limbile materne ale naționalităților. Generalizarea invățămintului o- bligatoriu de 10 ani și, în perspectivă, a celui de 12 ani. dezvoltarea bazei materiale a învățămintului și ridicarea nivelului științific al instruirii conferă tot mai mult școlii românești, așa cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu. capacitatea de a asigura, indiferent în ce limbă se desfășoară, însușirea limbii comune a științei, a cunoașterii umane, a limbii comune a muncii.Pe planul vieții culturale este grăitor faptul ca in limbile naționalităților funcționează teatre, se tipăresc ziare, reviste și alte publicații, apar anual un număr important de cărți și broșuri. Sub egida Festivalului național „Cintarea României" activează formații artistice de amatori, in care sint cuprinși oameni ai muncii apar- ținind naționalităților. Toate acestea demonstrează, fără putință de tăgadă, că in România socialistă folosirea neîngrădită a limbii materne, dezvoltarea culturii specifice a naționalităților sint nu numai un principiu constituțional căruia i se acordă o deosebită importanță, ci și o realitate palpabilă cu o arie largă, cuprinzind atit invățămintul, cit și viața cultural-spirltuală in general, în același timp, cunoașterea limbii române de către cetățenii români de naționalitate maghiară nu este numai un mijloc de comunicare, ci și o cerință a educării in spirit patriotic revoluționar, un mijloc de cunoaștere a existenței .multimilenare a poporului român, a muncii șl luptei comune pe aceste străbune meleaguri pentru dreptate socială, unitate națională și Independență, un element de cimentare a unității tuturor membrilor societății noastre. Departe de a fi o simplă obligație, însușirea limbii române de către cetățenii români de naționalitate maghiară — înainte de toate de Către tineret — constituie o condiție a asigurării dezvoltării personalității umane pe toate planurile — economic, social și politic —, a exercitării plenare a tuturor drepturilor civice, a valorificării potențialului creator de care dispune fiecare, a angajării cu Întreaga energie in slujba propășirii patriei, de care beneficiază toți locuitorii țării.Este cunoscut faptul că in ultima vreme are loc o intensificare a în

cercărilor cercurilor imperialiste, reacționare. anticomuniste de a denigra și calomnia sistematic țările socialiste, forțele înaintate, revoluționare și progresiste, lupta popoarelor pentru libertate națională și socială, pentru pace. Sub falsul pretext al apărării drepturilor omului, al susținerii intereselor minorităților naționale. cercuri reacționare, neofasciste instigă la manifestări naționaliste, șovine, iredentiste și revanșarde cu scopul de a lovi în colaborarea și unitatea țărilor socialiste, de a justifica încercările unor state, ale unor cercuri imperialiste de a se amesteca în treburile interne ale acestor țări.Consilul oamenilor muncii români de naționalitate maghiară respinge cu indignare manifestările șoviniste, iredentiste, revanșarde ale unor cercuri din R.P. Ungară, care denaturează voit realitățile din țara noastră, denigrează și privesc cu dușmănie marile realizări ale poporului român pe calea edificării orinduirif noi, socialiste, ignorind cu rea-cre-, dință politica profund umanistă, promovată cu atîta consecvență de partidul și statul nostru, de asigurare a unei egalități depline intre toți fiii patriei, a participării plenare a întregului popor la elaborarea și Înfăptuirea tuturor planurilor, programelor de dezvoltare prezentă și viitoare a țării.în ultimul timp asistăm la încercări repetate — atit ale unor așa- ziși istorici, cit și ale unor oameni politici din R.P. Ungară — pe de o parte de a prezenta in mod eronat momentele cele mai importante din istoria poporului și națiunii române, de a falsifică adevărul istoric, iar pe de altă parte de a denatura și chiar denigra realizările incontestabile obținute în anii socialismului, realitățile zilelor noastre. Noi știm bine, și nu vom uita niciodată, că agitarea in- Vrăjbirii naționale a fost, nu o dată, de-a lungul timpurilor, folosită de forțele reacționare, imperialiste ra un mijloc de ațițare și dezbinare a popoarelor. a oamenilor muncii de diferite naționalități, metode pe care istoria le-a repudiat, demonstrindu-le nocivitatea. De aceea am respins si respingem cu toată hotărîrea încercările de a atenta la Interesele noastre vitale, la prezentul și viitorul nostru, la unitatea oamenilor muncii. Ia prestigiul și demnitatea României socialiste. Ingerința in viața cetățenilor unei țări, soluțiile fabricate de la distanță pot dăuna intereselor lor. pot genera vrajbă, pot Învenina relațiile dintre oameni, popoare, țări, pot atenta la buna vecinătate, la înțelegerea și pacea dintre state. Istoria a dovedit că tocmai amestecul unor forțe politice din afară, al altor state cu interese străine de cele ale locuitorilor acestor meleaguri a cauzat de-a lungul timpului destul rău poporului român, oamenilor muncii români de naționalitate maghiară. De aceea respingem' și condamnăm cu indignare amestecul in treburile interne ale tării noastre și nu avem nevoie de lecții și nu primim lecții de la nimeni.Urmărim cu ingrijorare făptui că în unele țări vecine sint încurajate manifestările ostile la adresa tării noastre, a politicii consecvente a Partidului Comunist Român, sint repuse in circulație teze cu caracter revizionist, revanșard și iredentist, teze prin care se încearcă reconsiderarea unor fapte pe care istoria le-a sancționat fără drept de apel. Considerăm a fi extrem de. grave încercările de a nega legitimitatea realităților teritoriale statornicite după primul și al doilea război mondial, de a falsifica nu numai prezentul, dar și trecutul istoric. Noi toți știm foarte bine unde a dus în trecut propagarea unor asemenea teze șț idei, cit rău, cită durere și amară-’ ciune a produs popoarelor.lată de ce plenara Consiliului oamenilor muncii romani de naționalii tate maghiară își manifestă indignarea față de vehicularea acestor teze reacționare, pe care le respinge cu hotărire. Ele nu vor găsi nici un ecou în conștiința cetățenilor României socialiste, a oamenilor niuncll români de naționalitate maghiarii.în încheierea raportului. Consiliul oamenilor muncii români de naționalitate maghiară se angajează ca, sub conducerea Partidului. Comunist Român, strins uniți în jurul secretarului «ău general, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să acționeze cu toate forțele, cu întreaga capacitate de muncă șl creație spre binele întregului popor, al înălțării pe cele mai luminoase culmi de progres șl civilizație a patriei noastre dragi — România socialistă.

Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie 1988 
cu privire la unele probleme ale conducerii activității 

economico-sociale, ale muncii ideologice și politico-educative, 
precum și ale situației internaționalePlenara Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate germană are loc in atmosfera de puternică efervescență politică determinată de dezbaterea amplă ce se desfășoară în întregul partid, cu întregul popor, a tezelor de o inestimabilă valoare teoretică și practică, a indicațiilor și orientărilor cuprinse in Expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie a.c., document de excepțională importanță, ce pune in lumină caracterul profund științific al politicii partidului și statului nostru, care aplică in mod creator legitățile generale ale construcției socialiste și comuniste la condițiile concrete ale patriei noastre.Expunerea secretarului general al partidului deschide ample perspective activității consacrate înfăptuirii grandioaselor programe de dezvoltare economico-socială a patriei, jalonează cu inaltă clarviziune căile șl direcțiile de acțiune pentru întregul popor, in vederea înfăptuirii neabătute a hotăririlor Congresului al XIII-lea șl Conferinței Naționale ale partidului.Bogata și cuprlnzătoarea problematică politică, economică și socială din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Întregul conținut al acestui document politic programatic se constituie intr-o remarcabilă analiză științifică a factorilor, proceselor și fenomenelor ce determină creșterea tot mai puternică a rolului conducător al partidului nostru comunist, centru vital al întregii națiuni, de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate cu poporul și pentru popor și de înaintare a României spre comunism.In spiritul acestei magistrale expuneri. al orientărilor și indicațiilor cuprinse in recenta expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru cu activul și cadrele de bază din domeniile activității organizatorice, ideologice și politico-educative. plenara consiliului nostru — se arată in raport — este chemată să analizeze, cu exigență șl responsabilitate comunistă, revoluționară. activitatea oamenilor muncii români de naționalitate germană, desfășurată in strinsă și indestructibilă unitate cu întregul popor, in vederea dezvoltării și înfloririi multilaterale a patriei noastre comune. Republica Socialistă România.tn acest cadru, se subliniază că membrii consiliului își vor intensifica eforturile, desfășurînd, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, o susținută muncă ideologică și politico-educativă. de mobilizare a tuturor oamenilor muncii români de naționalitate germană din industrie, construcții, agricultură, din celelalte sectoare, in vederea creșterii contribuției lor la înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare econbmico-socială, a mărețelor o- biective stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Naționala ale partidului.In continuare, în raport se spune: Pentru tot ceea ce s-a realizat pe coordonatele făuririi socialismului, pentru tot ceea ce a făcut și face pentru bunăstarea poporului și înălțarea în' demnitate, liberă și independentă, deplin suverană a patriei noastre, aducem un călduros și respectuos omagiu ilustrului nostru conducător de partid și țară, tovarășului Nicolae Ceaușescu.Totodată, exprimăm profunda noastră gratitudine și cele mai alese sentimente de stimă tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, care își aduce o contribuție deosebită la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la înflorirea și afirmarea învățămintului, științei și culturii românești.Ținem să subliniem că sintem mindri de a fi cetățeni ai României socialiste, care asigură deplina egalitate a tuturor fiilor, creind condiții egale pentru afirmarea plenară a tuturor membrilor societății.O nouă dovadă grăitoare a grijii permanente a partidului nostru pentru ridicarea nivelului de trai, pentru care exprimăm, de la această înaltă tribună, cele mai calde mulțumiri, o constituie măsurile întreprinse din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu privind majorarea retribuției personalului muncitor și a pensiilor pentru munca depusă și limită de vîrstă, precum și a pensiilor invalizilor de război.După ce sint relevate marile înfăptuiri din anii socialismului, mai ales de după Congresul al IX-lea, în raport se arată :Au cunoscut și cunosc un ritm intens de creștere și modernizare forțele de producție repartizate rațional și echilibrat pe tot întinsul țării. Acest proces, întărit de amplul program de sistematizare a teritoriului, are o deosebită importanță politică, economică și socială. Dezvoltarea accelerată a forțelor de producție este însoțită de perfecționarea continuă a relațiilor de producție și sociale, prin întărirea proprietății socialiste, așezarea pe temeiuri știin

țifice a activității de conducere și planificare, elaborarea și aplicarea principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, a mecanismului economico-financiar.în continuare, subliniindu-se însemnătatea deosebită pe care a avut-o și o are reorganizarea admi- nistrativ-teritorială a țării, în raport se spune : Cele două decenii care au trecut de atunci pun în evidență justețea acestor măsuri, semnificațiile lor majore în plan economic, politic și social, demonstrează cu putere consecvența politicii partidului și statului nostru privind repartizarea rațională a forțelor de producție pe intreg teritoriul țării, ridicarea economică și socială a tuturor localităților patriei, preocuparea constantă de a asigura condiții egale de muncă și viață, de afirmare socială pentru toți fiii țării. Realitățile din jurul nostru, noile platforme industriale înălțate la Timișoara, Sibiu, Brașov, Arad, Caraș- Severin, în alte localități și județe, în care trăiesc și muncesc români de naționalitate germană, chipul nou al tuturor localităților și zonelor țârii ilustrează convingător că numai priritr-o politică de amplasare echilibrată a forțelor de producție se poate asigura continua creștere a civilizației socialiste, a bunăstării întregii societăți.în rapprt se subliniază în continuare : Una dintre cele mai mari cuceriri ale sfhilor socialismului în România ’o constituie deplina egalitate a tuturor fiilor țării, reali-
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zarea unității și frăției oamenilor muncii de pe intreg cuprinsul patriei.O coordonată fundamentală a realizării deplinei egalități in drepturi o constituie largul democratism al orinduirii noastre, asigurarea participării egale, neîngrădite a tuturor cetățenilor țării la viața politică și conducerea societății. Prezența oamenilor muncii români din rindul naționalităților conlocuitoare în organismele democrației noastre mun- citoreștl-revoluționare, in organele colective de conducere a unităților și organizațiilor de masă și obștești, in organele locale și centrale de partid și de stat demonstrează cu putere că în România de azi intre- gul popor participă la conducerea societății, la elaborarea și înfăptuirea programelor generale de dezvoltare, la făurirea destinului socialist și comunist al națiunii noastre.în țara noastră funcționează un sistem unitar și democratic de invă- țămint. in limbile naționalităților conlocuitoare, atit în invățămintul gimnazial și liceal, cit' și in cel superior. în același timp, trebuie să subliniem că pentru românii de naționalitate germană cunoașterea limbii române este o îndatorire cetățenească și, concomitent, o premisă a egalității care permite fiecărui cetățean să se afirme și să se realizeze pe plan politic și profesional, să-și pună in valoare energiile și capacitățile creatoare spre binele întregului popor, al înaintării neabătute a patriei spre comunism.în anii socialismului — datorită politicii Partidului. .Comunist Român, care a promovat și promovează o politică profund umanistă, de reală e- galitate, de respingere și combatere cu fermitate a naționalismului și șovinismului, a tuturor manifestărilor de învrăjbire națională, produse nocive ale ideologiei burgheze, reacționare — a fost asigurat tuturor fiilor patriei dreptul la cultură și artă, la cercetare științifică. Este semnificativ, in acest sens, faptul că pentru o populație relativ mică a românilor de naționalitate germană, 10 edituri publică și cărți in limba germană. La Timișoara și Sibiu funcționează colective de teatru profesioniste, iar la Sibiu există o secție a teatrului de păpuși în această limbă. Tot pentru nevoile acestei populații apar 4 ziare și 3 publicații periodice.în acest context al marilor împliniri economice și politice ale României moderne, pentru toți locuitorii țării apar surprinzătoare „vocile" u- nor cercuri de peste hotare, declarațiile și unele materiale tendențioase publicate în presa străină, prin care se încearcă să se conteste realizările socialiste ale poporului român, îi falsifică și denigrează istoria cu scopul vădit de a lovi în unitatea de aspirații și idealuri comune a tuturor fiilor patriei. Le respingem cu indignare ca pe niște născociri sfruntate, ca pe o încercare rușinoasă de reînviere a unor teze reacționare, revanșarde, semănătoare de discordie, ca pe un amestec grosolan în treburile noastre interne, care atentează la drepturile suverane ale poporului român. Astfel de voci, declarații și materiale — parte integrantă a unei campanii de calomniere ă tării noastre și a politicii Partidului Comunist Român — provoacă, firesc, o profundă nedumerire și indignare în țara noastră și în rindul oameni

lor muncii români de origine germană.Dorim să spunem răspicat acestor domni, care iși iau argumentele din paginile îngălbenite, ale scrierilor fasciste și revizioniste, de tristă și rușinoasă amintire, condamnate pentru totdeauna de popoare, de istorie, că pentru noi, care trăim și muncim de opt secole pe aceste meleaguri, Ro/nânia este și rămine singura noastră patrie. Sentimentele de unitate, de crez și ideal comun, dintre toți oamenii muncii, simțăminte care au căpătat o dimensiune nouă, calitativ superioară in anii socialismului, se întemeiază pe o tradiție seculară de muncă și luptă unită a tuturor celor care conviețuiesc pe a- cest pămint românesc și au creat împreună toate valorile materiale și spirituale, contribuind la promovarea progresului și civilizației patriei noastre. Reafirmăm de aceea cu toată tăria și cu întreaga răspundere că nu acceptăm amestecul nimănui, că nu avem nevoie de- nici un fel de „sfaturi" din afară privind viața și munca noastră comună, idealul nostru suprem — socialismul și comunismul pe meleagurile străbune ale scumpei noastre patrii — România.Experiența amară a unui trecut nu prea îndepărtat ne-a invățat că asemenea „lecții" nu au altă țintă; decit învrăjbirea oamenilor muncii pe criterii de apartenență etnică, de limbă maternă. în ultimă instanță, ele constituie un amestec Mutai intr-o problemă: internă fundamentală, 'în flagrantă și gravă cbhtrâdlcție' cu normele , dreptului internațional. Le spunem acestor domni, care fac jocul cercurilor reacționare, că, res- pingînd cu totală indignare afirmațiile lor aberante,' problemele României, stat independent, liber și suveran, numai Partidul Comunist Român, guvernul și celelalte organe supreme constituționale au competența și dreptul de a le’ examina și rezolva.Respingem, totodată, cu fermitate maniera pe care o încearcă aceleași cercuri reacționare și imperialiste in definirea noțiunii „drepturilor omului", ignorind unele din drepturile lui fundamentale —'■ dreptul la muncă, la invățătură, dreptul la viață. Militind. fiecare la locul nostru de activitate, pentru a Înfăptui o societate a libertății și demnității umane, noi, oamenii muncii români de naționalitate germană, nu putem accepta, sub mantia „drepturilor omului", instigări la părăsirea patriei. Ne exprimăm, in același timp, intregul nostru dezacord față de cei care, șub diferite pretexte, au părăsit ori încearcă să părăsească țara, ademeniți de mirajul „belșugului" și falsa iluzie a șanselor egale din lumea capitalului, din societățile așa-zise bogate, in care exploatarea și asuprirea cea tnai aspră, încălcarea și înjosirea demnității .umane se intilnesc la tot pasul.Trebuie să fie limpede tuturor că o populație cum este cea de naționalitate germană, care s-a format ea entitate etnică pe aceste meleaguri românești, nu are și nu poate avea o altă patrie decit România. Prin urmare, toate problemele noastre, ale statului român și soluționarea lor cad exclusiv in competența acestui stat, ai cărui cetățeni, pe deplin liberi și egali in drepturi,' sintem și noi.In această lumină, ne revine sarcina intensificării muncii de educa- - ție patriotică, de cultivare a dragostei față de, patrie și p.arțid, a realizării unor acfiurii consecvente și eficace pentru sporirea contribuției noastre la făurirea omului nou, la adincirea continuă a prieteniei frățești dintre toți fiii patriei, la mobilizarea. oamenilor muncii români de naționalitate germană in, vederea in-., .. făptuirii sarcinilor prevăzute in planul pe acest an și întregul cincinal, la inălțarea continuă a țării pe cele mal înalte culmi ale societății cor muniste, așa cum pe-o .cere secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In raport este reafirmată profunda adeziune a oamenilor muncii români de naționalitate germană față de politica externă, înțeleaptă și constructivă, a partidului și statului nostru, al cărui promotor consecvent este secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Folosim și acest prilej, se spune în raport, pentru a exprima inalta prețuire și recunoștință față de activitatea neobosită, față de demersurile și inițiativele de largă rezonanță internațională ale iubitului și stimatului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, consacrate înfăptuirii dezarmării, edificării unei lumi a păcii, a colaborării și înțelegerii intre popoare, apărării dreptului suprem al națiunilor, al >oa- menilor la viață, la existență liberă și demnă.în încheiere este exprimat angajamentul solem al oamenilor muncii români de naționalitate germană de a munci fără preget, de a contribui cu întreaga capacitate și energie creatoare la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, înflorirea și înălțarea continuă, in libertate și demnitate, a scumpei noastre patrii — România socialistă.
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HOTĂRÎRE A
plenarei Consiliului oamenilor muncii români 

de naționalitate maghiară

HOTĂRÎREA 
plenarei Consiliului oamenilor muncii 

români de naționalitate germană

din Republica Socialistă România
din 27 iunie 1988

din Republica Socialistă România
din 27 iunie 1988

Consiliul oamenilor muncii români de naționalitate maghiară, întrunit în ședință plenară, in ziua de 27 iunie 1988, a analizat, intr-un spirit de înaltă răspundere și exigență, de profundă angajare patriotică, revoluționară, participarea oamenilor muncii români de naționalitate maghiară la înfăptuirea neabătută in viață a tezelor, orientărilor și indicațiilor de inestimabilă valoare teoretică și practică cuprinse în magistralele expuneri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 a- prilie și la Consfătuirea de lucru cu activul și cadrele de bază din domeniile activității organizatorice, ideologice și politico-educative din 23 iunie 1988.însușindu-și pe deplin ideile și o- rientările de o excepțională însemnătate pentru prezentul și viitorul patriei cuprinse în aceste remarcabile documente, devenite programe de muncă și activitate ale comuniștilor, ale întregului nostru popor, plenara a evidențiat, cu cele mai alese sentimente de stimă și adîncă recunoștința, contribuția hotărîtoare, determinantă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la aplicarea creatoare a socialismului științific la condițiile concrete ale României, la îmbogățirea gindlrii și practicii revoluționare universale.Cu profundă gratitudine, aleasă știmă și înaltă prețuire, oamenii muncii români de naționalitate maghiară, într-o deplină unitate de cuget și simțire cu întregul nostru popor, aduc un călduros omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii. Erou între eroii patriei, ginditor genial, strălucit strateg și ctitor al României socialiste moderne, personalitate de frunte a lumii contemporane, pentru activitatea sa neobosită pusă in slujba ridicării țării pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație socialistă și comunistă.Membrii Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate maghiară exprimă cele mai alese sentimente de stimă, prețuire și respect tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere mondială, pentru contribuția importantă pe cpre o aduce la progresul științei, invățămintului și culturii românești, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externa a partidului și statului nostru.Participanții la plenară dau cea mai înaltă cinstire eroicului și gloriosului nostru partid comunist, inițiatorul și făuritorul tuturor pla

nurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, de ridicare necontenită a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii, ăl marilor victorii obținute de România pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, cu poporul și pentru popor, și înaintarea fermă a patriei spre comunism.însușindu-și pe deplin tezele, indicațiile, orientările și sarcinile. puse în fața intregului partid și popor de tovarășul Nicolae Ceaușescu, plenara Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate maghiară hotărăște :1. Oamenii muncii români de naționalitate maghiară vor acționa cu întreaga capacitate, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, pentru realizarea și depășirea obiectivelor de mare importanță și răspundere ce revin colectivelor din industrie, agricultură, construcții șl cercetare, tuturor unităților economice, pe anul 1988 și pe întregul cincinal, pentru a asigura realizarea în cele mai bune condiții a obiectivelor Istorice stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului.2. Consiliul oamenilor muncii români de naționalitate maghiară, subliniind cu deosebită satisfacție, cu sentimente de înaltă recunoștință importanța actului înfăptuit in urmă cu 20 de ani al reorganizării admi- nistrativ-teritoriale a țării, rezultatele politicii juste, profund științifice și umaniste, promovată cu neabătută consecvență de Partidul Comunist Român, personal de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de repartizare echilibrată, armonioasă a forțelor de producție și de continuare a vastei opere de sistematizare, de dezvoltare fără precedent, economică și socială, a tuturor localităților țării, Cheamă oamenii muncii români de naționalitate maghiară să acționeze cu fermitate pentru aplicarea neabătută în viață a programului de sistematizare teritorială a țării — cale sigură de dezvoltare și prosperitate economico-socială — care va duce la crearea unor condiții tot mai bune de muncă și de viață pentru toți cetățenii, la apropierea tot mai accentuată a satului de oraș, la creșterea gradului de bunăstare și Civilizație al tuturor locuitorilor.3. Luînd cunoștință cu deosebită satisfacție și profundă gratitudine de noile hotăriri privind majorarea retribuțiilor personalului muncitor, cit și a pensiilor — expresie elocventă a creșterii necontenite a forței economice a patriei noastre socialiste. 

a grijii permanente a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual, a calității vieții întregului popor, și cunoscînd că aceste importante măsuri se înfăptuiesc în condițiile cînd in multe (ărj ale lumii se adîțicește criza economică, se înrăutățesc condițiile de muncă și de viață. — participanții la plenară exprimă voința și hotărirea unanimă a tuturor cetățenilor români de naționalitate maghiară, in acord cu întregul popor, de a răspunde cu fapte de muncă deosebite, printr-o angajare comunistă, revoluționară, fermă. în vederea înfăptuirii integrale a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal.4. Subliniind cu deosebită satisfacție că, în perioada, deschisă de istoricul Congres al IX-lea al partidului, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a creat și dezvoltat un puternic- sistem al democrației muncitorești-revoluționare, unic. în felul său,. care asigură participarea egală și reală a tuturor fiilor patriei la conducerea întregii < vieți economico-sociale, la edificarea socialismului cu poporul și pentru popor, plenara hotărăște ca, în lumina tezelor, orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, Consiliul oamenilor muncii români de naționalitate maghiară să acționeze cu toată răspunderea pentru a cultiva in rîndul cetățenilor români de naționalitate maghiară mîndria. patriotică față de trecutul glorios de luptă al tuturor fiilor, patriei pentru libertate și dreptate socială și națională, pentru continua întărire a unității întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a frăției și solidarității dintre toți oamenii muncii, angajați ferm în o’pera de edificare a celei mai drepte și umane orinduiri pe.pămîntul țării — socialismul și comunismul.5. Evidențiind cu sentimente de profundă mîndrie patriotică mărețele realizări socialiste înfăptuite prin munca unită a tuturor cetățenilor țării, sub conducerea încercată a gloriosului nostru partid comunist, Consiliul oamenilor muncii români de naționalitate maghiară din România respinge cu indignare manifestările unor cercuri șovine, iredentiste și revizioniste din Ungaria, de amestec grosolan in treburile interne ale țării noastre, care denigrează și privesc cu dușmănie realizările Istorice obținute de poporul român, promovează o politică de învrăjbire între oamenii muncii de diferite naționalități, po

litică pe care au dus-o în trecut si 0 duc și astăzi cei mai inrăiți dușmani ăi socialismului. Noi, toți cei ce trăim și muncim împreună în România socialistă pentru a ne clădi o existență demnă, fericită, nu permitem nimănui să se amestece în treburile interne ale țării noastre, să denigreze marile cuceriri pe care le-am obținut și le obținem in edificarea noii orinduiri. Cei care recurg la asemenea practici condamnate de popoare, de istorie fac jocul cercurilor reacționare, imperialiste, provoacă diversiune și învrăjbire, încer- cînd ca, în felul acesta, să ascundă și să abată atenția de la problemele interne grave — economice și sociale — cu care se confruntă.De aceea,. în numele oamenilor muncii de naționalitate maghiară din România., respingem vehement orice încercare de amestec în treburile interne ale tării noastre. Trebuie să se înțeleagă bine că toate problemele privind cetățenii români de naționalitate maghiară se rezolvă de către organele competente ale Republicii Socialiste România, după cum toate problemele privind cetățenii unguri de naționalitate română se rezolvă de organele competente ale Republicii Populare Ungare. Toate problemele ce privesc munca, viața și viitorul nostru sint și vor fi soluționate numai de Partidul Comunist .Român, de statul român, guvernul și organele învestite de întreaga națiune cu drepturi și înalte responsabilități constituționale.Este în interesul popoarelor român și ungar să trăiască în prietenie, respect reciproc și bună Înțelegere, pentru făurirea propriului destin socialist. Vom acționa cu hotărire și energie, in consens cu nobilele idealuri de prietenie și pace ale poporului român, pentru dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate, de colaborare și înțelegere cu toate popoarele lumii.Animați de sentimentul deplinei satisfacțij pentru minunatele realizări. ale prezentului, pentru viitorul luminos al pațriei, participanții la plenară exprimă adeziunea deplină a oamenilor muncii români de naționalitate maghiară la politica internă și externă a partidului și statului nostru și hotărirea lor unanimă de a contribui cu toată puterea de muncă și de creație. înfrățiți in Idealuri cu întregul popor, strins uniți în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la înfăptuirea grandioaselor programe de construire a socialismului și comunismului in patria noastră liberă, suverană și independentă, Republica Socialistă România.

Plenara Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate germană, întrunită în ziua de 27 iunie 1988, a dezbătut, intr-un spirit de înaltă răspundere comunistă și puternică angajare patriotică, revoluționară, sarcinile ce revin oamenilor muncii români de naționalitate germană pentru înfăptuirea, în strînsă unitate cu întregul popor, a planurilor și programelor de dezvoltare e- conomico-socială a țării, a hotărîri- lor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, pentru transpunerea neabătută în viață a tezelor, orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cuprinse în magistrala expunere prezentată la ședința Comitetului Politic Executiv din aprilie, la forumul democrației muncitorești, precum și la Consfătuirea de lucru cu activul și cadrele de bază din domeniile activității organizatorice, ideologice și politico- educative.însuflețiți de cele mai profunde sentimente de prețuire și respect, de puternic și trainic atașament la întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, participanții la plenară au dat glas dragostei și recunoștinței nețărmurite față de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminent revoluționar și patriot înflăcărat, ctitor al României socialiste moderne, personalitate proeminentă a lumii contemporane, pentru grija permanentă ca tot ceea ce se înfăptuiește în patria noastră, ca toate planurile și programele de dezvoltare economico-socială a patriei să servească bunăstării și fericirii tuturor fiilor țării, ridicării necontenite a nivelului de trai material și spiritual al poporului.Participanții subliniază cu aleasă mîndrie patriotică însemnătatea deosebită, teoretică și practică, a tezelor tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru viitoarea plenară a C.C. al P.C.R., rolul hotăritor al secretarului general al partidului, președintele Republicii, în procesul de perfecționare a organizării și conducerii societății românești, a întregii vieți sociale, in unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii din patria noastră și mobilizarea energiilor lor creatoare în vasta operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, cu poporul și pentru popor, de înaintare fermă a României spre comunism.Prin Întreaga sa desfășurare, plenara pune puternic în lumină marile realizări obținute de poporul nostru in anii socialismului, cu deosebire după Congresul al IX-lea al partidului — cea mai înfloritoare epocă din întreaga noastră existență multimilenară, pe care Lucrările plenarei Consiliului oamenilor muncii

toți fiii țării o numesc in semn de aleasă cinstire pentru marele ei ctitor „Epoca Nicolae Ceaușescu" — unitatea indestructibilă a întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, hotărirea fermă a oamenilor muncii români de naționalitate germană de a face totul pentru înflorirea economică, social- politică a patriei — România, țară liberă, suverană și independentă.Plenara aduce un cald omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, ilustru om politic și savant de largă reputație internațională, pentru contribuția sa deosebită la elaborarea și înfăptuirea întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, Ia sporirea necontenită a eficienței cercetării științifice și tehnologice în toate domeniile de activitate, la înflorirea permanentă a științei, invățămintului și culturii românești.Cu adîncă și vibrantă mîndrie patriotică, participanții la plenară dau expresie sentimentelor de aleasă cinstire față de eroicul și gloriosul nostru partid comunist, față de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. strălucit promotor și genial strateg al tuturor planurilor și programelor de dezvoltare generală a patriei, de ridicare a ei pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație.1. Participanții la plenară se angajează să-și intensifice eforturile în vederea realizării integrale a planului pe acest an și pe întregul cincinal, a sarcinilor de export, valorificării superioare a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei. Se va acționa cu toate forțele pentru încheierea la timp și în cele mai bune condiții a campaniei de recoltare, pentru obținerea unor producții agricole cit mai mari.2. Relevînd contribuția esențială, determinantă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Ia dezvoltarea susținută a forțelor de producție și amplasarea lor armonioasă pe tot cuprinsul țării, Ia inițierea și conducerea amplului proces de reorganizare administrativ-teritorială, plenara se angajează să facă totul pentru transpunerea în viață a programelor de dezvoltare economico-socială a țării, de sistematizare a localităților, care vor asigura crearea unor condiții tot mai bune de muncă și viață pentru toți fiii patriei, de afirmare plenară a energiilor creatoare ale întregului popor, înfăptuirea pe scară largă a obiectivelor noii revoluții tehnico-științifice și noii revoluții agrare.3. Cu profundă recunoștință, participanții la plenară dau o înaltă apreciere noilor măsuri de majorare a retribuțiilor personalului muncitor și a pensiilor, care reprezintă o elocventă dovadă a creșterii neîncetate a forței economice a țării, o expresie 

a grijii constante, profund umaniste, a partidului și statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru ridicarea necontenită a bunăstării materiale și spirituale a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, scopul suprem al întregii politici a Partidului Comunist Român.4. In măreața operă de edificare a socialismului cu poporul și pentru popor, izvorîtă din concepția profund novatoare șl umanistă a secretarului general al partidului, participanții la plenară se angajează să acționeze neabătut pentru ridicarea Ia un nivel calitativ superior a conținutului muncii de educație patriotică, revoluționară, de formare a omului nou, de cultivare a sentimentelor de min- drie față de trecutul glorios de luptă al poporului român, față de realizările remarcabile ale României socialiste.5. Plenara Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate germană respinge cu fermitate și indignare orice imixtiune in viața și munca pașnică a poporului român, rezolvarea problemelor noastre interne ținînd în exclusivitate de competența Partidului Comunist Român, a guvernului țării, de celelalte organe constituționale învestite de popor. Participanții la plenară condamnă cu vehemență pe toți cei care încearcă să denigreze marile realizări obținute de poporul român în anii socialismului, să incite la emigrare, la părăsirea patriei străbune, țară a muncii înfrățite a tuturor oamenilor muncii, a demnității și libertății, Republica Socialistă România.6. Subliniind înalta valoare a aprecierilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, mare Erou al păcii, cu privire la situația internațională actuală, plenara se angajează să militeze neobosit pentru a da viată inițiativelor și strălucitelor demersuri ale României socialiste, ale președintelui său în favoarea păcii și dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, a edificării unei lumi mai bune și mai irepte pe planeta noastră.Puternic mobilizați de strălucitul exemplu de muncă și viață al tovarășului Nicolae Ceaușescu, de activitatea sa revoluționară neobosită, pusă în slujba mărețelor idealuri de progres, civilizație și pace ale poporului român, participanții Ta plenară exprimă hotărirea unanimă a oamenilor muncii romârii de naționalitate germană de a acționa cu toate forțele, cu dăruire și abnegație patriotică, strins uniți in jurul partidului, al secretarului său general, pentru transpunerea in fapt, cu înalt spirit de răspundere și exigență, a tuturor planurilor de dezvoltare economico-socială a patriei, a luminosului Program al partidului.

• • români de naționalitate germană
I din Republica Socialistă România

Luni s-au desfășurat în Capitală lucrările plenarei Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România.în cadrul plenarei, a fost analizat modul in care Consiliul oamenilor muncii români de naționalitate maghiară acționează pentru înfăptuirea neabătută a programelor de dezvoltare economico-socială a țării, a tezelor. orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cuprinse în Expu
nerea la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 a- prilie 1988 cu privire la unele probleme ale conducerii activității economico-sociale, ale muncii ideologi
ce și politico-educative, precum și 
ale situației internaționale.Plenara a dezbătut, de asemenea, măsurile privind majorarea retribuțiilor personalului muncitor in anii 1988—1989 și propunerile privind majorarea pensiilor pentru muncă depusă și Urnită de vîrstă, precum și * pensiilor invalizilor de război.La lucrări a participat tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politia Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Raportul cu privire la problematica aflată pe ordinea de zi a fost prezentat de tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate maghiară.La dezbateri au participat tovarășii Rab Ștefan, prim-secretar al Comitetului județean Covasna al P.C.R., Murvai Vasile, șef de sector la Exploatarea minieră Cavnic, județul Maramureș, Kdmives Antoniu, președintele C.A.P. „Avintul" Pecica, județul Arad, Keresztes loan, directorul fabricii de piese turnate și forjat* a întreprinderii de autocamioane Brașov, Czegă Alexandru, președintele C.A.P. Salonta. județul Bihor, Hegediis Ladislau, secretar de 
stat la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Mircea Ferencz Ana, secretar al C.C. al U.T.C., Tatay ștefan, președintele Consiliului județean 

Bistrița-Năsăud al oamenilor muncii români de naționalitate maghiară, Pal Arpâd, prorector al Universității Cluj-Napoca, Szabo Alexandru, președintele Consiliului județean Alba al oamenilor muncii români de naționalitate maghiară. Cordea Marta, vicepreședinte al Comitetului județean Satu Mare de cultură și educație socialistă, Mâjai Adalbert, președintele Consiliului județean Harghita al oamenilor muncii români de naționalitate maghiară, Kiss Albert, director al Întreprinderii „Metalo- tehnica" Tîrgu Mureș, Pop Pongrâcz Maria, președinte al Consiliului județean Timiș al oamenilor muncii români de naționalitate maghiară, Boda Iosif, profesor la Academia de studii social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., Szilâgyi Iuliu, președintele Consiliului județean Sălaj al oamenilor muncii români de naționalitate maghiară, Lăzăr Edit, redactor-șef la revista „A Hăt".Participanții la dezbateri și-au însușit pe deplin și au dat cea mai înaltă apreciere ideilor, orientărilor și tezelor cuprinse în magistrala expunere a secretarului general al partidului, de excepțională valoare teoretică și practică, strălucită analiză a procesului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, contribuție inestimabilă la dezvoltarea teoriei și practicii construcției socialiste, la îmbogățirea gîndi- rli revoluționare.în cadrul plenarei, participanții au adus uii profund omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru activitatea neobosită ce o desfășoară, cu neasemuită dăruire patriotică, revoluționară, pentru progresul neîntrerupt al patriei noastre socialiste, pentru creșterea prestigiului ei internațional, pentru binele și fericirea întregului popor.Au fost exprimate sentimente de stimă, de aleasă prețuire tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere mondială, pentru prestigioasa sa activitate politică și științifică, pentru contribuția adusă la înflorirea învă- țămîntului, științei și culturii in patria noastră.

Vorbitorii au dat cea mai înaltă cinstire eroicului și gloriosului nostru partid comunist, inițiatorul și făuritorul tuturor planurilor și programelor de dezvoltare economico- socială ale României socialiste, de ridicare continuă a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii, al marilor • succese obținute de patria noastră pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, cu poporul și pentru popor, și înaintare fermă a patriei spre comunism.Cei care au luat cuvlntul au subliniat importanța deosebită a actului înfăptuit în urmă cu 20 de ani al reorganizării administrativ-teritoria- le a țării, inițiat de secretarul general al partidului, președintele Republicii, care a permis o repartizare echilibrată, armonioasă a forțelor de producție și continuarea vastei opere de sistematizare, de dezvoltare, fără precedent, economico-socială a tuturor localităților țării.Participanții au exprimat hotărirea unanimă a oamenilor muncii români de naționalitate maghiară de a acționa, fiecare la locul său de muncă, pentru realizarea exemplară a sarcinilor de mare importanță ce le revin în acest an și pe întregul cincinal, pentru înfăptuirea Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.în numele tuturor oamenilor muncii români de naționalitate maghiară au fost exprimate profunde mulțumiri pentru recentele măsuri întreprinse din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu privind majorarea retribuțiilor personalului muncitor și a pensiilor pentru munca depusă șl limită de vîrstă, precum și a pensiilor invalizilor de , război, subliniindu-se că a- cestea ilustrează profundul umanism al politicii partidului și statului nostru, constituie o elocventă expresie a grijii permanente pentru creșterea bunăstării materiale și spirituale a tuturor celor ce muncesc, a tuturor categoriilor de cetățeni.

în cadrul plenarei a fost exprimată totala adeziune a oamenilor muncii români de naționalitate maghiară la politica externă a partidului și statului nostru și s-a dat o Înaltă apreciere inițiativelor și demersurilor de pace ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, pildă de înaltă răspundere față de interesele vitale ale poporului nostru, față de destinele lumii contemporane.Consiliul oamenilor muncii români de naționalitate maghiară a respins în mod ferm orice încercare de a- mestec în treburile interne ale țării noastre din partea unor cercuri din afară, de subminare a unității și frăției oamenilor muncii din România socialistă, a independenței și suveranității patriei. Dînd o ripostă fermă acestor încercări, cei care au luat cuvîntul, in numele oamenilor muncii români de naționalitate maghiară, au arătat că nu vor admite nimănui să creeze și să întrețină asemenea stări de tensiune și încordare, să denigreze rezultatele obținute de societatea românească, să semene discordie între oamenii muncii.Vorbitorii au subliniat cu mîndrie că, alături de toți fiii patriei, oamenii muncii români de naționalitate maghiară desfășoară o activitate plină de abnegație și dăruire pentru ridicarea pe noi culmi de civilizație și progres a patriei noastre — Republica Socialistă România —, îșî făuresc un viitor liber și fericit, strins uniți în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Plenara a adoptat o hotărire în legătură cu problemele aflate pe ordinea de zi. cu sarcinile ce revin Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate maghiară în realizarea hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții au adoptat o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.

Luni, 27 iunie, In Capitală au avut loc lucrările plenarei Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate germană din Republica Socialistă România, care a examinat, cu exigență și înaltă responsabilitate, sarcinile ce revin consiliului în realizarea obiectivelor de dezvoltare economico-socială a țării, în transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a orientărilor și indicațiilor formulate de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.La lucrările plenarei a participat tovarășul Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.Raportul asupra modulul în care acționează Consiliul oamenilor muncii români de naționalitate germană pentru înfăptuirea neabătută a programelor de dezvoltare economico- socială a țării, a tezelor, orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, cuprinse în Expunerea la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie 1988, a fost prezentat de tovarășul Eduard Eisenburger, președintele consiliului.Plenara a dezbătut, de asemenea, măsurile privind majorarea retribuțiilor personalului muncitor in anii 1988—1989 și propunerile privind majorarea pensiilor pentru muncă depusă și limită de vîrstă, precum și a pensiilor invalizilor de război.în cadrul plenarei au luat cuvîntul tovarășii Martin Engelhardt, activist al Comitetului județean Arad al P.C.R., președintele Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate germană din județul Arad, Ștefan Ziegler, maistru electrician, secretar al biroului organizației de bază de la Trustul de instalații- montaj Brașov, șantier Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, Margareta Krauss, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Brașov, vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate germană. loan Schenker, secretar adjunct al Comitetului comunal Clinic al P.C.R., județul Alba, Iosif Berencz, director la întreprinderea de ceasuri „Victoria" Arad, Erik-Walter Farkas, profesor la Liceul pedagogic din Caransebeș, Iosif Krausz, miner la întreprinderea minieră Petrila, județul Hunedoara, Iosif Bartl, directorul întreprinderii de transporturi locale Satu Mare, Alexandru Reiner,' prim-vicepreședinte al Comitetului 

executiv al Consiliului popular județean Sibiu, Hermine Jinga, director adjunct al Liceului industrial nr. 34 București, Jurgen Gerhard Adleff, secretar adjunct al Comitetului orășenesc de partid Rișnov, șef de atelier proiectare la întreprinderea de scule Rișnov, județul Brașov, loan Bettisch, lector Ia Institutul de subingineri Reșița, președintele Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate germană din județul Caraș-Severin, Erich Birth, lăcătuș la întreprinderea „Nicovala"- Sighișoara, Wiliam Heinz, primarul comunei Teremia Mare, președintele Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate germană din județul Timiș, Hermann Baier, profesor Ia liceul „Josef Haltrich" din Sighișoara, președintele Consiliului oamenilor muncii români de naționalitate germană din județul Mureș, Rosemarie Felmeth, secretar adjunct al Comitetului comunal de partid Miercurea Sibiului, județul Sibiu, Carol Gottfried Helwig, șeful secției Rupea a întreprinderii mecanice Brașov, Ioan Kiefer, președintele C.A.P. Tomnatic, județul Timiș.Participanții la dezbateri au subliniat, cu sentimente de deosebită stimă și vie recunoștință, contribuția determinantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la fundamentarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, stabilirea, pe baze profund științifice, a obiectivelor de dezvoltare economico-socială a țării, la înflorirea continuă a tuturor zonelor și localităților, prin repartizarea rațională, armonioasă, a forțelor de producție pe întreg teritoriul patriei, la perfecționarea activității în toate domeniile, afirmarea puternică a democrației muncitorești-revoluționare, creșterea bunăstării, materiale și spirituale, a poporului nostru, la creșterea rolului și prestigiului României în lume.în același timp, au fost exprimate cele mai calde mulțumiri secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru consecventa cu care acționează in promovarea unei politici profund umaniste, ce asigură condiții egale de muncă și viață, de afirmare plenară pentru toți fiii patriei.Participanții și-au manifestat sentimentele de aleasă stimă și prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, pentru aportul de mare însemnătate la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la înflorirea continuă a invățămintului, științei și culturii românești.

Dînd o înaltă apreciere tezelor, ideilor și orientărilor cuprinse in expunerile prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie și la Consfătuirea de lucru cu activul și cadrele de bază din domeniilq activității organizatorice, ideologice și politico-educative, participanții au subliniat că aceste documente, de excepțională însemnătate teoretică și practică, constituie șl pentru oamenii muncii români de naționalitate germană, ca și pentru întregul nostru popor, mobilizatoare programe de muncă și de luptă in vederea îndeplinirii, in cele mai bune condiții, a planului pe acest an și pe întregul cincinal, a înfăptuirii neabătute a Programului de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul patriei.Participanții la plenară au exprimat recunoștința lor profundă față de noile măsuri de majorare a retribuției personalului muncitor și a pensiilor, importantă acțiune politică și socială, ce reflectă cu putere grija statornică a partidului și Statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea continuă a nivelului de trai al întregului popor, țelul suprem al politicii Partidului Comunist Român.Cei care au luat cuvîntul au condamnat cu toată hotărirea orice imixtiune în viața și munca pașnică a poporului român, încercările unor cercuri reacționare de peste hotare de a denigra marile sale realizări, de a lovi în unitatea de aspirații și idealuri comune a tuturor cetățenilor României.Vorbitorii au exprimat angajamentul ferm al oamenilor muncii români de naționalitate germană de a acționa, împreună cu întregul popor, strins uniți in jurul partidului, al secretarului său general, pentru înfăptuirea neabătută a orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, pentru realizarea exemplară a planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei,' pentru înflorirea multilaterală a Republicii Socialiste România.După încheierea dezbaterilor a fost adoptată, in unanimitate, hotărirea plenarei.într-o atmosferă entuziastă, de puternică vibrație patriotică, participanții la plenară au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.
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mmm experienței înaintate - nmH sorsă be chestere
A PRODUCȚIEI SI EFICIENȚEI, A CALITĂȚII MUNCII IN TOATE MMENIILE

Evoluția timpului impune, pretutindeni, ritmuri înalte la secerișul orzului, ia executarea celorlalte lucrări agricoleSocietatea noastră socialistă are - ca o trăsătură distinctivă - comunicarea și circulația generoasă a tuturor cuceririlor științei și tehnicii moderne, a tuturor experiențelor valoroase ciști- gate in conducerea și organizarea producției, în realizarea planului la un nivel superior de calitate și eficiență, in diferite domenii ale activității de partid sau ale vieții sociale. Acestui scop ii sînt consacrate in mod special numeroase forme de consultare, largi schimburi de experiență atît la nivel național, cit și pe ramuri ale economiei naționale, pe domenii, pe județe și chiar în cadrul întreprinderilor. Stimularea materială și morală a unităților, a formațiilor de muncă și a oamenilor cu cele mai bune rezultate urmărește tocmai răsplătirea muncii de calitate, punerea în evidență a experienței înaintate, a tot ce este mai valoros intr-un domeniu sau altul, a ceea ce trebuie studiat, însușit și aplicat în practică.Cunoașterea și generalizarea operativă a celor mai bune experiențe trebuie să consti

tuie - așa cum a subliniat adeseori tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU - una din preocupările constante, prioritare ale organelor și organizațiilor de partid, ale organizațiilor de masă, ale sindicatelor și nu in ultimul rind ale cadrelor de conducere din întreprinderi, centrale și ministere. Experiențe bune și foarte bune există practic in toate ramurile, în toate județele, in toate întreprinderile ; chiar și din activitatea acelor colective care pe ansamblu nu obțin rezultate cu totul deosebite se pot desprinde anumite experiențe cu privire la organizarea unor locuri de muncă, aplicarea anumitor tehnologii, modernizarea unor utilaje sau instalații. Trebuie înlăturat însă cu hotărire formalismul din activitatea consacrată cunoașterii și aplicării experienței înaintate.. Uneori, in locul studierii atente, cu creionul in mină — cum se spune - a experienței pozitive acumulate și preluării tuturor elementelor valoroase ce pot fi generalizate, se fac vizite cvasituristice, se poartă discuții cu

caracter general sau, ceea ce are efecte la fel de negative pe plan practic, nu se asigură condițiile concrete, materiale și organizatorice, necesare pentru aplicarea noilor tehnologii, a invențiilor și inovațiilor, a metodelor de muncă ce și-au dovedit eficiența. Este nevoie, așadar, de o angajare mai hotărîtă a organelor și organizațiilor de partid, in primul rind pentru valorificarea cu eficiență superioară a inestimabil''' -i tezaur pe care îl reprezintă în societatea noastră socialistă experiența înaintată.Cu atît mai mult acum, cînd oamenii muncii din industrie, agricultură, de pe șantierele de investiții, din institutele de cercetări științifice și proiectări, din toate domeniile, desfășoară o activitate intensă pentru încheierea cu rezultate cit mai bune a primului semestru al celui de-al treilea an al actualului cincinal și pregătesc condițiile pentru îndeplinirea exemplară a planului pe întregul an, experiența înaintată trebuie atent studiată, bine însușită și operativ aplicată.
Cărbune mai mult, de calitate superioară!Patru ani consecutiv minerii de la Voivozi au ocupat primul loc în întrecerea socialistă, fapt pentru care harnicul colectiv din vatra cărbunelui bihorean a fost distins cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste". Distincție care recomandă de la sine experiența acumulată aici. O experiență demnă de un larg interes, pe care, îndemnați de rezultatele constant bune obținute și în perioada care a trecut din acest an, ne propunem să o înfățișăm in datele ei esențiale.
De la fiecare utilaj, din 

fiecare abataj, randamente 
maxime. ”’n minerit există o vorbă : nu te îngrijești de pregătire. rezultatele ți se intorc împotrivă", ne-a spus chiar la începutul discuției noastre ing. Mihai Iosub, directorul întreprinderii miniere Voivozi. O vorbă al cărui rost minerii de aici l-au înțeles întocmai. L-au înțeles și l-au întărit prin fapte an de an. în ultimii 4 ani, bunăoară, depășirile înregistrate la lucrările de pregătire însumează aproape 13 km, ceea ce echivalează cu linia de front pentru 11 abataje. Spor care a permis in tot acest răstimp întreprinderii să aibă măcar două abataje de rezervă, suplinind in orice moment locurile înguste ce se pot ivi in subteran, fie pentru reprofilări de galerii. fie în situația unor erupții de apă și borchiș.Ne-am convins pe viu, în subteran — care asigură aproape 80 la sută din producția de lignit a întreprinderii — că oamenii decid recordurile. Sectorul Cuzap. „în focul" lucrărilor de pregătire este in aceste >zile brigada lui Gavril Cormoș. „Nouă, celor de la pregătiri miniere, mi ne place să stăm pe loc, ne spune zful de brigadă. Fiecare metru con- <ează. Dar cînd realizezi astfel de lucrări șl repede, și bine, fiecare palmă de drum cîștigat iși arată parcă altfel rostul". Și, într-adevăr. în acest an, echipa lui Cormoș a realizat un record la lucrările de pregătiri : 270 ml Intr-o lună. Nu este un caz singular. Mai mult de o treime din brigăzile de la pregătiri au înregistrat viteze de minimum 200 ml. Palmares socotit de virf, care a înlesnit pregătirea fiecărui abataj mai devreme cu cel puțin o decadă....Subteranul e ca o adevărată uzină. Extracția la Voivozi e integral mecanizată. în adincurile sectorului Cuzap ajungem in abatajul 6 512,
Acfiuni ferme pentru extinderea 

mecanizării în construcțiiDupă cum am arătat în articolele precedente (vezi „Scinteia" din 17 și 18 iunie a.c.). am întreprins, cu ajutorul corespondenților ziarului nostru, un sondaj- anchetă in cîteva unități de construcții-montai pe tema situației existente in domeniul micii mecanizări și, mai ales, a posibilităților efective de promovare mai largă a acesteia pe șantierele de investiții.Ridicind problema diversificării mijloacelor de mică mecanizare, specialiști și cadre de conducere din trus- din Oradea, 'Craiova,turile de construcții industriale— Ne-am exprimat deseori intenția de a achiziționa o serie de mijloace de mică mecanizare de care avem neapărată nevoie, ne-a spus ing. Traian Gingu. șeful compartimentului de mecanizare din cadrul Trustului de construcții industriale Craiova. Este vorba de o serie de dispozitive pentru montat elemente prefabricate din beton, unelte pentru dat găuri cu diametre cuprinse intre 32 și 100 cm in beton și altele. Calculele noastre ne arată fără echivoc că, dacă le-am avea în dotare, am putea realiza, numai pe această cale, o producție mai mare cu 1,5 milioane lei. Nu le avem insă pentru că furnizorii lor, pur și simplu, nu există.— Dispozitivele de îmbinare a o- țelului-beton prin amprentare. ca și' instalațiile de sudură cap la cap a oțelului-beton, solicitate de noi cu stăruință, nu au intrat incă in producția de serie a nici unui furnizor specializat, ne-a precizat la rindul său ing. Teodor Macarie, director tehnic al trustului din. orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Prin însăși destinația lor, aceste mecanisme contribuie la executarea rapidă a unor lucrări de nivel calitativ ridicat și. fapt deloc neglijabil, in condițiile obținerii unor importante economii de materiale.— Desigur, lista uneltelor de mică mecanizare de care ducem lipsă este destul de lungă, ne-a spus și ing. Constantin Popovici, directorul Trustului de construcții industriale din Cluj-Napoca. Aș aminti numai de trusele de scule pentru tinichigii necesare la prelucrarea tablei, dar și de pistoalele destinate sudării maselor plastice atît de căutate la lucrările de instalații. Subliniez că pis- lalele de sudat în discuție le-am 'licitat, în repetate rînduri, dar sm primit nici un răspuns legat perspectiva asigurării lor.teste opinii pun în lumină o pri- concluzie, de altfel sugerată și formulată deschis de către ipanții la sondaj : pentru ra- construcțiilor nu există o re- intreprinderi specializate iu 'rea camei de mijloace de ecanizare soliciiate de con

unde lucrează brigada lui Emanoil Cheregi. Tocmai sosise schimbul 2. Practic, activitatea de producție se preia din mers, fără a se întrerupe o clipă. Acum se vede cit de important este ca utilajele să fie bine întreținute. „Relația e cit se poate de simplă : cu cit îngrijești mai bine utilajul cu atit ii prelungești mai mult, viața, scoți mai mult cărbune, ciștigi mai bine". zice destoinicul brigadier. Iar acest deziderat a fost bine înțeles de toți minerii de la Voivozi. Dovadă că pe ansamblul întreprinderii indicii de utilizare intensivă a combinelor de abataj s-au dublat in ultimii patru ani. ajungind de la 20,98 tone lignit pe oră in 1981 la 48,7 tone cărbune pe oră in 1987.Concomitent cu creșterea randamentelor de extracție, minerii de la
Lfl ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ VOIVOZI .

Voivozi fac zi de zi eforturi pentru îmbunătățirea calității cărbunelui expediat termocentralelor. Un singur reper : puterea calorifică planificată a fost depășită in medie anual cu 105 kcal pc kg. Este desigur rezultatul organizării temeinice a muncii in abataje, acolo unde se decid de fapt nivelul și calitatea producției.Măsurile luate pentru a se extrage cărbune de cit mai bună calitate sint desigur numeroase. Toate sectoarele dispun de puncte de clauba- re la gura minei. Au fost montate pluguri pe benzile de la suprafață, pentru deversarea sterilului. Se urmărește cu exigență sporită executarea lucrărilor de asecare din subteran. conform proiectelor și programelor de exploatare, tocmai în scopul evitării umectării lignitului, a creșterii randamentelor utilajelor de sortare. în loc de orice alt bilanț, să reținem o cifră : 8 1)00 000 lei. Atit au insumat în medie în ultimii patru ani bonificațiile încasate pentru calitatea cărbunelui energetic livrat.
La producția fizică — de

pășiri, la consumuri — eco
nomii. ° relaUe pregnant pusă în evidență și de activitatea desfășurată în ultimii patru ani, cînd producția de cărbune a sporit cu 15 Ia sută, în timp ce costurile totale au fost reduse in medie anual cu 

structori. Cu excepția unor unități ale Ministerului Construcțiilor Industriale. alti furnizori nu pot fi găsiți decît după Insistente demersuri.Se poate obiecta că. totuși, există destule întreprinderi constructoare de mașini care produc utilaje de mică mecanizare pentru constructori. Intr-adevăr, asemenea unități există. Numai că ele iși stabilesc programele de producție pe baza unor considerente proprii, care nu 
CE RELEVĂ UN SONDAJ EFECTUAT 

PE ȘANTIERE DE C0NSTRUCȚII-M0NTAJ

coincid, de regulă, cu cerințele exprimate de constructori. Adevărul este că nu există o colaborare sistematică, clar orientată și bine îndrumată, intre întreprinderile constructoare de mașini și trusturile de construcții industriale in privința înzestrării tehnice a muncii pe șantiere.S-ar mai putea obiecta, de asemenea, că înșiși constructorii ar putea, in unitățile proprii sau in cadrul trusturilor, prin autodotare, să-și diversifice gama mijloacelor de mică mecanizare. Dealtminteri. chiar așa și procedează, de multe ori, forțați de împrejurări. Nu există trust care să nu desfășoare o activitate de autodotare. După cum am fost informați, Direcția de mecanizare din Ministerul Construcțiilor Industriale și-a propus și acționează pentru crearea unor ateliere de sculărie mobile pe șantiere, care să completeze „din mers" gama mijloacelor de mecanizare de care este nevoie intr-un moment sau altul. Idee care, susțin specialiștii acestei direcții, este comparabilă cu aceea a existenței atelierelor de S.D.V.-istică din orice întreprindere constructoare de mașini. în sfirșit, Întreprinderea ..6 Martie" din Timișoara și unități ale Centralei de mecanizare nentru construcții industriale. de pildă, realizează o serie de importante mijloace de mecanizare. Cu toate acestea, constructorii 

46 lei la 1 000 lei producție-martă, iar cheltuielile materiale cu 32,5 Ici. Un rezultat care denotă că examenul producției este un examen comunist al răspunderii și competenței profesionale. Rolul activ al organelor' și organizațiilor de partid, al consiliului oamenilor muncii se dezvăluiedin plin pentru a a risipei, monstrat că in acțiunile inițiate închide orice supapă „Experiența ne-a de- doar cîteva minute defuncționare in gol sau slaba încărcare a complexelor mecanizate și a benzilor transportoare determină irosirea a zeci de kilowați-oră, ne-a spus subinginerul Ștefan Vaida. șeful sectorului Cuzap. Iată de ce optimizarea funcționării mașinilor de extracție. a altor utilaje și instalații miniere figurează frecvent in tema
tica adunărilor generale a organizațiilor de bază. ..Momentul economic ', plasat in deschiderea acestora, are menirea nu atit de a informa, cit mai ales de a explica unele fenomene apărute în producție, supunind atenției comuniștilor nivelul consumurilor de materiale și de energie pe tona de cărbune. Efectul ? Consumul de energie electrică a scăzut, comparativ cu 1984, dc la 9,5 MWh la 1 000 tone cărbune extras la 7,1 MWh in 1987".

Munca de partid — adap
tată cerințelor producției. „Pentru noi. faptul că două treimi din membrii comitetului de partid lucrează in subteran, in sectoare direct productive este de mare folos nu numai în cunoașterea exactă și operativă a problemelor cu care se confruntă sectoarele in organizarea optimă a producției, ci și in desfășurarea unei susținute munci politico-educative", ne spunea inginerul- șef al întreprinderii, Emil Pătruică, secretarul comitetului de partid.Experiența minerilor de la Voivozi dovedește că in activitatea productivă trebuie să se manifeste mobilitate și dinamism, să se abordeze critic — atunci cînd este cazul — unele măsuri întreprinse. Este, de pildă, cazul organizării reviziilor și reparațiilor planificate. Pină nu de mult, acestea se desfășurau duminica, in 

Constanța, municipiul Gheorghe Gheorghlu-Dej, lași și Cluj-Napocc au reliefat că, in pofida îmbunătățirilor evidente consemnate în ultimul timp, actualo gamă de unelte, scule șl dispozitive nu este încă in consonanță cu necesitățile reale ale desfășurării de către oamenii muncii de pe șantiere □ unei activități ritmice, cu productivitate sporită și la un inalt nivel calitativ.In continuarea sondajului nostru vom aborda astăzi alte aspecte ale acestei importante probleme.nu sint satisfăcuți de gama lor.— Lucrurile se complică, ne-a spus la un moment dat, in cursul documentării noastre, unul dintre interlocutori, prin faptul că o bună parte dintre mijloacele de mică mecanizare este in stare inactivă.Interesindu-ne asupra cauzelor unei atare situații, aveam să desprindem trei rînduri de motive care fac inutilizabile o serie de unelte și scule puse la dispoziția constructorilor. în primul rind, este vorba 

de calitatea scăzută a unui număr deloc neglijabil dintre ele ; altele așteaptă să fie casate și, in sfirșit. o a treia categorie să fie reparate numai că nu are cine să le repare, iar de multe ori nu există nici piesele de schimb și materialele necesare In acest scop.Practic, țoale trusturile in care ara efectuat sondajul nostru se găsesc in această situație, gradul de nefo- losire a micii mecanizări variind intre 7 și 30 la sută. Procent evident nemulțumitor, care „diluează" și mai mult zestrea tehnică efectiv folosibilă pe șantiere, grevind bineințeles asupra eforturilor depuse și rezultatelor obținute de constructori în procesul muncii. Din discuții, am reținut obiecția generală adusă de specialiști produselor executate și livrate de întreprinderea „Electroar- geș“ din Curtea de Argeș : mașini de găurit portabile, foarfeci electrice da tăiat table, polizoare ș.a., la care, în special partea electrică prezintă, de regulă, o fiabilitate scăzută. De asemenea, electropompele sumersibi- le, furnizate de întreprinderea „A- versa" București, cedează ușor din pricina neetanșeității motorului. La o serie de compresoare, fabricate de întreprinderea „Timpuri noi" din Capitală, sistemul de ungere nu le asigură rolul funcțional. Nu sînt scutite de observații critice nici unele produse realizate de către unitatea 

schimbul III. Constatindu-se însă o seamă de „căderi" in funcționarea mijloacelor tehnice, a ieșit la iveală superficialitatea cu care se efectua acest program in unele abataje. Organizarea unor intilniri cu conducători ai locurilor de muncă, maiștri și brigadieri și-a demonstrat neintîrziat eficiența. Solicitind din plin inițiativa membrilor de partid, măsurile adoptate au înlesnit mai buna aprovizionare a locurilor de muncă cu piese de schimb și materiale, întreținerea corespunzătoare și la timp a utilajelor, intărirea asistenței tehnice pe toate schimburile și pe intregul flux. Au fost constituite astfel echipe speciale de Întreținere a utilajelor. Reviziile și reparațiile planificate se desfășoară acum în fiecare luni in primul schimb, sub directa supraveghere a specialiștilor, asigu- rîndu-se din timp, in fiecare vineri, pe baza solicitărilor sectoarelor miniere, piesele necesare desfășurării fără reproș.a lucrărilor. Eficiența măsurilor luate ? Un singur argument : indicele de utilizare a combinelor de abataj a crescut de la 82,5 la sută in 1984 la 88 la sută in 1987, iar la combinele de înaintare de la 75,4 la sută Ia 86,4 la sută.Pentru sporirea producției și a eficienței economice au fost lansate numeroase chemări la întrecere cu obiective bine definite : „Abatajul — locul de acțiune comună a minerilor și cadrelor tehnico-inginerești" ; „De la fiecare Utilaj, din fiecare abataj — randamente maxime" ; „Acordul global pe bază de contract-angaja- ment — oglindă hărniciei și răspunderii muncitorești". Deliberat însă, analizele și dezbaterile la fața locului s-au desfășurat cu precădere in sectoarele care nu și-au realizat integral sarcinile de plan. Și aceasta tocmai pentru ca in aceste unități să se acționeze cu și mai multă decizie pentru perfecționarea activității productive, eliminarea neajunsurilor, intărirea ordinii și disciplinei, formarea și dezvoltarea conștiinței muncitorești.Colectivul de mineri de la Voivozi este pe deplin convins că titlul de fruntaș se recucerește in fiecare zi. întrecindu-se in hărnicie, minerii de aici au realizat în avans cu o săp- tămină planul pe primul semestru al acestui an la producția fizică și marfă. Deci întrecerea pentru sporirea producției de cărbune continuă.
Ioan LAZA corespondentul „Scinteii"

specializată a Ministerului Construcțiilor Industriale, întreprinderea „6 Martie" din Timișoara.Pornind pe firul cauzelor acestor deficiențe, am constatat, in primul rind, lipsa de interes a unora dintre furnizori față de soarta utilajelor pe care le-au produs. „Atunci cind semnalăm unele defecțiuni, ne-a precizat ing. Constantin Bal- can, directorul Trustului de construcții industriale din Constanta, întîmpinăm un obstacol neașteptat : o serie de producători ridică din umeri, justiticindu-se că nu pot asigura activitatea de service, datorită unor sarcini mult mai urgente, așa cum este cazul întreprinderii de mașini electrice din București, care amină sistematic repararea grupurilor electrogene de 38 și 125 kVA sau a convertizoarelor de sudură și grupurilor de sudură cu motor termic".întilnim în toate aceste situații o practică nedorită, dar comună : a- bandonarea de către unii producători a unei obligații elementare față de beneficiarii lor și a unei Îndatoriri esențiale față de propriile produse. Este vorba de urmărirea comportării lor in exploatare, pentru a le a- duce îmbunătățirile și perfecționările impuse de cerințele ridicării continue a nivelului lor tehnic șl calitativ.Comentariile ar părea de prisos dacă implicațiile generate de o asemenea mentalitate nu ar fi atît de importante. Pe de o parte, produse necorespunzătoare continuă să fie promovate in producție. irosin- du-se in ultimă instanță fonduri financiare și mijloace materiale însemnate pentru realizarea lor. Pe de altă parte, se creează impresia eronată că. pe șantiere, constructorii ar beneficia de suficientă înzestrare tehnică a muncii, pe cînd, în realitate. lucrurile nu stau deloc așa. Dimpotrivă, ei se văd obligați să depoziteze în magaziile de șantier mijloacele de mică mecanizare defecte și să acționeze tot cu unelte și scule improvizate, bineînțeles în detrimentul ritmului de execuție și al calității lucrărilor.Concluzia este limpede : această stare de lucruri nu poate fi depășită decît printr-o colaborare strin- să între lucrătorii de pe șantiere șl întreprinderile lor furnizoare. Cerință de altfel recunoscută și de unii, și de alții, dar care pentru a fi riguros respectată reclamă un cadru adecvat și un efort organizatoric pe măsură.
Inq. Cristian ANTONESCU cu sprijinul corespondenților „Scinteii"

A fost un sfirșit de săptămină cu vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, cu precipitații în general izolate, mai accentuate in partea centrală, de nord și de vest, căzute cel mai adesea in cursul după-amiezelor și al nopților, dar care au stinjenit in mică măsură desfășurarea lucrărilor agricole. Duminică noaptea insă, după o zi frumoasă, cu temperaturi ridicate — intre 22 grade în Crișana și 32 de grade la Giurgiu — in care s-a putut lucra din plin pretutindeni, au căzut ploi generale. De la Institutul de meteorologie și hidrologie aflăm că a plouat mai puternic în zonele din sudul țării, peste 25 de litri pe metru pătrat, cea mai mare cantitate inregistrindu-se la Slatina — 93 litri pe metru pătrat. Ieri, la ora 10 dimineața. cind ni s-au comunicat a- ceste date, ploua în toată Transilvania, in zonele subcarpatice ale Munteniei și parțial in județele Timiș, Caraș-Severin. Ialomița, Călărași și Constanța, cu tendința ca in cursul după-amiezii aria precipitațiilor să cuprindă toată țara, cu deosebire regiunile estice. Pentru următoarele 24 de ore și in continuare pînâ la mijlocul săptămînii în curs se prevede, de asemenea, vreme instabilă, după care se anunță o ameliorare a timpului. Ce influențe au ultimele ploi asupra culturilor ?De la direcția de resort din Ministerul Agriculturii aflăm că ploile de duminică noaptea și luni au fost în general liniștite, avînd un efect favorabil asupra culturilor prăsitoare. ca și a semănăturilor nou înființate după recoltarea orzului. în ce privește orzul și griul, singura implicație a precipitațiilor o constituie întîrzierea recoltării.Ne aflăm la sfîrșitul celei de-a treia decade a lunii iunie, cînd oamenii muncii din agricultură mai au de efectuat un volum mare de lucrări, între acestea, de cea mai mare actualitate este încheierea în această
Măsuri hotărite pentru creșterea ritmului de lucruPină în seara zilei de 26 iunie, în unitățile agricole din județul Galați, orzul a fost strins de pe aproape7 000 hectare din cele 14 260 hectare cultivate. Recoltatul era ireproșabil organizat simbătă, 25 iunie, pe o solă a cooperativei agricole de producție Braniștea. Munca celor 10 combineri, intrați in lan in jurul orei8 dimineața, fusese corect ordonată de șeful secției de mecanizare Braniștea. Romică Picioroagă. Lucru a- testat și in urma controlului efectuat in aceeași dimineață de către directorul stațiunii de mecanizare Șendreni, inginerul Nicolae Savin. Șeful fermei nr. 3 a cooperativei agricole Braniștea. Ion Munteanu. urmărea atent, alături de cei amintiți, calitatea recoltării. Combinele mergeau, cum se spune, ceas, iar transportul orzului la bază se realiza operativ. Pină la ora 11, plecaseră din cîmp patru mașini cu remorci, totalizînd circa 40 tone. Se balotau, se încărcau și se transportau operativ șl paiele, îndeosebi cu căruțele. Cooperativa agricolă din Braniștea are in cultură 200 hectare cu orz. care de fapt pină duminică seara au șl fost recoltate.întreprinderea agricolă de stat Șendreni are cea mai mare suprafață cultivată cu orz de pe raza consiliului agroindustrial Schela — 600 hectare. Directorul unității — inginerul Vasile Popa — ne asigură că pină in seara zilei de 27 iunie circa 80 la sută din această suprafață va fi recoltată. Orzul fusese strins de pe terenul fermei nr. 5, iar in prezent combinele erau masate la ferma nr. 2. Se lucra cu un efectiv mecanic impresionant,, 36 de combine, din care 16 proprii, iar celelalte ale S.M.A. Șendreni. Le regăsim în teren. La sola respectivă se -aflau șeful fermei, Emil Tudorache, împreună cu Ionel Munteanu, inginerul-șef al I.A.S. Recoltarea ridica unele dificultăți, deoarece o parte din cultură era culcată la pămint. „în fața acestei situații — ne spune directorul I.A.S., inginerul Vasile Popa — avem datoria de a întări asistența tehnică la fața locului, pentru a urmări continuu calitatea lucrării". Și aici, între mecanizatori se află oameni harnici, recu- noscuți prin nivelul înalt al prestațiilor efectuate in multe alte campanii anterioare. Gheorghe Negru, de mulți ani în mod constant pe pri

CIND UNII CAUTĂ JUSTIFICĂRI:

Dacă nu plouă, nu cresc furajele, dacă plouă, nu le pot stringeîn județul Bistrița-Năsăud, evoluția vremii nu a fost deosebit de favorabilă și, ca atare, in nici o unitate agricolă nu au existat condițiile ideale de lucru. Fapt este că. dacă la recoltarea trifolienelor și a celorlalte culturi furajere perene, prima coasă este finalizată, la cositul fînețelor naturale lucrarea trenează. Dar problema cea mai grea o constituie transportul și depozitarea fînurilor, unde, din cele 43 290 tone cit trebuia stocat in lunile mai și iunie, au fost puse la adăpost doar 9 665 tone pină la data anterior menționată. în schimb. în privința suculentelor, programul celor două luni este substanțial depășit.Am căutat să vedem la fața locului care sînt obstacolele ce se interpun pe fluxul transportului și depozitării furajelor. împreună cu președintele consiliului agroindustrial Teaca, tovarășul Toma Someșan, ne-am îndreptat spre C.A.P. Archiud, unde am constatat că în condițiile în care oamenii trebuie să schimbe pe parcursul zilei sapa cu furca sau coasa, printr-o bună organizare, ambele treburi pot fi făcute cu bune rezultate. „Avem azi la cosit 100 de oameni, iar la Împrăștiatul brazdelor și la adunatul finului alți 70. ne-a precizat președintele unității, GyBrke Andrei. Am concentrat, de asemenea, mulți cooperatori pentru a finaliza prașila sfeclei de zahăr. Cei 60 de lucrători ai sectorului zootehnic, în intervalele dintre programul de grajd, sint, de asemenea, prezențl la adunatul furajelor. în acest mod. noi vom izbuti nu numai să ne asigurăm necesarul, dar vom produce nutrețuri in plus, pentru că ele există din belșug".De ce totuși în depozitele fermei zootehnice de la C.A.P. Archiud au fost stocate doar 37 tone trifoliene ? Pentru că, bunăoară, din livada unității, pină la ora 11, așa după cum ne-a declarat economista fermei, Gabriela Șuteu, s-a efectuat cu un 

săptămină a recoltării orzului de pe întreaga suprafață, cu deosebire in zona a doua de cultură, unde secerișul este rămas in urmă. Deosebit de important in condițiile din această perioadă, cind trebuie să se lucreze printre ploi, este ca specialiștii din unitățile agricole să urmărească in permanență starea lanurilor pentru a alege momentul cel mai potrivit in vederea reluării lucrărilor și a asigura folosirea la întreaga capacitate a combinelor, a fiecărei ore și zile bune de lucru. Acolo unde lanurile sînt căzute in urma ploilor anterioare și nu este posibilă recoltarea mecanică, tocmai în vederea evitării deprecierii producției este necesar ca la stringerea recoltei să se acționeze in continuare, așa cum s-a procedat și pină acum, cu coasele și se- cerile, urmînd ea orzul să fie treierat staționar.Cu atît mai mult, acum cînd vremea este instabilă, este absolut o- bllgatoriu ca transportul producției de orz să se facă direct de la combine la bazele de recepție pentru a se evita orice pierderi. în condițiile în care trebuie să se recolteze în ferestrele dintre ploi, există posibilitatea ca în unele locuri umiditatea boabelor sa depășească limitele admise pentru depozitare și conservare. In aceste situații, este absolut obligatoriu ca factorii răspunzători din unități să ia toate măsurile ce se impun spre a se asigura condiții adecvate pentru depozitarea acestor cantități, in sensul ca ele să fie descărcate pe platforme de beton sau in diferite șoproane. unde să se acționeze permanent la condiționarea lor prin mijloacele cunoscute.Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii rezultă că pină duminică seara recolta de orz a fost strinsă de pe mai bine de 450 000 de hectare, intre această lucrare și semănatul celei de-a doua culturi continuînd să existe insă serioase decalaje. In acest an sînt condiții 
mul loc în întrecerea socialistă pe unitate, Ene Enacbe, Andrei Bote- zatu, Marcel Arghir, Cornel Negru, Ion Luparu. Gheorghe Sterea, Constantin Teodorescu și alții.în mai multe unități din consiliul agroindustrial Schela recoltarea orzului se desfășoară sub semnul operativității, lucru lesne de observat, îndeosebi după ritmul intrării orzu-

In unități agricole 
din județul Galați

lui în baza de recepție. Așadar, in jurul orei 11,38, vizităm baza de recepție din zonă. Aici, șefa contabilă Marghioala Chirllă ne spune că in ziua precedentă cantități mal mari de orz au adus C.A.P. Braniștea și I.A.S. Șendreni. alături de care mai sint menționate, cu transporturi ce depășesc 100 tone, cooperativele Piscul și Independența. în rest, unitățile arondate la această bază au adus cantități încă relativ reduse de orz. Se poate munci și mai repede ? — punem întrebarea unui conducător auto, Iancu Cusutură, me

Secerișul orzului trebuie să continue cu și mai multă intensitate pretutindeni acolo unde mai sint lanuri de recoltatFoto : E. Dichiseanu

singur atelaj un singur transport. în aceste condiții, suprafețele cultivate cu plante furajere, livezile și tinetele sint pur și simplu impinzite de căpițe, cu toate pagubele de rigoare. Dacă luăm in calcul numai minimum de 2 mp cit acoperă o singură căpiță și-l extrapolăm la numărul lor, de ordinul sutelor in flecare unitate, este cit se poate de clar că pierderea de masă-verde la cea de-a doua coasă va deveni foarte însemnată.La cooperativele agricole de producție din Ocnița și Teaca, ba chiar
In unități agricole 

din județul Bistrița-Năsăud

și la I.A.S. Teaca, pe lingă o serie de aspecte lăudabile, cum ar fi constituirea de formații specializate la adunat, transport și depozitat, am sesizat alt gen de anomalii. E vorba despre neincărcarea la capacitate a mijloacelor de transport. De dimineață, pină la ora 15, in depozitul fermei zootehnice de ia C.A.P. Ocnița au intrat 4 atelaje și două mijloace mecanice de transport. în total au adus doar 4 970 kg fin. Emil Ardeleanu. cu un trailer de mare capacitate. reușise să facă doar un singur drum, deoarece pentru descărcarea a 2 000 kg de furaje a stat mai bine de trei ore, la această lucrare fiind mobilizați doar trei cooperatori. Dacă era bine încărcat acest trailer, cantitatea transportată putea fi cel puțin dublă. Ce să mai spunem despre modul de organizare a transporturilor, cind inginera Maria Gavrea de la C.A.P. Teaca a ținut un atelaj vreme de aproape trei sferturi de zi pentru transportul a cinci saci de sămință, ca și de faptul că in drumurile ce le-am străbătut am întîlnit utilaje mecanice, dar 

excepționale pentru obținerea de pe aceleași suprafețe a unor producții sigure după insămințarea celei de-a doua culturi. Tocmai de aceea se impune ca pretutindeni să se asigure toate condițiile pentru insămințarea celei de-a doua culturi pe toate suprafețele planificate imediat după recoltare. în vederea bunei desfășurări a acestei importante lucrări, este necesar ca toate terenurile să fie eliberate operativ de paie și pregătite în cel mai scurt timp pentru a fi insămlnțate. Se constată insă că in unele unități presele de balotat, nefiind introduse imediat in urma combinelor, paiele întinse pe cîmp sint prinse de ploi și nu pot fi strinse decît după ce se zvîntă. Or. in acest fel se pierd ore și. uneori, zile întregi. Acest neajuns ar putea fi cu desă- virșire evitat dacă atît recoltarea orzului, cit și insămințarea celei de-a doua culturi ar fi organizate în flux continuu și această organizare ar fi respectată întocmai.în urma ploilor, culturile prăși- toare cresc viguroase, rezerva de apă din sol fiind completată acum la nivelul optim in toate zonele țării. în aceste condiții, important este ca pretutindeni conducerile de unități agricole, specialiștii să manifeste o grijă sporită pentru efectuarea cu maximă răspundere șt operativitate a lucrărilor de intreți- nere a culturilor, acordindu-se a- tenția cuvenită respectării normelor tehnice, îndeosebi a celor ce se referă la asigurarea' densității optime a plantelor.Este deci de reținut că vremea se anunță in continuare instabilă, situație care cere din partea tutu- .( ror lucrătorilor din agricultură efor- 3 turi sporite, organizare temeinică 'j a muncii pentru a se folosi Ia ma- Sj ximum fiecare zi, fiecare oră bună | de lucru.
Lucian CIUBOTARU

canic auto la S.M.A. Șendreni, aflat la fața locului cu un transport de orz. Răspunsul este, firește, pozitiv. Cel întrebat efectuase cu o zi în urmă cinci transporturi (de la C.A.P. Braniștea) totalizînd 50 tone orz, fiind hotărit ca in ziua respectivă să-și depășească performanța. Lucrătorii bazei de recepție ne mai informează în legătură cu o meteahnă mai veche a unităților, și a- nume aceea de a intra în bază cu primele transporturi abia către ora prînzului.Florica Beldiman, președintele consiliului agroindustrial Schela, confirmă hotărîrea mecanizatorilor, a specialiștilor din unitățile agricole ale consiliului de a încheia lucrarea tn următoarele două zile bune de lucru. în situațiile mai dificile, ni se spune, cind cultura este în parte culcată la pămint, ajută la recoltare. cu seceri și coase, și cooperatori din toate comunele de pe raza consiliului agroindustrial. Seriozitatea și răspunderea cu care se acționează aici vor caracteriza, sintem siguri, și activitatea celorlalte unități ale județului, astfel incit această lucrare să poată fi încheiată in cel mai scurt timp.
Dan PLAEȘUcorespondentul „Scinteii" 

mai ales atelaje aflate circulind fără rost.Unitățile agricole din județul Bistrița-Năsăud dispun de peste 500 de atelaje. Dacă admitem că se pot efectua numai două transporturi a cite 700—800 kg de fin. este limpede că intr-o singură zi in depozitele de furaje ar trebui să intre intre 700 și 800 tone de fin. Iar dacă ținem seama că nu au fost nici un fel de restricții la utilizarea mijloacelor mecanice, ba, dimpotrivă. »-a dispus chiar utilizarea lor la maximum ți- nind seama tocmai de faptul că secerișul hu a presat, e limpede că diferența de ritm de la 900 tone transportate la circa 3 800—4 000 tone capacitate de transport zilnică nu â fost utilizată datorită a tot felul de explicații, unele mai bizare decit altele : „Costă prea mult transportul mecanizat", „cauciucurile căruțelor sint prea uzate", „distanțele sint prea lungi", „drumurile au prea multe gropi" etc., etc. Cert este un lucru : atunci cind vrei să faci ceva te organizezi bine și găsești soluții, cind nu, cauți și invoci justificări. Cu asemenea justificări însă nu se pot umple nici fînarele și nici depozitele. Căpițele aflate pe cimp trebuie grabnic transportate pentru a face loc celei de-a doua recolte de furaje. Ea nu trebuie dijmuită pentru că nutrețurile oricît de multe ar fi sint absolut necesare. Tocmai de aceea, recent, comandamentul agricol județean a atras in mod foarte serios atenția președinților de consilii unice de a înlătura neintîrziat toate anomaliile, de a urgenta transportul furajelor din cimp. Desigur, aceasta fără a neglija in nici un fel celelalte lucrări de sezon, care, chiar dacă se suprapun, nu depășesc capacitățile existente, atît în ce privește forțele mecanice, cit și cele umane.
Gheorqhe CRISAN corespondentul „Scinteii"
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TELEGRAMĂ

DIN VIAȚA LOCALITĂȚILOR ȚĂRII J

Primul-ministru alRepublicii SocialisteConstantin Dăscălescu. a partea primului-ministruWilfried Martens, o telegramă prin care se exprimă vii mulțumiri pentru mesajul de felicitare transmis cu
Guvernului România, primit din al Belgiei, prilejul desemnării sale In această funcție. Totodată, se adresează urarea ca relațiile tradiționale dintre cele două țări să cunoască o dezvoltare armonioasă în toate domeniile.

La deschiderea lucrărilor Conferinței Unionale a P.C.U.S.

RIMNICU VILCEA : 
Realizări 

ale constructorilor 
noii căi ferate laDupă terminarea lucrărilor viaductul Topolog. al viitoarei magistrale feroviare Rîmnicu Vilcea — Vîlcele. din cadrul tunele căi concentrat unui alt obiectiv de mare tanță. Este vorba de lansarea grinzilor peste viaductul Simnic. O dată cu așezarea în calotele pilelor a grinzilor pe cele 16 deschideri ale noului viaduct, se vor crea condiții pentru urgentarea dării in exploatare a căii ferate respective, mind să reducă distanta ____București și Rimnicu Vilcea cu 125 kilometri. (Ion Stanciu).

constructorii si minerii brigăzii antrepriză de ferate Ciofringeni si-au forțele la executarea impor-

In care au fort expuse cărți «1 documente din colecțiile aflate In patrimoniul unor instituții de cultură din municipiile Tîrgu Mure® și Sighișoara, la filiala Tîrgu Mureș a Arhivelor Statului, precum și în patrimoniul comunelor Sîncraiu de Mureș, Urisiu, Vînători și ale unor biblioteci particulare. Totodată, la Reghin — în fața statuii lui Petru Maior din centrul orașului — a avut loc un program artistic omagial, iar la clubul tineretului din localitate — simpozionul i „Petru Maior — personalitate proeminentă a Școlii ardelene", (Gheor- ghe Giurgiu).

binelor gl tractoarelor grele. In plus, in noua capacitate a-a creat posibilitatea organizării reparațiilor în flux, ceea ce conduce, nemijlocit, la realizarea unei productivități sporite. Pe spațiul vechiului atelier se desfășoară în prezent lucrări de organizare a unei linii de reparat motoare de tractoare și apații de recondiționat piese de schimb. (Nicolae Mocan»).
CLUJ-NAPOCA: Expoziție 

de istorie

ea ur- dintre
IALOMIȚA : Instalații 

antipoluantePentru înlăturarea poluării apelor și protejarea mediului înconjurător, colectivul de muncitori și specialiști de la Oficiul județean pentru gospodărirea apelor Ialomița a executat. în ultima perioadă, o serie de lucrări care-și dovedesc din plin eficiența. Astfel, pe platforma Combinatului de îngrășăminte chimice Slobozia s-a dat în funcțiune o nouă instalație și s-au adus îmbunătățiri altora similare menite să reducă de trei ori cantitatea de elemente poluante ce se vărsau în rîul Ialomița. La rîndul său, întreprinderea județeană de gospodărie comunală și iocativă a pus în funcțiune stația de epurare a apelor menajere din municipiul Slobozia, care a fost realizată în bună parte prin efortul propriu al colectivului de aici. De asemenea, au intrat în funcțiune stațiile de epurare de la complexele zootehnice din Căzănești și Bora, Se află în curs de finalizare lucrările de la stațiile de epurare de la Fabrica de zahăr Țăndărei și de pe platforma industrială a orașului Urziceni. (Mihai Vișoiu).

VATRA DORN El : Se 
extinde rețeaua comercială în orașul-stațiune Vatra Dornei, edilii acționează pentru corelarea cît mai bună a rețelei comerciale cu cerințele cetățenilor. Acțiunile întreprinse vizează atît gospodărirea eficientă a spațiilor existente, cît și construirea altora noi. Pornind de la solicitările cumpărătorilor, a fost amenajată „Casa bucovineană". al cărei interior este realizat în stilul caselor țărănești din zonă. De asemenea, a fost deschisă, pentru sezonul estival, terasa de la cofetăria „Aurora". în ansamblul de locuințe „Unirii" se află în construcție un magazin general cu autoservire, iar in zonele Podu Verde și Transilvaniei se vor da în folosință noi magazine alimentare. (Sava Bejinariu).

Comitetul județean de cultură și educație socialistă, împreună cu complexul muzeal județean de istorie, a organizat la Cluj-Napoca prima expoziție de antichități egiptene aflate în colecții din România. Sînt reunite peste 400 de piese antice egiptene, statui si statuete confecționate din piatră, bronz și lemn, stele funerare, reliefuri, sarcofage, amulete, obiecte de uz casnic, unele datind din mileniile I- III î.e.n. Expoziția constituie o importantă acțiune cultural-ștlințifică pe linia valorificării patrimoniului din colecțiile românești, a cunoașterii interferențelor dintre civilizația geto-dacă și civilizațiile altor popoare antice. (Marin Oprea).

MUREȘ : „Zilele Școlii 
ardelene"Sub egida comitetului județean de cultură și educație socialistă, municipiul Tirgu Mureș și orașul Reghin au găzduit, timp de două zile, manifestarea culturală „Zilele Școlii ardelene", la care au participat cadre didactice universitare, cercetători științifici, istorici, filologi și alți specialiști din orașele București, Cluj-Napoca. Iași și Tirgu Mureș. Manifestarea a inceput în sala mare a Palatului culturii din Tîrgu Mureș, unde a avut loc simpozionul științific ..Școala ardeleană în cultura și mișcarea națională românească". Cu acest prilej. a fost vernisată expoziția intitulată : „Omagiu Școlii ardelene",

SATU MARE : Simpozion 
pe tema perfecționării 

utilajelor miniereTimp de două zile, la întreprinderea de utilaj minier Satu Mare s-a desfășurat un simpozion de marketing, organizat în colaborare cu Academia de studii economice București. Au participat reprezentanți ai unor ministere, centrale, combinate și întreprinderi miniere, institute de cercetări și proiectări, întreprinderi de comerț exterior. Au fost prezentate referate însoțite de fructuoase dezbateri privind înnoirea și modernizarea utilajelor miniere pentru subteran și pentru suprafață, creșterea performanțelor lor tehnice și a duratei de funcționare în exploatare, sporirea competitivității acestora pe piața externă. (Octav Grumeza).

DOLJ : Materiale refolosi
bile in circuitul productiv în unitățile socialiste și în gospodăriile populației din județul Dolj se desfășoară acțiuni de masă pentru stringerea și predarea tuturor materialelor refolosibile ce pot fi reintroduse în circuitul productiv. Așa cum ne spunea Dumitru Cazacu, directorul întreprinderii județene de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile, în perioada ce a trecut din acest an au fost predate, peste prevederile de plan, 5 000 tone oțel, 440 tone fontă, 14 tone cupru și alamă, 13 tone aluminiu și altele. în ultima acțiune de colectare a materialelor refolosibile ce s-a organizat în comunele județului s-au predat 305 tone fier vechi, 11 tone hîrtie, 21 tone spărturi de sticlă și alte materiale. (Nicolae Băbăîău).

Cronica zile»Le Invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, o delegație de activiști ai Partidului Comunist Chinez, condusă de tovarășul Li Ligong, membru al C.C. a) P. C. Chinez, prim-secretar al Comitetului provincial Shanxi al P.C.C., a efectuat o vizită de documentare în țara noastră, în perioada 16—27 iunie a.c.în timpul vizitei, delegația a avut lntîlniri pentru schimb de experiență la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, comitetele județene Constanța și Dolj ale P.C.R., precum și la Comitetul municipal Petroșani al P.C.R. Oaspeții chinezi au vizitat obiective economice și social-culturale din Capitală și județe.La Încheierea vizitei, delegația de activiști ai P. C. Chinez a fost

primită de tovarășul Ion Radu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.La întrevedere a participat Wang Jinqing, ambasadorul R. P. Chineze la București.
★Luni, tovarășul Ștefan Andrei, vi- ceprim-ministru al guvernului, l-a primit pe Ludolf von Wartenberg, secretar de stat parlamentar la Ministerul Federal al Economiei, președinte din partea R.F. Germania in Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică, industrială și tehnică, ale cărei lucrări au început la București.Cu acest prilej au fost discutate probleme privind creșterea schimburilor comerciale si dezvoltarea cooperării în producție dintre România și R.F. Germania.

comuta ge- este a prece- cinci

(lirmare din pag. I)

PREJMER : O nouă 
capacitate de reparat 

tractoare și mașini agricoleLa I.A.S. Prejmer a fost dată In exploatare o nouă capacitate de reparat tractoare și mașini agricole. Noua capacitate dispune de spații de lucru și dotare tehnică la nivelul exigențelor actuale. Totodată, ea oferă condiții bune pentru întreținerea și repararea com-

IAȘI : „Cucuteni 5 000“Parcul de cultură „Copou" din Iași a găzduit cea de-a 6-a ediție a Tîrgului de ceramică românească sub genericul „Cucuteni 5 000“. Au participat meșteri olari din întreaga țară, atît creatori individuali, cît și membri ai unităților cooperatiste. Cu cele mai multe lucrări apreciate de juriu s-au prezentat artiștii ceramiști din Hălmăgel—Arad, Poiana Deleni și Schitu Stavnic—Iași, Horezu—Vilcea. Oboga-Olt, Minzălești—Buzău, Marginea și Rădăuți—Suceava, Mihăileni—Botoșani, Corund— Harghita și alții. Manifestarea s-a constituit și într-un util schimb de experiență. (Manole Corcaci).
ÎN SECTORUL ENERGETIC - ACTIVITATE BINE ORGANIZATĂ, 

PRODUCȚIE LA NIVELUL PLANULUI!
(Urmare din pag. I)

echipă mută cîmpul de observație asupra acestui om, spre viața lui din afara uzinei. Aici, mda... mai erau cîteva lucruri de corectat. Receptiv, tînărul își pune ordine în existența sa. Din nou alte încercări pentru el în laminor. Din nou — trecute cu brio. Șeful de echipă iar mută unghiul de observație. Să prindă toate lungimile de... undă. Și ajunge la relațiile de muncă ale tînărului. Băiatul, simțind că are mină, cam era tentat să-și dea aere. Față de cine ? Față de tovarășii lui care asudau aici ca și el. Unii, cu mulți ani înaintea lui. Oameni ai datoriei, ai răspunderii. Nu. nu-i drept, tinere. Respectul pentru muncă cuprinde, obligatoriu, și respectul pentru oamenii muncii. Ei au lăsat în urmă munți de laminate. Și ani de înfruntare cu greul de aici. Și dăruirea muncitorească, comunistă, care e, sigur, un bun din zestrea uzinei.— Cum tînărul în cauză a corespuns și Ia această probă, conchide Neculai Cherecheș, i-am dat cu dragă inimă recomandarea de primire în partid. (O succintă paranteză : acest ..cu dragă inimă" e posibil ca unora să nu le spună prea mult. Pentru aceștia, doar o simplă precizare : în cei 25 de ani de cind muncește în laminorul gălățean, Neculai Cherecheș a dat doar... cinci recomandări. Cite una la cinci ani ! O selecție mai riguroasă e greu de crezut că se putea face).în asemenea condiții, dobindirea calității de membru de partid devine cu adevărat un moment esențial de viață. „Calitatea de membru al partidului — sublinia pe bună dreptate tovarășul Nicolae Ceaușescu in expunerea la Consfătuirea de lucru cu activul și cadrele de bază din domeniile activității organizatorice, ideologice și politico-educative — trebuie înțeleasă nu ca o formalitate, ci ca o schimbare profundă in viața și munca fiecărui membru de partid, in activitatea sa — in societate, la locui de muncă, in familie". Faptul că oameni trecuți prin examenul complex al meseriei, comu-

niști aflați mereu in primele rînduri, la datorie, cumpănesc îndelung lucrurile înainte de a da o recomandare de primire in partid, pun temei cu deosebire, Ia solicitanți. pe faptele lăsate în urmă, dezvăluie, înainte de toate, grija și răspunderea care prezidează acest act, dorința de a promova la titlul de mindrie de comunist numai pe cei mai buni dintre cei buni.— Vi s-au solicitat și recomandări pe care nu le puteați da ?Ne răspunde la întrebare Costal Airinei, pornind de la observația că munca la laminor e complexă, oamenii, diferiți. Unii nu se sperie de greu. Alții... Un începător în ale meseriei a pornit-o din capul locului eu absențele. Nici o mînă întinsă la vreme nu a luat în seamă. Pînă la urmă, ce era de prevăzut s-a în- tîmplat : autoexcluderea lui din colectiv. Iată însă că după o vreme a revenit la uzină. Dar... în altă secție. Nu stă mult pe acolo și-și găsește culcuș în altă parte, mai cald. De unde vine la uzină, „cu blazon" de fost muncitor, pentru recomandări de intrare în partid. Airinei i-o spune cu franchețe : „Tinere, se poate, dar... Dar vino tu aici.. La clește. Tragi umăr la umăr cu noi. Dar ca noi, nu ca tine. Și, poate, în cîți- va ani, după ce ne convingi... Totul e posibil, tinere...".— A venit ?— Nu. Dar ceva însă tot s-a mișcat în el, în această împrejurare. Aud că lucrează totuși pe undeva și că a întrezărit drumul bun. pe care și noi 1-1 arătam, dar el nu avea ochi să-1 vadă...Da, „aurul se încearcă prin foc“... iar viitorul comunist la proba muncii. A faptelor.
Iile TANASACHE

t

situație cu atît mai greu de înțeles cu cit și constructorii de mașini în- tîmpină uneori greutăți in aprovizionarea cu energie, deci sint direct interesați să ia măsuri hotărite pentru a sprijini activitatea intreprinsă pe multiple planuri în vederea funcționării normale a sistemului energetic.După cum este cunoscut. în ultimii ani au fost adoptate o serie de măsuri tehnico-organizatorice menite să ducă la creșterea răspunderii furnizorilor de piese de schimb, a exec'u- tanților acestor lucrări și a beneficiarilor, astfel incit să se asigure realizarea la termen și de bună calitate a reparațiilor capitale, curente și reviziilor tehnice programate. Printre altele, s-a stabilit ca reparațiile capitale să se execute de unități specializate aparținind Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, care este și principalul furnizor de echipamente energetice. Este o soluție organizatorică prin care se are in vedere ridicarea nivelului calitativ al lucrărilor de reparații, concomitent cu creșterea responsabilității unităților furnizoare de piese de

schimb și subansamble. în același scop. în cadrul Ministerului Energiei Electrice au fost create întreprinderi care au sarcina să efectueze reparații curente. Firesc, prin aceste măsuri s-a scontat pe o îmbunătățire substanțială a calității lucrărilor de reparații. In practică insă, adesea se constată că durata de funcționare a multor utilaje reparate este redusă, iar analizele asupra cauzelor opririlor accidentale pun in evidență slaba calitate atit a unor piese, cit și a lucrărilor efectuate.Dincolo de măsurile de ordin organizatoric și tehnic care trebuie luate la fiecare loc de muncă, astfel ca lucrările să se desfășoare în mod corespunzător, considerăm necesar să aducem în discuție modul in care sistemul de retribuire în acord global stimulează munca de calitate a lucrătorilor din activitatea de reparații. Concret, principalul in-

dicator care ilustrează calitatea muncii acestei categorii de lucrători — și anume, producția de energie electrică realizată do agregatele energetice Ia care s-au făcut reparații — reprezintă un criteriu care are o pondere foarte mică in stabilirea retribuției cuvenite pentru munca global. Este o problemă pe care o supunem atenției forurilor de resort pentru a fi examinată cu răspundere și soluționată in mod corespunzător.Acum este momentul „fierbinte" al reparațiilor, este timpul în care toți factorii participanți și răspunzători de efectuarea acestor lucrări, care condiționează nemijlocit buna funcționare a sistemului energetic național, sînt chemați să depună un efort maxim, să manifeste receptivitate și operativitate în soluționarea diferitelor probleme, astfel incit program de reparații să fie integral și la termen.
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Un important eveniment 
în viața poporului sovieticMoscova. Kremlin... Ampla dezbatere desfășurată lă scara întregii Uniuni Sovietice asupra dezvoltării viitoare a tării, a căilor și modalităților de perfecționare si ridicare a operei de construcție socialistă la un nivel calitativ nou se va concentra. începînd de azi. la Palatul Congreselor din capitala sovietică, în cadrul Conferinței Unionale a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice — eveniment de mare însemnătate în viata niștilor. a societății sovietice neral. Cronologic, aceasta 19-a conferință a P.C.U.S.. denta avind loc cu aproapedecenii în urmă. Actuala conferință este prima de acest fel. validind însemnătatea organizării intre congrese a unei largi dezbateri asupra modului de înfăptuire a obiectivelor strategice stabilite de forul suprem al partidului. Acestei cerințe îi răspunde si ordinea de zi a conferinței : 1. „Cu privire la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XXVII-lea, principalele rezultate ale primei jumătăți a celui de-al 12-lea cincinal și zațiilor de partid in vederea adîn- cirii procesului de restructurare"; 2. „Cu privire la măsuriiâ ce trebuie întreprinse în vederea democratizării continue a vieții partidului și a societății".Pregătirile pentru conferință au fost marcate de o puternică efervescență politică, discuțiile pe marginea Tezelor C.C. al P.C.U.S., desfășurate în organizațiile de partid, în plenarele la nivel republican, de ținut, regional și orășenesc. în paginile presei, zecile de mii de scrisori adresate comitetelor de Dartid. inclusiv Comitetului Central, au dat expresie interesului deosebit al comuniștilor, al oamenilor muncii de pe tot cuprinsul țării față de dezvoltarea procesului de edificare socialistă. Și nu este vorba numai de dorința firească de mai bine, ci de evaluarea lucidă, realistă, adesea critică și autocritică a drumului parcurs — raportat la marele potențial material și uman existent — nenumăratele propuneri formulate in preajma conferinței vizind tocmai punerea mai bine în valoare a acestui potențial.în această privință. Congresul al XXVII-lea al P.C.U.S., desfășurat cu doi ani în urmă, a jalonat căi concrete de acțiune, adecvate condițiilor specifice, problemelor izvorîte din realitatea sovietică. Dezbaterile premergătoare conferinței au scos, astfel, in evidență cit de acut se simte nevoia unor schimbări profunde în mecanismul economic, care să asigure trecerea la auto- conducere și autogospodărire. Ia o sporire a cointeresării colectivelor de oameni ai muncii fată de rezultatele activității lor. Numeroase propuneri formulate vizează introducerea mai rapidă a realizărilor de vîrf ale științei și tehnicii în domeniile de care depind progresul multilateral al tării, ridicarea nivelului de trai al poporului. Restructurarea întregii activități eco- nomico-sociale. după cum apreciază conducerea P.C.U.S.. devenise stringent necesară în urma unei îndelungate perioade de stagnare.Deși timpul care a trâcut de la Congresul al XXVII-lea este destul de scurt, evoluțiile înregistrate în dezvoltarea economică. în viata politică a Uniunii Sovietice sint apreciate aici ca îrisCriindu“Se in direcția obiectivelor preconizate: Pe plan

sarcinile organi-
Corespondență 
din Moscova

economic, principalul rezultat este considerat stoparea tendințelor negative. creindu-se premise pentru o schimbare calitativă si eliminarea lor. Este vorba nu numai despre intensificarea ritmurilor de creștere a producției industriale, ci si despre așezarea economiei pe baze mai eficiente. Pentru prima dată, anul trecut întregul spor al venitului național s-a realizat prin creșterea productivității muncii. O anumită creștere a avut loc și in producția agroalimentară ; tot astfel. s-au înregistrat unele rezultate pozitive în sfera vieții sociale. Cu toate acestea, dinamica transformărilor este considerată incă nemul- țumitoare. și tocmai în acest sens Conferința Unională este chemată să-și spună cuvintul prin hotărîrile pe care le va adopta.Una din componentele acestui proces o constituie dezvoltarea democrației socialiste, problemă dintre cele mai larg dezbătute, in lumina realităților concrete, ca și a experienței celor 70 de ani de construcție socialistă. In dezbateri a fost frecvent prezentată ideea că desfășurarea cu succes a construcției socialiste impune asigurarea unui cadru larg democratic de participare a oamenilor muncii la conducerea întregii societăți — preocupare evidentă și în alte țări socialiste.Așa cum subliniază ziarul „Pravda" intr-un editorial, celor cinci mii de delegați care vor participa la conferință le revine o mare răspundere, avind in vedere mandatul încredințat de comuniști, de oameni ai muncii din cele mai largi sfere de activitate. Potrivit unui sondaj de opinie întreprins de Institutul de sociologie al Academiei de Științe a U.R.S.S. in nouă orașe din diferite zone ale tării co- virșitoarea majoritate a cetățenilor sovietici apreciază că actuala conferință va marca o etapă importantă în dezvoltarea societății sovietice. Peste 80 la sută din cei cărora Ii s-a solicitat părerea sprijină pe deplin procesul de restructurare, iar trei pătrimi sint convinși de succesul acestui proces înnoitor, dacă fiecare om al muncii își va aduce propria contribuție în această direcție.Dezbaterile pe marginea Tezelor C.C. pentru conferință au inclus, firește, și problemele politicii externe a Uniunii Sovietice, evi- dențiindu-se. ca o opinie larg împărtășiră, necesitatea continuării eforturilor pentru dezarmare, pentru afirmarea unui curs nou în viata internațională, corespunzător intereselor de dezvoltare liberă si independentă a tuturor popoarelor, într-o lume mai dreaptă, eliberată de amenințarea războiului, o lume a păcii și colaborării.Există o notă comună a opiniilor, a gindurilor și sentimentelor exprimate in aceste zile atit de delegații la conferință, cit și de reprezentanți ai unor diverse categorii de oameni ai muncii : este voința ca dezbaterile, hotărîrile Ce vor fi adoptate să marcheze cu adevărat o etapă nouă in eforturile de perfecționare a activității in toate domeniile. deschizind noi perspective de dezvoltare, pe măsura marelui potențial creator al socialismului, aspirațiilor firești ale popoarelor sovietice.
în acord

intregul realizatde arti-Ziarul ..Scînteia" își propune ca, în continuare, într-un ciclu de a„i- cole. să reflecte stadiul concret al reparațiilor la centralele electrice. în numerele viitoare vom prezenta relatări ale corespondenților noștri despre activitatea in acest domeniu de la diferite unități energetice.
Ion LAZAR

Institutul de meteorologie șt hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 28 iunie, ora 20 — 1 iulie, ora 
20. In țară : Vremea se va ameliora și 
se va încălzi treptat. Cerul va fi va
riabil, cu innorări mai accentuate la 
începutul intervalului, cinci, local, vor 
mai cădea ploi ce vor avea și caracter 
de averse, însoțite de descărcări elec
trice. în restul intervalului, aria ploilor 
se va restrînge la nivel de iZQlate, sem- 
nallndu-se îndeosebi în zonele de deal 
și de munte și mai ales după-amiezele. 
Vint slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor cuprinse intre 10 și 
20 de grade, iar cele maxime, în gene
ral, intre 24 și 32 de grade. Dimineața, 
pe alocuri, în centrul țării și la munte 
se va semnala ceață. In București : 
Vremea se va ameliora și se va încălzi 
treptat. Cerul va fi variabil, cu înno- 
rări mai accentuate în prima parte a 
intervalului, cind mai sînt condiții de 
averse de ploaie, mai ales după-amieze
le. Vint slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între 17 șl. 20 
de grade, iar cele maxime între 28 și 
32 de grade.

ACTU ALO TATUA ăP’O^TBVA
ÎN LEGĂTURĂ CU DESFĂȘURAREA FINALEI 

„CUPEI ROMÂNIEI11 LA FOTBAL

Dumitru ȚINU

DE LA CASA DE ECONOMII ȘI CONSEMNAȚIUNI
DREPTUL 

DE CONDIȚIONARE 
A RESTITUIRII' SUMELOR 

DEPUSEDepunătorii au dreptul să condiționeze restituirea sumelor depuse la C.E.C. Depunerile cu restituire condiționată sint cele efectuate de o persoană pe numele altei persoane, care devine titular, acesta puțind să dispună de sumele depuse pe numele său numai cu respectarea condiției stabilite de depunător.Condiționarea se face la emiterea libretului o dată cu prima depunere. Sînt admise a fi înscrise în libretele de economii numai condiții de restituire realizabile, formulate clar și care nu contravin legilor țării, iar indeplinirea lor poate fi constatată la ghișeul unității C.E.C.Persoana care a făcut depunerea și a cerut condiționarea restituirii poate cere oricind modificarea condiției, în sensul lărgirii dreptului de dispoziție al titularului depunerii, precum și anularea ei.Toate depunerile ulterioare efectuate pe un instrument de economisire cu restituiri condiționate se supun condiției.Minorii nu au dreptul să condiționeze depunerile pe care le efectuează pe numele altor persoane.Se poate condiționa restituirea depunerilor pe toate libretele de șconomii nominale.Depunerile în conturi curente iersonale și pe obligațiuni C.E.C. epuse spre păstrare nu pot fi con- iționate.Condiționarea restituirii operează țimai pe timpul vieții titularului. Un caz de deces al titularului ■inte de realizarea condiției, de mele respective poate dispune punătorul sau moștenitorii depu-

nătorului in cazul decesului acestuia.In situația în care titularul libretului a decedat după realizarea condiției de restituire, de sumele respective pot dispune moștenitorii titularului libretului.în caz că depunătorul (persoana) care a condiționat restituirea a decedat înainte de indeplinirea de către titular a vîrstei de majorat, autoritatea tutelară poate modifica condiția in interesul minorului sau o poate anula.Ciștigurile rezultate din depunerile cu restituiri condiționate au același regim de condiționare a restituirii ca și depunerile.
DREPTUL DE A ÎMPUTERNICI 

ALTE PERSOANE
SĂ DISPUNĂ DE SUMELE 

DEPUSETitularul unui instrument de economisire are oricind posibilitatea să ceară înscrierea în acesta a unei clauze de împuternicire, prin care să acorde dreptul de a dispune de sumele economisite și altor persoane (cel mult două) pe care le indică pe documentul de depunere. In instrumentul de economisire respectiv se înscriu de către C.E.C. numele, prenumele și anul nașterii persoanelor Împuternicite.De clauza de împuternicire pot beneficia numai persoanele majore, ea acționînd numai pe timpul vieții titularului instrumentului de economisire.Clauza de împuternicire poate fi modificată sau anulată în timpul vieții titularului numai de către acesta.Dacă la emiterea libretului nu a fost introdusă clauză de împuternicire, ulterior, cu ocazia unei ope-

rații de depunere chiar și pentru suma de 5 lei, titularul instrumentului poate introduce clauză de împuternicire.Depunătorii care efectuează depuneri pe numele altor persoane pot cere la prima depunere introducerea in favoarea lor sau a altor persoane a clauzei de împuternicire.Minorii nu pot fi trecuți la clauza de împuternicire.Minorii care efectuează depuneri pe numele lor pot introduce clauza de împuternicire numai dacă au Împlinit virsta de 14 ani.Titularul unui instrument de economisire are dreptul să stabilească prin „dispoziție testamentară" persoanele fizice sau juridice care să dispună de sumele economisite la C.E.C. după decesul său. Dispoziția testamentară se înscrie in fișa de cont a instrumentului de economisire. Ea poate fi revocată sau modificată numai de către titularul depunerilor.Minorii care efectuează depuneri pe numele lor pot introduce dispoziții testamentare numai dacă au împlinit vîrsta de 14 ani și se întrețin singuri.
PERSOANELE CARE POT 

PRIMI DATE IN LEGĂTURĂ 
CU SUMELE PĂSTRATE 

LA C.E.C.Cetățenii care își depun economiile bănești la C.E.C. beneficiază de multiple drepturi și avantaje printre care și păstrarea secretului privind numele depunătorilor, ale titularilor și operațiile efectuate la C.E.C.în legătură cu datele informative privind depunerile populației, Casa de Economii și Consemnațiuni precizează că acestea se dau pe bază

de cerere scrisă sau adresă, cu condiția prezentării libretului sau indicării numărului acestuia ori a altor elemente strict necesare identificării libretului ;— titularilor libretelor de economii ;— persoanelor indicate prin clauza de împuternicire înscrisă in libret, dar numai pentru operațiile efectuate de acestea ;— depunătorilor, numai pentru sumele depuse de aceștia pe numele altor persoane;— persoanelor împuternicite de către titulari prin procură sau prin- tr-o altă formă de împuternicire legală, în limitele stabilite prin împuternicire ;— părinților și tutorilor, pentru depunerile aparținind titularilor minori ;— persoanelor înscrise la dispoziția testamentară, numai după decesul titularului și numai pentru soldul existent la data decesului ;— moștenitorilor legali sau testamentari prin atestarea acestei calități de către organele notariale sau instanțele judecătorești, numai pentru soldul existent la data decesului titularului.Conform prevederilor art. 170 din Legea finanțelor nr. 9/1972 și ale statutului Casei de Economii și Consemnațiuni nici o persoană în afară de cele arătate mai sus nu au dreptul să ceară și să primească date informative asupra depunătorilor și operațiilor efectuate de a- ceștia la C.E.C.Este important de reținut că instrumentele de economisire oferite populației de unitățile C.E.C. din întreaga țară răspund toate aceluiași scop : păstrarea în cea mai deplină siguranță a economiilor bănești personale și sporirea acestora prin dobînzi.

COMUNICATanaliza-.,Cupei echipele ziua deComisia stabilită pentru rea desfășurării finalei României" la fotbal dintre Steaua și Dinamo din 26 iunie 1988 a constatat că al doilea gol marcat de echipa Steaua, validat inițial de arbitru și ulterior anulat, a fost inscris in condiții perfect regulamentare.Anularea cu totul nejustificată a golului a creat confuzii in rindurile spectatorilor, aceștia manifestindu-și nemulțumirea față de calitatea arbitrajului și neacordarea golului inscris regulamentar.Biroul Comitetului executiv al Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, constatind că golul marcat de echipa Steaua a fost regulamentar și inițial corect acordat, a stabilit că —— Steaua a cîștigat finala României" cu scorul de 2—1 și aechipa..Cupei

hotărit să i se acorde, conform regulamentului de desfășurare, titlul de ciștigătoare a „Cupei României" la fotbal, ediția 1988.Avind in vedere gravele abateri de Ia regulament săvirșite de arbitri, Colegiul central al arbitrilor a hotărit suspendarea lor pe perioada de un an de zile.Biroul Federației române de fotbal va analiza in perioada imediat următoare gravele neajunsuri și stările de indisciplină manifestate in desfășurarea campionatului național de fotbal, ediția 1987—1988, și va stabili măsurile necesare pentru eliminarea cu desăvirșire a oricăror abateri și încălcări ale regulamentului. pentru intronarea în rin- dul tuturor echipelor de fotbal a unui climat de înaltă ordine și disciplină, pentru ridicarea continuă a calității fotbalului românesc.
★NATAȚIE. în prima zi a concursului internațional de natație de la Varșovia, tinăra inotătoare româncă Stela Pura a reușit un veritabil tur de forță, cîștigind trei probe : 100 m liber (58”98/100), 100 m fluture (l’03”60/100) și 200 m liber (2’05”15/100). Proba de 100 m fluture masculin a revenit sportivului român Flavius Vișan in 57”.ATLETISM. • în cadrul concursului internațional de atletism de la Sofia, sportiva româncă Daniela Costian a cîștigat proba feminină de aruncare a discului cu performanța de 70.60 m. Alte două succese pentru culorile sportive românești au fost obținute de Vali Ionescu, clasată pe primul loc la săritura în lungime cu 7,03 m, și Iolanda Clanță, învingătoare in cursa de 400 m cu timpul de 50”81/100. • In concursul atletic de la Lausanne, competiție contind pentru „Marele premiu" al Federației internaționale, sportiva româncă Mitica Junghiatu-Constantin a terminat învingătoare in proba de 1 500 m, fiind cronometrată cu timpul de 4’05”90/100. Pe locurile următoare : Elly Van Hulst (Olanda) — 4’06”38/ 100, Ella Covaci (România) — 4’07”01/ 100, lulia Beșliu (România) — 4’07”59/100, Liz McColgan-Lynch(Marea Britanie) — 4’08”47/100. Proba masculină de săritură in lungime a revenit americanului Carl Lewis (8,43 m), urmat de compatriotul său Larry Myricks (8.33 m), in timp ce la săritura in inălțime primul s-a clasat sovieticul Rudolf Povarnițin — 2,34 m. Pe locurile următoare s-au clasat trei atleți cu rezultatul de 2,32 m : Sorin Matei (România), Nick Saunders (S.U.A.), Hollis Conway (S.U.A.). La 100 m plat, Dennis

Mitchell (S.U.A.) a realizat 10”03/100 — cea mai bună performanță mondială a anului. • La Rostock, in cadrul campionatelor de atletism ale R.D. Germane, Sabine Busch a stabilit cea mai bună performanță mondială a sezonului in proba feminină de 400 m garduri, cu timpul de 54”ll/100.RUGBI. La Buenos Aires, în prezența de-al rugbi priză, (9-3)HANDBAL. In ziua a treia a turneului internațional feminin de handbal de la Burgas s-au înregistrat următoarele rezultate : R.D. Germană — U.R.S.S. 34—25 (16—12) ; Bulgaria — România 25—25 (14—11) ; Iugoslavia — Polonia 28—24 (14—14).FOTBAL. S-a încheiat și campionatul diviziei B la fotbal. Clasate pe primul loc in seriile respective, echipele F.C. Constanța (seria I), F.C. Inter Sibiu (seria a II-a) și F.C. Bihor Oradea (seria a Itl-a) au promovat in campionatul diviziei A.VOLEI. • în penultima zi a competiției internaționale feminine de volei de la Schwerin (R.D. Germană), selecționata Cubei a întrecut cu scorul de 3—0 (15—12, 15—6, 15—11) formația Bulgariei, iar reprezentativa R.D. Germane a dispus cu 3—0 (15—7, 15—4, 15—9) de echipa Olandei. • Echipa feminină de volei- a U.R.S.S., aflată in turneu în Japonia, a jucat la Yamaguchi cu selecționata niponă. Partida s-a încheiat cu scorul de 3—2 (8—15, 2—15, 15—9, 15—11, 16—14) în favoarea gazdelor.

• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Comori ca
merale" — Timbruri : Adrian Buliga
— vioară, violă, Ivona Buze seu — 
mezzosoprană, Sorina Dobrescu — 
pian — 17,30.
• Ateneul Român: Studioul tinfirului 
muzician — Recital vocal-instrumen- 
tal Simina Ivan — soprană, Ruxandra 
Donose — mezzosoprană, Luminița 
Rogacev — vioară, Cristina Buciu — 
vioară, Vinîciu Moroianu — pian. Trio 
Lorena Țeeu — pian. Simona Moise
— vioară, Remus Cozma — corn — 18.
• Opera Română (13 18 37) : Primul 
zbor (recital de balet) — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Silvia
— 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O scrisoare 
pierdută — 18,30
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Noapte bună, mamă — 19
• Teatrul „NotUra" (59 31 03) — (sala 
Studio) : O noapte furtunoasă — 18.30 
0 Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 19 
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ 
(15 56 78 — grădina Boema) : O seară 
la Boema — 19
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română“ (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie 
— (sala Cosmonăuților, 11 12 04) : 
Cartea cu jucării — 18

cinema
a 45 000 de spectatori, in cel doilea meci-test, echipa de a Argentinei a furnizat o sur- întrecind cu scorul de 18—6 selecționata Franței.

0 Să-ți vorbesc despre mine : LU
MINA (14 74 16)-— 9:11 •“ -
17,43 : 20, FLAMURA
11 ; 13,15 ; 13,30 ; 17,45 ; !
0 în fifecare zi mi-e 
VOLGA (79 71 26) — 9 
15,45 ; 18 : 20, COSMOS
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
0 Flăcări pe comori : STUDIO 
(59 53 15) — 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16.45 ; 19.
0 Duminica în familie : FERENTARI 
(80 49 85) — 15 ; 17 ; 19, MUNCA
(21 50 97) — 15 ; 17 ; 19.
• Niște băieți grozavi ; DACIA 
(50 35 94) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 : 17 ; 19.
• Rezervă la start : VIITORUL 
(10 67 40) — 15 ; 17 ; 19.
• Trenul de aur : POPULAR (35 15 17) 
— 15 ; 18.
0 Medalion AI. Tatos — Duios Anas
tasia trecea : 
Temerarii de 
MIORIȚA (14 27 14).
• Nemaipomenitele isprăvi ale lut 
Servatius : DOINA (16 35 38) — 9 ; 11 ; 
13 ; 15.
0 Privește
(15 61 10) —
20.
0 Garda
(50 43 58) -*
• Fata fără zestre :
(49 48 48) — 15 ; 18.
• Cronica adolescentei : ARTA
(21 31 86) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17,15 ; 19,30.

: 13.15 ; 15,30
(85 77 12) — 9
20.
dor de tine
; 11,15 : 13,30
(27 54 95) — 9

11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 1»,
Ia scara doi — 9,

tnapoi :
9 ; 11 ; 13,15 ;

TIMPURI NOI
13,30 ; 17,45 ;

drapelului :
— 15 ; 17 ; 19. 
fără

BUZEȘTI

COTROCENI

• 1



DEZARMAREA 1N FOLOSUL DEZVOLTĂRII 
- UN IMPERATIV AI CONTEMPORANEITĂȚIIDezarmare — dezvoltare. In cadrul programului de dezarmare supus recentei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. de România. de președintele Nicolae Ceaușescu. propunerile de măsuri în vederea reducerii armamentelor. efectivelor și cheltuielilor militare au fost prezentate într-o strînsă legătură cu cerința de cea mai mare actualitate — a concentrării e- forturilor și resurselor statelor nu in scopuri distructive, ci pentru asigurarea progresului întregii umanități.Propunerile românești în acest sens, pătrunse de un profund umanism, pornesc de la realitatea că înarmările, prin consecințele lor multiple, generează grave primejdii Ia adresa omenirii în ansamblu. Și nu este vorba doar de faptul că stocurile de arme — îndeosebi cele nucleare — au capacitatea de a distruge de mai multe ori întreaga u- manitate. înseși condițiile vieții ne planeta noastră, ci și de implicațiile pe termen lung ale acestei risipe la scară planetară a resurselor materiale și umane asupra perspectivelor de dezvoltare a societății omenești.Intr-adevăr, constituie o realitate de necontestat că accelerarea cursei înarmărilor, implicit sporirea cheltuielilor militare, care au depășit cifra astronomică de 1 000 miliarde de dolari anual, reprezintă unul dintre principalii factori care au contribuit la declanșarea și perpetuarea actualei crize economice mondiale, la adincirea și cronicizarea ei. Acest fapt ă ieșit în evidență îndeosebi în ultimii ani, cînd deficitele bugetare tot mai mari ale statelor dezvoltate, ca urmare îndeosebi a escaladării cheltuielilor militare, au dus — prin intermediul politicilor economice adoptate : scumpirea creditului, supraevaluarea sau subevaluarea unor monede — la mari dezechilibre financiare, la o puternică instabilitate în acest domeniu, la dezordine pe piețele monetare, ferfo- mene care, la rindul lor. au contribuit la reducerea investițiilor și încetinirea activității productive în statele avansate. Deosebit de semnificativ din acest punct de vedere este faptul că în miezul actualelor dezechilibre financiar-comerciale, ce

afectează întreaga economie mondială, se află marele deficit bugetar al StU.A., adică statul căruia îi revine o pondere uriașă in cursa înarmărilor. Pe de altă parte, fenomenele de criză din statele avansate s-au repercutat și asupra economiilor țărilor lumii a treia, blocînd procesul dezvoltării și ducînd la agravarea problemei datoriei externe a acestor țări, care a atins 1190 miliarde dolari.Spirala cursei înarmărilor are consecințe grave asupra tuturor statelor, dar cel mai puternic afectate sint țările in curs de dezvoltare, confruntate nu numai cu problemele rămînerilor în urmă pe plan economic și social, ca urmare a îndelungatei dominații colonialiste, ci și cu cele de dată mai recentă decurgind din efectele crizei mondiale — cu deosebire povara tot mai apăsătoare a datoriei externe.Desigur, lichidarea subdezvoltării trebuie să se bazeze — așa cum a subliniat nu o dată președintele României — în primul rînd pe efortul propriu al fiecărui popor. Constituie însă Un tragic paradox faptul că acest efort — și așa limitat, datorită resurselor reduse de care dispun statele rămase în urmă — este diminuat continuu de cursa înarmărilor, în care multe din aceste state sînt și ele tot mai mult angrenate. Statistici ale O.N.U. arată că. în ultimul deceniu și jumătate, cheltuielile militare ale țărilor în curs de dezvoltare au crescut în ritm dublu în comparație cu statele dezvoltate, ri- dieîndu-se de la 27,8 miliarde de dolari în 1970 la circa 200 miliarde în 1986. Ponderea statelor respective în totalul cheltuielilor militare efectuate pe glob a ajuns la 20 la sută, ceea ce înseamnă mai mult decît ponderea lor în producția mondială, iar importul lor de arme Ia 82 la șută față de 20 la sută in importul de produse necesare activității econo- mico-socialc. Aceleași statistici relevă că, în prima jumătate a actualului deceniu, cheltuielile militare, absorbind anual. în medie. 6 la sută din produsul național brut, au redus substanțial producția statelor respective.Dar pe lingă efortul propriu, un

rol de cea mai mare importanță pentru lichidarea subdezvoltării il are sprijinul internațional. Or. in loc să se bucure de un asemenea sprijin, țările in curs de dezvoltare au ajuns ele însele să exporte capital in statele avansate. Pentru statele sărace „nu sînt fonduri" — ele există doar, la niveluri uriașe, pentru acumularea de mijloace de distrugere. Este cel mai tragic, și imens, paradox al contemporaneității 1Toate aceste fenomene demonstrează elocvent că. prin diverse căi și canale, cursa înarmărilor constituie una dintre principalele cauze ale menținerii șî adincirii subdezvoltării și decalajelor dintre state, reprezentind un obstacol major în procesul de restructurare al economiei mondiale și de înfăptuire a unei noi ordini economice internaționale. Implicit, din aceasta se desprinde cu valoare de axiomă concluzia că realizarea dezarmării, reducerea cheltuielilor militare și folosirea resurselor eliberate prin aceasta pentru dezvoltare reprezintă cerințe de stringentă actualitate.Pornind tocmai de la aceste cerințe. România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu au propus crearea, sub egida O.N.U., a unui fond internațional de dezvoltare, pe seama resurselor eliberate ca urmare a măsurilor de dezarmare, in scopul dezvoltării economice și sociale, in special a țărilor in curs de dezvoltare. Totodată. Adunarea Generală ar urma să recomande ca in toate acordurile de dezarmare care se vor încheia să fie incluse elauze care să prevadă că resursele eliberate vor fi folosite exclusiv în scopuri pașnice.Realizarea acestor propuneri în practica vieții internaționale ar reprezenta contribuții importante la înfăptuirea dezideratului . istoric al dezarmării, al reducerii cheltuielilor militare și folosirii resurselor societății contemporane în scopul dezvoltării armonioase a economiei mondiale, al lichidării subdezvoltării, al progresului și bunăstării tuturor popoarelor. într-un climat de pace și colaborare.
Valentin PAUNESCU

0 uriașă irosire de resurse...
• Intre 1960-1988, totalul cheltuielilor 

militare efectuate pe glob a fost de 14 000 
MILIARDE DE DOLARI, in aceeași pe
rioadă, sporul volumului producției mondiale 
a fost doar de 8 600 miliarde de dolari.
• Bugetele militare ale tuturor statelor 

înghit anual între 5 și 8 LA SUTA DIN PRO
DUCȚIA MONDIALĂ. Cheltuielile militare

mondiale (peste o mie de miliarde de dolari) 
echivalează cu peste 45 la sută din produsul 
național brut al țărilor în curs de dezvoltare.
• Dacă la începutul anilor ’80 cheltuielile 

militare depășeau de 20 de ori ajutorul pen
tru dezvoltare, în prezent ele îl depășesc de 
PESTE 40 DE ORI.

...și ce s-ar putea realiza prin înfăptuirea propunerilor României
• Cu 25 la sută (250 miliarde dolari) 

s-ar asigura creșterea venitului național, 
pînă în anul 2000, în medie cu 21,3 LA SUTĂ 
IN ȚĂRILE AMERICII LATINE, cu 47,6 LA 
SUTĂ în țările cel mai puțin dezvoltate din 
Asia și cu 166,7 LA SUTĂ în statele sărace 
din Africa.
• Cu 1 000 de miliarde de dolari (totalul 

cheltuielilor militare mondiale anuale) s-ar 
putea construi 35 000 DE UZINE.

• Cu 5 la sută (50 de miliarde dolari), 
ponderea țărilor rămase în urmă ar putea 
spori, pînă în anul 2000, în producția indus
trială a lumii la 25 LA SUTĂ.
• Reinvestirea în scopuri civile a 80 la 

sută din actualele cheltuieli militare (800 de 
miliarde dolari) ar asigura locuri de muncă 
pentru mai bine de 30 DE MILIOANE DE 
OAMENI, cifră egală cu aceea a șomerilor 
înregistrați în țările membre ale O.E.C.D.

s.u.A.: Vot în favoarea limitării creșterii cheltuielilor
destinate programului de înarmare spațialăWASHINGTON 29 (Agerpres). — Comisia pentru Inițiativa de Apărare Strategică (S.D.l.) a Camerei Reprezentanților și Senatului american a votat pentru limitarea creșterii cheltuielilor pentru programul de înarmare spațială „războiul stelelor" în viitorul exercițiu financiar. După cum s-a anunțat in februarie anul acesta, ministrul american al apărării, Frank Carlucci, a cerut alocarea a 4,5 miliarde dolari pentru acest program, dar în urma votului din

Congres, acestui program îl va fi alocată o sumă de 3,73 miliarde dolari.Potrivit ziarului „Washington Post", comisia a cerut ca cea mai mare parte a sumei să fie alocată cercetărilor pe termen lung, și nu fabricării de arme. Hotărîrea Congresului S.U.A. prevede, de asemenea, și reducerea cheltuielilor administrației' pentru elaborarea de rachete cu baza în Cosmos.

Nici o acțiune 
militară în timpul 
Jocurilor Olimpice 

Propunere de reeditare 
a unei tradiții milenare

ATENA 27 (Agerpres). — Primarul 
orașului Atena a adresat secretaru
lui general al O.N.U., conducătorilor 
mai multor state, intre care și unor 
state aflate in conflict, un mesaj prin 
care solicită sprijin față de inițiativa 
municipalității ateniene care a pro
pusea, pe. durata Jocurilor Olimpice, 
să înceteze orice acțiuni militare in
tre. state aflate in conflict.

încheierea lucrărilor sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. consacrată 

dezarmării
In pofida eforturilor perseverente depuse de numeroase state 
mici și mijlocii, nealiniate, in curs de dezvoltare, nenucleare, 

nu $-a putut realiza un consens asupra documentului finalNAȚIUNILE UNITE (Agerpres). — La sediul din New York al Națiunilor Unite s-au încheiat duminică lucrările celei de-a treia sesiuni speciale a Adunării Generale a. O.N.U. consacrate dezarmării, începute la 31 mai.Dezbaterile ample care au avut Toc în plenara Adunării Generale și în grupurile de lucru au pus cu putere în evidență preocuparea și îngrijorarea crescindă. a statelor în legătură cu continuarea nestingherită a cursei înarmărilor, opțiunea fermă a majorității covârșitoare a membrilor O.N.U. în favoarea unor măsuri concrete care să ducă la oprirea .actualei competiții militare, la înfăptuirea dezarmării, în primul 'rînd a dezarmării nucleare, și la prevenirea militarizării spațiului exțraat- mosferic. în cadrul dezbaterilor au fost avansate numeroase idei și propuneri vizind adoptarea unor măsuri practice de dezarmare. Srau remarcat prin marea lor. importanță și actualitate, bucurîndu-se de un larg ecou, „Considerentele și propunerile României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la problemele dezarmării și direcțiile de acțiune a țărilor pentru soluționarea lor", prezentate în cadrul sesiunii, care se constituie ca un adevărat program de dezarmare, în centrul căruia este situat obiectivul dezarmării nucleare și al eliminării pericolului unei catastrofe . nucleare. Problemele de însemnătate cardinală ale opririi cursei înarmărilor și înfăptuirii dezarmării interesează în cel mai înalt grad toate țările, toate popoarele și se cer soluționate cu participarea și contribuția activă a tuturor statelor, în interesul păcii, securității și progresului.

în pofida unor dezbateri prelungite și a' eforturilor perseverente depuse de un mare număr de state mici și mijlocii, nealiniate, în curs de dezvoltare, nenucleare, printre care; și România, Ta sesiune nu s-a reușit să se realizeze un consens și să se aprobe un document final, care să traseze căile și direcțiile de acțiune viitoare în vederea stăvilirii cursei înarmărilor și trecerii la dezarmare, cu prioritate la dezarmarea nucleară, a înaintării spre obiectivul dezarmării generale și totale proclamat de O.N.U.în actualele împrejurări internaționale, de p mare complexitate și periculozitate, propunerile și ideile constructive, realiste prezentate în cadrul sesiunii de numeroase state trebuie să constituie o bază pentru negocierile și eforturile viitoare în sfera dezarmării, să conducă la elaborarea și aplicarea unui program cuprinzător, global, de dezarmare, care să dea substanță și să ofere o perspectivă clară ansamblului tratativelor vizindoprirea cursei înarmărilor și realizarea dezarmării, să vină în întimpinarea aspirațiilor de înțelegere, colaborare și pace ale tuturor popoarelor lumii.STOCKHOLM 27 (Agerpres). — Ministrul de externe al Suediei a dat publicității o declarație în care se subliniază hotărîrea guvernului suedez de a continua eforturile și de a promova o politică activă pentru dezarmare și limitarea armamentelor. Declarația exprimă regretul Suediei că în cadrul sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. nu s-a ajuns la un consens privind un document care să exprime voință comunității internaționale de a realiza măsuri concrete, și eficiente de dezarmare.
Ample demonstrații de protest in capitala Maltei 

împotriva ancorării în portul La Valletta 
a unui grup de nave militare britaniceLA VALLETTA (Agerpres). — în capitala Maltei s-au desfășurat ample demonstrații de protest ale muncitorilor portuari împotriva ancorării în port a unui grup de nave militare britanice, printre care se află portavionul „Arc Royal" și crucișătorul „Edinbourgh". Intrarea navelor în port a fost oprită de un petrolier la bordul căruia s-au urcat un grup de demonstranți și care a blocat intrarea în golf a vaselor

britanice. Pentru a-și exprima solidaritatea cu muncitorii portuari, pe chei s-au adunat peste 20 000 de locuitori ai insulei. Demonstranții au ținut să-și manifeste astfel protestul față de ancorarea în porturile insulei a unor nave militare care ar putea avea la bord armament nuclear, fapt care contravine principiilor neutralității și nealinierii înscrise în constituția țării.
Spre reluarea convorbirilor intercomunitare în CipruNICOSIA (Agerpres). — Președintele Ciprului, Ghiorghios. Vassiliou, a confirmat, în cadrul unei conferințe de presă, că a răspuns afirmativ la ultima inițiativă a secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, privind reluarea convorbirilor intercomunitare — relatează agenția A.D.N. „Liderul cipriot turc,

Rauf Denktaș, nu a răspuns încă oficial la propunerea secretarului general al O.N.U. Sperăm totuși că vom putea în cele din urmă să stabilim un dialog de substanță, creator, care să ducă la o soluție justă și viabilă a problemei cipriote", a declarat G. Vassiliou.
Pentru continuarea dialogului între guvernul 

nicaraguan și elementele „contras"MANAGUA 27 (Agerpres). — Ministrul nicaraguan ai apărării, Humberto Ortega, a cerut liderilor elementelor contrarevoluționare an- tisandiniste să abordeze constructiv propunerile din cadrul negocierilor bilaterale asupra încetării definitive a focului în Nicaragua. El a spus că guvernul nicaraguan este hotărît Să continue dialogul cu elementele „contras" pentru încheierea unui

acord definitiv, în pofida refuzului acestora de a se deplasa la Managua la 26 iunie.' Humberto Ortega a subliniat posibilitatea convocării unei reuniuni pregătitoare la Miami între reprezentanții guvernului și cel ai elementelor „contras" pentru a discuta problema prelungirii acordului temporar de Încetare a focului, care expiră la 30 iunie.
Panama condamnă trimiterea unui nou contingent 

de militari americani în zona CanaluluiCIUDAD DE PANAMA (Agerpres). — într-o declarație făcută, la Ciudad de Panama, ministrul relațiilor externe al Republicii Panama, Jorge Ritter, a condamnat trimiterea de către S.U.A. a unui nou contingent de 250 de militari la bazele din zona Canalului Panama — transmite agenția I.P.S. Ministrul panamez a arătat că este vorba despre „o nouă violare a tratatelor privind zona Canalului Panama, semnate la

7 septembrie 1977 de S.U.A. și Republica Panama, care agravează tensiunea din regiune. în afară de faptul că încalcă tratatele amintite, trimiterea de noi trupe în zona Canalului Panama nu va contribui la realizarea destinderii în regiune și la înlăturarea încordării din relațiile dintre Panama și S.U.A., aflate in prezent la un nivel foarte scăzut" — a spus ministrul de externe panamez.

în favoarea convocării unei conferințe 
internaționale de pace in Orientul MijlociuSOFIA 27 (Agerpres). — Organizația pentru Eliberarea Palestinei se pronunță, pentru convocarea unei conferințe internaționale de pace in Orientul Mijlociu, sub egida O.N.U., cu participarea celor cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate și a tuturor părților implicate în conflictul din regiune, inclusiv a O.E.P., a declarat Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al O.E.P., într-un interviu acordat televiziunii bulgare. Viitoarea conferință, a spus el, va trebui să găsească soluții nu numai în problema palestiniană, ci în toate problemele din regiune; relevă agenția B.T.A.NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). — La sediul O.N.U. din New York se desfășoară lucrările seminarului regional pentru America de Nord cu privire la drepturile inalienabile ale poporului palestinian. Organizată în conformitate cu o hotă- rîre a Comitetului pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poporu

lui palestinian, întrunirea abordează în principal problema urgenței convocării unei conferințe internaționale de pace în Orientul, Mijlociu. Vor fi analizate, de asemenea, revolta palestiniană din teritoriile arabe ocupate și implicațiile legislației S.U.A. care afectează exercitarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian în S.U.A. și la O.N.U.TUNIS 27 (Agerpres). — Președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, a sosit la Tunis, după vizitele efectuate la Alger și Tripoli, unde a examinat cu președintele Chadli Bendjedid, președintele Algeriei, șl, respectiv, cu Moammer Al- Kadhafi, conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie a Marii Ja- mahiril Arabe Libiene Populare Socialiste, diferite aspecte legate de problema palestiniană și de situația din taberele palestiniene — informează agenția Q.N.A.
CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAKBAGDAD 27 (Agerpres). — Un comunicat militar citat de agenția I.N.A. relevă că forțele irakiene au lansat o ofensivă încununată de succes în regiunea mlaștinilor Al-Hu- waizah, eliberîndu-le complet. Se precizează că unitățile irakiene care operează la est de Tigru au eliberat triunghiul Ujairah, Abu Dakr și Al- Baidha, ca și zona Turaba.TEHERAN 27 (Agerpres). — Forțele aeriene iraniene au efectuat pu

ternice bombardamente asupra pozițiilor, fortificațiilor și concentrărilor irakiene de trupe de pe teatrele de operațiuni din Kushk și Insulele Maj- noon, informează agenția IRNA, citind un comunicat militar difuzat la Teheran. Comunicatul adaugă că s-au înregistrat schimburi de focuri de artilerie, tancuri și mortiere între forțele iraniene și trupele irakiene pe fronturile de vest și nord-vest.
Convorbirile cvadripartite de la Cairo 
consacrate situației din Africa australăCAIRO (Agerpres). — La încheierea convorbirilor de la Cairo între reprezentanții guvernelor Angolei, Cubei, Republicii Sud-Afrlcane și Statelor Unite consacrate situației din Africa australă și modalităților de aplicare în practică a Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate privind accesul Namibiei la indepen

dență a fost dat publicității un scurt comunicat comun, care menționează, între altele, că au fost realizate „progrese" în problemele ' discutate, transmit agențiile de presă. Totodată, se arată că viitoarele contacte între părți se vor desfășura cu începere de la 11 iulie, în Statele Unite, la nivelul de experți.
Țările Africii au nevoie de o atmosferă de cooperare pașnică

Declarația șefului statului ghanezACCRA 27 (Agerpres). — într-o declarație publicată de cotidianul „The People’s Daily Graphic", ce apare la Accra, șeful statului ghanez, Jerry, Rawlings, a subliniat necesitatea ca toți conducătorii politici africani să acționeze cu mai multă vigoare pentru reducerea tensiunilor între țările lor. Țările Africii au nevoie de o atmosferă de cooperare

pașnică pentru a-și rezolva propriile lor probleme, a spus el. Pe djt altă parte, Jerry Rawlings a declarat că recentele contacte avute cu președinții din Togo, Cote d’Ivoire, Nigeria șl Insulele Capului Verde au contribuit la înlăturarea divergențelor dintre Ghana și aceste țări vecine.
Denunțarea practicilor protecționiste 

din comerțul internaționalSAN JOSE 27 (Agerpres). — Președintele Republicii Costa Rica, Oscar Arias, a declarat că băncile internaționale trebuie să înțeleagă cit de urgent este să se permită țărilor latino-americane să se dezvolte pentru a putea avea capacitatea de a plăti datoriile lor externe — informează agenția Prensa Latina. într-o alocuțiune rostită la San Jose, el a denunțat condițiile arbitrare din comerțul internațional, nivelul ridicat al dobînzilor și inechitățile sociale existente în diverse părți ale lumii. Relevind că nedreptatea socială și subdezvoltarea amenință pacea, șeful statului costarican a arătat că țările în curs de dezvoltare se pronunță cu insistență pentru schimburi comerciale echitabile și cooperare.

KUALA LUMPUR (Agerpres). — Utilizarea de către S.U.A. a protec- ționismului ca un substitut pentru alte măsuri în vederea rezolvării problemelor lor economice interne a fost ținta unor critici formulate de președintele unui comitet de lucru ai A.S.E.A.N., Paul Leong. El a spus că in ultima vreme a constatat o serie de „decizii neeconomice și amenințări iraționale" făcute de țările industrializate, in special de către S.U.A. Deși legea comerțului a fost stopată în Congresul S.U.A., statele membre ale Ă.S.E.A.N. și alte țări asiatice sint în mod constant hărțuite de amenințări protecționiste, a declarat Paul Leong.
Concluzia unui sondaj de opinie :

Majoritatea belgienilor - neliniștiți 
de creșterea alarmantă a șomajuluiBRUXELLES 27 (Agerpres). — Majoritatea belgienilor sînt neliniștiți de creșterea alarmantă a șomajului în țară — este concluzia unui sondaj de opinie desfășurat de ziarul „La libre Belgique". 71 la sută din

cei intervievați și-au exprimat neliniștea, în cursul acestei consultări, în legătură cu ritmul înalt de creștere al șomajului. Potrivit ziarului, în prezent Belgia totalizează peste o jumătate de milion de șomeri.
Majoritatea populației Japoniei se pronunță 

pentru reducerea cheltuielilor militare
TOKIO 27 (Agerpres). — Aproape 

80 la sută din locuitorii niponi se 
pronunță împotriva sporirii in con
tinuare a cheltuielilor militare ale 
țării — arată rezultatele unui sondaj 
de opinie efectuat la începutul aces
tui an de cancelaria primului-minis- 
tru japonez. Presa japoneză, care

R.F.G.: Săptămînă de acțiune pentru 
interzicerea și lichidarea armelor chimiceBONN 27 (Agerpres). — în apropiere de depozitul american de arme chimice de la Fischbach, din R.F.G., a avut loc un miting de masă care a marcat începerea Săptămînii de acțiune pentru interzicerea totală și li
SPANIA: Propunere de organizare a unui 
referendum privind statutul bazelor S.U.A.MADRID (Agerpres). — La Madrid a fost constituit un comitet național pentru organizarea unui referendum privind statutul bazelor militare ale S.U.A. pe teritoriul spaniol. Co

Rezultatele alegerilor prezidențiale din IslandaREYKJAVIK 27 (Agerpres). — La Reykjavik au fost date publicității rezultatele definitive ale alegerilor prezidențiale desfășurate în Islanda la 25 iunie. Vigdis Finnbogadottir a obținut 93 7 la sută din voturi, asi- 

reproduce aprecierea făcută de agen
ția Kyodo, arată că, potrivit prog
nozelor, cel tirziu in anul 1990 Ja
ponia, dacă va continua actuala ten
dință de sporire an de an a aloca
țiilor militare, se va. situa pe locul 
al treilea pe glob in privința mă
rimii bugetului militar.

MANIFESTARE CULTURALA. La

chidarea armelor chimice. în cadrul acestei manifestări, in diferite localități vor avea Ioc mitinguri și se va iniția strîngerea de semnături pe un apel pentru lichidarea armelor chimice de pe teritoriul R.F.G.

mitetul a adresat tuturor forțelor patriotice și democratice apelul de a participa la campania organizată sub cuvîntul de ordine „Pentru o Spanie fără baze militare străine I" 
gurindu-și cel de-al treilea mandat prezidențial, pentru o perioadă de patru ani. Prezența la urne a fost de 72 la sută din cetățenii cu drept de vot.

1 ■

Biblioteca română din Paris a avut 
loc manifestarea culturală „Oma
giul Franței adus poeziei române". 
Poetul Jean Paul Mestas, secretar 
al Societății oamenilor de litere, a 

■ conferențiat despre contribuția 
unor mari reprezentanți ai literatu
rii noastre — Mihfii Eminescu, Tu
dor Arghezi, Lucian Blaga — ai poe
ziei românești in general, la tezau
rul literaturii europene și univer
sale. A urmat un recital de poezie 
românească. Cu același prilej, în 
sălile bibliotecii a fost deschisă o 
expoziție cu lucrări plastice ale ar
tistei Chris Mestas inspirate din 
creația unor poeți clasici și con
temporani români.

EXPOZIȚIE. La Biblioteca româ
nă din New York a fost organizată 
o manifestare dedicată celei de-a 
75-a aniversări a Zilei aviației ro
mânești. Expoziția documentară de 
fotografii, machetele, ca și expune
rea prezentate cu acest prilej, au 

. înfățișat particip anților activitatea 
de pionierat a României in acest 
domeniu, precum și aspecte ac
tuale și de perspectivă ale aero
nauticii românești. Au fost prezen
tate, de asemenea, principalele rea
lizări obținute de România in ulti
mele două decenii, atit pe plan eco
nomic, cit și in domeniul vieții so
ciale, al educației și culturii.ÎNT1LNIRE. Luni, la Viena, a avut loc o nouă întîlnire în cadrul 

consultărilor reprezentanților statelor. participante la Tratatul de la Varșovia și ai țărilor N.A.T.O. pentru elaborarea mandatului viitoarelor tratative cu privire la reducerea trupelor și armamentelor din Europa de la Atlantic la Urali.VIZITA. Todor Jivkov. secretar general al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, l-a primit pe ministrul de externe al Indiei, Narasim- ha Rao, aflat in vizită în R.P. Bulgaria. în, cadrul convorbirii au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor bilaterale, precum și probleme ale actualității internaționale.ȘEDINȚA. La Vientiane a avut loc o ședință comună a C.C. al Partidului Popular Revoluționar Laoțian și Consiliului de Miniștri ai Laosului în problemele agriculturii. în cursul ședinței, prezidate de Kaysone Phomvihane, secretar general al C.C. al P.P.R.L., președintele Consiliului de Miniștri, informează agenția K.P.L.. au fost trecute în revistă rezultatele obținute în ultimii 12 ani în producția agricolă și au fost stabilite obiectivele strategiei dezvoltării agriculturii în perioada pînă în anul 2 000.DECLARAȚIE. Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a declarat că instaurarea unei păci juste și cuprinzătoare în Orientul Mijlo

ciu reprezintă una din prioritățile activității externe a țării sale. Lu- înd cuvîntul la Universitatea din Alexandria, el a subliniat necesitatea ca Organizația pentru Eliberarea Palestinei să participe la procesul reglementării pașnice a situației din Orientul Mijlociu.REUNIUNE. în orașul vest-ger- man Hanovra au început lucrările reuniunii la nivel înalt a țărilor C.E.E. Participant» examinează activitatea de pînă acum a principalelor instituții comunitare, urmînd să stabilească liniile generale ale unui program de acțiune pentru viitor, Sînt abordate, de asemenea, relațiile Est-Vest și aspecte ale actualității politice internaționale. După cum transmit agențiile de presă,- luni a fost luată în discuție problema constituirii unei bănci centrale a Pieței comune, dar partenerii sînt scindați în această chestiune.DEFICITUL COMERCIAL AL MARII BRITANII a fost in luna măi a.c. 'de 1,705 miliarde lire sterline (2,915) miliarde dolari), ceea ce reprezintă un nivel lunar record. Bursa londoneză a reacționat imediat la difuzarea acestei știri, indicele general al acțiunilor scăzînd cu 21,1 puncte.ACȚIUNI ANTIDROG. Poliția spaniolă a lansat în ultimele zile o amplă acțiune împotriva trafi- canților de narcotice în cursul căreia, în diferite orașe din țară, au fost arestate 1 245 de persoane și au fost confiscate arme de foc și importante cantități de narcotice. Potrivit relatărilor presei, 985 de persoane arestate au fost deferite justiției. Acțiunea antidrog — au precizat surse ale poliției spaniole — se încadrează în lupta împotriva criminalității. Aceleași surse au 

relevat că peste 50 la sută din crimele și delictele înregistrate în Spania sînt comise de consumatorii de stupefiante.ÎN ITALIA s-au înregistrat. în primul semestru al anului in curs. 332 de persoane care au decedat în urma consumului de droguri — a anunțat la Roma Ministerul de Interne. Comunicatul consemnează, de asemenea, că in primele șase luni ale anului in curs, in Italia au fost identificate peste 13 000 de persoane implicate în consumul sau comercializarea, pe piața ilicită, a drogurilor.ÎN REGIUNEA BREST DIN BIELORUSIA, ploile abundente din ultima săptămînă au produs mari inundații. Apa a acoperit aproximativ 70 000 de hectare terenuri a- gricole. muncile agricole fiind întrerupte Jn numeroase locuri. Autoritățile au luat măsuri pentru lichidarea urmărilor inundațiilor, devierea apelor si desecarea terenurilor in vederea diminuării pierderilor, relatează agenția T.A.S.S,RAVAGIILE SECETEI ÎN S.U.A. într-un interviu acordat rețelei de televiziune C.N.N.. ministrul agriculturii al S.U.A.. Richard Lyng, relevind că 1 500 de districte, adică
Agențiile de presă 

relatează că actuala in
vazie de lăcuste din 
nordul continentului 
african a atins propor
ții fără precedent, cul
turile agricole de pe 
un uriaș teritoriu de 
la Atlantic la Marea 
Roșie fiind amenințate 
cu distrugerea. în le
gătură cu aceasta, 

aproape jumătate din teritoriul S.U.A., sînt afectate de secetă în- tr-o măsură atit de mare îneît sint declarate zone calamitate, a subliniat Că seceta din acest an este probabil cea mai mare din istoria S.U.A. Unii economiști apreciază că, din cauza secetei, 300 000 da fermieri sînt în pragul falimentului.DEMONSTRAȚIE. La Seul a avut loc o demonstrație de protest față de încercările autorităților de a opri ancheta privind cazurile de corupție în care a fost implicat fostul șef al regimului sud-coreean, Chun Du Hwan. Poliția a intervenit. dispersind pe unii manifes- stanți cu gâze lacrimogene.ACCIDENT AVIATIC. Un avion de tipul „Airbus A-320" al companiei „Air France" s-a prăbușit imediat după decolare în apropierea aeroportului din Mulhouse, Franța, în timpul unui zbor demonstrativ. Trei persoane și-au pierdut viața, iar aproximativ 100 au fost rănite, din totalul de 136 persoane aflate la bord. Companiile aviatice „Air France" și „British Airways" au anunțat după acest accident că vor întrerupe zborurile cu avioanele de tipul „Airbus A-320".
Invazie de lăcuste
Edouard Saouma, di
rectorul general al Or
ganizației Națiunilor 
Unite pentru Alimen
tație și Agricultură 
(F.A.O.), a declarat că 
sint necesare măsuri 
hotărite pentru redu
cerea pagubelor. El a 
atras atenția că lăcus
tele migrează în pre
zent spre estul conti

nentului, amenințînd ’
Sudanul și statele din ,
Cornul Africii, iar pe
ricolul invaziei va con- I 
tinua să se mențină 
încă citeva luni. Mi- | 
șurile de combatere a 
insectelor, a spus, di
rectorul general al 
F.A.O., sint tot mai di
ficile in fața înmulți
rii rapide a acestora.
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