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PLENARA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Sub
președinția
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
a avut loc, marți, 28 iunie, plenara
Comitetului Central al Partidului
Comunist Român.
La propunerea Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., ple-

nara a aprobat, în unanimitate, ur
mătoarea ordine de zi :
1. Uneia probleme organizatorice.
2. Propuneri privind majorarea
retribuției personalului muncitor în
anii 1988-1989.

3. Propuneri privind majorarea
pensiilor de asigurări sociale de
stat, a pensiilor pentru pierderea
capacității de muncă și a pensiilor
invalizilor de război,
4. Unele probleme internațio
nale.

La lucrările plenarei au parti
cipat, ca invitați, tovarăși cu munci
de răspundere și care nu sînt
membri ai Comitetului Central al
partidului.
(Continuare în pag. a IlI-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,
Plenara Comitetului Central al
Partidului a analizat și aprobat,
în unanimitate, propunerile Comi
tetului Politic Executiv al Comi
tetului Central cu privire la creș
terea retribuției
întregului per
sonal muncitor, precum și a pen
siilor. Prin aceste măsuri se asi
gură realizarea unor hotărîri im
portante ale
Congresului al
XIII-lea și ale Conferinței Națio
nale ale partidului privind creș
terea nivelului de trai material și
spiritual al întregului popor — țe
lul suprem al politicii partidului,
esența societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe care o edifi
căm cu succes în România.
(Aplauze puternice, prelungite).
După cum s-a văzut din mate
rialele studiate și aprobate, se vamajora cu 10 la sută retribuția
întregului personal muncitor, de
aproape 7 900 000 de persoane. în
acest cadru, retribuția tarifară se
majorează cu 8 la sută, iar retri
buția variabilă cu 2 la sută. Am
pus, și de data aceasta, accentul
pe majorarea in mod deosebit a
retribuției tarifare, pentru a asi
gura, în acest fel o stabilitate și
garanție a veniturilor reale obți
nute prin muncă și crearea con
dițiilor pentru aplicarea fermă a
acordului global. Retribuția medie
nominală va crește de la 2 980 la
3 285 lei.
Trebuie subliniată în mod deo
sebit creșterea retribuției tarifare
minime, de la 1 500 lei lunar la
2 000 lei lunar, cu un spor de 33
la sută. Se poate spune că, de fapt,
este cea mai mare creștere a re
tribuției din anii socialismului —
și aceasta este în strînsă concor
danță cu politica generală a parti
dului nostru, de a asigura o creș
tere echilibrată a veniturilor tu
turor oamenilor muncii și, în pri
mul rînd, a celor cu venituri mici.
(Aplauze puternice, prelungite).
De această majorare vor beneficia,
începînd de la 1 august pînă la 1
octombrie, peste 2 500 000 de per
soane. După cum pe drept cuvînt
s-a subliniat și în plenară, aceasta
se referă îndeosebi la personalul
muncitor tînăr, aflat în primii ani
de activitate în producție, sau în
diferite alte sectoare.
în același timp, creșterea retri
buției nu va duce la creșterea
chiriilor, sau la diminuarea alo
cațiilor pentru copii, pentru per
sonalul muncitor care beneficiază
de majorarea retribuției. Mărirea
retribuției se va realiza, pînă la
sfîrșitul anului, pentru 4 470 000
de oameni ai muncii, care repre
zintă aproape 60 la sută din între
gul personal muncitor.

Pentru restul personalului, ma
jorarea retribuției se va face în
mod eșalonat, începînd de la 1
martie 1989 și se va încheia la
1 august 1989. Astfel, în a doua
parte a anului 1989, întregul personal muncitor va primi retribuția majorată.
Prin majorarea mai accentuată
a retribuțiilor mici, raportul din
tre retribuția minimă și maximă,
pe economie, va fi de 1 la 4,70,
fată de 1 la 5,35, în prezent, și
față de aproape 1 la 10, în 1965.
^Aceasta corespunde pe deplin
principiilor eticii și echității so
cialiste, asigurînd, în același timp,
cointeresarea materială și dife
rențierea necesară între retribuția
minimă și maximă. între diferite
sectoare de activitate.
O dată cu majorarea retribuți
ilor are loc majorarea pensiilor
de asigurări sociale de stat pen
tru muncă și limită de vîrstă,
pînă la 3 000 lei lunar, în medie
cu 8 la sută. De această majorare
a pensiilor vor beneficia 97
la
sută din totalul pensionarilor din
această categorie, circa 1 350 000
de persoane. în acest cadru, pen
sia pentru limita de vîrstă, cu
vechime de muncă integrală, va
ajunge la media de 2 000 lei, iar
pensia minimă la această catego
rie va crește cu 22 la sută, de la
900 lei, lunar, la 1 100 lei, lunar.
Pentru pensionarii cu vechimea
în muncă incompletă, dar care au
cel puțin 10 ani de muncă, pensia
minimă crește cu 45 la sută, de la
550 lei, lunar, la 800 lei, lunar.
De asemenea, pensia minimă pen
tru gradul II de invaliditate se
majorează cu 33 la sută — de la
600 lei, la 800 lei, lunar. în același
timp se majorează pensiile invali
zilor de război — mai mici de
3 000 lei, lunar — în medie cu
circa 17 Ia sută, iar pensia mi
nimă, cu 45 la sută, de la 550 lei
lunar, la 800 lei lunar.
Măsurile de creștere a retribu
țiilor și a pensiilor au un caracter
profund social și umanitar, oglin
dind justețea politicii partidului
nostru, a României socialiste, care
pune în centrul activității sale
omul, bunăstarea și .fericirea sa,
(Aplauze puternice, prelungite).
Prin majorarea retribuțiilor, în
anul 1990, cînd întregul personal
muncitor va primi retribuția nouă,
majorată, fondul de retribuție va
crește cu peste 29 miliarde lei anual. Merită, deci, subliniat faptul
că în 1965 fondul de retribuție to
tal reprezenta circa 57 miliarde
lei, iar în urma majorării retribu
ției va ajunge la peste 300 miliar
de lei — ceea ce reprezintă o creș
tere de 5 ori și jumătate a fondu
lui general de retribuție. Dacă mai

adăugăm la aceasta și cele aproa
pe 48 miliarde lei impozitul pe re
tribuție care se suportă în prezent
de întreprinderi, atunci înțelegem
și mai bine uriașa creștere a fon
dului de retribuție, a venitului general al oamenilor muncii din retribuție, ca urmare a activității
depuse.
în același timp, prin aplicarea
majorării pensiilor, fondurile ne
cesare pentru un an, la această
majorare, sînt de circa 2 miliarde
lei, iar fondul total pentru pensii
depășește 35 miliarde lei, față de
3,8 miliarde lei în 1965, ceea ce
reprezintă o creștere de aproape
9 ori. Este bine să subliniem toate
acestea, pentru că ele reflectă în
mod pregnant justețea politicii ge
nerale a partidului nostru, de dez
voltare puternică a forțelor de
producție — singura cale de a asi
gura făurirea cu succes a socialis
mului și de ridicare continuă a
bunăstării materiale și spirituale a
poporului.
Noua majorare a veniturilor din
retribuții și pensii demonstrează
cu putere forța orînduirii noastre,
caracterul profund umanist și de
mocratic al orînduirii noastre so
cialiste. Această majorare generală
a retribuțiilor și pensiilor are loc
în condițiile menținerii stabilității,
prețurilor la bunurile de consum
și la servicii și, în general, a pre
țurilor, la toate produsele.
Merită de subliniat faptul că în
luna iunie a acestui an, indicele
prețurilor la o serie de produse agricole, vegetale și animale, pe
piață, au fost cu aproape 10 la sută
mai mici față de aceeași perioadă
a anului trecut. Luînd ca bază in
dicele 100 în 1987, în luna iunie a
acestui an indicele prețurilor a
fost de 90 la sută. Aceasta demon
strează cu putere justețea politicii
partidului nostru, de dezvoltare a
agriculturii, a producției alimenta
re și a bunurilor de consum, de
stabilitate și menținere sub con
trol a prețurilor. Aceasta, de alt
fel, este singura cale pentru a asi
gura ca majorarea retribuțiilor și
pensiilor să se reflecte în mod co
respunzător în veniturile oameni
lor muncii, în ridicarea puterii lor
de cumpărare, a bunăstării între
gii națiuni. (Aplauze puternice,
prelungite).
Toate acestea au devenit posi
bile ca urmare a faptului că, în
prima jumătate a actualului cinci
nal. am obținut rezultate impor
tante — așa cum am menționat în
expunerile precedente — în dez
voltarea economico-socială a pa
triei noastre.
Mai avem însă o jumătate de
cincinal — doi ani și jumătate din
cel de-al 8-lea cincinal — și se

impun măsuri hotărîte, în toate
domeniile de activitate, pentru în
deplinirea în bune condiții a pla
nului pe acest an, a planului cin
cinal, pentru a asigura înfăptuirea
obiectivelor strategice de trecere a
patriei noastre la un nou stadiu
de dezvoltare, de înfăptuire cu
succes a Programului partidului
de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate și de înain
tare spre comunism. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Stimați tovarăși,
în întreaga țară se desfășoară o
largă dezbatere în partid și cu în
tregul popor a Tezelor Comitetului
Politic Executiv din 29 aprilie,
care urmează să facă obiectul Unei
plenare speciale a Comitetului
Central al partidului.
Este necesar ca, pînă la plenară,
să acționăm în toate sectoarele
pentru înfăptuirea măsurilor sta
bilite de Comitetul Politic Execu
tiv' în ce privește realizarea în
viață a celor mai importante pre
vederi, de modernizare, de perfec
ționare a activității economico-sociale, de creștere a rolului condu
cător al partidului în toate dome
niile de activitate. Astfel, la ple
nară să nu discutăm ce trebuie să
facem, ci să facem bilanțul reali
zării în viață a prevederilor pri
vind perfecționarea și moderniza
rea întregii noastre activități și să
aprobăm noile măsuri, pentru în
tregul cincinal, privind dezvoltarea
intensivă și la un nivel tehnic și
științific superior a întregii activi
tăți economico-sociale, de ridicare
a României pe noi culmi de pro
gres și civilizație. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Stimați tovarăși,
Ați luat cunoștință de schimbul
de scrisori dintre Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar.
Așa cum ați reținut, Comitetul
Central al partidului nostru a con
siderat că este necesar să se adre
seze Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar
pentru a atrage atenția asupra
înrăutățirii relațiilor dintre parti
dele și țările noastre, asupra unor
manifestări, articole din presă și
chiar declarații ale unor persoane
oficiale, ostile României și con
strucției socialiste în patria noas
tră. care reprezintă un amestec
inadmisibil în
treburile noastre
interne, vin în contradicție cu Tra
tatul de prietenie și alte acorduri

(Continuare în pag. a IlI-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
ia plenara Consiliului Național al Frontului Democrației
Stimați tovarăși și prieteni,
Plenara Consiliului Național al
Frontului Democrației și Unității
Socialiste — organismul politic
larg democratic al societății noas
tre socialiste — a dezbătut proble
mele înscrise la ordinea de zi, în
deosebi activitatea și contribuția
organizațiilor membre ale Frontu
lui, în vederea realizării progra
melor și planurilor de dezvoltare
economico-socială a României, de
ridicare continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a întregii noas
tre națiuni — țelul suprem al po
liticii partidului nostru, al socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, pe care o edificăm cu succes
în România. (Aplauze puternice,
îndelungate).
In unanimitate, plenara a adop
tat propunerile privind majorarea
retribuțiilor și a pensiilor, care
urmează să fie prezentate Marii
Adunări Naționale. Majorarea re
tribuției tuturor oamenilor muncii,
începînd îndeosebi cu majorarea
retribuțiilor mici, precum și a pen
siilor, începînd, de asemenea, cu
majorarea pensiilor mici, repre
zintă o expresie a înaltului uma
nism și democratism al orînduirii
noastre socialiste, a faptului că, în
realizarea noii orînduiri sociale —
în care poporul este adevăratul
stăpîn al destinelor sale, făuritorul
conștient al prezentului și viito
rului său luminos, liber și inde
pendent — toate măsurile și în
treaga activitate au drept scop de
a asigura creșterea continuă a bu
năstării poporului.
De fapt, au rămas în afara creș
terii retribuției un singur grup de
oameni. Nu am vorbit la plenara
Comitetului Central al partidului
— dar doresc să arăt acum, la

plenara Consiliului Național al
Frontului Democrației — că aceas
ta se referă la cadrele conducă
toare ale partidului și statului, în
cepînd de la miniștrii secretari de
stat pînă la președintele Republi
cii Socialiste România. Nu am
considerat necesar să acordăm un
spor și acestei categorii de oa
meni ai muncii deoarece am ac
ționat și acționăm în spiritul prin
cipiilor eticii și echității socialis
te și ne-am preocupat, în primul
rînd, de majorarea, în mod deose
bit, cu 33 la sută, a retribuțiilor
mici, iar a unor pensii mici cu
peste 40 la sută. Aceasta tocmai
pentru a asigura unei mari cate
gorii de oameni condiții din cele
mai bune de viață, cu atît mai
mult cu cit aceasta se referă, în
primul rînd, la tineretul care in
tră, în primii ani, în activitatea
din diferite domenii. (Aplauze pu
ternice).
Ați studiat materialele, de aceea
nu doresc acum să mă opresc asupra lor. Este însă necesar să
avem permanent în vedere că am
putut adopta aceste hotărîri îi)
condițiile actuale ale crizei econo
mice mondiale, datorită faptului
că în prima jumătate a acestui
cincinal — cu toate greutățile pe
care le-am avut și le avem — am
reușit să obținem o dezvoltare im
portantă a economiei noastre, să
ridicăm nivelul general de dezvol
tare economico-socială. Am putut
să înfăptuim toate acestea ca re
zultat, însă, al întregii politici din
anii construcției socialiste și, mai
cu seamă, în anii de după Con
gresul al IX-lea al partidului, cînd
am alocat circa o treime din ve
nitul național pentru dezvoltarea
forțelor de producție, a industriei,
agriculturii, a științei, învățămîntului, culturii, a tuturor sectoare
lor de activitate.
Am aplicat ferm orientarea sta
bilită încă de Congresul al IX-lea
și de Conferința Națională din
1967 cu privire la reorganizarea
teritorială-administrativă și la sis
tematizarea localităților, la dezvol
tarea industriei, în toate regiunile
țării. Așa au apărut sutele de noi
centre industriale, aproape 100 de
noi orașe. Așa a fost posibil să
asigurăm condiții de muncă și via
ță în deplina egalitate pentru toți
oamenii muncii, fără deosebire de
naționalitate, pentru întregul nos
tru popor ! (Aplauze puternice,
prelungite).
Prin adoptarea măsurilor pri
vind creșterea retribuțiilor și pen
siilor, practic în toate familiile de
oameni ai muncii se vor reflecta
creșterea veniturilor, ridicarea ni
velului de trai material și spiri
tual. Nu am înaintat pe un drum
neted — și m-am referit de multe
am
ori la aceasta. Dimpotrivă,
.
mers pe un drum greu, cu multe
obstacole, am învins multe greu
tăți. Dar am mers ferm înainte,
avînd încrederea deplină în jus
tețea cauzei construcției socialiste,
în forța poporului nostru, liber și
stăpîn pe destinele sale. (Aplauze
puternice, îndelungate).
Fără îndoială, o politică genera
lă justă este esențială pentru a
asigura mersul înainte, dar aceas
ta reprezintă numai începutul. Ro
lul hotărîtor îl au clasa munci
toare, țărănimea, intelectualitatea,
întregul popor ! Iată de ce doresc
— și. la plenara Consiliului Națio
nal al Frontului Democrației și

Unității Socialiste — să aduc un
omagiu activității întregii noastre
națiuni, întregului popor, care este
adevăratul făuritor al socialismu
lui, al bunăstării și fericirii, al in
dependenței României ! (Aplauze
și urate puternice ; se scandează
Îndelung „Ceaușescu și poporul !“).
Teza construirii socialismului cu
poporul și pentru popor nu reprezintă o noțiune abstractă, generală, ci o realitate a democrației
noastre munci torești-revoluționare, a faptului că toți cetățenii pa
triei, indiferent de naționalitate,
de convingeri, acționează în de
plină unitate, spre binele și bună
starea întregii națiuni, spre în
florirea continuă a civilizației și
întărirea independenței patriei
noastre. Aceasta constituie cea
mai puternică forță pe care o re
prezintă astăzi națiunea noastră,
statul nostru — România! (Aplauze puternice, prelungite: se
scandează îndelung „Ceaușescu,
România — stima noastră și
mîndria !“).
Orice om de bună credință
apreciază înfăptuirile României —
și trebuie să declar și de această
dată că, în numeroasele întîlniri,
și în străinătate, și în țară, de
la mulți vizitatori, ascult declara
ții de prețuire și aprecieri deose
bite privind munca și realizările
poporului român. Și aceste aprecieri nu sînt de complezență,
^sînt rezultatul constatărilor pe care
oameni de diferite convingeri po
litice le fac cu privire la munca
poporului nostru, prețuind activi
tatea sa, politica sa de pace și de
colaborare internațională. Aceasta
constituie un factor care ne în
tărește încrederea în justețea po
liticii noastre, convingerea că tre
buie să întărim colaborarea internațională, de pace, cu toate națiunile și statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, (Aplauze puternice, prelungite).
Acum, este necesar ca toate organizațiile componente ale Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste să acționeze cu întreaga răs
pundere — fiecare în domeniul
său de activitate — pentru în
făptuirea programelor de dezvol
tare economico-socială, pentru per
fecționarea și modernizarea între
gii activități, pentru dezvoltarea
continuă a democrației muncitorești-revoluționare, pentru buna
funcționare a noilor organisme
democratice și conlucrarea lor tot
mai strînsă cu organele de stat,
ca una din condițiile de impor
tanță deosebită pentru buna desfășurare a întregii noastre activi tați.
în perioada premergătoare plenarei noastre, în organizațiile
componente ale Frontului Demo
crației și Unității Socialiste s-au
dezbătut pe larg problemele pe
care le-am discutat și astăzi. Ieri,
în consiliile oamenilor muncii de
naționalitate maghiară și germană,
s-au dezbătut, de asemenea, aceste
probleme. în dimineața aceasta
programele au fost dezbătute J
cadrul Organizației Democrat
și Unității Socialiste, care
cuprinde pe cetățenii ce nu
membri ai Partidului Corr
Român — peste 4 milioar
membri — și care, în depli
tate, sub conducerea p
nostru comunist, forța
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PLENARA COMITETULUI CENTRAI AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Din cuvintul participantilor la dezbateri
CUVINTUL TOVARĂȘULUI
ION POPA
Mult
Iubite
șl
stimate
tovarășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Lucrările plenarei Comitetu
lui Central, problemele supu
se dezbaterii reprezintă, prin
întregul lor conținut, o expresie
elocventă a grijii permanente a
conducerii partidului și statului
nostru, personal a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit
fiu al poporului român, pentru
creșterea bunăstării materiale
și spirituale a tuturor categorii
lor de oameni ai muncii, apli
carea fermă a principiilor eticii
și echității socialiste.
Cu legitimă mindrie, comu
niștii, toți cei ce muncesc și
trăiesc in județul Hunedoara
vă adresează, mult iubite și
stimate tovarășe secretar gene
ral, cel mai fierbinte omagiu
față de munca și lupta revolu
ționară pe care le consacrați, cu
nețărmurită dăruire patriotică,
triumfului idealurilor socialis
mului și comunismului, înălțării
patriei pe noi culmi de civili
zație și progres.
îngăduiți-ne să folosim și acest prilej spre a vă exprima
dumneavoastră, mult stimată
tovarășă academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, întreaga
recunoștință pentru activitatea
de deosebită însemnătate în
conducerea partidului și statu
lui, în înfăptuirea programelor
de dezvoltare economico-socială, pentru contribuția remarca
bilă adusă la înflorirea științei,
învățămîntulul și culturii româ
nești.
Acum, cind se împlinesc 23 de
ani de la istoricul Congres al
IX-lea, care a ales în fruntea
partidului pe eroicul nostru
conducător — moment hotărîtor
pentru destinul socialist al pa
triei — România prezintă ima
ginea unei țări în plină dezvol
tare. cu o industrie modernă,
realizată pe baza celor mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii,
cu o agricultură socialistă îna
intată. In această perioadă, cea
mai rodnică in înfăptuiri din
întreaga istorie multimilenară
a patriei, județul Hunedoara, asemenea întregii țări, a cunos
cut profunde prefaceri înnoitoa
re. Valoarea fondurilor fixe a
depășit 100 miliarde lei, s-au asigurat peste 65 000 locuri de
muncă, iar un număr de peste
95 000 de familii s-au mutat în
apartamente și case noi, demonstrind justețea politicii partidu
lui și statului de amplasare echilibrată, armonioasă a in
dustriei și celorlalte ramuri de
activitate.
Propunerile privind majorarea
retribuțiilor personalului mun
citor și a pensiilor, reali
zate pe baza indicațiilor și
orientărilor secretarului gene
ral al partidului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. șînt ex■'■pfesia caracterului științific al
politicii partidului de dezvol
tare puternică a forțelor de
producție, de sporire a venitului
național și asigurarea, pe această bază, a creșterii nivelu
lui de trai material șl spiritual
al întregului popor.
îndeplinesc o datorie de onoare de a aduce cele mai
calde mulțumiri
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, pentru măsurile inițiate
prin care, numai in județul nos
tru, 227 000 de oameni ai muncii
vor beneficia de venituri supli
mentare anuale de peste 700 mi
lioane lei, iar 58 000 pensionari
de majorări în sumă de 120 mi
lioane lei.
Preocupîndu-ne cu Insistență
pentru perfecționarea continuă
a activității de organizare și
conducere, ca cerință de bază a
etapei pe care o parcurgem,
prin creșterea rolului organiza
țiilor de partid, adunărilor ge
nerale ■ și consiliilor oamenilor
muncii in înfăptuirea sarcinilor
economico-sociale, pe primul
semestru s-a obținut o creștere
a producției-marfă cu peste
1 miliard lei față de perioada
corespunzătoare a anului trecut,
întregul spor fiind realizat pe
seama creșterii productivității
muncii.
Analizînd munca desfășurată
in spiritul exigențelor cuprinse
în tezele din aprilie, al sarcini
lor din expunerea la recenta
consfătuire cu activul și cadrele
de bază din domeniile muncii
organizatorice și politico-ideolo-

gice, rezultă că realizările nu
reflectă potențialul de care
dispunem, că există neajunsuri
în stilul de muncă al organelor
și organizațiilor de partid, al
consiliilor oamenilor muncii și
cadrelor de conducere în apli
carea prevederilor programelor
prioritare, cu consecințe directe
asupra îndeplinirii sarcinilor de
plan.
După ce s-a referit la pre
ocupările pentru recuperarea
restanțelor, incheierea cu rezul
tate cit mai bune a planului pe
acest an și pregătirea desfășu
rării în condiții superioare a
sarcinilor anului viitor, vorbi
torul a spus : Vom pune accen
tul în continuare pe perfecțio
narea muncii organizatorice și
politico-ideologice. ridicarea ni
velului de conștiință politică a
oamenilor muncii, in tripla lor
calitate de proprietari, producă
tori și beneficiari, mobilizarea
lor exemplară la înfăptuirea
sarcinilor de plan. Vom desfă
șura o intensă muncă educativă
pentru ca oamenii muncii să
înțeleagă că de rezultatele ac
tivității lor depinde creșterea
nivelului de trai, că măsurile
de majorare a retribuției tre
buie să determine o angajare
și mai puternică a forțelor și
energiilor creatoare la înfăp
tuirea obiectivelor construcției
socialiste.
Vă rog să-mi permiteți să ex
prim și cu acest prilej adeziu
nea comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii față de politica
externă a partidului și statului
nostru, aprecierea rolului și
contribuției determinante ale to
varășului Nicolae Ceaușescu la
fundamentarea, elaborarea și
înfăptuirea acesteia.
Slujind cu inepuizabilă ener
gie și devotament patriotic in
teresele vitale ale poporului
român, cauza edificării socia
lismului și comunismului in
țara noastră, a păcii și colabo
rării internaționale, tovarășul
Nicolae Ceaușescu s-a afirmat
în
conștiința
omenirii
ca
personalitate proeminentă
a
lumii contemporane, luptător
neobosit pentru promovarea
destinderii, dezarmării, secu
rității și înțelegerii intre na
țiuni.
De la tribuna acestei plenare
— a spus în continuare vorbito
rul — aprobăm întru totul scri
soarea Comitetului Central al
Partidului Comunist Român adresată Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Socialist
Ungar, in privința relațiilor
dintre România și Ungaria, ca o
expresie a politicii înțelepte a
partidului și statului nostru de
a clarifica toate problemele pe
calea tratativelor.
Totodată, respingem cu in
dignare faptul că și în prezent
în Republica Populară Ungară
continuă unele manifestări osti
le la adresa țării noastre și ce
rem să se pună neintirziat ca
păt acestei situații profund dău
nătoare relațiilor dintre două
țări socialiste.
Se constată că deșî s-au făcut
atitea insistențe din partea
partidului nostru pentru a se
înceta acțiunile dușmănoase la
adresa României, chiar după
scrisoarea adresată de Comite
tul Central al Partidului Comu
nist Român au continuat acțiu
nile ostile, prin declarații ale
unor oficialități, prin organiza
rea de manifestări publice.
Aș dori să adresăm rugămin
tea Comitetului Politic Executiv
al Partidului Comunist Român
de a examina dacă in această
situație, de sfidare a tuturor
normelor și relațiilor dintre ță
rile socialiste, mai poate func
ționa în continuare, la Buda
pesta, Ambasada Republicii So
cialiste România.
Este de datoria noastră, a fie
căruia, ca, atunci cind se lezează
valorile supreme ale țării, să ne
gindim la măsuri mult mai
*
ferme
însuflețiți de magistralele teze
și orientări cuprinse în expu
nerile programatice ale secre
tarului general al partidului,
comuniștii, oamenii muncii hunedoreni
asigură conducerea
partidului, pe dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că nu vor
precupeți nici un efort, își vor
consacra cu dăruire revoluțio
nară întreaga capacitate în ve
derea înfăptuirii fără preget a
marilor sarcini ce le revin
din hotăririle Congresului al
XIII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului.

CUV1NTUL TOVARĂȘULUI

NICOLAE VAIDESCU
Mult
Iubite
șl
stimate
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu.
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Plenara Comitetului Central
al partidului se desfășoară mtr-o perioadă de puternic avint
revoluționar constructiv al cla
sei muncitoare, mobilizată de
conceptele și orientările de
inestimabilă valoare teoretică și
practică cuprinse în expunerea
prezentată de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. la Comitetul
Politic Executiv al Comitetului
Central al partidului din 29 aprilie, document magistral ce
constituie un vast program de
acțiune al partidului, al între
gului popor, o nouă și puterni
că expresie a spiritului revolu
ționar al ctitorului de geniu al
noului destin al patriei noastre
socialiste, patriotul care slujește
de peste cinci decenii interesele
supreme ale națiunii, militează
neabătut pentru înălțarea tării
pe culmile cele mai înalte ale
civilizației, pentru progres și
pace, tovarășul secretar general
Nicolae Ceaușescu.
Documentele supuse dezbate
rii : majorarea retribuțiilor si a
pensiilor exprimă cu putere
preocuparea
permanentă
a
secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

pentru perfectionarea mecanis
mului economico-financiar. pen
tru sporirea răspunderii condu
cerilor colective la toate nivelu
rile și. totodată, grijâ statorni
că pentru ridicarea nivelului de
trai și de civilizație al întregu
lui popor — țelul suprem al po
liticii partidului, esența socie
tății noastre socialiste multila
teral dezvoltate pe care o fău
rim în România.
In acest context. în numele
comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din industria elec
trotehnică. chemați să aplice și
care beneficiază
de noile
legi, permiteți-mi să subliniez
ideea de excepțională importan
tă teoretică și practică expri
mată de tovarășul secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu in re
centa expunere cu privire la
perfecționarea activității orga
nizatorice. ideologice și politicoeducative. potrivit căreia proce
sul revoluționar nu s-a încheiat
și nu se va încheia, că avem obligația ca revoluționari să asigurăm conducerea și desfășu
rarea conștientă a transformă
rilor revoluționare.
Iată de ce. avînd in vedere
imperativele prezentului socia
list al patriei, cit si viitorul pe
care îl proiectăm, sintem ferm
angajați și mobilizați să înfăp
tuim sarcinile ce ne revin, ade
vărul formulat de tovarășul
secretar general al partidului
căpătînd dimensiuni de o mare
profunzime din toate punctele

de vedere, si politico-economice.
și sociale, și morale.
Dezbătînd în plenară proiec
tul legii cu privire la majorarea
retribuțiilor, permitefi-mi apre
cierea că această nouă măsură,
de fapt o hotărîre complexă adoptată pe baza indicațiilor
formulate de tovarășul secretar
general
Nicolae
Ceaușescu,
ilustrează în modul cel mai
convingător caracterul viguros
al economiei naționale, ea infăptuindu-se în momentul cînd
in economia mondială continuă
să se manifeste fenomene de
stagnare sau recesiune, cu con
secință directă în diminuarea
nivelului de trai al oamenilor
muncii din multe țări.
De fapt, dezvoltarea impe
tuoasă și avîntul constructiv al
României sint rodul clarviziunii
mult iubitului și stimatului nos
tru secretar general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. care încă din
1965 a jalonat căile si etapele
principale de dezvoltare armo
nioasă a diferitelor ramuri ale
economiei noastre naționale,
astfel incit industria electroteh
nică. de mecanică fină si mașini-unelte realizează astăzi o
producție industrială de oeste
12 ori mai mare, asigurînd con
diții de lucru unui personal
muncitor de peste 3 ori mai
mare.
Permiteți-mi. cu acest prilej,
să adresez profunde sentimente
de stimă și respect tovarășei
academician
doctor
inginer
Elena
Ceaușescu.
eminentă
personalitate politică și savant
de largă recunoaștere interna
țională. cele mai calde mulțu
miri și aleasa noastră recunoș
tință pentru contribuția remar
cabilă la dezvoltarea științei si
tehnicii românești, cu rol de
terminant în dezvoltarea inten
sivă a tuturor ramurilor indus
triale și a dinamismului econo
miei noastre.
Caracterul umanist al acestui
proiect de lege este evidențiat
de însuși faptul că în prima eta
pă vor beneficia prioritar de mă
rirea retribuției oei cu venituri
mai mici. îndeosebi tinerii aflati
la începutul activității produc
tive. ilustrînd grăitor grija pen
tru asigurarea unui nivel de trai
și condițiilor de muncă și afirma
re corespunzătoare tinerei gene
rații. In aceeași sferă de preo
cupări consecvente pentru ridi
carea bunăstării tuturor catego
riilor de cetățeni se înscrie și
măsura privind majorarea pen
siilor. de aceasta beneficiind
toți cei care de-a lungul anilor
au contribuit nemijlocit la spo
rirea avuției naționale, la edifi
carea societății noastre socia
liste.
In legătură cu activitatea in
ternațională a partidului nostru,
conform concepției profund in
ternaționaliste a mult stimatului
nostru secretar general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Româ
nia militează pentru o colabora
re largă cu toate statele lumii.

In ceea ce privește relațiile cu
Ungaria, comuniștii, toti oame
nii muncii din industria electro
tehnică. fără deosebire de națio
nalitate. alături de întregul
popor. înfierează manifestările
șovine și naționaliste din Unga
ria, străine societății noastre
socialiste ; considerăm, așa cum
a arătat tovarășul secretar ge
neral la Plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii din
4—5 februarie, că trebuie să se
pună capăt cu desăvîrșire aces
tor practici și să se pornească
de la necesitatea dezvoltării re
lațiilor in spiritul Tratatului de
prietenie și colaborare existent
între cele două țări.
Comuniștii, toți oamenii mun
cii din industria electrotehnică,
beneficiari direcți ai măsurilor
de perfecționare a activității de
conducere economico-socială si
ai măsurilor de îmbunătățire a
nivelului de trai material și
spiritual, alături de întregul
popor muncitor, pun în prim
planul activității imediate și de
perspectivă obiective majore
privind eliminarea operativă a
stărilor de lucruri negative care
se mai manifestă in unele sec
toare și întreprinderi, recupera
rea răminerilor în urmă la pro
ducție și export, onorarea exemplară a contractelor de ex
port. reducerea cheltuielilor de
producție. îmbunătățirea nive
lului tehnic și calitativ al pro
duselor. creșterea mai accen
tuată a productivității muncii,
aplicarea măsurilor cuprinse m
programele proprii de organiza
re și modernizare a proceselor
de producție.
Aprobind in unanimitate șl
Insușindu-ne în totalitate hotă
ririle plenarei izvorîte din con
ceptele. tezele și orientările
formulate de secretarul general
al partidului, toți comuniștii,
întregul personal muncitor din
industria
electrotehnică sint
hotăriți să acționeze neabătut
pentru transpunerea lor în via
ță. angajîndu-ne. totodată, ca
prin perfecționarea continuă a
tuturor activităților să ne spo
rim aportul la progresul neîn
trerupt al patriei pe drumul lu
minos al socialismului și comu
nismului.
Vă rog să-mi permiteți, to
varășe secretar generalț ca în
numele tuturor oamenilor mun
cii din industria electrotehnică,
electronică, mașini-unelte si
mecanică fină să vă exprim
respectuoase mulțumiri pentru
tot ce ați făcut si faceți pentru
noi și să vă . asigurăm că ne
vom îndeplini mai bine rolul
încredințat, neprecupețind nici
un efort pentru îndeplinirea
obiectivelor care ne revin, pen
tru a contribui mai substantial la
accelerarea dezvoltării economi
co-sociale si consolidarea pozi
ției României în rîndul națiuni
lor dezvoltate, pentru a fi demni
de epoca glorioasă pe care
cu mindrie o numim „Epoca
Ceaușescu".

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
PETRE RĂDUCANU
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu.
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Vă rog să-mi îngăduiți să dau
expresie simțămintelor puterni
cului colectiv de oameni ai
muncii din întreprinderea „23
August", care își exprimă de
plina adeziune la politica inter
nă și externă a partidului si
statului nostru, elaborată cu
contribuția determinantă si în
făptuită sub directa conducere
a celui mai iubit fiu al
națiunii
române,
secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. ctitorul ge
nial al României moderne, re
voluționar cutezător și patriot
înflăcărat, care îsi dedică în
treaga sa viată și activitate
bunăstării si fericirii poporului
român, idealurilor scumpe ale
umanității — pacea, prietenia și
colaborarea intre toate popoare
le lumii.
Folosesc acest prilej pentru a
exprima în numele oamenilor
muncii de la întreprinderea
noastră nețărmurita recunoș
tință și cele mai calde mulțu
miri pentru prețioasele îndru
mări și indicații pe care dum
neavoastră. mult iubite șl
stimate tovarășe secretar gene
rala ni le-ați dat și ni le dați
permanent, pentru analizele cu
prinzătoare făcute în cadrul co
lectivului nostru, care ne-au ajutat de fiecare dată să soluțio
năm problemele cu care ne-am
confruntat, să profilăm produc
ția întreprinderii pe produse de
înaltă tehnicitate necesare eco
nomiei naționale și exportului.
Vă rugăm, totodată, mult sti
mate tovarășe secretar general,
să primiți recunoștința fierbin
te a miilor de oameni ai muncii
din întreprindere pentru această
nouă și importantă măsură de
profundă esență umanistă de
majorare cu 10 la sută a retri
buției personalului muncitor,
măsură ce constituie încă o do
vadă a grijii permanente a
partidului și statului nostru pen
tru creșterea continuă a nivelu
lui material și spiritual. în ra
port direct cu munca, cu valori
le materiale produse de socie
tatea noastră.
Primiți, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. gratitudinea
noastră pentru că. încă din acest
an. respectiv în august-octombrie. se asigură creșterea retri
buției minime la 2 000 lei lunar,
măsură de care vor beneficia
circa 2,5 milioane oameni ai
muncii, îndeosebi tineri, și care
pune în evidentă grija dum
neavoastră statornică pentru aplicarea în viată a principiilor
de etică și echitate, de autentic
umanism revoluționar, demonstrind in ansamblu forța, trăini
cia și vigoarea economiei noas
tre într-o perioadă în care efectele crizei economice, șoma
jul. stagnarea și inflația își pun
o amprentă gravă asupra a nu
meroase țări, a milioane si mi
lioane de oameni ai muncii.
Actualele măsuri, pe baza căro
ra oamenii muncii din patria
noastră vor primi Ia nivelul anului 1990 venituri suplimenta
re de peste 29 miliarde lei. vor
stimula larg inițiativa creatoa

re. vor declanșa noi energii
pentru îndeplinirea exemplară
a planului pe acest an si pe
întregul cincinal.
Vă asigurăm, mult stimate și
Iubite tovarășe secretar general,
că răspunsul celor ce muncesc
în întreprinderea .,23 August"
va fi munca fără preget pentru
realizarea în cele mal bune con
diții a obiectivelor și sarcinilor
economice, a planului la toti
indicatorii în condiții de calita
te și eficientă deosebită.
Vă raportăm că, în atmosfera
de amplă mobilizare generată
de orientările, indicațiile de
inestimabilă valoare teoretică și
practică puse în fata întregului
partid în tezele din aprilie pen
tru perfectionarea întregii acti
vități economico-sociale, comu
niștii. toti oamenii muncii acțio
nează cu exigentă sporită pen
tru îmbunătățirea întregii acti
vități economice. îndeplinirea
sarcinilor la export în condi
țiile realizării unor produse noi
și modernizate, sporirea produc
tivității muncii, ridicarea cali
tății și fiabilității produselor.
Sub îndrumarea organizației
de partid, consiliul oamenilor
muncii acționează pentru înfăp
tuirea programelor de organi
zare și modernizare, astfel incit
realizarea măsurilor să determi
ne o creștere mai rapidă a pro
ducției. îmbunătățirea perfor
manțelor tehnice ale produselor
și realizarea exemplară a pro
ducției de export, sporirea efi
cientei economice. Sintem preo
cupați de reducerea severă a
consumurilor, prin mai buna
gospodărire a bazei tehnicomateriale și energiei, prin dimi
nuarea stocurilor supranormative și accelerarea vitezei de ro
tație a mijloacelor circulante,
de adoptarea unor măsuri politico-organizatorice menite să asigure sporirea răspunderii fată
de patrimoniul încredințat de
societate colectivului nostru.
Trebuie să arăt deschis că in
activitatea noastră ne confrun
tăm cu unele neajunsuri în or
ganizarea producției si a mun
cii. în asigurarea la fiecare loc
de muncă a unei ferme disci
pline tehnologice, care au de
terminat nerealizarea unor indi
catori la nivelul planificat, intîrzieri in derularea unor con
tracte. Pornind de la această si
tuație. comitetul de partid, or
ganele și organizațiile de partid
au analizat cu maximă răspun
dere cauzele acestor neîmpliniri. stabilind prin larga con
sultare cu oamenii muncii mă
surile ce se impun pentru recu
perarea restantelor, pentru îm
bunătățirea calității produselor,
începind cu activitatea de con
cepție si inginerie tehnologică
pînă la organizarea locurilor de
muncă. Totodată, acționăm pen
tru perfectionarea stilului șl
metodelor de muncă in condu
cerea și organizarea proceselor
de muncă. în creșterea răspun
derii tuturor oamenilor muncii
pentru valorificarea potențialu
lui tehnico-economic de care
dispunem, aplicînd. așa cum
ne-ați cerut dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
secretar general, cu exigentă și
fermitate principiile mecanis
mului economico-financiar. ale
prevederilor legii acordului glo
bal.

în continuare, vorbitorul a arătat :
Asemenea întregului
popor susținem unanim politi
ca internațională a partidului
nostru, politică caracterizată de
înțelepciune și realism, validată
larg de evoluția evenimentelor,
de viată. Trebuie să mărturisim
că sintem indignați de faptul că
în ultima perioadă în Ungaria
vecină. în contradicție flagrantă
cu principiile înscrise în Trata
tul de prietenie, colaborare si
asistentă mutuală dintre țările
noastre, au apărut o seamă de
aspecte care pun în discuție
realizările și realitățile noastre,
edificate prin muncă, afectind
grav principiile care stau la
baza relațiilor dintre două țări
socialiste vecine. Nutrim con
vingerea că, desprinzind toate
concluziile
din
demersurile
pline de înțelegere ale parti
dului nostru, acele cercuri rău
intenționate din Ungaria vor
pune capăt situației profund
dăunătoare create unilateral,
spre binele si interesul țărilor
noastre, al colaborării si păcii
între toate popoarele. Aflăm
însă cu indignare că. deși ș-au

Întreprins numeroase demersuri,
organele conducătoare ale Un
gariei au continuat acțiunile os
tile, prin organizarea de mani
festări publice. împotriva tă
rii noastre. De aceea, sus
țin propunerea făcută ca să adre
săm rugămintea Comitetului
Politic Executiv al Comitetu
lui Central al partidului să se
examineze oportunitatea desfă
șurării în continuare a activită
ții Ambasadei Republicii Socia
liste România la Budapesta.
îngăduiți-mi
să vă
asi
gur. mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, că. răspunzind prin fapte de muncă mă
surii de creștere a retribuției si
pensiilor supuse dezbaterii ple
narei noastre, nu vom precupeți
nici un efort pentru a realiza
prevederile planului pe acest
an și pe întregul cincinal, con
tribuind astfel la accelerarea
dezvoltării economico-sociale a
patriei,
sporind
contribuția
noastră Ia ridicarea necontenită
a nivelului de trai material și
spiritual al poporului nostru.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
ALEXANDRU ORZAȚĂ
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Stimată
tovarășă
Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați
tovarăși.
Ingăduiți-mi să exprim și cu
acest prilej, in numele comuniș
tilor, al tuturor oamenilor
muncii de la întreprinderea de
aluminiu Slatina și din județul
Olt, înalta noastră apreciere,
respectul și gratitudinea față de
strălucitul conducător al parti
dului și statului, marele erou
al poporului român, personalita
te proeminentă a lumii contem
porane,
pentru
activitatea
neobosită consacrată dezvoltării
multilaterale a patriei, prospe
rității și înfloririi națiunii
noastre, cauzei păcii, colaboră
rii și înțelegerii între toate
popoarele
lumii,
secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Aducem, totodată, un respec
tuos și cald omagiu tovarășei
academician
doctor
inginer
Elena Ceaușescu, militant de
frunte al partidului, savant de
largă reputație internațională,
care încă din cei mai tineri ani
ai vieții a desfășurat o vastă
activitate revoluționară și care
astăzi aduce o contribuție sub
stanțială la dezvoltarea societă
ții noastre socialiste, la sporirea
rolului științei și invățămintului, la progresul societății.
Este pentru noi, toți cei ce
muncim și trăim in străbuna
vatră de hărnicie a Oltului de
jos, o datorie de înaltă conști
ință comunistă acum, cînd _ se
împlinesc 23 de ani de cind
Congresul al IX-lea v-a ales pe
dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, în
funcția supremă de conducere a
partidului, sublinierea adevăru
lui incontestabil că toate reali
zările din industrie, agricultu
ră, din celelalte domenii ale
vieții economico-sociale nu ar
fi fost posibile fără grija sta
tornică, permanentă a conduce
rii partidului și statului, a dum
neavoastră
personal,
mult
stimate tovarășe secretar gene
ral, fără sprijinul și ajutorul
permanent ce l-am primit, prin
indicațiile și orientările formu
late cu ocazia vizitelor de lucru
pe care le-ați întreprins. îm
preună cu mult stimata tovarășă
Elena Ceaușescu, pe meleagu
rile noastre, unde sinteți aștep
tat întotdeauna, ca în întreaga
tară, cu nețărmurită dragoste și
recunoștință.
aleasă stimă și
însăși
întreprinderea
de
aluminiu din Slatina, de la a
cărei primă șarjă elaborată șe
împlinesc 23 de ani, este ctitoria
acestei epoci de aur, urmind
evoluția firească a transformă
rilor înnoitoare din întreaga
noastră țară.
In continuare, vorbitorul a
arătat : Recentele hotăriri ale
Comitetului Politic Executiv cu
privire la majorarea retribuți
ilor și a pensiilor oamenilor
muncii reflectă grija permanen
tă ce o purtați dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, pentru creș
terea bunăstării materiale și
culturale a oamenilor muncii.
Prin aplicarea majorării retribu
țiilor, oamenii muncii vor be
neficia de venituri suplimentare
însumînd 5,8 miliarde lei in
1988, 24,4 miliarde lei în 1989,
iar in 1990, cind toți oamenii
muncii vor primi pe întregul an
retribuția majorată, veniturile
suplimentare obținute pe aceas
tă cale se vor ridica la peste
29 miliarde lei.
Oamenii muncii din patria
noastră, din județul și între
prinderea noastră văd în aceste
hotăriri grija permanentă ce
le-o purtați. In același timp, ei
se văd stimulați pentru a obține
noi și importante succese în
realizarea sarcinilor de plan. în
dezvoltarea și înflorirea con
tinuă a patriei.
Vă raportăm, mult stimate
tovarășe secretar general, că, pe
semestrul I din acest an, colec
tivul întreprinderii
noastre,

actionînd cu răspundere și simț
revoluționar, realizează supli
mentar peste plan 2 500 tone
aluminiu și aliaje din aluminiu,
în exclusivitate pentru export,
depășind valoarea producțieimarfă și exportul. De asemenea,
prin măsurile luate pe linia
organizării și modernizării pro
ceselor de producție, întărirea
disciplinei, am realizat o crește
re a productivității muncii cu
peste 5 000 lei pe om peste pre
vederile de plan. O atenție deo
sebită s-a acordat și se acordă
în continuare ridicării nivelului
tehnic și calitativ al producției ;
faptul că peste 70 la sută din
producție este destinată expor
tului direct, în majoritate pe
relația devize convertibile. în
țări cu vechi tradiții în produc
ția de aluminiu, ne obligă să
realizăm produse cu performan
țe ridicate. Am acționat și
acționăm pe linia ridicării efi
cienței economice, a realizării
indicatorilor financiari la ni
velul sarcinilor pe care le avem,
astfel că pe primele 6 luni am
realizat și depășit producțiamarfă vîndută și încasată,
și exportul.
Deși in acest domeniu rezul
tatele se înscriu printre cele
mai bune din activitatea noas
tră. ele nu ne mulțumesc, nu
sint la nivelul sarcinilor mari
pe care le avem și al posibili
tăților colectivului. Prin aplica
rea noilor măsuri privind per
fecționarea mecanismului eco
nomico-financiar și îmbunătăți
rea sistemului de formare a
prețurilor se creează condiții
mai bune pentru cointeresarea
colectivului la obținerea de re
zultate superioare, îndeosebi re
ducerea cheltuielilor de produc
ție, a consumurilor specifice,
precum și sporirea eficientei în
tregii noastre activități.
De asemenea, sintem concen
trați asupra problemelor pe care
Ie avem de rezolvat în realiza
rea programului de modernizare
și organizare a procesului de
producție, care ne va asigura o
creștere puternică a productivi
tății muncii, pentru reducerea
consumului de energie electrică
și creșterea eficienței.
In continuarea cuvîntulul său,
vorbitorul a arătat : Condamnăm
cu toată fermitatea orice încer
care de amestec în treburile
noastre interne. Vă rog să-mi
permiteți să mă declar de acord
cu inițiativa Comitetului nostru
Central, cu conținutul și apre
cierile cuprinse în scrisoarea
adresată Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Socialist
Ungar privind dezvoltarea re
lațiilor cu țara vecină, pe baza
principiilor consecvent promo
vate de conducerea partidului
nostru. Dar trebuie, totodată, să
declar, ca orice om de bună
credință, că nu avem nevoie
nici de ajutorul, nici de sfatul
nimănui pentru rezolvarea pro
blemelor noastre. Acestea le so
luționează, așa cum a făcut-o șl
pînă acum, gloriosul nostru
partid comunist, care are feri
cirea să aibă la cîrma sa pe
cel mai devotat fiu al poporu
lui nostru, eroul dintre eroii
neamului, marele erou al pa
triei, strălucitul nostru strateg
revoluționar, luptător pentru
libertate și suveranitate. to
varășul Nicolae Ceaușescu.
In încheiere, îngăduiți-mi,
mult
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, să vă mulțu
mim din suflet, in numele co
lectivului de oameni ai muncii
din întreprinderea de aluminiu,
pentru tot ceea ce faceți spre
binele și fericirea întregii noas
tre națiuni, spre prosperitatea
și înălțarea României socialiste,
și să vă asigurăm că vom face
totul pentru a obține noi și im
portante realizări, că vom lupta
neabătut pentru a ne aduce
contribuția noastră la politica
internă și externă a partidului
și statului, la a cărei elaborare
și înfăptuire contribuția dum
neavoastră este hotărîtoare pen
tru progresul continuu al pa
triei. intr-o lume a păcii și
colaborării.

CUVINTUL TOVARĂȘEI

ALEXANDRA STOIAN
Mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist
Român,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu, ■
Stimați tovarăși.
Actuala plenară a Comi
tetului Central al partidu
lui iși desfășoară lucrările
intr-o puternică efervescen
tă politică și angajare revo
luționară, cind întregul nostru
popor ’ acționează cu fermitate
pentru îndeplinirea istoricelor
hotăriri ale Congresului
al
XIII-lea si Conferinței Naționale
ale partidului, a orientărilor și
exigențelor formulate în magis
trala expunere a mult stimatului
nostru conducător,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la ședința
Comitetului Politic Executiv al
Comitetului Central al partidu
lui din 29 aprilie a.c.

Măsurile de o deosebită în
semnătate socială pe care le
dezbatem astăzi în plenara Co
mitetului Central al partidului
pun din nou cu deosebită pu
tere în evidență concepția pă
trunsă de profund umanism re
voluționar
a conducătorului
partidului și țării noastre, to
varășul Nicolae Ceaușescu, po
trivit căreia scopul întregii ac
tivități economico-sociale, țelul
suprem al politicii partidului,
esența misiunii sale istorice, de
transformate revoluționară a
societății, este ridicarea nivelu
lui de trai material și spiritual
al întregului popor.
Cu conștiința acestor adevă
ruri fundamentale și cu cea mai
aleasă recunoștință, vă rugăm
să ne permiteți, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să
folosim și acest prilej să vă ex
primăm mulțumirile fierbinți ale
comuniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii din județul Argeș

pentru noua dumneavoastră Ini
țiativă cu privire la creșterea
retribuțiilor și pensiilor, pentru
munca eroică, neobosită pe care
o desfășurați cu exemplară dă
ruire revoluționară și patriotică
In fruntea partidului și a țării,
pentru modul strălucit în care
conduceți
destinele națiunii
noastre socialiste și pentru mă
rețele înfăptuiri din anii de
glorie pe care cu nemărginită
recunoștință ii numim „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
Exprimăm aceeași aleasă re
cunoștință și aceleași calde mul
țumiri mult stimatei tovarășe
academician
doctor inginer
Elena Ceaușescu, pentru bogata
și strălucita activitate ce o des
fășoară in conducerea partidului
și a țării, în elaborarea, înfăp
tuirea politicii de puternică dez
voltare economico-socială și ri
dicarea permanentă a nivelului
de trai al poporului.
Nu este pentru prima dată
cind se iau măsuri pentru creș
terea retribuțiilor și pensiilor in
țara noastră. Tocmai de aceea
consider că trebuie subliniat
faptul că, la inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, are loc.
o nouă majorare a veniturilor’
de care beneficiază un mare nu
măr de oameni ai muncii. Aceasta pune cu tărie in evidență
justețea politicii partidului nos
tru, de menținere la un nivel
mai înalt a ratei acumulării și
de dezvoltare puternică pe această bază a forțelor de pro
ducție, de creare a unui complex
economic național viguros, di
namic și echilibrat, capabil să
incorporeze cuceririle noii re
voluții tehnico-științifice și ale
noii revoluții agrare, să asigure
sporirea continuă a venitului și
avuției noastre naționale.
Ilustrînd acest adevăr cu cîteva date concrete din județul
Argeș, vă raportez că realizăm
în acest an o producție indus
trială de 70 miliarde lei, că în
industrie și in alte ramuri
neagricole lucrează sute de mii
de oameni ai muncii, ceea ce în
seamnă că aproape în fiecare
familie lucrează cel puțin un
membru retribuit de stat, că
dezvoltarea puternică a forțelor
de producție, a industrializării a
fost însoțită de un amplu pro
ces de construcții de locuințe,
schimbîndu-se radical înfățișa
rea orașelor județului, unde
s-au construit peste 78 000 de apartamente, precum și a satelor
unde s-au construit 24 500 case
noi și numeroase alte edificii de
învățămînt, cultură, sănătate, de
mare interes cetățenesc.
Numai în județul Argeș vor
beneficia de noua majorare a
retribuțiilor un număr de peste
239 000 de oameni ai muncii,
care, la nivelul unui an, vor
primi în plus aproape un mi
liard lei, iar de majorarea pen
siilor un număr de 60 200 oa
meni, ceea ce pe an reprezintă
un venit în plus de circa 70 mi
lioane lei.
în cadrul întreprinderii textila
Pitești, de majorarea retribuți
ilor vor beneficia pînă la sfîrșitul acestui an un număr de
peste 4 600 oameni ai muncii,
reprezentând 82 la sută din tota
lul personalului muncitor. Forța
și vigoarea economiei noastre
naționale, justețea politicii parti
dului nostru sint cu atît mai evidente cu cît noua majorare a

veniturilor oamenilor muncii
are loc în condiții Internaționale
complexe, cînd în alte țări se
manifestă puternic fenomene de
instabilitate economică, de stag
nare, inflație și șomaj, lipsă acută de locuințe, fenomene care
afectează un număr mare de
oameni ai muncii și în mod
deosebit masele de tineret.
In continuare, după ce s-a re
ferit Ia rezultatele obținute de
oamenii muncii din județul Ar
geș în primele 5 luni ale aces
tui an, vorbitoarea a arătat : Vă
raportez, mult stimate tovarășe
secretar general, că și în unita
tea noastră, pe 5 luni din acest
an, planul de export pe cliring
țări socialiste a fost realizat in
procent de 127 la sută, iar pe DC
au fost realizate în întregime
comenzile asigurate, la investiții
planul a fost realizat în procent
de 101 la sută. în același timp,
am analizat cu toată răspunde
rea cauzele unor neimpliniri care
mai există în munca noastră șl
împreună cu centrala și Minis
terul Industriei Ușoare am sta
bilit măsuri ca, prin asigurarea
Integrală a bazei materiale și
mai buna folosire a capacității
de producție și a forței de
muncă, să recuperăm răminerile
în urmă, asigurîndu-vă că vom
realiza planul și angajamentul
asumat pe anul 1988 la toți indi
catorii.
In acest spirit, vă raportăm și
vă asigurăm că vom acționa cu
fermitate și devotament pentru
a răspunde cerințelor noi pe
care dumneavoastră le puneți in
fata economiei, că măsurile de
majorare a retribuțiilor și pen
siilor ne stimulează puternic in
munca pentru înfăptuirea tu
turor programelor speciale in
vederea creșterii contribuției
fiecărui colectiv la . sporirea
avuției naționale, la Întărirea
patriei noastre scumpe — Repu
blica Socialistă România.
Din scrisoarea
Partidului
Muncitoresc Socialist Ungar și
din dezbaterea parlamentului
ungar rezultă in mod pregnant
politica provocatoare și osti
lă, naționalistă și șovină pro
movată de conducerea parti
dului ungar și tocmai de aceea
apreciez inițiativa dumneavoas
tră, tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, de a supune
dezbaterii actualei plenare con
ținutul scrisorilor și poziția con
secventă a partidului și statului
nostru
pentru
promovarea
unor relații bilaterale în inte
resul celor două țări socialiste,
în interesul socialismului și
păcii.
Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că oa
menii muncii din întreprinderea
textilă iși vor onora in conti
nuare cu cinste înaltul titlu de
„Erou al Muncii Socialiste" ce
ne-a fost conferit, că vor răs
punde grijii pe care ne-o pur
tați prin fapte de muncă exem
plare, prin îndeplinirea în con
tinuare în cele mai bune con
diții a sarcinilor din acest an și
pe întregul cincinal, pentru rea
lizarea in condiții cît mai bune
a obiectivelor de dezvoltare economico-secială a țării, de ridi
care continuă a nivelului de trai
material și spiritual al națiunii
noastre, pentru transpunerea
neabătută in viață a politicii in
terne și externe a partidului și
statului nostru.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE AMZA
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu.
Stimate tovarășe si stimați
tovarăși,
Vă rog să-mi îngăduiți să dau
expresie sentimentelor celor
mai alese de înaltă stimă și
respect pe care toți petroliștii,
alături de întregul popor, le
poartă mult stimatului nostru
conducător, promotorul celor
mai avansate concepții în do
meniul teoriei și practicii edifi
cării societății socialiste, al fun
damentării undr principii pro
fund originale de organizare și
conducere a societății. pentru
grija acordată ridicării neînce
tate a nivelului de trai mate
rial și spiritual al celor ce
muncesc.
Este un fapt dovedit de ex
periența construcției socialista
din România, cu deosebire în
perioada de puternică înflorire
a țării, inaugurată de Congresul
al IX-lea al partidului, că nu
există altă bază pentru pro
gresul și prosperitatea patriei
decît dezvoltarea susținută a
economiei naționale, creșterea
avuției sociale, a venitului na
țional.
Declarîndu-se pe deplin de
acord cu noile măsuri de ma
jorare a retribuțiilor personalu
lui muncitor și a pensiilor, vor
bitorul a subliniat că ele de
monstrează încă o dată vigoarea
și dinamismul economiei noas
tre naționale, capacitatea ei de
a asigura resursele necesare
creșterii continue a nivelului
de trai al poporului, obiectiv
major stabilit de Congresul al
XIII-lea și Conferința Națională
ale partidului.
Deosebit de elocvent este fap
tul că majorarea retribuțiilor și
a pensiilor în țara noastră se
realizează în condițiile in care
pe plan mondial se accentuează
fenomenele de criză, de crește
re a șomajului, mai ales în rîn
dul tineretului, de înrăutățire a
nivelului de trai al oamenilor.
Doresc să subliniez și eu jus
tețea și caracterul profund uma
nist al noilor măsuri privind
majorarea, în primul rind, și
în cuantume mai importante, a
retribuțiilor mai mici, asigurîndu-se o nouă și importantă
contribuție la creșterea calității
vieții tuturor categoriilor de
oameni ai muncii.
Dacă mă refer la ramura de
petrol și gaze, care și in con
textul actualelor măsuri este
tratată în mod prioritar, vor
beneficia de retribuții majorate,
în prima etapă, în acest an,
circa 65 000 de oameni ai mun
cii, iar din aceștia aproape
10 000 sînt tineri absolvenți ai
școlilor de profil, pentru care
se vor aloca suplimentar apro
ximativ 5 milioane de lei in
fiecare lună pînă la sfîrșitul
anului. La aceste majorări se
adaugă și părțile variabile ale
ciștigului, pentru care se pre

văd creșteri în medie cu 2 la
sută, iar cota de constituire a
fondului de participare la be
neficii la 3—3,5 la sută. Pentru
unitățile de extracție și foraj
aceasta va fi de 4,5 la sută față
de 4 la sută în prezent, creînduse astfel posibilități sporite de
stimulare a cointeresării pentru
realizarea sarcinilor în acord
global,, pentru folosirea mai efi
cientă a fondurilor materiale și
bănești ale intreprinderilor.
Exprimăm și pe această cale vi
brantele noastre mulțumiri mult
stimatului nostru conducător,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru grija permanentă pe
care o acordă creșterii nivelu
lui de trai al petroliștilor, ca.
de altfel, al întregului popor,
pentru condițiile de muncă și
viață tot mai bune asigurate.
Conștienți că numai pe baza
creșterii venitului național, a
unor rezultate cît mai bune în
realizarea planului, în folosirea
eficiență a mijloacelor mate
riale și bănești din dotarea în
treprinderilor, în aplicarea cu
fermitate a programelor privind
organizarea și modernizarea unităților, de creștere a produc
tivității muncii și reducerea
cheltuielilor se pot realiza aces
te fonduri, ne vom concentra
toate eforturile pentru îmbună
tățirea permanentă a calității
muncii noastre.
Raportez plenarei că In pre
zent petroliștii sint puternic an
gajați in folosirea cit mai com
pletă a întregului fond de sonde,
punerea în producție a noi ca
pacități. aplicarea unui volum
mai mare de măsuri geologice
și tehnologice pentru creșterea
producției de țiței și gaze.
Pentru aplicarea eficientă a
măsurilor stabilite, în vederea
majorării retribuțiilor persona
lului muncitor și a pensiilor,
este necesar să amplificăm eforturile colectivelor din unită
țile noastre pentru ca fiecare
din ele să-și desfășoare activi
tatea la nivelul prevederilor
planului și in condiții de efici
ență stabilite.
Aceasta cu atît mai mult cu
cit. analizindu-ne munca in spi
ritul exigențelor formulate de
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, in
magistralele expuneri rostite la
ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. de la
sfirșitul lunii aprilie și la re
centa Consfătuire de lucru cu
activul și cadrele de bază din
domeniul activității organizato
rice, ideologice și politico-edu
cative. sintem pe deplin constienți că în activitatea consiliu
lui de conducere al ministerului,
a consiliilor oamenilor muncii
din schele s-au înregistrat mul
te neajunsuri, o insuficientă
răspundere și exigență în mun
că, care au dus la nerealizarea
planului producției fizice la
țiței.
(Continuare în pag. a IV-a)
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la plenara Comitetului Central
al Partidului Comunist Român
(Urmare din pag. I)

Si înțelegeri între cele două țări,
dăunează grav relațiilor și intere
selor celor două popoare vecine,
contravin principiilor generale ale
relațiilor dintre state, ale politicii
de pace.
Am propus — după cum ați
reținut — o întîlnire a delegațiilor
Comitetelor Centrale ale celor
două partide, pentru a discuta
această situație și a stabili măsu
rile pentru lichidarea stărilor de
lucruri negative, precum și căile
pentru dezvoltarea colaborării și a
relațiilor dintre partidele și po
poarele noastre.
După o lună și jumătate, am
primit scrisoarea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, ca răspuns la scri
soarea noastră. Ați auzit conținutul
acestei scrisori ; unii tovarăși care
au luat cuvîntul l-au și caracteri
zat. Nu doresc să mă opresc asupra
acestei scrisori.
în Comitetul Politic Executiv am
reținut însă faptul că, pînă la
urmă, Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar
declară că înțelege și consideră
că problemele din România tre
buie soluționate numai de Parti
dul Comunist Român. Ne-am aș
teptat să se tragă concluziile din
această declarație.
Am reținut, de asemenea, faptul
că tovarășii unguri se declară
de acord pentru realizarea unor
întîlniri, în mai multe etape, în
vederea discutării problemelor
dintre cele două partide și țări.
Dar, din păcate, nu au trecut prea
multe zile de la primirea scrisorii
și au apărut noi manifestări cu
caracter șovinist, naționalist, antiromânesc și antisocialist, iar în
cursul zilei de ieri s-a organizat o
nouă manifestare cu acordul — și,
după cum spun chiar unele infor
mații din Ungaria — sub patro
najul organelor oficiale de partid
și de stat din Ungaria.
Este îndreptățită întrebarea care
s-a pus aid și cu privire la faptul
dacă sînt condiții necesare pentru
buna funcționare a ambasadei
române la Budapesta. Vom analiza
cele propuse, în raport și de pozi
ția ce va fi adoptată, în continua
re, de conducerea de partid și de
stat a Republicii Populare Ungare.
Este bine cunoscut că Partidul
Comunist Român, Republica Socia
listă România au acționat întot
deauna pentru realizarea unei
largi colaborări între partidele și
popoarele noastre, vecine. Am
pornit de la faptul că problemele
care au apărut, unilateral, ca
urmare a încălcării acordurilor și
înțelegerilor dintre cele două parti
de și țări, trebuie soluționate
numai prin discuții, în spirit de
egalitate, de respect și de neames
tec în treburile interne ale uneia
sau alteia din țări.
Sînt, iără nici o îndoială, multe
probleme de soluționat, atît în
România, cît și în Ungaria. Pot
exista păreri diferite,
și există
deosebiri de păreri în ce privește
căile de dezvoltare a construcției
socialiste. Dar noi am pornit întot
deauna de la faptul că fiecare
partid, fiecare popor trebuie să-și
aleagă în mod independent și
liber calea construcției socialiste.
Singurul judecător suprem este
poporul din fiecare țară, este reali
tatea, viața, care demonstrează cel
mai bine dacă o cale sau alta a
corespuns sau corespunde interese
lor unui popor, legităților genera
le, principiilor socialismului ști
ințific.
înțelegem bine multe probleme
grave care au apărut în țara
vecină. înțelegem preocupările oa
menilor muncii din Ungaria, dar
nu putem înțelege în nici un fel
preocupările unor cercuri șoviniste,
naționaliste, care, pentru a abate
atenția de la realitățile și proble
mele ce trebuie soluționate, ape
lează la vechile practici, depășind
— și afirm cu toată răspunderea —
ceea ce nici horthyștii nu au în
drăznit să facă !
Trăind de multe, multe secole ca
vecini, oamenii muncii români,
maghiari au trăit și muncit îm
preună, au luptat de multe ori
împotriva asupririi. Și tot viața,
realitatea au demonstrat că, atunci
cînd nu au înțeles să nu se lase
angajați pe calea șovinismului, s-a
ajuns la înfrîngerea revoluțiilor
din 1848. Nu este locul să facem,
acum, istorie. Doresc, numai, să
subliniez că poporul român, în
spiritul tradiționalei sale politici
de bună vecinătate, de prietenie,
nutrește sentimente de prietenie
față de poporul vecin, ungar, și ne
exprimăm speranța că se vor
depăși problemele apărute și se va
asigura dezvoltarea, pe calea so
cialistă, a ridicării bunăstării.
Popoarele român și ungar, vecine
— ca rezultat al dezvoltării isto
rice — vor continua să trăiască și
în continuare ca vecini, și au da
toria să conlucreze cît mai strins
pentru progresul lor economic și
social, pentru dezvoltarea socialis
tă și independentă, iar partidele și
conducerile celor două partide și
țări au răspunderea în fața po
poarelor lor, a istoriei, a omenirii
de a da glas năzuințelor de colabo
rare, de bună vecinătate între po
poarele noastre. (Vii și puternice
aplauze).
în ce ne privește, doresc să
asigur plenara Comitetului Cen
tral, întregul nostru popor, că vom
face totul pentru dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două partide,
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Ungară,

în interesul celor două popoare, al
cauzei socialismului și păcii, dar
respingem în mod ferm orice în
cercare de amestec în treburile
noastre interne. Problemele con
strucției
socialiste,
problemele
României le rezolvăm noi, cu în
tregul popor și pentru popor, în
spiritul democrației muncitoreștirevoluționare, și nu admitem
nimănui amestecul în treburile
noastre interne, sub nici o formă !
(Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,
Mă voi referi, foarte pe scurt, Ia
unele probleme internaționale,
avînd în vedere faptul că situația
mondială continuă să se mențină
gravă. Pașii înregistrați spre des
tindere sînt încă mici. Inclusiv
Acordul dintre Uniunea Sovietică
și Statele Unite privind rachetele
cu rază medie de acțiune reprezin
tă numai un pas. Continuă să
rămînă uriașe cantități de arme
nucleare, se produc noi asemenea
arme, continuă experiențele nu
cleare. De aceea, pericolul războiu
lui nuclear rămîne. Pericolul dis
trugerii omenirii, a înseși vieții pe
planeta noastră rămîne. Trebuie
să facem totul pentru a pune capăt
acestei situații, pentru dezarmare,
în primul rînd pentru eliminarea
totală a armelor nucleare, pentru
o politică de pace și de colaborare
egală între toate națiunile lumii.
(Aplauze prelungite).
Preocuparea tot mai activă a
multor state, a tuturor popoarelor,
s-ar putea spune, față de situația
internațională actuală face să se
întrevadă
posibilitatea
opririi
agravării cursului periculos al eve
nimentelor,
schimbării
acestui
curs spre o nouă politică interna
țională democratică. Pentru aceas
ta, este necesară o nouă gîndire
și o nouă politică internațională,
care să pună capăt cu desăvîrșire
politicii de forță și dictat, de
amestec în treburile interne ale
altor state. în același timp, trebuie
subliniat că problemele complexe
ale lumii contemporane nu se pot
soluționa numai
de cîteva țări,
oricît de mari ar fi ele. Pentru a
se ajunge la dezarmare, la pace,
la noi relații democratice, este
necesară angajarea, cu toată fer
mitatea, a tuturor statelor și po
poarelor, în marea luptă pentru o
nouă politică internațională,
de
pace și colaborare.
Cu cîteva zile în urmă s-a în
cheiat sesiunea specială a Organi
zației Națiunilor Unite consacrată
dezarmării. Timp de cîteva săptămîni, reprezentanții tuturor state
lor au prezentat numeroase propu
neri și au insistat pentru adoptarea
de hotărîri în legătură cu dezarma
rea. Cu toate acestea, după cum
cred că știți, sesiunea s-a încheiat
■fără adoptarea unei hotărîri în
această
privință, ignorîndu-se
voința marii majorități a popoare
lor lumii. Aceasta, datorită cîtorva
țări și, în primul rînd, Statelor
Unite ale Americii, care s-au opus
adoptării unei hotărîri în această
problemă. Dar și fără adoptarea
unei hotărîri speciale, sesiunea a
evidențiat cu putere voința state
lor și popoarelor lumii, inclusiv
a poporului american, de a se
pune capăt
actualei politici de
înarmare — care poate duce,
inevitabil, la un nou război mon
dial, la o catastrofă nucleară —,
de a se acționa pentru o politică
de pace, de colaborare între toate
națiunile lumii.
Dăm o înaltă apreciere poziției
marii majorități a țărilor lumii
la această conferință . și ne expri
măm speranța că — în activitatea
viitoare pe plan internațional —
se va ține seama de dezbaterile
ample care au avut Ioc la sesiu
nea specială a Organizației Națiu
nilor. Unite.
De asemenea, sîntem profund
preocupați de situația economică
mondială, care continuă să se
înrăutățească, de agravarea situa
ției țărilor în curs de dezvoltare,
ale căror datorii externe depășesc
1 trilion de dolari.
întîlnirea de la Toronto a celor
7 țări industrializate s-a încheiat

— după cum este, de asemenea,
cunoscut — fără' hotărîri deose
bite. De altfel, problemele econo
miei mondiale nu pot fi rezolvate
numai de cîteva țări, oricît de
dezvoltate ar fi acestea.
Pentru a se ajunge la depășirea
crizei economice mondiale, la re
luarea generală a activității eco
nomice și soluționarea probleme
lor complexe economico-fmanciare și sociale ale lumii contempo
rane, este necesară o conferință
internațională pe problemele eco
nomiei mondiale și, îndeosebi,
pentru problemele subdezvoltării,
pentru realizarea noii ordini eco
nomice mondiale.
România este ferm hotărîtă să
contribuie activ, împreună cu toa
te țările în curs de dezvoltare, cu
alte state ale lumii, la soluționa
rea tuturor acestor probleme, considerînd că acestea, împreună cu
dezarmarea și pacea, constituie
factori hotărîtori pentru noi rela
ții internaționale, pentru progresul
fiecărei națiuni, pentru realizarea
unei lumi mai drepte și mai bune
pe planeta noastră. (Aplauze pu
ternice, prelungite).
Deși situația mondială, pe an
samblu, este destul de complexă
și gravă, avem convingerea că po-,
poarele, forțele politice progresis
te dispun de capacitatea necesară
pentru a schimba cursul eveni
mentelor, pentru a asigura și im
pune dezarmarea, pacea, 6 nouă
ordine economică mondială. Vom
fi, întotdeauna, în primele rînduri
ale luptei acestor popoare — pen
tru pace, pentru o colaborare ega
lă între toate națiunile lumii ! (Aplauze puternice, prelungite ; se
scandează îndelung „Ceaușescu —
P.C.R.„Ceaușescu — Pace !“).

Stimați tovarăși,
Este necesar ca toate organeie și
organizațiile de partid. Comitetul
nostru Central, toate organele de
mocrației muncitorești-revoluționare, organele de stat, întregul po
por să acționeze cu mai multă hotărîre și în deplină unitate pentru
înfăptuirea neabătută, la toți indi
catorii, a planului pe acest an —
în industrie, în construcții — să
se acorde o atenție deosebită reali
zării în cele mai bune condiții a
producției și exportului.
în agricultură, să acționăm pen
tru strîpgerea la țimp.șt fără pier
deri a recoltei de vară, pentru pre
darea și depozitarea, în mod co
respunzător, a recoltei, pentru executarea lucrărilor de îngrijire a
culturilor, pentru recolta de toam
nă. Să facem astfel încît, și în agricultură, anul acesta să obținerii
o recoltă superioară celei din cei
doi ani precedenți, să avem o re
coltă mai bună — și condițiile ne
dau garanția că, dacă vom munci
bine, vom avea o asemenea recol
tă ! (Aplauze puternice, prelun
gite).
Să acționăm. în așa fel încît să
venim la viitoarea plenară a Co
mitetului Central — pe care, pro
babil, o vom ține în toamnă — cu
rezultate tot mai bune. Pînă atunci, să acționăm, așa cum am
menționat mai înainte, pentru re
alizarea în viață a celor stabilite
în Tezele Comitetului Politic Exe
cutiv din aprilie. Să ne prezentăm
la plenară cu rezultate bune în
toate domeniile, pentru a putea da
o nouă perspectivă înaintării pa
triei pe calea bunăstării și ferici
rii, a întăririi independenței și su
veranității . țării noastre, a con
strucției comunismului în Româ
nia ! (Urale și aplauze puternice ;
se scandează îndelung „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“).
Declar închise lucrările plenarei
și vă urez, tuturor, succese în în
treaga activitate ! (Aplauze și
urale puternice, prelungite ; se
scandează îndelung „Ceaușescu —
P.C.R.
„Ceaușescu și poporul
„Ceaușescu, România — stima
noastră și mîndria
Toți cei prezenți în sală se ridică în picioare
și ovaționează îndelung pentru
Partidul Comunist Român, pentru
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
la plenara Consiliului National al Frontului Democrației si Unității Socialiste

(Urmare dîn pag. I)

conducătoare a societății.
acțio
nează în mod ferm, aducînd o con
tribuție importantă la toate reali
zările
ce
se
înfăptuiesc
în
România.
De fapt, toate organizațiile și
organismele, toți participanții la
Frontul Democrației și Unității
Socialiste — într-o formă
sau
alta, corespunzătoare activității
lor — contribuie și au un rol
activ la dezvoltarea generală a
patriei noastre.
De altfel, istoria de peste două
milenii a poporului nostru este
plină de multe și multe învă
țăminte. întotdeauna, oamenii care
au fost legați de popor, de glie și
au dorit să asigure dezvoltarea
limbii române, a națiunii române,
a culturii și formarea statului na
țional român
și-au făcut, într-o
formă sau alta, datoria. Și, după
cum se spune, cînd a fost nevoie,
au pus la o parte orice fel de in
strumente și
au luat în mină
sabia pentru a-și apăra glia, inde
pendența patriei, pentru a lupta
împotriva dominației străine.
Trăim, desigur, în alte împre
jurări. Acum trebuie să punem
mîna să muncim cu toții, indife
rent unde am fi, să ridicăm patria
pe noi culmi de progres și civili
zație, să asigurăm un loc demn,
liber, națiunii noastre în rîndul
națiunilor libere ale lumii. Să lă
săm la o parte totul și să acțio
năm pentru pace, pentru colabora
re, pentru dezarmare, pentru că
numai în condiții de pace asigu
răm viitorul națiunii noastre,
viitorul tuturor popoarelor și na
țiunilor lumii ! (Aplauze pu
ternice, prelungite : se scandează
„Ceaușescu — pace“ !).

Stimați tovarăși și prieteni,
Republica Socialistă România a
dezvoltat și dezvoltă larg relațiile
sale cu toate statele lumii, fără
deosebire de orînduire socială.
Participăm și vom participa activ
și în viitor la soluționarea grave
lor și complexelor probleme ale
lumii contemporane, în interesul
tuturor națiunilor, al independen
ței și suveranității lor, al păcii și
progresului economic și social al
fiecărei națiuni.
în acest cadru, aș dori să mă
refer foarte succint la schimbul
de scrisori dintre Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român
și Comitetul Central al Partidului
Muncitoresc Socialist Ungar. Am
vorbit puțin mai larg despre aceasta în plenara Comitetului Cen
tral, de aceea nu doresc să reiau
aceste lucruri.
Am pornit, cînd am adresat
scrisoarea conducerii
Partidului
Muncitoresc Socialist Ungar, de la

necesitatea de a se ajunge la dis
cuții între delegațiile celor două
partide, în vederea stabilirii, de
comun acord, a renunțării la orice
activitate îndreptată împotriva
României socialiste, de a se pune
capăt activității șoviniste, națio
naliste și de dezinformare siste
matică a poporului ungar cu pri
vire la realitățile din țara noastră.
Am primit răspunsul spre sfîrșitul
lunii iunie, prin care conducerea
Partidului Muncitoresc Socialist
Ungar se declara de acord să se
înceapă discuții, în diferite etape.
Am considerat că este un pas
important în această problemă,
dar, din păcate, nu au trecut prea
multe zile și în Ungaria au con
tinuat să se facă declarații, să se
publice tot felul de materiale cu
privire la politica României, cu
caracter nationalist-șovin, iar ieri,
în problema aceasta, s-a organi
zat o demonstrație în fața amba
sadei noastre. Este greu de înțeles
de la ce judecată au pornit orga
nizatorii acestei demonstrații. Se
pare că lipsa unei demascări fer
me a polițicii horthyste, mai mult
chiar, admirația unor cercuri din
Ungaria pentru politica horthystă
constituie o sursă de inspirație
pentru acei care sînt pătrunși de
ură față de mărețele realizări ale
poporului român, față de progra
mele de dezvoltare socialistă a
patriei noastre.
Nu este un secret pentru nimeni
că, în edificarea socialismului, există deosebiri de abordare a pro
blemelor. Dar noi am pornit și
pornim de la faptul că realizarea
socialismului se înfăptuiește într-o
diversitate de condiții, de la o
țară la alta, de la o etapă la alta,
și că fiecare partid și popor își alege calea dezvoltării pe care o
crede cea mai corespunzătoare. Adevăratul judecător trebuie să fie
poporul din fiecare țară, realita
tea, viața care demonstrează și vor
demonstra în ce măsură o cale sau
alfa au răspuns realităților și nă
zuințelor de bunăstare, de liber
tate ale poporului.
Nu dorim în nici un fel să ne
amestecăm în treburile altor state
și, deci, nici ale Ungariei vecine.
Problemele actuale din această
țară trebuie să le soluționeze for
țele conducătoare, poporul ungar,
iar. pornind de la aceasta, nu pu
tem admite în nici un fel, nimă
nui, să se amestece în treburile
noastre interne, să considere că
este bine sau nu este bine ca
o problemă să se soluționeze
într-un fel sau altul. Și noi
avem multe păreri despre ce
se întîmplă în lume și în dife
rite țări, inclusiv în Ungaria. Dar
nu considerăm că trebuie să ne
referim la acestea, să ne ameste
căm în treburile interne ale altor

state. Dar. mai cu seamă, nu pu
tem admite să se declare din nou
într-o comisie a parlamentului
ungar că politica constantă a Un
gariei este ca toți cetățenii din alte
țări care au strămoși cît de înde
părtați de origine ungară să apar
țină națiunii ungare și că Ungaria
își asumă răspunderea de a se
ocupa de ei și de a le dirija acti
vitatea.
Este o concepție străină dreptu
lui internațional, pe care nici
Horthy nu a îndrăznit s-o formu
leze. Dar se pare că s-au găsit oa
meni care vor să depășească tot
ceea ce a fost mai rău în istoria
omenirii, în acest domeniu.
De problemele cetățenilor ro
mâni — indiferent care a fost ori
ginea părinților lor — se ocupă
partidul și statul nostru. De altfel,
practic, este foarte greu să iden
tificăm ce s-a întâmplat de
veacuri. Un lucru este clar, că po
porul român s-a născut pe aceste
meleaguri, și-a cucerit indepen
dența, s-a format ca națiune în
luptă, a conlucrat cu vecinii, in
clusiv cu oamenii înaintați din
rîndurile națiunii ungare. Pe aces
te meleaguri au conlucrat și oa
menii muncii români, și maghiari,
și de altă naționalitate. Tot ceea
ce s-a realizat în România repre
zintă munca comună, iar toți cei
ce locuiesc în România sînt cetă
țeni români, cu aceleași drepturi,
dar și cu aceleași obligații ! Ni
meni din afară nu poate emite
pretenția de a se ocupa de un grup
sau altul de cetățeni români ! De
toți cetățenii patriei noastre se
ocupă conducerea statului și parti
dului nostru, societatea noastră, se
ocupă poporul nostru însuși, care,
în mod democratic, își hotărăște
dezvoltarea sa. viitorul socialist și
comunist !
(Aplauze
puternice,
urale prelungite ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul!“).
Sperăm și dorim să se renunțe
cît mai grabnic la asemenea ma
nifestări și concepții și să se înțe
leagă că interesul poporului român
și poporului ungar este de a trăi
în bună vecinătate, de a conlucra
activ în toate domeniile, pentru
construcția socialismului, pentru
ridicarea nivelului lor de viață,
pentru asigurarea independenței
fiecărei națiuni. Așa se vor servi
în cele mai bune condiții intere
sele atît ale națiunii române, cît
și ale națiunii ungare, interesele
păcii și colaborării internaționale.
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite).
Sînt multe probleme internațio
nale grele. Sîntem profund preo
cupați de situația gravă economi
că existentă în lume, de agravarea
situației țărilor în curs de dezvol
tare. Ne pronunțăm ferm pentru o
nouă ordine economică mondială,
pentru asigurarea condițiilor nece

sare progresului economico-social
ăl țărilor în curs de dezvoltare,
pentru dezvoltarea echilibrată a
economiei mondiale, pentru relații
noi, de deplină
egalitate, între
toate națiunile, bazate pe respec
tul independenței, suveranității și
neamestecului în treburile interne,
pe respectul dreptului fiecărui po
por de a-și alege calea dezvoltării
pe care o dorește, fără nici un
amestec din afară. (Aplauze puter
nice, prelungite).
Sîntem ferm hotărîți să partici
păm și în viitor, cu toate forțele,
la dezvoltarea prieteniei și colabo
rării cu toate popoarele și forțele
progresiste, cu toți cei care se pro
nunță pentru pace, pentru liberta
te, pentru dezarmare, pentru inde
pendența fiecărei națiuni. Avem
convingerea că, acționînd unite,
forțele progresiste, popoarele de
pretutindeni dispun de forța nece
sară și vor impune, pînă Ia urmă
— chiar dacă vor fi necesare lupte
grele — o nouă gîndire, o nouă
politică, vor impune dezarmarea,
vor asigura realizarea unei lumi a
păcii și colaborării, fără arme și
războaie. Pentru această lume
trebuie să acționăm cu toții, cu
toată
hotărirea !
(Aplauze și
urale puternice; se scandează
„Ceaușescu, România — pacea șl
prietenia !“).

Stimați tovarăși și prieteni.
Acum este necesar să ne întoar
cem fiecare la locurile de muncă cu
hotărîreafermă dea acționa cu toa
te forțele. în deplină unitate, în ve
derea înfăptuirii planului pe acest an, pentru realizarea în cele
mai bune condiții a cincinalului
actual, asigurînd astfel înfăptuirea
obiectivelor strategice de trecere
a patriei noastre la un nou stadiu
de dezvoltare, de ridicare a
României pe noi culmi de progres
și civilizație. (Aplauze puternice,
prelungite).
Doresc să adresez tuturor orga
nizațiilor și organismelor Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste, Consiliului Național, între
gului nostru popor cele mai bune
urări de noi și noi realizări, de
noi succese în toate domeniile,
multă sănătate și fericire ! (Urale
și aplauze puternice, prelungite ;
se scandează îndelung „Ceaușescu
șl poporul !“, „Ceaușescu, România
— stima noastră și mindria !“. Se
intonează „E scris pe Tricolor
unire". Intr-o puternică unitate,
toți cei prezenți in sală se ridică
in picioare și aclamă îndelung
pentru Partidul Comunist Român
— forța politică conducătoare a
națiunii noastre —, pentru secreta
rul generai al partidului, pre
ședintele
Republicii.
tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU.)

LUCRĂRILE PLENAREI CC. AL P. C. R.
(Urmare din pag. I)

In ce privește problemele orga
nizatorice, plenara a aprobat, în
unanimitate :
- eliberarea tovarășilor Constan
tin Mitea și Radu Bălan din func
ția de secretari ai Comitetului Cen
tral al partidului ;
- eliberarea tovarășului Ștefan
Birlea din rîndul membrilor supleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., în legătură
cu eliberarea sa din funcția de pre
ședinte al Comitetului de Stat al
Planificării ;
- alegerea tovarășului Constan
tin Olteanu în funcția de secretar
al Comitetului Central al partidu
lui ;
- alegerea tovarășului Radu Bă
lan ca membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. ;
- alegerea, în conformitate cu
prevederile Statutului partidului, a
tovarășului Constantin Radu, primsecretar al Comitetului municipal
București al P.C.R., ca membru sup'eant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

In continuare, s-a dat citire scri
sorii Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român adresate
Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Socialist Ungar în pro
blema relațiilor dintre România și
Ungaria și scrisorii de răspuns a
Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Socialist Ungar.
Asupra problemelor înscrise pe
ordinea de zi au luat cuvîntul to
varășii Ion Popa, Nicolae Vaidescu,
Petre Răducanu, Alexandru Orzață,
Alexandra Stoian, Nicolae Amza,
Maria Ghițulică, Pantelimon Ungureanu, Dan Dulamă, losif Szasz,
Iulian Costescu, Vasile Bărbuleț.
Participanții la dezbateri au pre
zentat stadiul îndeplinirii sarcinilor
pe primul semestru și au înfățișat
măsurile întreprinse pentru ridica
rea întregii activități la un nivel
calitativ superior, pentru îndeplini
rea exemplară a planului pe 1988,
înfăptuirea obiectivelor actualului
cincinal.
Plenara a apreciat în mod deo
sebit măsurile propuse privind ma
jorarea
retribuției
personalului
muncitor și a pensiilor, ela
borate din inițiativa tovarășului

Nicolae Ceaușescu, în conformi
tate cu hotărîrile Congresului al
Xlll-lea și Conferinței Naționale ale
P.C.R., care ilustrează grija perma
nentă a partidului nostru, a secre
tarului său general pentru ridicarea
continuă a bunăstării materiale și
spirituale a tuturor categoriilor de
cetățeni, pentru asigurarea unei noi
calități a vieții și a muncii între
gului popor. Ș-a subliniat că prin
aplicarea acestei acțiuni, de mare
însemnătate politică și socială, se
înfăptuiește una din prevederile
importante ale Programului de
creștere a nivelului de trai în cin
cinalul 1986-1990, care vizează
toate laturile vieții materiale a în
tregului popor.
Aprobînd propunerile privind ma
jorarea
retribuției
personalului
muncitor și a pensiilor de asigurări
sociale de stat, a pensiilor pentru
pierderea capacității de muncă și
a pensiilor invalizilor de război,
plenara a hotărît ca aceste pro
puneri să fie supuse spre dezba
tere și adoptare Marii Adunări Na
ționale.
Plenara a reafirmat angajamen
tul ferm al comuniștilor, al tuturor
oamenilor muncii de a acționa, cu

dăruire și abnegație, în spirit re
voluționar, pentru înfăptuirea nea
bătută a orientărilor și indicațiilor
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru îndeplinirea integrală a preve
derilor pe 1988, pentru realizarea
tuturor planurilor și programelor de
dezvoltare economico-socială a
țării, asigurîndu-se, printr-o activi
tate de înaltă calitate și eficiență,
creșterea neîntreruptă a avuției
și venitului național și, pe această
bază, a nivelului de trai al între
gului popor, țelul suprem al poli
ticii Partidului Comunist Român.
Plenara a dat expresie adeziunii
depline a tuturor cetățenilor patriei
la politica externă, principială,
constructivă a partidului și statului
nostru, inițiată și promovată cu
consecvență de secretarul general
al partidului, președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
personalitate proeminentă a vieții
internaționale, care acționează cu
înaltă răspundere față de destine
le poporului român, față de soarta
întregii omeniri, pentru edificarea
unei lumi mai drepte și mai bune,
fără arme și războaie, o lume a

păcii, înțelegerii și colaborării,
pentru împlinirea aspirațiilor de
libertate, independență și progres
ale tuturor națiunilor.
Aprobînd inițiativa, precum și
conținutul scrisorii Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român
adresate Comitetului Central al
Partidului
Muncitoresc Socialist
Ungar, plenara a apreciat că este
în interesul României și al Ungariei
să se facă totul pentru soluționarea
problemelor care afectează colabo
rarea bilaterală, pentru normali
zarea relațiilor dintre cele două
state socialiste, pentru ca raportu
rile româno-ungare să se dezvolte
în spiritul conlucrării, încrederii și
bunei vecinătăți, pe baza princi
piilor deplinei egalități în drepturi,
respectării independenței și suve
ranității naționale, neamestecului
în treburile interne și avantajului
reciproc, potrivit prevederilor cu
prinse în Tratatul de prietenie,
colaborare și asistență mutuală,
precum și în alte documente co
mune.
Participanții la dezbateri au con
damnat faptul că și după schimbul
de scrisori dintre C.C. al P.C.R. și
C.C. al P.M.S.U., în totală con

tradicție cu normele de relații din
tre state, au continuat să aibă loc
in Ungaria acțiuni șovine, antiromânești, antisocialiste. S-a cerut
să se pună neîntîrz.iat capăt acestor acțiuni ostile, profund dău
nătoare relațiilor româno-ungare.
Comitetul Central a subliniat că
Partidul Comunist Român, consec
vent poziției sale, este hotărît să-și
aducă întreaga contribuție la so
luționarea principială a proble
melor ce afectează relațiile româ
no-ungare, pentru dezvoltarea în
continuare a raporturilor dintre
România și Ungaria, pe baza ști- •
mei și respectului reciproc, a prin
cipiilor socialismului.
In legătură cu problemele afla
te pe ordinea de zi, plenara a adoptat o hotărîre, care se va da
publicității.
In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român.

Cuvintarea secretarului general
al partidului a fost urmărită cu de
osebită atenție, cu viu interes și
deplină aprobare, fiind subliniată
cu puternice și îndelungi aplauze.

SClNTEIA — miercuri 29 iunie 1988

PAGINA 4

PLENARA COMITETULUI CENTRAL Al PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Urmare din pag. a II-a)

Vă raportăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că
pe baza analizelor complexe și
a dezbaterilor din plenara lăr
gită cu activul de partid și con
siliul de conducere al ministe
rului, din consiliile oamenilor
muncii din întreprinderi, am
stabilit cu maximă exigentă și
răspundere, In spiritul tezelor,
ideilor și orientărilor cuprinse
In expunerea la ședința Comi
tetului Politic Executiv, măsuri
menite să determine perfecțio
narea activității de conducere,
a stilului șl metodelor de muncă
ale organelor de conducere co
lectivă. pentru creșterea nive
lului de producție de țiței șl
gaze naturale, a eficienței în
tregii noastre activități.
Acționăm cu toată hotărtrea
pentru menținerea in funcțiune
a fondului existent de sonde de
țiței și gaze, în care scop am
stabilit programe concrete, oină
la nivel de brigadă, în vederea
realizării producției fizice, a
planului de foraj, a obiectivelor
de investiții, pentru reducerea
costurilor de producție șl creș
terea productivității.
Vorbitorul a spus, in înche
iere : Vă rog să-mi îngăduiți
ca, in numele comuniștilor, al
tuturor oamenilor muncii din

industria de petrol și gaze, să
exprim acordul deplin față de
politica internațională a Româ
niei, inalta apreciere pentru
vasta și neobosita activitate a
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului,
consacrată elaborării și afirmă
rii politicii externe a partidului
și statului nostru.
Luînd cunoștință de conținu
tul scrisorii adresate de Comi
tetul Central al Partidului Co
munist
Român
Comitetului
Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, aprob in
tru totul spiritul propunerilor
făcute de partidul nostru și
condamn cu hotărîre modul cum
sint primite aceste propuneri
de Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist lîngar și cum se continuă acțiu
nile de denigrare la adresa
politicii partidului și statului
nostru.
Exprimîndu-mi încă o dată acordul deplin cu documentele
supuse dezbaterii plenarei Co
mitetului Central, vă asigur,
mult stimate și iubite tovarășe
secretar general, că vom răs
punde prin fapte noilor măsuri
luate pentru creșterea nivelului
de trai, material și spiritual al
oamenilor muncii, pentru dez
voltarea și propășirea patriei
noastre socialiste.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
MARIA GHIȚULICĂ
Mult
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului,
Mult stimată și iubită to
varășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Plenara Comitetului Central
al Partidului Comunist Român
se desfășoară in climatul de
puternică angajare politică și
patriotică a întregului partid și
popor, generat de ideile și orientările secretarului general
al partidului cuprinse în expu
nerile prezentate la ședința Co
mitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al partidului
din 29 aprilie și Consfătuirea
de lucru cu activul și cadrele
de bază din domeniile activi
tății organizatorice, ideologice
și politico-educative din 22—23
iunie, documente programatice
pentru îndeplinirea obiectivu
lui strategic fundamental, de
trecere a patriei noastre într-un
stadiu nou, superior de dezvol
tare.
Datorăm secretarului gene
ral al partidului, tovarășului
Nicolae Ceaușescu, o concepție
originală, novatoare, cuteză
toare, bazată pe aplicarea crea
toare a principiilor socialismu
lui științific, ale materialismu
lui dialectic și istoric la condi
țiile concrete din țara noastră,
concepție confirmată de viață,
de rezultatele obținute de
România în perioada ce a trecut
de la Congresul al IX-lea, pe
rioadă pe care o numim
„Epoca Nicolae Ceaușescu".
In ultimele două decenii, Iașiul, ca marea majoritate a zo
nelor țării, a fost practic recon
struit. Sprijinul nemijlocit pri
mit din partea dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar
general, indicațiile și orientă
rile date la fața locului cu pri
lejul vizitelor de lucru efectua
te in județ, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, volu
mul mare de investiții de aproape 90 de miliarde de lei de
care am beneficiat au făcut ca
în acest an fondurile fixe să
crească cu 713 la sută față de
anul 1965, realizind un volum
de activitate industrială de
13 ori mai mare, iar cea agricolă
de 4 ori.
Au fost realizate noi obiecti
ve social-culturale, s-au con
struit aproximativ 100 000 de
apartamente.
Pentru tot ce ați făcut și fa
ceți spre binele poporului ro
mân, al țării, al păcii și
înțelegerii între popoare, vă
rog să primiți, mult stima
te tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, viile noastre
mulțumiri.
Aducem un fierbinte omagiu
tovarășei Elena Ceaușescu, ilus
tru om politic și savant de
largă recunoaștere internaționa
lă, pentru contribuția inestima
bilă la înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și
statului nostru.
Proiectele de legi supuse
dezbaterii plenarei — a spus în
continuare vorbitoarea — reflec
tă incă o dată preocuparea con
stantă a conducerii partidului,
a secretarului său general, pen
tru realizarea unei noi calități
a muncii și vieții întregului
popor.
Oamenii muncii din județul
Iași, în frunte cu comuniștii,
conștienți fiind că la baza noi
lor măsuri de creștere perma
nentă a bunăstării tuturor ca
tegoriilor de cetățeni stă rod
nicia muncii, acționează cu
hotărîre pentru îndeplinirea
integrală a indicatorilor de plan
pe acest an și pe întregul cin
cinal, aplicarea măsurilor din
programele privind perfecțio
narea organizării și moderni
zarea proceselor de producție,
pentru reducerea consumurilor
da materiale și energie, a chel
tuielilor, creșterea productivită
ții muncii, a calității și eficien
ței întregii activități.
Raportăm plenarei că pe pri
mele 5 luni ale acestui an am
obținut unele rezultate bune.
Producția industrială a sporit
cu 10 la sută față de aceeași
perioadă a anului trecut, expor
tul cu 22,3 la sută, din care 34
la sută pe relația devize conver

tibile, am realizat și depășit
planul la investiții.
Cu toate acestea, trebuie să
arăt că aceste rezultate nu sint
la nivelul planului, județul rămînînd dator economiei națio
nale cu importante cantități de
utilaj metalurgic, fire și fibre,
unele produse ale industriei
alimentare și altele. De aceea,
în plenara cu activul, în adună
rile generale care au avut
loc, s-a făcut o analiză te
meinică a activității desfă
șurate pînă acum, adoptîndu-se măsuri concrete pentru
o mai bună valorificare a po
tențialului tehnic și uman de
care dispunem, in vederea recu
perării rămînerilor în . urmă,
pentru realizarea tuturor sarci
nilor de plan.
Politica externă a partidului
și statului nostru, a relevat vor
bitoarea, corespunde în cel mai
înalt grad aspirațiilor supreme
ale națiunii noastre, ea fiind
dedicată făuririi unei lumi mai
drepte și mai bune, o lume a
păcii și colaborării.
Poporul nostru, pentru a rea
liza mărețele obiective stabilite
de Congresul al XIII-lea și
Conferința Națională ale parti
dului, are nevoie de pace, de
dezvoltarea relațiilor cu toate
statele lumii, și în primul rînd
cu țările socialiste. De aceea,
mă declar intru totul de acord
cu conținutul scrisorii Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român către Comitetul
Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar în proble
ma relațiilor dintre România
și Ungaria.
Tactul și înțelegerea de care
a dat dovadă conducerea noas
tră de partid în dezvoltarea re
lațiilor dintre România și Un
garia pe baza principiilor depli
nei egalități în drepturi, respec
tării independenței și suverani
tății naționale, neamestecului
în treburile interne și avanta
jului reciproc, propunerile con
structive făcute nu au fost ur
mate și de partea ungară, aceasta continuind să publice
știri și comentarii tendențioase
și denigratoare la adresa Româ
niei, ostile, prin declarațiile unor
personalități, prin organizarea
unor manifestări publice, acest
lucru dăunind relațiilor dintre
cele două țări.
Cine, oare, poate aprecia mai
bine situația din România decît
poporul român ? Cine cunoaș
te mai bine realitățile românești
decît noi, cei care trăim și mun
cim pe aceste meleaguri de le
gendă, din moși strămoși, noi,
cei care construim o nouă
Românie — România socialistă?
Sînt întru totul de acord cu
propunerea care s-a făcut în
cadrul plenarei ca în cadrul Co
mitetului Politic Executiv al
Comitetului Central al partidu
lui să se examineze oportunita
tea menținerii Ambasadei Repu
blicii Socialiste România în
Ungaria, deoarece prin acțiunile
întreprinse de această țară sînt
sfidate toate normele și relații
le între țările socialiste.
Am fost și sintem un popor
harnic, pașnic, dar atunci cînd
ne sînt lezate valorile noastre
cele mai scumpe, drepturile
noastre sacre, trebuie să ne
gîndim la măsuri mult mai
ferme.
Problemele noastre, de con
strucție socialistă, au fost și vor
fi soluționate de conducerea
noastră de partid și de stat, de
secretarul nostru general, de
activitatea și viața căruia sînt
legate marile realizări ale po
porului nostru.
Asigurăm plenara, pe dum
neavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, pe
mult iubita tovarășă Elena
Ceaușescu, de hotărîrea fermă
â organizației județene de
partid Iași de a acționa cu în
treaga sa capacitate pentru
realizarea politicii interne și
externe a partidului și statului
nostru, pentru sporirea contri
buției județului Iași la înflo
rirea și mai puternică a epocii
de glorie pe care o edificăm și
pe care în semn de aleasă sti
mă față de ctitorul ei o numim
cu îndreptățită mindrie patrioti
că „Epoca Nicolae Ceaușescu".

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

PANTELIMON UNGUREANU
Mult Iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

Lucrările plenarei se desfă
șoară într-un moment de mare
semnificație politică a țării, cînd
toți oamenii muncii din patria
noastră, pe deplin convinși de
adevărurile fundamentale cu
prinse in tezele din aprilie a.c.,

elaborate de dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar
general, acționează cu pasiune
și abnegație revoluționară pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului,
întregul nostru popor, trăind
sentimentele de vibrantă mîndrie patriotică pentru străluci
tele izbînzi dobindite în anii
construcției socialiste, și cu deo
sebire în etapa de glorie inau

gurată de Congresul al IX-lea
al partidului, și-a concentrat în
această perioadă eforturile pen
tru a răspunde prin fapte indi
cațiilor și orientărilor date de
dumneavoastră la ședința comu
nă a Consiliului Național al Oa
menilor Muncii și Consiliului
Național al Agriculturii, precum
și la recenta consfătuire de lu
cru cu activul și cadrele de bază
din domeniul muncii organiza
torice de partid și politico-ideologice.
Vă rog să-mi permiteți ca, în
numele comuniștilor, al tuturor
oamenilor muncii din județul
Vîlcea, să exprim sentimentele
de profundă gratitudine și ne
mărginită dragoste față de
dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu,
mulțumindu-vă din adîncul ini
mii pentru tot ceea ce ați făcut
și faceți spre binele și fericirea
poporului, pentru triumful cau
zei păcii, înțelegerii și conlu
crării în lume, al celor mai no
bile idealuri care animă omeni
rea contemporană.
Cu profund respect și înaltă
stimă aducem și cu acest prilej
un fierbinte omagiu tovarășei
academician
doctor
inginer
Elena Ceaușescu, ilustră perso
nalitate a vieții noastre politice
și savant de mare reputație in
ternațională, care are contribu
ții inestimabile la înflorirea ști
inței, învățămîntului și culturii,
la afirmarea spiritualității ro
mânești în conștiința universală.
Avînd o excepțională însem
nătate socială, problematica în
scrisă la ordinea de zi a plena
rei demonstrează cu forța vie a
faptelor umanismul profund al
politicii partidului nostru, relevă
o dată mai mult grija statornică
a conducerii superioare de
partid și de stat, a dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, pentru creș
terea bunăstării tuturor oame
nilor muncii.
Măsurile privind majorarea
retribuției personalului munci
tor, majorarea pensiilor pentru
munca depusă și limita de
vîrstă, precum și a pensiilor in
valizilor de război au găsit un
puternic ecou in rindurile oa
menilor muncii de pe meleagu
rile noastre, dinamizîndu-le eriergiile creatoare, mobilizîndu-i
pentru realizarea în cele mai
bune condiții a sarcinilor economico-sociale.
In cadrul sistemului nostru de
retribuire, veniturile individua
le stabilite în raport cu pro
ducția realizată sînt neplafonabile. Totodată, nimeni nu poate
să primească retribuție și să
participe la beneficii dacă nu
lucrează, nimeni nu poate avea
venit garantat dacă nu produce
potrivit obligațiilor la locul de
muncă.
Prevederile legii vor asigura
o creștere mai puternică a re
tribuțiilor oamenilor muncii cu
venituri mai mici. De această
creștere vor beneficia îndeosebi
tinerii în primii ani de activi
tate. In județul nostru urmează
să beneficieze, în acest an, de
majorarea retribuției peste 45
de mii de oameni ai muncii,
îndeosebi din rindurile tinerei
generații, care se află în primii
ani de activitate productivă.
La nivelul unui an, Întregul
personal muncitor din județul
nostru va primi un plus de 420
milioane lei ca urmare a majo
rării retribuțiilor. Totodată, aproape 21 de mii de pensionari

de toate categoriile se vor bucu
ra de creșterea pensiilor, veni
turile acestora sporind anual cu
peste 28 milioane lei, cu toate
efectele pozitive care decurg de
aici în creșterea nivelului de
trai.
Sintem puternic convinși de
adevărul formulat de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, potrivit că
ruia unicul izvor de bunăstare
îl constituie munca, rezultatele
ir producție, în întreaga activi
tate economico-socială.
în acest context, vă raportez
că oamenii muncii de la Com
binatul chimic Rîmnicu Vîlcea
au îndeplinit pe primele 5 luni
planul la producția-marfă în
proporție de 102 Ia sută, înregistrîndu-se o depășire valorică
de 148 milioane Iei, prin obți
nerea suplimentară a unor pro
duse necesare economiei națio
nale și pentru export, iar pla
nul la productivitatea muncii a
fost îndeplinit în proporție de
102,4 la sută.
Activitatea de export, ca sar
cină prioritară, a fost mai bine
organizată, reușindu-se depăși
rea producției pe devize con
vertibile, ceea ce a asigurat onorarea integrală a contractelor
cu beneficiarii de peste hotare
și livrarea suplimentară a unor
produse în valoare de peste 8
milioane dolari.
Este adevărat că rezultatele
Înfățișate aici nu exprimă inte
gral posibilitățile de care dis
punem. nu răspund întru totul
condițiilor pe care le avem. în
registrăm rămineri în urmă la
unele produse fizice, cum ar fi
soda caustică, octanolul, deri
vații coloranți. Aceste restanțe
se datoresc unor lipsuri mani
festate în activitatea comitetu
lui de partid, a organelor și or
ganizațiilor noastre de partid, a
consiliului oamenilor muncii.
N-am acționat cu exigență
sporită pentru a statornici pre
tutindeni un climat de ordine
și disciplină desăvîrșite, pentru
ridicarea pregătirii politice și
profesionale, a răspunderii re
voluționare față de sarcinile în
credințate.
în cadrul dezbaterilor, organi
zate recent, pentru însușirea și
aplicarea tezelor din aprilie,
am făcut o temeinică analiză a
activității noastre, a organelor
și organizațiilor de partid, a or
ganelor de conducere colectivă,
am stabilit măsuri pentru îm
bunătățirea muncii în viitor.
Acționînd cu dăruire și spirit
revoluționar pentru îndeplinirea
sarcinilor ce le revin, a spus in
continuare vorbitorul, oamenii
muncii din unitatea noastră, din
întregul județ resping cu toată
hotărîrea încercările repetate
ale unor oameni politici, ale unor istorici din Republica Popu
lară Ungară de a denigra reali
zările României socialiste, de a
știrbi prestigiul țării.
Vă încredințăm, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
oamenii muncii din unitatea
noastră, puternic mobilizați de
noile măsuri stimulatorii, supu
se dezbaterii plenarei noastre
de astăzi și însuflețiți de marile
comandamente ale etapei pe
care o străbatem, vom acționa
cu abnegație și spirit revoluțio
nar pentru înfăptuirea sarcini
lor ce ne revin din documen
tele Congresului al XIII-lea și
Conferinței Naționale ale parti
dului.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
DAN DULAMĂ
Mult
stimate
și
iubite
tovarășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Permiteți-mi, vă rog, să ex
prim de la înalta tribună a
plenarei Comitetului Central al
partidului, din partea siderurgiștilor din Galați,
cele mai
vibrante sentimente de profundă
stimă, aleasă prețuire și fierbin
te recunoștință față de străluci
ta activitate revoluționară a to
varășului Nicolae Ceaușescu,
ctitorul României socialiste mo
derne, personalitate proeminen
tă a lumii contemporane, acti
vitate al cărui scop fundamental
constă în înfăptuirea neabătută
a obiectivelor de dezvoltare
economico-socială a țării, pre
văzute în documentele Con
gresului al XIII-lea și ale Con
ferinței Naționale
ale parti
dului.
Ne exprimăm, de asemenea,
cu profundă stimă și deosebit
respect, întreaga noastră grati
tudine față de tovarășa Elena
Ceaușescu, militant de frunte al
partidului și statului, om de
știință de largă recunoaștere
internațională pentru sprijinul
ce ni-1 acordă și contribuția
esențială adusă Ia promovarea
cercetării științifice, a procesu
lui de modernizare și perfecțio
nare a producției, la dezvolta
rea puternică a învățămîntului,
științei și culturii, a progresu
lui multilateral
al patriei
noastre.
Plenara de astăzi se desfășoa
ră pe fondul amplei mobilizări,
declanșate de tezele de înaltă
valoare teoretică și practică,
formulate cu deosebită profun
zime, cu neasemuită clarviziune
științifică și cutezanță revolu
ționară de conducătorul partidu
lui și statului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în magistra
lele sale expuneri, documente
programatice, puternic mobili
zatoare, care constituie un insuflețitor program de muncă și
acțiune al întregului popor,
pentru ridicarea patriei pe noi
culmi de progres și civilizație
socialistă.
Problemele dezbătute astăzi,
de importanță fundamentală
pentru viața întregii noastre
națiuni, reprezintă o nouă în
cununare a luptei pline de
noblețe a partidului nostru,
dedicată dintotdeauna telului
măreț de creștere continuă a
nivelului de trai material și spi
ritual al întregului popor.
Proiectul de lege cu privire
Ia majorarea retribuției perso
nalului muncitor, elaborat pe
baza indicațiilor și orientărilor
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
In conformitate cu hotărîrile
Congresului al XIII-lea și Con

ferinței Naționale ale partidului,
reprezintă, totodată, confirma
rea și rezultatul faptului că in
prima jumătate a actualului
cincinal au fost obținute noi și
însemnate realizări în creșterea
accentuată a forțelor de pro
ducție, a avuției naționale.
Se demonstrează în acest fel
incă o dată justețea politicii
promovate cu consecvență de
Partidul Comunist Român, de
secretarul său general, faptul
că acumularea judicioasă și nu
risipa nechibzuită asigură pro
gresul necontenit al societății.
Totodată, creșterea în prima
etapă, pe fondul majorării re
tribuției întregului personal
muncitor cu 10 la sută, a re
tribuției minime la 2 000 lei
lunar, măsură de care vor be
neficia în special tinerii aflați
în primii ani de activitate, evi
dențiază
caracterul profund
umanist al politicii partidului
nostru, umanism care apare cu
mai multă pregnanță dacă avem
în vedere fenomenele de stag
nare și recesiune care domină
economia mondială, șomajul
care bîntuie în țările capitaliste,
cu precădere în rindurile tine
retului.
Expresie a grijii statornice
pe care partidul și statul
nostru.
personal
tovarășul
Nicolae Ceaușescu o poartă
pentru ridicarea continuă a ni
velului de trai al tuturor ca
tegoriilor de cetățeni, proiectul
de lege privind majorarea
pensiilor pentru munca depusă
și limită de vîrstă și a pensiilor
invalizilor de război asigură, o
dată cu dezvoltarea generală a
economiei naționale, condiții de
viață tot mai bune celor care
au depus o activitate îndelunga
tă in opera de edificare a so
cialismului în România.
Măsurile puse astăzi în dezba
terea plenarei ne mobilizează
și pe noi toți, colectivul siderurgiștilor din Galați, la noi și
susținute eforturi pentru reali
zarea integrală a sarcinilor de
plan, la sporirea contribuției
noastre pentru creșterea venitu
lui național — garanție sigură
a bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor.
Vă raportez, mult stimate și
iubite tovarășe secretar general,
că, acționînd cu fermitate și in
spiritul orientărilor și sarcini
lor indicate de dumneavoastră
cu prilejul vizitei pe care ați
efectuat-o, în septembrie anul
trecut, la Combinatul siderurgic
Galați, colectivul de muncă al
acestei mari ctitorii a „Epocii
Nicolae Ceaușescu" își realizea
ză sarcinile de plan pe semes
trul I din acest an la fontă,
oțel și laminate, la producțiamarfă, la export și la producti
vitatea muncii.
Au fost rentabilizate toate
produsele și activitățile centra
lei, iar prin generalizarea buge

tului de cheltuieli s-au înregis
trat reduceri de costuri la fie
care produs, crescînd, în același
timp, răspunderea pentru folosi
rea rațională a fondurilor de
producție.
Continuîndu-ne activitatea de
finalizare integrală a programe
lor de reparații și modernizări
la utilajele vitale din fluxul
tehnologic, vă raportăm, mult
stimate și iubite tovarășe secre
tar general, că furnalul nr. 6 s-a
înscris în graficul de atingere a
parametrilor proiectați și că am
demarat in bune condiții repa
rația capitală a furnalului nr. 3.
Cu reparația acestui furnal,
sectorul primar al combinatului
va fi în măsură ca în trimestrul
IV să producă la capacitate, așa
cum ne-ați cerut cu prilejul
vizitei din luna septembrie.
In legătură cu relațiile dintre
țara noastră și Republica Popu
lară Ungară, doresc să-mi
exprim
adeziunea deplină la
politica internațională promova
tă de partidul și statul nos
tru, politică conformă cu uzan

țele și normele generale ac
ceptate pe plan internațional
și. in același timp, îmi manifest
indignarea și respingerea fără
echivoc a poziției guvernului și
Partidului Muncitoresc Socialist
Ungar, poziție cu totul inad
misibilă și în flagrantă contra
dicție cu cele mai elementare
norme de conviețuire intre
națiuni.
însuflețiți de exemplul dumnea voastră luminos, de slujire
cu nețărmurit devotament a in
tereselor poporului, exprimindu-ne acordul deplin cu tezele,
conceptele și orientările cuprin
se în magistralele dumneavoastră expuneri, vă încredințăm, mult stimate și iubite
tovarășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu, că vom
acționa cu întreaga ________
noastră
răspundere, în spirit revoluțio
nar. în vederea realizării planu
lui pe acest an și pe întregul
cincinal, contribuind în acest fel
la ridicarea patriei noastre pe
noi culmi de progres și civili
zație.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
IOSIF SZASZ
Mult
stimate
si
Iubite
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu.
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Eveniment major al vieții po
litice românești, plenara Co
mitetului Central al partidului
are loc în atmosfera de puter
nică efervescentă creatoare, de
exemplară angajare revoluțio
nară, patriotică în care întregul
nostru popor acționează cu toa
tă dăruirea patriotică pentru
îndeplinirea sarcinilor si obiec
tivelor celui de-al treilea an al
actualului cincinal, pentru tra
ducerea în viață a concepțiilor,
orientărilor și indicațiilor de
excepțională valoare teoretică
și practică pe care le-ati expus
magistral la ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. din 29 aprilie și la Con
sfătuirea de lucru pe proble
mele activității organizatorice
și politico-educative din 22—23
iunie a.c.
Intr-o lume in care se accen
tuează decalajul dintre bogați
și săraci, creste șomajul, se am
plifică inflația și cresc preturile
— fenomene ce aruncă o povară
tot mai grea pe umerii clasei
muncitoare — eforturile si
preocupările
dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar
general, de a asigura ritmuri
înalte de creștere tuturor ra
murilor și sectoarelor de acti
vitate și. pe această bază, de
ridicare permanentă a nivelului
de trai material si spiritual al
întregului nostru popor, apar cu
atit mai importante. Noile mă
suri privind majorarea retribu
țiilor personalului muncitor și
a pensiilor — supuse dezbaterii
plenarei noastre — reprezintă o
nouă și elocventă dovadă a mo
dului strălucitor în care a fost
concepută strategia dezvoltării
economice si sociale a patriei.
Vă rog să-mi permiteți ca — in
numele comuniștilor, al tuturor
locuitorilor județului Caras-Severin — să dau o înaltă apre
ciere acestor măsuri elaborate
din inițiativa dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
secretar general, expresie a
consecventei cu care conducerea
partidului urmărește ridicarea
nivelului de trai, obiectiv fun
damental al făuririi societății
socialiste multilateral dezvol
tate.
Arătînd că de aceste măsuri
vor beneficia. încă în cursul
acestui an. numai in județul
Caraș-Severin, un număr de
peste 65 de mii de oameni ai
muncii,' în special tineri (volu
mul suplimentar al retribuțiilor
urmînd să depășească peste 60
de milioane lei), vorbitorul a
menționat în continuare : Crea
rea a zeci de mii de noi locuri
de muncă numai în ultimele
două decenii demonstrează incă
o dată modul științific în care
ați abordat problemele legate de
asigurarea dreptului omului,
dind prioritate celor fundamen
tale — dreptul la muncă, la in
strucție. la împlinirea ‘ vocației
creatoare a oamenilor muncii
în toate domeniile de activitate.
Iată de ce stirnesc indignarea
noastră profundă încercările
persistente ale unor cercuri
reacționare din străinătate de a
ne denigra și a nesocoti realiză
rile uriașe pe care le-a obtinut
poporul nostru, de a minimaliza
marile noastre realizări. Este cu
atît mai mare indignarea noas
tră cînd asemenea tentative,
inclusiv de amestec grosolan in
treburile noastre interne, vin
din partea unor cercuri șovine,
revanșarde dintr-o țară vecină.
Chiar și după apelul stăruitor
al conducerii partidului nostru
au continuat, chiar cu apro
barea autorităților din Ungaria,
să se publice în presă comen
tarii denigratoare și să se orga
nizeze violente manifestări osti
le tării noastre. însăsi manifes
tația de la 27 iunie dovedește
un grav amestec în treburile
interne ale patriei noastre. Iată
de ce înțelegem acum și mai
bine că nu este vorba numai
de cercuri șovine, ci înseși au
toritățile. guvernul stimulează
asemenea manifestări inadmisi
bile între raporturile dintre
cele două țări socialiste. Iată
de ce consider că propunerea
făcută cu privire la analiza con

dițiilor de activitate ale amba
sadei la Budapesta ar fi utilă,
pentru a se pune capăt oricăror
încercări de a leza demnitatea
patriei noastre de către oricine
ar încerca această. De asemenea,
toate evenimentele din ultima
perioadă arată cu claritate că
autoritățile din Ungaria încearcă
ă canaliza situația gravă, economică si politică, socială din
Ungaria pe asemenea căi meni
te a sustrage atenția opiniei
publice.
Condamnăm cu cea mai mare
fermitate — așa cum a făcut-o
ieri în unanimitate și Consiliul
Național al oamenilor muncii
români de naționalitate maghia
ră — asemenea încercări de amestec în treburile noastre in
terne. indiferent ce pretext
s-ar folosi pentru aceasta,
orice diversiune politică fiindcă
fac. în ultimă instanță, jocul
celor mai reacționare cercuri
imperialiste, interesate dintot
deauna in învrăjbirea popoare
lor.
Ne însușim pe deplin iniția
tiva Comitetului nostru Central,
conținutul și aprecierile cuprin
se in scrisoarea adresată Comi
tetului Central al Partidului
Muncitoresc Socialist Ungar
privind dezvoltarea relațiilor cu
țările vecine pe baza principii
lor consecvente promovate de
conducerea partidului nostru.
Dar trebuie, totodată, să declar,
ca orice om de bună credință,
că nu avem nevoie de sfatul
nimănui pentru rezolvarea pro
blemelor noastre. Acestea le
soluționează, așa cum a făcut-o
și pînă în prezent, gloriosul
nostru partid comunist, care are
fericirea să aibă la cîrma sa pe
cel mai devotat fiu al poporu
lui nostru, erou între eroii
neamului.
strălucitul nostru
stegar revoluționar și luptă
tor pentru libertate și suve
ranitate națională — tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Răspunsul demn al întregului
nostru popor la orice încercare,
ori de unde ar veni ea. de de
nigrare a realităților noastre
este munca plină de dăruire
consacrată îndeplinirii în con
diții tot mai bune a sarcinilor
economice. pentru
ridicarea
României pe noi culmi de pro
gres și civilizație.
In încheierea cuvîntulul său.
vorbitorul a spus : Raportez
plenarei că. în perioada care a
trecut din anul 1988. unitățile
industriale din județul nostru
au realizat planul la producțiamarfă industrială, la producti
vitatea muncii, onorînd integral
contractele scadente cu benefi
ciarii externi, ceea ce ne per
mite să încheiem acest semes
tru cu rezultate bune, garanție
sigură a îndeplinirii sarcinilor
ce ne revin pe acest an și pe
întregul cincinal. Acționînd pen
tru aplicarea indicațiilor formu
late de dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral. privind creșterea nivelului
tehnic și calitativ al produse
lor, sporirea gradului de com
petitivitate a acestora, am reu
șit ca din totalul producțieimarfă industriale peste 32 la
sută să constituie produsele noi
și modernizate.
Pentru înalta competentă în
conducerea și coordonarea pro
gramelor de modernizare a pro
ducției și a muncii, in introdu
cerea rezultatelor cercetării ști
ințifice și a progresului tehnic
în procesul productiv și din unitățile noastre, vă rog să-mi
permiteți să adresez și cu acest
prilej
tovarășei
Elena
Ceaușescu. președintele Consi
liului Național pentru Știință și
Tehnologie, cele mai vii mul
țumiri.
Vă încredințez, mult stimate
și iubite tovarășe secretar ge
neral. în numele comuniștilor,
al tuturor oamenilor muncii din
județul Caraș-Severin, că vom
acționa ferm și vom munci fără
preget pentru îndeplinirea exemplară a planului pe acest
an și pe întregul cincinal, pen
tru a traduce în viață însuflețitoarele obiective pe care le-âți
definit la recentele reuniuni ale
forurilor conducătoare de partid,
ale instituțiilor
democrației
noastre muncitorești-revoluționare. spre a ne spori contribu
ția la înflorirea scumpei noas
tre patrii — Republica Socialis
tă România.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
IULIAN COSTESCU
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca în
numele minerilor Gorjului să
exprim sentimentele de ne
țărmurită dragoste, profund
respect și fierbinte recunoștință
față de dumneavoastră. mult
iubite și
stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, pentru tot
ce ați făcut și faceți pentru

continua propășire a patriei,
pentru fericirea și prosperitatea
întregului popor, pentru rolul
decisiv în elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și exter
ne a partidului și statului nos
tru, în fundamentarea științifică
atotcuprinzătoare și clarvăzătoa
re a direcțiilor de acțiune adec
vate fiecărei etape pe care o
parcurgem pe drumul neabătut
al făuririi societății socialiste
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comu
nism.

Ca pentru toți oamenii mun
cii, și pentru noi minerii ne sînt
un îndreptar
de inestimabilă
valoare tezele și orientările
cuprinse în magistrala expunere
prezentată de dumneavoastră la
ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al
Partidului Comunist Român din
29 aprilie a.c.,
in cuvîntarea
rostită la forumul consiliilor oa
menilor muncii din industrie și
agricultură și in recenta expu
nere cu privire la perfecționa
rea activității organizatorice,
ideologice și politico-educative
in vederea creșterii rolului con
ducător al partidului în întreaga
viață economico-socială, ne
prețuite filoane care ne îmbo
gățesc tezaurul gindirii și prac
ticii revoluționare contempora
ne — socialismul științific.
îngăduiți-mi totodată să dau
expresie înaltei stime și alesei
prețuiri față de tovarășa Elena
Ceaușescu, ilustru om politic,
savant de largă recunoaștere
internațională pentru contribuția
majoră la stabilirea și transpu
nerea în viață a planurilor și
programelor de dezvoltare eco
nomico-socială a patriei, la în
florirea neîncetată și afirmarea
fără precedent a științei, învățămîntului și culturii românești
— factori primordiali ai pro
gresului.
Expresia concepției revolu
ționare a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de reparti
zare a forțelor de producție pe
întregul teritoriu, Gorjul, ca de
altfel toate județele și localită
țile țării, a căpătat, mal
ales în această epocă pe
care pe drept
cuvint
și
nețărmurită mîndrie o numim
„Epoca Nicolae Ceaușescu", o
dezvoltare fără precedent.
Dacă în anul 1985 producțiamarfă industrială se cifra la 4,2
miliarde lei, in acest an reali
zăm o producție-marfă de peste
26 miliarde. Schimbări radicale
s-au produs în structura pro
ducției, un loc de seamă ocupîndu-1 acum în totalul producțieimarfă ramuri de bază ale eco
nomiei naționale, precum ener
gia electrică, mineritul, extrac
ția țițeiului, construcția de
mașini și altele.
Fără îndoială că asemenea
transformări esențiale în dez
voltarea forțelor de producție
au condus și la schimbări ra
dicale în nivelul de viață ma
terială și spirituală al oameni
lor de pe aceste meleaguri vechi
românești.
Pentru toate acestea — a spus
In continuare vorbitorul — vă
rog să-mi permiteți să vă adre
sez, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, în
numele tuturor oamenilor mun
cii din Gorj, prinosul nostru de
recunoștință și aleasă prețuire.
Vă raportez, tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu. că

deși față de anul 1987 In pe
rioada scursă din acest an am
obținut o serie de rezultate po
zitive la energia electrică, 1.7
milioane kWh, la extracția
de cărbune — 2,6 milioane tone,
precum și în alte ramuri, sîntem
departe de a fi mulțumiți dato
rită faptului că nu ne-am reali
zat sarcinile de plan, răminînd
datori economiei cu energie
electrică, cu importante canti
tăți de cărbune, de țiței extras
și altele.
Fără îndoială, privirea auto
critică a lipsurilor nu rezolvă
situația, și pentru noi, minerii,
faptele trebuie să vorbească,
rezultatele concrete, tonele de
cărbune. Numai așa vom putea
răspunde eforturilor făcute de
către partidul și statul nostru,
grijii permanente pe care dum
neavoastră o purtați, tovarășe
secretar general, asigurării con
dițiilor de muncă și viață pen
tru toți cetățenii patriei noastre,
o dovadă concludentă în acest
sens constituind-o și măsurile
luate de conducerea partidului
cu privire la majorarea retribu
ției personalului muncitor, pro
punerile privind majorarea pen
siilor pentru munca depusă și
limită de vîrstă. precum și a
pensiilor invalizilor de război.
Stimați tovarăși, vă rog să-mi
permiteți să raportez că minerii,
toți cetățenii din Gorj își expri
mă mihnirea și totala dezapro
bare a acțiunilor dușmănoase
de denigrare a politicii partidu
lui și statului nostru de către
conducerea Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, poli
tică recunoscută de întreaga
lume, de partide și state de
nuanțe politice diferite pentru
eforturile, propunerile și măsu
rile concrete luate de România,
de președintele său, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru inde
pendența și suveranitatea tu
turor statelor, a păcii pe pămînt.
asigurarea cu adevărat a drep
turilor oamenilor la muncă, la o
viață liberă și fericită, indife
rent de naționalitate.
De aceea, ne exprimăm toață
adeziunea la eforturile care Se
fac, la chemarea la rațiune a
vecinilor maghiari pentru înce
tarea manifestărilor ostile față
de politica partidului și statu
lui nostru, pentru respectarea
principiilor de relații între
partidele și statele noastre.
In încheiere — a spus vorbi
torul — mă fac mesagerul tu
turor comuniștilor din județul
Gorj, angajîndu-ne în fața parti
dului, a dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, să acționăm
cu pasiune și dăruire revoluțio
nară pentru a asigura transpu
nerea neabătută în viață a
prețioaselor orientări și indicații
reieșite din magistralele dum
neavoastră expuneri pentru În
deplinirea întocmai a sarcinilor
de plan pe acest an și pe în
tregul cincinal.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
VASILE BĂRBULEȚ
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați to
varăși.
Vă rog să-mi permiteți ca de
la tribuna plenarei Comitetului
Central al partidului, care are
loc în atmosfera de dezbatere
exigentă, responsabilă de către
întregul partid și popor a teze
lor de o inestimabilă valoare
teoretică și practică, cuprinse in
expunerile la ședința Comitetu
lui Politic Executiv din 29 apri
lie și la Consfătuirea din 23 iu
nie, de însușire a acestora, să
exprim cele mai alese ginduri
și sentimente de nemărginită
dragoste, prețuire și recunoștin
ță pe care comuniștii, toți oa
menii muncii din Maramureș le
nutresc față de dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, genialul con
ducător al partidului și poporu
lui nostru, marele erou între
eroii neamului, ilustră persona
litate a lumii contemporane,
față de mult stimata tovarășă
Elena Ceaușescu, personalitate
proeminentă a vieții politice și
savant de largă recunoaștere in
ternațională, pentru eroica acti
vitate revoluționară ce o consacrați ridicării României pe noi
trepte de progres și civilizație,
triumfului cauzei păcii și co
laborării în lume.
In continuare vorbitorul a arătat că județul Maramureș, asemenea tuturor județelor țării,
a beneficiat, in special după
Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român, de impor
tante fonduri materiale și bă
nești. S-au alocat peste 40 mi
liarde lei fonduri de investiții,
s-au creat noi ramuri, s-au
creat peste 72 mii de locuri de
muncă, a crescut nivelul de
trai material și spiritual al tu
turor oamenilor muncii.
în acest an, pe primele 5 luni,
vâ raportez, tovarășe secretar
general, că am depășit planul
producției industriale, am reali
zat productivitatea muncii, au
fost onprate toate contractele
la export, s-a îndeplinit planul
de investiții.
Comuniștii, oamenii muncii
din județ au primit cu o deose
bită satisfacție măsurile luate
de conducerea partidului cu
privire la majorarea retribuției
personalului muncitor, propune
rile privind majorarea pensiilor
pentru munca depusă și limită
de vîrstă, precum și a pensiilor
invalizilor de război, văzind în
aceasta o expresie grăitoare a
grijii permanente a partidului
și statului, personal a dumnea
voastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pen
tru creșterea bunăstării mate
riale și spirituale a tuturor oa
menilor muncii, în spiritul eti
cii și echității socialiste, angajindu-se să-și sporească efortu
rile in vederea realizării calita
tive și eficiente a sarcinilor de
plan, recuperarea restanțelor la
unele sortimente și ridicarea
întregii calități pe o treaptă ca
litativ superioară.
Prin majorarea cu 10 la sută
a retribuției personalului mun

citor, creșterea retribuției mini
me de la 1 500 la 2 000 lei, di
namizarea pentru întregul per
sonal muncitor a majorării re
tribuției, in 1988 oamenii muncii
vor beneficia de venituri supli
mentare de 5,8 miliarde, în 1989
de 24,4, iar în 1990 de peste
29 miliarde lei.
Toți oamenii muncii din Ma
ramureș, asemenea întregului
popor, vă aduc calde mulțumiri,
tovarășe secretar general, și ca
răspuns la aceste măsuri de ri
dicare a nivelului de trai, in
paralel cu pregătirea producției
pe 1989 și realizarea exemplară
a sarcinilor pe acest an, comite
tul județean de partid se pre
ocupă de înfăptuirea în toate
întreprinderile a programelor
de modernizare, mobilizarea co
lectivelor de muncă, pentru a
obține cele mai bune rezultate
în creșterea și înnoirea produc
ției, in sporirea mai accentuată
a productivității muncii, ridi
carea nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, a eficienței
economice, conform cerințelor
autogestiunii și autofinanțării.
In continuare, vorbitorul a
spus :
Vă rog să-mi permiteți să mă
declar de acord cu politica in
ternațională a partidului și
statului nostru, să dau cea
mai înaltă apreciere contri
buției decisive a tovarășului
Nicolae Ceaușescu la fundamen
tarea, elaborarea și înfăptuirea
politicii externe, dinamice și
profund constructive pentru
dezarmare, înțelegere între na
țiuni, pentru triumful idealuri
lor de libertate, independență,
progres și pace în lume.
Sint întru totul de acord cu
conținutul scrisorii Comitetului
Central al Partidului Comunist
Român adresate Comitetului
Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar privind
relațiile dintre România și Un
garia și consider qă este nece
sar ca partea ungară să pună
capăt acțiunilor de amestec
in treburile noastre interne,
profund dăunătoare raporturi
lor româno-maghiare, tuturor
țărilor socialiste.
Acțiunile ce au loc în Unga
ria sint deosebit de grave, duș
mănoase față de Republica So
cialistă România. Continuarea
acțiunilor ostile, după scrisoa
rea adresată de Comitetul Cen
tral al partidului nostru, prin
declarații ale unor personalități
Și prin organizarea de mani
festări publice, constituie un amestec inadmisibil în treburile
noastre interne. Sint acțiuni
naționalist-șovine,
antiromânești, antisocialiste.
Este de datoria noastră, a tu
turor, ca, atunci cînd sînt lezate
valorile supreme ale țării, să ne
gîndim la măsuri și mai ferme.
Declarindu-mă de acord cu
toate documentele și măsurile
supuse
dezbaterii,
aprobării
plenarei, vă rog să-mi permiteți
să vă exprim dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, mult stima
tei tovarășe Elena Ceaușescu
cele mai fierbinți urări de să
nătate și fericire, de nesecată
putere de muncă, pentru ridi
carea patriei noastre pe noi
trepte de progres și civilizație.
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Amabilele urări pe care Excelența Voastră a binevoit să mi le adreseze
cu ocazia aniversării oficiale a zilei mele de naștere m-au mișcat profund.
Mulțumindu-vă în modul cel mai călduros, vă adresez cele mai cordiale
urări de fericire personală și de prosperitate pentru poporul român.

a primit pe Ludolf Georg von Wartenberg,
secretar de stat parlamentar la Ministerul Federal al Economiei al R. F. Germania
Președintele Republicii So
cialiste
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit, marți,
pe Ludolf Georg von Wartenberg,
secretar da stat parlamentar la Mi
nisterul Federal al Economiei, pre
ședintele părții țării sale în Comisia
mixtă guvernamentală de colaborare
economică, industrială și tehnică
dintre Republica Socialistă România
și Republica Federală Germania, ale
cărei lucrări s-au desfășurat la Bucu
rești.
în timpul întrevederii au fost re
levate relațiile de colaborare multi-

laterală dintre România și R.F. Ger
mania, menționîndu-se, totodată, po
sibilitățile existente pentru dezvol
tarea in continuare a acestor raporturi în diverse domenii de interes
reciproc. In acest context, a fost
evidențiat rolul însemnat ce revine
comisiei mixte în identificarea de
noi căi și mijloace menite să ducă
la extinderea colaborării și cooperă
rii economice, tehnico-științifice și
în alte sectoare de activitate, la spo
rirea volumului și diversificarea
schimburilor comerciale dintre cele
două țări.

Au fost abordate, de asemenea,
unele aspecte ale vieții politice și
economice internaționale.
loan
La primk-e au participat
Ungur, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Cornel Pinzaru, ministru secretar de stat la Ministerul
Comerțului Exterior și Cooperării
Economice Internaționale, președin
tele părții române în comisia mixtă.
A fost de față Helmut Matthias,
ambasadorul R. F. Germania la
București.

Plenara Consiliului National al Frontului
Democrației si Unității Socialiste
»

J

J

Sub președinția tovarășului
ședința Comitetului Politic Exe
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
cutiv al C.C. al P.C.R din aprilie
ral al Partidului Comunist Român,
1988, evidențiind faptul că aces
președintele Republicii Socialiste
tea reprezintă pentru organizațiile
România, președintele Frontului
Frontului Democrației și Unității
Democrației și Unității Socialiste,
Socialiste un însuflețitor program
marți, 28 iunie, a avut loc plenara
de muncă in înfăptuirea exempla
Consiliului Național al Frontului
ră a importantelor obiective stabi
Democrației și Unității Socialiste.
lite de Congresul al XIII-lea șl
Conferința
Națională ale partidu
Pe ordinea de zi a plenarei au
lui, in traducerea în viață a Profost înscrise următoarele :
1. Raport asupra modului în care ■ gramului de edificare a societății
multilateral dezvoltate și
acționează organismele Frontului socialiste
a României spre comuDemocrației și Unității Socialiste înaintare
nism.
pentru înfăptuirea obiectivelor dez
Plenara a dat expresie sentimenvoltării economico-sociale a țării, a
orientărilor și indicațiilor formula * telor de adîncă dragoste, de
nețărmurită recunoștință cu care
te
in
expunerea
tovarășului
întregul nostru popor înconjoară
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
pe secretarul general al partidului,
neral al partidului, „Cu privire la
președintele Republicii, tovarășul
unele probleme ale conducerii acti
Nicolae Ceaușescu. pentru tot ceea
vității economico-sociale, ale mun
ce a făcut și face in vederea ridi
cii ideologice și politico-educative,
cării patriei noastre socialiste pe
precum și ale situației internațio
culmile înalte ale socialismului și
nale".
comunismului, pentru
creșterea
2. Propuneri privind majorarea
bunăstării celor ce muncesc, pen
retribuțiilor personalului muncitor tru
binele întregului popor.
în anii 1988—1989.
la plenară au adus
3. Propuneri privind majorarea unParticipanții
cald omagiu tovarășei Elena
pensiilor de asigurări sociale de Ceaușescu,
militant de frunte al
stat pentru munca depusă și limită
partidului nostru, savant de largă
de vîrstă, a pensiilor pentru pier
recunoaștere șl prețuire interna
derea capacității de muncă și a țională, pentru contribuția deose
pensiilor invalizilor de război.
bită la elaborarea și traducerea în
4. Raport cu privire Ia activitatea
viață a planurilor și programelor
desfășurată de Frontul Democrației
de dezvoltare economico-socială a
și Unității Socialiste pentru perfec
tării, la continua dezvoltare a
ționarea continuă a organizării șl
științei, învățămîntului și culturii
creșterea
eficienței
controlului
in patria noastră.
exercitat de oamenii muncii.
Relevînd cu înaltă mîndrie pa
In cadrul dezbaterii problemelor triotică marile înfăptuiri ale po
aflate pe ordinea de zi, au luat porului nostru in edificarea socia
cuvîntul : Alexandrina Găinușe, listă a țării, îndeosebi în perioada
prim-secretar al Comitetului jude
inaugurată de Congresul al IX-lea
țean Ialomița al P.C.R. ; Cornel
al partidului, în anii „Epocii
Rusu, maistru la întreprinderea
Nicolae Ceaușescu",
participanții
minieră Vulcan, județul Hunedoara;
la dezbateri au analizat, în lumina
Ion Logofătu, președintele C.A.P.
exigențelor, ideilor și orientărilor
Călugăreni, județul Giurgiu ; loan
secretarului general al partidului,
Anton, vicepreședinte al Acade
într-un spirit de înaltă responsabi
miei Republicii Socialiste România;
litate comunistă, munca desfășu
Hajdu Gyozo, redactor-șef al
rată de consiliile județene, muni
revistei „Igaz Szo“, președintele
cipale, orășenești și comunale ale
Consiliului județean Mureș al oa
F.D.U.S., de toate organizațiile
menilor muncii români de naționa
componente pentru indeplinirea
litate maghiară ; Nicolae Corneaintegrală a sarcinilor de plan, monu, mitropolitul Banatului ; Eduard
dernizarea continuă a proceselor
Eisenburger. președintele Consiliu
de producție, creșterea productivi
lui oamenilor muncii români de
tății muncii, reducerea consumu
naționalitate
germană ;
Maria
rilor de materii prime, materiale
Dringă. președinte al Comitetului
și energie, sporirea continuă a efi
județean Brașov al O.D.U.S. ; Juliu
cienței economice, precum și mă
Fejes, prim-vicepreședinte al Con
surile luate pentru îmbunătățirea,
ciliului popular județean Har
in continuare, a activității aces
ghita, secretar al Consiliului oa
tora, pentru creșterea contribuției
menilor muncii români de națio
lor la realizarea integrală a pla
nalitate maghiară ; Radu Beligan,
nului de dezvoltare economicodirectorul Teatrului Național din
socială a țării, a tuturor obiective
București, vicepreședinte al Aso
lor prevăzute pe acest an și pe
ciației oamenilor de artă din in
întregul cincinal.
stituțiile teatrale șl muzicale.
Participanții la plenară au dat
Participanții Ia dezbateri au re
expresie satisfacției deosebite a
tuturor categoriilor de oameni ai
liefat însemnătatea excepțională a
tezelor, orientărilor și indicațiilor muncii față de măsurile de majo
cuprinse în expunerea prezentată
rare a retribuțiilor și a pensiilor,
în concordanță cu hotăririle Conde tovarășul Nicolae Ceaușescu la

greșului al XIII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului, pe baza
orientărilor și indicațiilor date de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care
evidențiază o dată în plus grija
permanentă față de creșterea
nivelului de trai material și spiri
tual al tuturor oamenilor muncii,
al tuturor cetățenilor țării, pentru
aplicarea fermă a principiilor eticii
și echității socialiste.
Prin cuvîntul lor, vorbitorii au
relevat adeziunea unanimă a în
tregii noastre națiuni față de po
litica externă realistă și construc
tivă a României socialiste, față de
acțiunile și inițiativele tovarășului
Nicolae CeaușeScu puse in slujba
cauzei păcii și securității, înțele
gerii și colaborării între popoare,
edificării unei lumi mai bune și
mai drepte.
Cei care au luat cuvîntul au
respins cu indignare și au con_ ..
damnat cu fermitate orice încercare
de amestec în treburile interne ale
României, din partea unor cercuri
reacționare, antisocialiste din străi
nătate, inclusiv pe acelea ale unor
grupuri iredentiste și revizioniste
din Ungaria, inițiatoare de mani
festări ostile și denigratoare la
adresa realizărilor obținute de po
porul nostru, sub conducerea parti
dului, în opera de edificare a so
cietății socialiste și comuniste pe
pămîntul patriei.
După încheierea dezbaterilor,
participanții la plenară au aprobat
în unanimitate documentele aflate
pe ordinea de zi. Programul special
de măsuri, precum și Hotărirea
Plenarei Consiliului Național al
F.D.U.S.
întinipinat cu însuflețire, a
luat cuvintu! tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste.
Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu a fost urmărită
cu viu interes și deplină aprobare,
fiind subliniată în repetate rînduri
cu îndelungi aplauze, cu puter
nice urale și ovații.
Lucrările plenarei s-au încheia#
într-o atmosferă entuziastă, de vi
brant patriotism, expresie a depli
nei unități a întregului nostru po
por în jurul partidului, al secreta
rului său general, a hotărîrii
neabătute a tuturor cetățenilor tă
rii de a acționa cu fermitate. în
spirit revoluționar, pentru realiza
rea integrală a sarcinilor stabilite
pentru acest an și întregul cincinal,
a tuturor obiectivelor privind pro
gresul neîntrerupt al patriei noas
tre — România socialistă.
în încheierea lucrărilor plenarei
a fost intonat imnul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste —
„E scris pe Tricolor unire !“.

IALOMIȚA : Producție
suplimentară
Acționind în spiritul orientărilor
și indicațiilor secretarului general
al partidului, un număr de 21 unități-economice din județul Ialomița raportează îndeplinirea sarcinilor de plan la producția industrială
pe primul semestru al anului. Prin
tre colectivele muncitorești care au
obținut cele mai bune rezultate se
află Antrepriza poduri dunărene
Fetești. întreprinderea de indus
trializare a sfeclei de zahăr Țăndărei și întreprinderea de nutre
țuri concentrate Urziceni. Pînă la
sfirșitul lunii iunie, se estimează
realizarea unei producții-marfă.
peste plan. în valoare de 200 mili
oane lei. (Mihai Vișoiu).

ARAD: înnoirea producției
de vagoane
In primul semestru al anului, la
întreprinderea de vagoane din
Arad au fost asimilate în fabricație
11 noi tipuri de vagoane. Cel mai
recent produs, intrat în fabricația
de serie zilele acestea, este vago
nul pentru transportul cerealelor.
Beneficiind de o capacitate de
transport de 75 mc și de o sarcină
pe osie de 22,5 tone, noul tip de
vagon este capabil să atingă o vi
teză de 120 km pe oră. Față de alte
tipuri de vagoane ce transportă ce
reale, cel de acum asigură descăr
carea intre linii. Ritmul de innoire
a producției la această întreprin
dere este ilustrat și de faptul că,
față de anul 1986, toate produsele
aflate în fabricație sint noi. (Tris
tan Mihuța).

VASLUI : Tehnologie
modernă,
de mare randament
în cadrul programului de organi
zare și modernizare a proceselor de
producție, de accentuare a factori
lor intensivi ai dezvoltării, la în
treprinderea de prelucrare a lem
nului din Vaslui a fost elaborată și
a început să se aplice o tehnologie
nouă, originală de executare meca
nizată a intarsiilor pe elementele
de mobilă și mobilier. Noua tehno
logie a dus la creșterea productivi
tății muncii de peste trei ori, dimi
nuarea cu 40 la sută a cheltuielilor
materiale și la executarea unor
produse de calitate superioară. De
remarcat că eforturile colectivului
vasluian pentru modernizarea pro
ducției, destinate în cea mai mare
parte exportului, s-au soldat cu in
troducerea în fabricație, in acest
an, a peste 60 de noi produse, reușindu-se în acest fel ca, în perioada
care a trecut din actualul cincinal,
toată gama sortimentală a între
prinderii să fie reînnoită. (Petru
Necula).

BAIA MARE : Livrări
in avans la export
Oamenii muncii de la întreprin
derea mecanică de reparații auto
și utilaj de transport, colectiv
fruntaș in întrecerea socialistă, au
obținut, în perioada care a trecut
din acest an, succese deosebite in
indeplinirea planului la principa
lii indicatori. La una din realiză
rile de seamă ale acestui harnic
colectiv se referă inginerul Gheorghe Marcaș, directorul întreprin
derii :
— Am situat și situăm ferm
în centrul atenției activitatea
pentru îndeplinirea planului la
export. Prin asigurarea unei bune
ritmicități pe fluxurile de fabrica
ție, introducerea unor tehnologii

Depunătorii care au optat pentru
această modalitate eficientă de păs
trare și sporire a economiilor bă
nești personale beneficiază, pe
lîngă avantajele generale ale eco
nomisirii organizate prin C.E.C.
(garanția statului asupra depuneri
lor ; acordarea de dobinzi ; păstra
rea secretului privind numele de
punătorilor și ale titularilor, opera
țiile efectuate și sumele economisi
te de aceștia ; dreptul de a împu
ternici alte persoane să dispună de
sumele păstrate la C.E.C. ; dreptul
de a lăsa moștenire sumele depuse
Ia C.E.C. etc.) și de avantajele spe
cifice care constau în principal în :
— evitarea deplasărilor, deci eco
nomisirea timpului depunătorilor,
deoarece depunerile se efectuează
la locul de muncă ;
— realizarea unei economisiri
sistematice, cu regularitate și for
marea deprinderii de a economisi
lună de lună în scopul îndeplinirii
unor obiective majore, care nece
sită acumularea unor sume mai
mari de bani.
Dacă doriți să economisiți pe
bază de consimțămînt scris este ne
cesar să faceți o cerere scrisă sau
să completați un formular, prin
sare să solicitați unității unde sînteți încadrat să vi se depună la
C.E.C., chenzinal sau lunar, suma
pe care doriți s-o economisiți.
Depunerile pe bază de consimțămint scris se pot efectua, la ale
gere, pe libretul de economii pre
ferai sau în contul curent personal,
beneficiind totodată de avantajele
pe care Casa de Economii și Consemnațiuni le acordă depunătorilor
pe aceste instrumente de economi
sire, respectiv dobinzi .anuale, ciștigurl în bani și în obiecte sau
excursii.
Sumele consimțite să fie depuse

la C.E.C. sînt înscrise în libretul de
economii, la ghișeul C.E.C. de la
locul de muncă al depunătorului
sau Ia unitatea C.E.C. unde s-a vi
rat depunerea. în ceea ce privește
înscrierea în contul curent personal
a sumelor virate, aceasta se efec
tuează in mod automat de unitatea
C.E.C. la care este deschis acesta.
Ca urmare a faptului că depune
rile la C.E.C. au caracter strict vo
luntar, depunătorii pot majora sau
micșora suma depusă periodic prin
virament, după cum pot să dispună
și anularea consimțămîntului dat.

CONTUL CURENT
PERSONAL
Contul curent personal se deschi
de la cererea persoanelor majore,
la oricare sucursală sau filială
C.E.C. din țară, prin depunerea în
cont a unei sume minime de 100 de
lei.
Titularii de conturi curente per
sonale beneficiază de avantajele
generale ale economisirii la C.E.C.
și anume : garanția statului asupra
sumelor depuse, păstrarea secretu
lui privind numele depunătorilor și
al operațiilor efectuate, imprescrip
tibilitatea depunerilor etc. Pentru
sumele depuse în conturile curente
personale, titularii beneficiază și de
o dobindă anuală.
Din dispoziția titularilor de con
turi curente personale, Casa de
Economii și Consemnațiuni efec
tuează in mod gratuit, in limita su
melor din cont, diferite plăți perio
dice către unitățile prestatoare de
servicii, ca : plata abonamentului
de telefon, radio, televizor, costul
consumului de energie electrică și
de gaze, chiria, costul unor presta
ții etc.
In acest scop titularii trebuie să
se adreseze în scris organizațiilor
socialiste beneficiare, cărora le so
licită să remită documentele de

plată unității C.E.C. la care au con
turile curente personale deschise.
Cererile adresate organizațiilor so
cialiste se vizează in prealabil de
unitățile C.E.C. la care se află des
chise conturile curente personale.
Pentru plățile periodice de impo
zite și prime de asigurare cererile
se adresează direct unităților C.E.C.
Pe lingă plățile prin virament
enumerate, titularii conturilor cu
rente personale pot efectua și plăți
în numerar din cont prin interme
diul carnetelor de cecuri, care se
pun la dispoziția fiecărui titular la
deschiderea contului. De asemenea,
titularilor de conturi li se pot eli
bera, la cerere, carnete de cecuri
cu sumă limitată, cu ajutorul că
rora pot efectua plata mărfurilor
cumpărate de la unele unități co
merciale stabilite sau a unor pres
tații de servicii efectuate de orga
nizații socialiste. Tot pe baza car
netelor de cecuri cu sumă limitată,
titularii conturilor curente perso
nale sau beneficiarii cecurilor (pe
numele cărora a fost emis cecul)
pot face restituiri la oricare unitate
C.E.C. din țară.

LIBRETUL DE ECONOMII
CU DEPUNERI PE TERMEN
Instituție bancară specializată' în
relațiile cu populația și singura au
torizată să păstreze economiile bă
nești ale acesteia, Casa de Econo
mii și Consemnațiuni oferă per
manent diferite instrumente de
economisire care sînt destinate să
satisfacă preferințele tuturor cetă
țenilor adepți ai chibzuințe! și spi
ritului de economie.
De o largă solicitare se bucură,
alături de celelalte instrumente de
economisire, și libretul de economii
cu depuneri „pe termen
.
**
Depune
rile pe acest libret se efectuează
pentru o durată minimă de păstra
re la C.E.C. de un an, acordîndu-se

de mare productivitate în execu
ția unor repere, creșterea calită
ții și fiabilității produselor
s-a
creat posibilitatea îndeplinirii in
devans, cu 10 zile, a planului se
mestrial la export. Pînă la sfîrșitul lunii iunie, ca urmare a asigu
rării din timp a comenzilor, a rea
lizării unor cantități sporite de
produse pentru partenerii de peste
hotare, sarcinile de plan vor fi de
pășite cu 3,5 milioane lei. in con
dițiile reducerii cheltuielilor mate
riale. Prin creșterea gradului de
înnoire și modernizarea produse
lor, creșterea mai accentuată a
productivității muncii
colectivul
nostru și-a propus ca în acest an
să realizeze un volum record la
export. (Gheorghe Pârja).

FILIPEȘTII DE PĂDURE :
Utilaje moderne destinate
agriculturii
Oamenii muncii de la întreprin
derea de utilaj minier Filipeștii de
Pădure, in colaborare cu specia
liștii Institutului de cercetări și
proiectări pentru mașini agricole
București au conceput și realizat
un nou agregat hidraulic adaptabil
pe tractor, destinat să lucreze în
agricultură,, la lucrările de desecări
și irigații. De reținut este faptul că
in unitate s-a realizat o nouă va
riantă a acestui produs, alimentat
cu un motor electric. El este folo
sit în fermele zootehnice, la între
ținerea și curățirea grajdurilor și
adăposturilor da animale. (loan
Marinescu).

DOLJ : Crește suprafața
comercială
Concomitent cu dezvoltarea, într-un ritm dinamic, a construcției
de locuințe — în primele cinci luni
s-au dat in folosință peste 1 000 de
apartamente — în județul Dolj se
acționează cu maximă răspundere
și forțe sporite, în vederea creșterii
suprafeței comerciale, îndeosebi în
cartierele din preajma platformelor
industriale. Așa cum ne spunea
Elian Duică, directorul Direcției
comerciale a județului Dolj, in pe
rioada care a trecut din acest an,
lucrătorii Trustului de antrepriză
generală construcții-montaj din lo
calitate au finalizat lucrările la noi
spații comerciale ce însumează
2 783 mp, urmînd ca pînă la finele
anului să mai fie date în folosință
încă 10 000 mp suprafețe comer
ciale. Noile unități inaugurate re
cent sînt amplasate în cartierele
Lăpuș-Rovine, Calea București,
Craiovița Nouă, Siloz-Sărarilor din
Craiova, precum și in zona centrală
a orașului Calafat, (Nicolae Băbalău).

SATU MARE : Noi cantine
in unitățile economice
La Fabrica de instalații și utilaj
tehnologic din orașul Cărei s-a dat
în folosință, pentru personalul uni
tății, o modernă și spațioasă can
tină prevăzută cu toate dotările
specifice. în ultimul timp au fost
înființate noi cantine și în mediul
rural, în cadrul unor unități agri
cole, unde lucrătorii acestora pot
servi două-trei mese calde pe zi.
Este vorba, între altele, de canti
nele de la ferma pomicolă din sa
tul Decebal, comuna Vetiș, aparținind Stațiunii de producție și cer
cetări pomicole Viile — Satu Mare,
de la Asociația economică intercooperatistă pentru creșterea și îngrășarea tineretului taurin Santău,
Asociația legumicolă Culciu, ferma
zootehnică a C.A.P. Turț și altele.
(Octav Grumeza).

De la Ministerul
Transporturilor
Direcția drumurilor din Ministerul
Transporturilor și Telecomunicațiilor
anunță că. datorită unor lucrări la
podul peste Șiret de la Cosmești,
circulația rutieră se întrerupe pe
DN 24, sectorul cuprins între loca
litățile Tișița-Tecuci, începind cu
data de 29 iunie a.c., în zilele lucră
toare, intre orele 8,30—15,30. Pe du
rata închiderii, circulația rutieră in
zonă se va desfășura pe rutele Focșani-Mărășești-Adjud-Podu
Turcului-Birlad sau Galați-Tecuci-Podu
Turcului-Adjud.
(Agerpres)

DE LA CASA DE ECONOMII ȘI CONSEMNAȚIUNI
DEPUNERILE PE BAZĂ
DE CONSIMȚAMINT SCRIS

Președintele Republicii Socialiste România
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o dobindă în numerar de 3,5 la
sută pe an. In cazul restituirii
înainte de împlinirea unui an, se
acordă o dobindă de 1,5 la sută
pe an.
Operațiile de depuneri și resti
tuiri se efectuează la toate unitățile
C.E.C. proprii, precum și la unită
țile P.T.T.R. și cooperativele de
credit autorizate. Depunerea mini
mă pe acest libret este de 1 000
de lei, fiecare depunere constituindu-se ca un depozit separat pe o
filă a libretului.
Pe lingă avantajele specifice
acestui instrument de economisire,
titularii libretelor de economii cu
depuneri „pe termen
**
beneficiază
și de avantajele și drepturile ge
nerale acordate de Casa de Econo
mii și Consemnațiuni tuturor depu
nătorilor.
Astfel, toți depunătorii la C.E.C.
beneficiază de garanția statului
asupra, sumelor depuse, acestea pu
țind fi restituite oricînd, de păs
trarea secretului privind numele
depunătorului, operațiile efectuate
și sumele economisite de aceștia.
De asemenea, toți depunătorii la
C.E.C. beneficiază de scutiri de im
pozite și taxe a tuturor operațiilor
și serviciilor efectuate de unitățile
C.E.C., de dreptul de a împuternici
alte persoane să dispună de su
mele păstrate la C.E.C., de dreptul
de a lăsa moștenire sumele depu
se, precum și de dreptul de a con
diționa restituirea sumelor depuse
la C.E.C.
în același timp, toți depunătorii
Ia C.E.C. beneficiază de impre
scriptibilitatea
sumelor depuse,
care dă dreptul titularilor de a
dispune de sumele economisite și
depuse pe un instrument de eco
nomisire timp nelimitat, Casa de
Economii și Consemnațiuni avind
obligația de a le păstra și restitui
atunci cind titularul sau persoanele
cu drept de dispoziție, le solicită.

tatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala Am
fiteatru) : Actorul — 18
• Filarmonica
,.George
Enescu“
(15 68 75, sala Studio): Recital de pian
Patricia Chebeleu — 17,30
• Teatrul de operetă
(13 63 48) :
Voievodul țiganilor — 18
• Teatrul ,.Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu
Măgureanu, 14 75 46) :
Secretul familiei Posket — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Cerul înste
lat deasupra noastră — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Le
wis și Alice — 19
• Teatrul „Nottara* (58 3103,
sala
Magheru): Micul infern — 18
(sala
Studio): La un pas de fericire — 18,30
• Teatrul Ciulești
(sala Majestic,
14 72 34): Iarna cind au murit cangu
rii — 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (15 56 78, sala
Savoy): Tempo,
tempo și ceai — 18 (grădina Boe
ma) : O seară la Boema — 19
• Ansamblul artistic ,.Rapsodia Ro
mână" (13 13 00): De tine dorul mă
leagă — 18
• Teatrul „Țăndărică
*
(sala Cosmonauților, 11 12 04): Cartea cu jucării
— 10

ci n

a

LU• Să-ți vorbesc despre mine
MINA (14 74 16) -- 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ;
17,45 ; 20, FLAMURA (85 77 12) — 9 ;
11 ; 13,15 : 15,30 î 17,45 ; 20.
• In fiecare zi mi-e dor de tine :
VOLGA (79 71 26) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20, COSMOS (27 54 95) — 9 ;
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
• Flăcări
pe
comori :
STUDIO
(59 53 15) — 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19.
• Duminica ta familie : FERENTARI
(80 49 85)
—
15 ; 17 ; 19, MUNCA
(25 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.
• Medalion Al. Tatos — întunecare :
11; 13; 15; 17; 19, Temerarii de la sca
ra doi — 9, MIORIȚA (14 27 14)
• Nemaipomenitele isprăvi ale lui
Servatius : DOINA (16 35 38) — 9 ; 11 ;
13 ; 15.
• Privește tnapoi î TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ;
20.
• Garda
drapelului :
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15 *. W ; 19.
• Fata rără zestre : COTROCENI
(49 48 48) — 15 ; 18.
•
Cronica
adolescenței :
ARTA
(21 31 86) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 1Ț.15 ; 19,30.

JEAN
Marele duce al Luxemburgului

Cronica

zilei

Marți s-au încheiat lucrările celei
de-a XV-a sesiuni a Comisiei mixte
guvernamentale de colaborare eco
nomică, industrială și tehnică între
România și R.F. Germania.
Au fost examinate stadiul actual
al relațiilor economice dintre cele
două țări, precum și noi măsuri și
acțiuni menite să conducă la âdîncirea colaborării și cooperării bila
terale și pe terțe piețe în domenii
de interes comun, la creșterea și
diversificarea schimburilor reciproce
de mărfuri.

tV
20,00 Telejurnal
20,25 Un amplu și însuflețitor program
pentru perfecționarea întregii acti
vități o Elaborarea unei politici
de edificare a noii societăți în con
cordanță cu condițiile concret isto
rice din fiecare țară și etapă a
procesului revoluționar — cerința

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul cuprins intre 28 iunie, ora
20 — 2 iulie, ora 20. în țară. : Vremea
se menține caldă, cu cerul variabil. Se
vor semnala ploi izolate, care vor avea
și caracter de aversă Îndeosebi în zo

La Încheierea lucrărilor, președinții
celor două părți în comisie — Cor
nel Pinzaru, ministru secretar de
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice In
ternaționale, și Ludolf Georg von
Wartenberg. secretar de stat parla
mentar în Ministerul Federal al Eco
nomiei al R.F. Germania — au sem
nat protocolul sesiunii.
A fost prezent Helmut Matthias,
ambasadorul R.F. Germania la Bucu
rești.
(Agerpres)

fundamentală a construirii socia
lismului și comunismului
20,45 Priorități în economie
21,00 înalte piscuri urcă țara. Versuri
patriotice, revoluționare
21,15 Așezări vechi — orașe
tinere :
Drăgănești-Olt, Fieni. Producție a
Studioului de film TV (color)
21,35 Educație
juridică •— răspundere
cetățenească. Controlul oamenilor
muncii — acțiune și eficiență
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

nele de deal și de munte. Vintul va
sufla slab pînă la moderat. Minimele
vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade,
iar maximele între 24 și 34 de grade.
Pe alocuri se va produce ceață slabă.
La București : Vremea se menține cal
dă, cu cerul variabil. Se vor semnala
averse de ploaie după-âmiaza. Vîntul
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între
17 și 19 grade, iar maximele între 30
și 33 de grade.

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII DE LA INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI
— DIRECȚIA CIRCULAȚIE

Atenție Ia tren
Neoprirea autovehiculelor în ve
derea asigurării la trecerile, la nivel
cu calea ferată nepăzite, ca și nerespectarea — la trecerile semaforizate
— a semnificației semnalelor de aver
tizare s-au soldat, adeseori, cu ac
cidente grave. Au fost și situații in
care coliziunile au putut fi evitate
numai și numai datorită prezenței de
spirit și precauției mecanicilor de
locomotivă. Așa, de exemplu, la un
pesaj feroviar din județul Covasna,
un automobilist, aflat în concediu
împreună cu familia, a depășit o co
loană de autovehicule oprite în fața
semibarierelor în așteptarea trenu
lui. Deși auzise chiar și fluierul lo
comotivei, cl a apăsat pedala de ac
celerație și mașina a țișnit printre
semibarierele coborîte, sub ochii în
groziți ai celor din jur. Este bine ca
toți conducătorii, de vehicule să ia
ei înșiși o atitudine fermă împo
triva celor imprudenți ori de cite
ori sint martorii fără voie ai unor
astfel de întimplări care se pot solda
cu accidente dintre cele mai grave.

Prioritatea în intersecții
Cursivitatea și siguranța traficului
de vehicule și pietoni in centrele ur
bane este condiționată Și de pătrun
derea corectă in intersecții. Respec
tarea semnificației indicatoarelor de
prioritate și a culorii semafoarelor —
deci a regulilor de prioritate — este,
de fapt, imperativul siguranței cir
culației corecte în zona respectivă.
Șoferii începători, care nu s-au fa
miliarizat cu rigorile
deplasărilor
automobilistice în mediul urban, tre
buie să acorde o deosebită atenție
priorității autovehiculelor. La Arad, o
tînără, posesoare a permisului de
conducere de numai citeva luni, a
pătruns inopinat intr-o intersecție,
ignorind semnificația indicatorului de
oprire și, in coliziunea cu un auto
vehicul greu, care se deplasa pe ar
tera prioritară, și-a pierdut viața. De
asemenea, nu puțini bicicliști s-au
aflat in situații critice atunci cind nu
au respectat regulile de pătrundere
în intersecție. Astfel, un biciclist din

Buzău, nerespectînd semnificația in
dicatorului STOP, a apărut brusc în
fața unui autoturism. De data aceas
ta. pe biciclistul imprudent l-a sal
vat precauția deosebită cu care
circula omul de la volan. Un caz ti
pic de conduită preventivă !

Ațipirea la volan
La intrarea în localitatea Viziru,
județul Brăila, un om și-a pierdut
viața pentru că un altul, din Grădiș
tea, județul Giurgiu, conducea ma
șina în stare avansată de oboseală.
După ce a lucrat toată ziua. în gră
dină, el a pornit la drum împreună
cu unchiul său, la volanul mașinii
acestuia, încărcată ochi cu zarza
vaturi. Către miezul nopții, la ie
șirea din Capitală, a fost oprit de
agentul de circulație. Acesta, văzindu-1 obosit, i-a recomandat să se
odihnească pină a doua zi. Cel de la
volan nu a dat ascultare sfatului
?rimit și a pornit din nou la drum.
n apropiere de Brăila. Ia revărsatul
zorilor, a ațipit la volan și a rămas
în viață doar printr-o întîmplare,
dar însoțitorul său n-a mai putut fi
salvat. Un accident ca multe altele
produs din cauza oboselii. Statisticile
arată că oboseala constituie un mare
pericol pentru cel de la volan și pen
tru ceilalți participanți la trafic. La
ora producerii unui accident cu un
autoturism de teren, care plecase din
județul Călărași la Brașov,
soția
celui de la volan dormea. L-a apu
cat și pe el somnul. Cercetările spe
cialiștilor relevă influența covîrșitoare a mediului ambiant asupra
comportamentului uman. Adeseori,
stării de oboseală i se adaugă difi
cultățile ce decurg din condițiile meteorutiere specifice și de limitele
psiho-fiziologice ale fiecăruia. Șofe
rul aflat într-o asemenea stare nu
mai este capabil de reacții motorii
corespunzătoare, de atenție și echi
libru emoțional stabil. Este, deci,
lesne de ințeles de ce se impune ca
toți conducătorii auto să se gîndească bine inainte de ă porni la drum,
adică înainte de a-și asuma uriașa
responsabilitate a Vieții lor și a vieții
celor din jur.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Succese românești în competiții
internaționale
• In concursul internațional de
natație de la Varșovia, Stela Pura a
terminat pentru a patra oară victo
rioasă, de data aceasta clasîndu-se
pe locul I în proba de 800 m liber,
cu timpul de 8'42”34/100. Victorii ro
mânești, de asemenea, în proba de
200 m spate femei — Andreea Sigiarto, cu timpul de 2’20”13/100, și
proba de 50 m liber bărbați — lonuț
Mușat, cu timpul de 23”93/100.
• Proba de schif 4 plus 1 din
cadrul Regatei internaționale de
canotaj academic de la Rudnice
(Cehoslovacia) a fost ciștigată de
echipajul masculin al României (in
6'14”23/100), urmat de Elveția (6’14”
37/100), Italia (6T8”88/100). In con
cursul feminin, proba de schif 4
plus 1 a revenit echipajului R.D.
Germane (7’04”66/100), formația Româ
niei ocupind locul III cu 7’14”78/100.
La schif 4 fără cîrmaci, victoria a
fost obținută de echipajul Cehoslova-

ciei (7’00”83/100), urmat de Româ
nia (7’06”65/100).

• Proba feminină de 3 000 m din
cadrul Concursului internațional de
atletism de la Villeneuve d’Ascq
(Franța) a fost ciștigată de Iulia
Beșliu, cu timpul de 8’48”48/100, ur
mată de Nicole Pierre Durros (Fran
ța) — 8’53”38/100, Annette Sergent
(Franța) -* 8’55”49/100, Xiuting Wang
(R.P. Chineză) — 8’57”09/100 și Rosa
rio Murcia (Spania) — 8’59”04/100. In
cursa de 800 m, Mitica JunghiatuConstantin s-a clasat pe locul doi,
cu 1’58”36/100, fiind precedată de
cubaneza Ana Quirot — l’56”36/100.
Tot pe locul secund s-a situat și
Marieta Ucu — 6,72 m la săritura în
lungime, probă in care victoria a
revenit Carolei Lewis (S.U.A.), cu
6.77 m. In proba masculină de să
ritură în înălțime, ciștigată de re
cordmanul mondial Patrick Sjoberg
(Suedia) — 2,33 m, Sorin Matei a
ocupat locul trei, cu 2,30 m.

★
ȘAH. După 10 runde, în Turneul
pentru Cupa mondială de șah, de la
Belfort (Franța), in clasament con
duce Kasparov (U.R.S.S.) cu 7,5
puncte, urmat de Elvest 7 puncte,
Karpov 6 puncte (1) etc. în runda a
10-a, Karpov a cîștigat la Elvest,
Kasparov l-a învins pe Andersson,
Hubner a obținut victoria in partida
cu Timman, iar partidele. IusupovHjartarson,
Nogueiras-Spasski
și
Short-Beliavski s-au încheiat remiză.
BASCHET. Partidele din ziua a
doua a Turneului internațional fe
minin de baschet de la Wuhan (R.P.
Chineză) s-au încheiat cu următoa
rele rezultate :
U.R.S.S.—Japonia
83—75 ; R.P. Chineză—România 72—
52 ;
Polonia—Selecționata
Cubei
82—80; R.P. Chineză (tineret)—Stan
ford University 70—68.
VOLEI. Finala Turneului interna
țional masculin de volei de la In
glewood (California) se va disputa

intre selecționatele U.R.S.S. și S.U.A.
In ultimele meciuri din prelimina
rii, sovieticii au Întrecut cu scorul
de 3—0 (15—10, 15—12, 15—3) for
mația Japoniei, iar americanii au
dispus cu 3—1 (15—7, 16—14, 5—15,
15—5) de echipa Franței.

MOTOCICLISM. Campionatul mon
dial de motocros la clasa 500 cmc a
programat la Hollister (S.U.A.) un
concurs, în care pe primul loc s-a
clasat belgianul Eric Geboers (,.Hon
da"), secundat de francezul Jackie
Vimond („Yamaha"). în clasamentul
general, după 7 probe, se menține
lider englezul Davin Thorpe (211
puncte), urmat de Eric Geboers (208
puncte).

ATLETISM. în ultima zi a cam
pionatelor de atletism ale R.D. Ger
mane. desfășurate la Rostock, Heike
Drechsler a stabilit cea mai bună
performanță mondială a sezonului
în proba feminină de 200 m :
21”84/100.

după Încheierea sesiunii speciale a

roma: Manifestare

ADUNĂRII GENERALE A ON U.

consacrată

„Trebuie continuate eforturile

României

in direcția înfăptuirii dezarmării"
declară secretarul generai al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres).
— Intr-o declarație difuzată la Na
țiunile Unite, secretarul general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar,
și-a exprimat regretul în legătură
cu faptul că participanții la recenta
sesiune specială a Adunării Genera
le a O.N.U. consacrată problemelor
dezarmării nu au putut ajunge la
Un consens pentru adoptarea docu
mentului final. Dezbaterile au fost
constructive, au pus în evidență o
atitudine în general constructivă
față de problemele dezarmării, s-a
înregistrat chiar o apropiere a di
feritelor poziții în problemele de

zarmării — a opinat secretarul ge
neral al O.N.U. Membrii comunității
internaționale — a relevat Javier
Perez de Cuellar — apreciază că
procesul de dezarmare multilaterală
prin intermediul O.N.U. trebuie să
fie parte integrantă a procesului de
dezarmare în ansamblu. Secretarul
general al O.N.U. a apreciat că în
domeniul dezarmării situația este
pozitivă. El și-a exprimat încrederea
că pe baza a ceea ce s-a realizat în
cadrul sesiunii speciale, țările mem
bre ale O.N.U. vor continua efortu
rile în direcția realizării dezarmării.

Acfiuni în sprijinul păcii și destinderii
PARIS 28 (Agerpres). — Comitetul
de coordonare al Uniunii mondiale
a orașelor pentru pace întrunit la
Verdun (Franța) a discutat progra
mul de activitate pentru cel de-al
doilea semestru al anului în curs.
Un eveniment important în viața acestel organizații — reunind repre
zentanți ai localităților care au avut
de suferit cel mai mult de pe urma
celor două războaie mondiale — îl
va constitui vizita. în septembrie, la
Verdun a secretarului general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, care
va conferi „Medalia Păcii" repre
zentanților a 56 de orașe ale plane
tei. După cum se știe, Verdunul, cu
noscut pentru contribuția la promo
varea Ideilor de bună vecinătate șl
cooperare, a fost proclamat „Oraș al
păcii".

KUALA LUMPUR 28 (Agerpres).
— Asigurarea păcii și securității în
Asia de Sud-Est constituie țelul po
litic principal al Asociației Națiuni
lor din Asia de Sud-Est (A.S.E.A.N.),
a declarat ministrul indonezian al
informațiilor, Harmoko. la încheierea
vizitei sale în Malayezia. El a subli
niat că A.S.E.A.N. își va mobiliza
toate forțele pentru a transforma
regiunea într-o zonă a păcii, liberă
de arme nucleare, informează agen
ția T.A.S.S.

BONN 28 (Agerpres). — In cadrul
lucrărilor celui de-al Xl-lea Con
gres al Sindicatului muncitorilor din
transporturi și serviciile publice din
R.F.G.. desfășurat la Hamburg, cel
700 de delegați au adoptat o rezolu
ție în care se pronunță în favoarea
destinderii Internaționale și infăptuiril dezarmării. In primul rînd a
dezarmării nucleare. Guvernul vestgerman este chemat tn document să
sprijine propunerile privind crearea

TOKIO 28 (Agerpres). — In loca
litatea Yamato a avut loc un miting
împotriva prezenței militare ameri
cane în Japonia. La reuniune au
participat mii de reprezentant! ai
diferitelor organizații democratice
din oraș. Vorbitorii au adresat opi
niei publice nipone apelul de a-șl
intensifica eforturile în lupta pentru
pace și dezarmare. S-a cerut sista
rea aplicațiilor aeriene americane
care se desfășoară în imediata apro
piere a unor zone dens locuite.

de zone libere de arme nucleare, bio
logice și chimice.
Pe plan intern, participanții la
congres au cerut guvernului federal
să adopte măsuri concrete de com
batere a șomajului, flagel care afec
tează peste 2,2 milioane de persoane.

Datoria externă frînează grav progresul
țărilor în curs de dezvoltare
NAIROBI 28 (Agerpres). — Direc
torul pentru Africa de est al Băncii
Mondiale, Gallisto Madavo. a res
pins ideea convocării unei conferin
țe internaționale asupra datoriei ex
terne a continentului, pe motiv că o
asemenea inițiativă ar fi nerealistă.
Aflat la Nairobi, el a spus că Banca
Mondială este dispusă să participe
la eforturile țărilor continentului de
a-și soluționa problemele economi
ce. dar nu a indicat că s-ar avea în
vedere — așa cum au cerut numeroși
șefi de stat africani — vreo modifi
care a rețetelor rigide avansate de
Instituțiile de credit.
Datoria externă totală a Africii
depășește 200 miliarde dolari. Nu
meroase țări sînt amenințate cu o
catastrofă economică, ele fiind ne
voite să aloce jumătate și chiar 80
la sută din încasările lor valutare
pentru restituirea dobînzilor și a ra
telor scadente ale datoriei externe.

ALGER 28 (Agerpres). — La Alger

se desfășoară lucrările unui simpo
zion internațional privind proble
ma datoriei externe a țărilor în curs
de dezvoltare.
Participanții. 150 de experți din
diferite țări, examinează căile de
contracarare a efectelor datoriei ex
terne uriașe ce apasă pe umerii ță
rilor în curs de dezvoltare și moda
litățile de sprijinire a eforturilor
statelor „lumii a treia", potrivit rea
lităților concrete și căilor proprii da
dezvoltare ale acestora.

CIUDAD DE MEXICO 28 (Ager
pres). — Mexicul va plăti în acest an
14,683 miliarde de dolari în coptul
serviciului la datoria sa externă, care
se ridică la aproape 104 miliarde de
dolari — a anunțat un purtător de
cuvînt al Ministerului mexican al
Finanțelor, citat de agenția E.F.E.
Se menționează că din 1983 și pînă
în prezent Mexicul a plătit 79,645
miliarde de dolari în contul servi
ciului la datoria externă.

ROMA 28 (Agerpres). — La Aca
demia Română din Roma a avut
loc o manifestare in cadrul căreia
vorbitorii — președintele Academiei
internaționale de propagandă cultu
rală, Francesco Gligora, președintele
Centrului
cultural
„Caravaggio",
Giuseppe Massimini, si ziaristul Au
gusto Giordano — s-au referit la
aspecte din lupta poporului român
pentru unitate si independentă na
țională, la realizările obținute de
poporul român in construcția socia
listă.
Au fost evidențiate rolul și contri
buția hotăritoare ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii
Socialiste
România,
in
elaborarea si înfăptuirea politicii
interne si externe a statului nostru.
In cadrul manifestării a fost, de
asemenea, organizată o expoziție de
pictură si sculptură.
Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și Mi
nisterului Bunurilor Culturale, oa
meni de artă și cultură, profesori,
istorici, un numeros public.

Pentru un climat
durabil de pace în
America Centrală
CIUDAD DE MEXICO 28 (Ager
pres), — Miniștrii de externe din
Grupul de la Contadora și Grupul
de sprijin au avut, la Ciudad de
Mexico, o reuniune de o zi consa
crată în mod special situației din
America Centrală. Desfășurată după
încheierea întrunirii de la Oaxaca,
reuniunea miniștrilor de externe din
Columbia. Mexic, Panama. Venezue
la (Grupul de la Contadora) și din
Argentina. Brazilia. Peru și Uruguay
(Grupul de sprijin) a pus în eviden
ță necesitatea reluării dialogului
centroamerican consacrat instaurării
unui climat real și durabil de pace
în regiune. Participanții s-au pro
nunțat pentru suspendarea oricărui
ajutor destinat forțelor „contras" și
pentru respingerea utilizării terito
riilor naționale centroamericane în
scopul unor acțiuni împotriva altor
state.
S-a subliniat cu fermitate necesi
tatea eliminării forței și intervenții
lor militare pentru soluționarea
controverselor regionale.

Obstrucții
ale grupărilor „contras46

nicaragua:

MANAGUA 28 (Agerpres). — In
capitala nicaraguană s-a anunțat că,
la propunerea guvernului de reluare
a dialogului dintre autoritățile gu
vernamentale sandiniste și forțele
„contras" privind semnarea unui acord de încetare definitivă a focului
și de realizare a reconcilierii națio
nale în Nicaragua, elementele mer
cenare au răspuns punînd noi con
diții, menite să blocheze acest dialog
— transmite agenția Prensa Latina.
Solicitînd organizarea unor noi ne
gocieri intr-o altă țară centroamericană, forțele „contras" încearcă să
creeze impresia că ar fi în favoarea
unui dialog cu guvernul sandinist,
dar în fond ele periclitează procesul
de pace început, anul trecut, în Ni
caragua.

(jW ACTUALITATEA ~P0țmcȚ)-------

Cursa înarmărilor și costisitoarele
„erori de calcul"
„Cel mai costisitor bombardier
construit vreodată", avionul „invizi
bil" (stealth) „B-2“, preconizat a in
tra în dotarea forțelor aeriene ale
S.U.A., continuă să rezerve surprize
contribuabililor americani. Nu de
mult, cotidianul „WASHINGTON
POST", referindu-se la informații
furnizate de o sursă a Pentagonului,
aprecia la 450 milioane dolari costul
fiecăruia din cele 132 de avioane de
acest tip care urmează să fie con
struite, potrivit programului exis
tent, sumă superioară cu 20 la sută
evaluărilor inițiale. Pentru a avea
un termen de comparație, trebuie
spus că bombardierul american cel
mai scump produs pînă în prezent,
„B—1", costă „doar" 278 milioane
dolari bucata...
O asemenea amețitoare diferență
de preț se datorează faptului că. în
virtutea particularităților sale, noul
avion este destinat a fi o piesă de
bază în ansamblul arsenalului stra
tegic al S.U.A. Avind o "Vază de ac
țiune intercontinentală (circa 12 000
kilometri) și capabil să transporte o
cantitate de bombe și rachete de
croazieră (cu încărcătură fie con
vențională, fie nucleară) insumînd
nu mai puțin de 34 de tone, avionul
este astfel proiectat incit prin forma
sa (o versiune nouă a aripii delta)
și prin materialele utilizate, care
na reflectă, ci absorb undele electroar.agnetice, să nu poată fi detectat
de instalațiile radar ale inamicu
lui ; cabina de pilotaj este și
ea de o concepție cu totul nouă,
tradiționalele instrumente de bord
fiind înlocuite cu ecranul unui ordi
nator pe care apar toate informațiile
necesare. Evident, construirea unui
asemenea proiect supersofisticat —
inițiat cu 10 ani în urmă — ridică
probleme din cele mai complexe, și
așa se și explică costul său total
apreciabil sporit față de primele
estimări, de la 50,6 miliarde de
dolari la 59,5 miliarde de dolari, fără
a se mai pune la socoteală sumele
necesare pregătirii personalului de
zbor, reprezentind 6 milioane dolari
de fiecare pilot.
Dar lata că realitatea o la mereu
înaintea estimărilor, pentru că doar
la o lună și ceva după ce
„WASHINGTON POST" dădea la
iveală aceste date, o sursă a Con
gresului american, refăcînd calcu
lele, indica faptul că fiecare din cele
132 avioane „B-2" va costa nu 450,
ci 520 milioane dolari, iar costul
total al proiectului va atinge 68.8 mi
liarde de dolari, deci un nou spor

de circa 16 la sută ! Primul zbor de
probă al avionului „invizibil" urmea
ză a fi efectuat in toamna acestui
an, iar intrarea in stadiul operațional
este prevăzută pentru începutul
anilor ’90. Ce „suplimentări" ar mai
putea interveni pină atunci, se în
treabă pe bună dreptate contribua
bilii americani, care, numai pe anul
în curs, au de suportat povara unui
buget militar de circa 300 miliarde
dolari ?
întrebare cu atît mai Justificată
cu cit amintitul „B-l", avionul cel
mai scump fabricat pină acum, abia
devenit operațional, este ca și depă
șit, căzînd „victimă" uzurii morale.
Mai intervine și un alt aspect : în
prezent se desfășoară, după cum se
știe, negocieri pentru reducerea cu
50 la sută a arsenalelor nucleare
strategice ale celor două mari puteri.
Or, avioanele intercontinentale cu
arme nucleare la bord fac nemijlocit
parte din această categorie, alcătuind,
împreună cu rachetele balistice in
tercontinentale și cu submarinele
prevăzute cu armament nuclear,
așa-zisa „triadă nucleară strategică".
Atunci la ce bun să se mai con
struiască mijloace de luptă al căror
cost se află intr-o continuă escaladă,
dacă, pînă la urmă, un număr apre
ciabil vor trebui scoase din uz ?!
Oare să nu se fi tras nici un invățămint de pe urma precedentului pe
care îl reprezintă acordul pentru eli
minarea rachetelor cu rază medie și
mai scurtă de acțiune ? Revista bri
tanică
de
specialitate „JANE’S
DEFENCE WEEKLY" informa că de
pe urma acestui acord forțele armate
americane vor face o economie de
1,7 miliarde dolari, cit ar fi repre
zentat costul operațiilor de întreți
nere a rachetelor „Pershing-2“ și de
croazieră instalate pînă acum în
Europa occidentală. Desigur, econo
mia ar fi fost și mai apreciabilă
dacă rachetele în cauză, care acum
trebuie să fie distruse, nu ar fi fost
deloc construite...
Același raționament este valabil șl
pentru proiectul recent anunțat de
construire a unui număr de 50 ra
chete mobile „MX", ce pot fi prevă
zute fiecare cu cite 10 focoase nu
cleare și care se vor deplasa în per
manență pe șine de cale ferată pen
tru a se sustrage unor posibile
contraloviturl. în eventualitatea unui
conflict. Costul lor este apreciat la
330 milioane dolari, dar nu este deloc
sigur dacă pe parcurs nu vor inter
veni și tn cazul lor corectări — in
sus ! — ale calculelor inițiale. Nu re

prezintă fabricarea noilor rachete o
cheltuială inutilă, de vreme ce și
asemenea rachete formează obiectul
negocierilor amintite și deci o dată
cu finalizarea acestora vor trebui, în
mod inevitabil, reduse (distruse) în
proporție de 50 la sută ?
întrebare cu atît mai valabilă în
cazul proiectului „războiul stelelor" :
aci „erorile" de calcul apar și mai
flagrante : de la 70 miliarde dolari
la început, costul estimativ doar ăl
primei faze a acestui proiect s-a
ridicat la 100 miliarde și apoi la 150
miliarde de dolari. Dar chiar zilele
trecute, un studiu al Senatului ame
rican aprecia proiectul ca „irealizabil
din punct de vedere militar și ruină
tor din punct de vedere financiar".
Și atunci ?
Desigur, dacă pacea nu are nimic
de cîștigat de pe urma unor aseme
nea proiecte, iar contribuabililor din
țara respectivă li se cer noi sacri
ficii, in schimb complexul militar-industrial, a cărui influență crescîndă
era semnalată cu îngrijorare, incă
cu trei decenii în urmă, de fostul pre
ședinte Eisenhower, nu are de ce să se
plîngă. Firme ca „Northrop" (căreia
i s-a încredințat proiectul avionului
„invizibil") ori „Westinghouse" și
„Rockwell International" (proiectul
MX) au obținut și obțin profituri
fabuloase de pe urma comenzilor
adjudecate și a inevitabilelor „erori
de calcul". Mai mult, prin sumele
imense puse în joc, tranzacțiile de
armament sînt adesea și o sursă de
afaceri ilegale. Pe zi ce trece, capătă
proporții, aidoma unui bulgăr de
zăpadă ce se rostogolește la vale,
scandalul privind implicarea în ase
menea afaceri a unor oficialități ale
Pentagonului, a unor consultanți mi
litari și a unor cunoscute companii
constructoare de armament. In mo
mentul de față sînt examinate, sub
bănuiala că au fost încheiate în con
diții oneroase, contracte militare in
valoare de peste 100 de miliarde de
dolari. Au și fost demiși mai mul ți
înalți funcționari ai Ministerului
Apărării al S.U.A., care au favorizat
acordarea de comenzi anumitor fir
me. contra unor avantaje materiale,
și se studiază posibilitatea rezilierii
contractelor ori sistarea acordării d
comenzi firmelor în cauză. între
care marea companie „McDonnel
Douglas".
...O explicație in plus pentru costi
sitoarele „erori" de calcul și un m itiv suplimentar pentru a se pune
capăt spiralei deopotrivă inutile și
primejdioase a cheltuielilor militare

Romulus CAPLESCU

Lucrările Conferinței unionale a P.C.U.S.
MOSCOVA 28 (Agerpres). —
S. Morcovescu transmite : In marea
Sală a congreselor de la Kremlin,
marți au început lucrările celei de-a
XlX-a Conferințe unionale a P.C.U.S.
Lucrările au fost deschise de M. S.
Gorbaciov. secretar general al C.C.
al P.C.U.S. Pe ordinea de zi a con
ferinței se află înscrise următoarele
puncte : 1. Cu privire la realizarea
hotărîrilor celui de-al XXVII-lea
Congres al P.C.U.S., principalele re-

zultate obținute în prima jumătate
a celui de-al 12-lea cincinal și sar
cinile organizațiilor de partid în adîncirea procesului de restructurare.
2. Cu privire la măsurile pentru de
mocratizarea continuă a vieții parti
dului și societății.
M. Gorbaciov a prezentat rapor
tul la primul punct al ordinii de zi.
In aceeași zi au inceput dezbaterile
pe marginea raportului.
Lucrările conferinței continuă.

ZIUA NAȚIONALĂ H REPUBLICE SEYCHELLES
Domnului FRANCE ALBERT RENE
Președintele Republicii Seychelles
VICTORIA—MAHE

Cu prilejul celei de-a XH-a aniversări a proclamării Independenței îmi
este plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire dumneavoastră personal, de progres și prosperitate poporului
prieten al Republicii Seychelles.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

ORIENTUL MIJLOCIU
• O declarație a președintelui Algeriei • Convorbiri americanoisraeliene
ALGER 28 (Agerpres). — Intr-un
interviu acordat revistei „Al Hawadeth", președintele Algeriei, Chadll
Bendjedid, și-a exprimat satisfacția
față de consensul realizat în cadrul
întilnirii arabe extraordinare la ni
vel înalt de la Alger cu privire la
organizarea unei conferințe interna
ționale de pace sub auspiciile O.N.U.,
pe baza legalității internaționale șl
a rezoluțiilor O.N.U. — transmite agenția APS.

WASHINGTON 28 (Agerpres). —
Aflat în vizită la Washington, mi
nistrul israelian al apărării, Yitzhak
Rabin, a fost primit de vicepreședin
tele S.U.A., George Bush, și a avut
convorbiri cu George Shultz, secre
tarul de stat, și cu ministrul ameri
can al apărării. Frank Carlucci.
După convorbiri, Rabin — referin

du-se Ia revolta palestinienilor din
teritoriile ocupate — a declarat că
soluționarea situației reclamă nego
cieri, dar a refuzat să precizeze cine
ar trebui să ia parte la tratative. La
rîndul său, Carlucci a arătat că una
din principalele teme ale discuțiilor
b fost întărirea „alianței strategice"
dintre S.U.A. și Israel.

TEL AVIV 28 (Agerpres). — Primul-ministru al Israelului, Yitzhak
Shamir, a conferit cu Michael Armacost, subsecretar de stat al S.U.A.,
aflat în Israel. Intîlnirea a avut loc
în cadrul contactelor dintre cele
două țări In direcția intensificării
relațiilor dintre ele. Trimisul ameri
can a fost, de asemenea, primit de
ministrul israelian al afacerilor ex
terne, Shimon Peres.

AGENȚIILE DE PRESA

e scurt

CONVORBIRI. In cadrul con
vorbirilor dintre Milos Jakes, se
cretar general al C.C. al Partidu
lui Comunist Cehoslovac, și cance
larul federal al Austriei, Franz
Vranitzky, aflat într-o vizită ofi
cială în Cehoslovacia, au fost abordate probleme ale vieții inter
naționale, precum și stadiul ac
tual și perspectivele de dezvoltare
ale relațiilor cehoslovaco-austriece.
Cancelarul federal austriac a fost
primit, de asemenea, de președin
tele R.SiC., Gustav Husak, și a
avut convorbiri cu președintele
guvernului cehoslovac, Lubomlr
Strougal.

VIZITA ÎN S.U.A. La Washing
ton au avut loc convorbiri între
președintele S.U.A., Ronald Rea
gan, și președintele Turciei, Kenan
Evren, aflat in vizită oficială în
Statele Unite. O atenție deosebită
a fost acordată raporturilor bilate
rale, îndeosebi pe plan economic și
comercial, fiind abordate și o se
rie de aspecte ale actualității po
litice internaționale, situația din
Orientul Mijlociu și conflictul din
tre Iran și Irak.

PREȘEDINTELE COMISIEI
C.E.E., Jacques Delors, și-a mani
festat scepticismul în legătură cu
iminența constituirii unei bănci și
a unei monede comune ale țărilor

Reuniunea la nivel înalt
a statelor membre
ale Pieței comune

C.E.E. El a recunoscut, de aseme
nea, că există încă numeroase di
ficultăți in calea creării pieței in
terne comune vest-europene, pînă
în anul 1992, așa cum se preconi
zează.
IN CAPITALA GABONEZA se
va deschide, la 5 iulie, reuniunea
miniștrilor de externe din Ciad,
Marea Jamahirie Arabă Libiană
Populară Socialistă și Gabon. Ca
urmare a hotărîrilor și recoman
dărilor ultimei reuniuni la nivel
înalt a O.U.A., participanții vor
dezbate modalitățile de soluționare
a problemelor dintre Ciad și Jamahiria Libiană, precum și alte
aspecte ale situației de pe conti
nentul african.
SESIUNE. La sediul din New
York al Națiunilor Unite au în
ceput lucrările sesiunii Comitetu
lui O.N.U. pentru informații. In
centrul dezbaterilor se află proble
mele legate de contribuția Națiu
nilor Unite la instaurarea unei noi
ordini internaționale în domeniul
informațiilor, chemată să joace un
rol activ în apărarea și consolida
rea păcii și înțelegerii Internațio
nale, .
ÎN CAPITALA IORDANIEI ur
mează să aibă loc, la 6 iulie, o
reuniune a Consiliului unității eco

Poporul Republicii
Seychelles sărbătoreș
te astăzi împlinirea a
doisprezece ani de la
proclamarea indepen
denței naționale.
Situat în Oceanul
Indian,
arhipelagul
Seychelles are o su
prafață de 277,1 kmp și
o populație de 62 000
de locuitori, din care
jumătate trăiesc pe
insula Mahe, ocupîndu-se cu cultura tres
tiei de zahăr, ceaiului,
vaniliei și altor produ
se tropicale, precum și
cu pescuitul. Principa
la sursă de venituri o
constituie însă tu

rismul,
frumusețile
naturale
ale
țării
atrăgînd anual un
număr mare de vizita
tori din diferite colțuri
ale lumii.
In timpul scurt care
a trecut de la procla
marea independenței
țării, autoritățile cen
trale au luat o serie
de măsuri pentru ex
tinderea culturilor agricole, diversificarea
economiei naționale și
făurirea unei industrii
proprii. Planul națio
nal pe perioada 1985—
1989 prevede realiza
rea unui număr de
proiecte. Inclusiv re

nomice arabe, în cadrul căreia va
fi analizată, cu precădere, situația
economică din teritoriile arabe
ocupate. Miniștrii economiei și fi
nanțelor, sau reprezentanți ai aces
tora din țările membre, vor dis
cuta, de asemenea, probleme pri
vind căile de extindere și conso
lidare a cooperării comerciale interarabe. Intîlnirea va fi preceda
tă de o sesiune pregătitoare a Con
siliului Economic și Social al Ligii
Arabe, ce va avea loc la 5 Iulie.
REPRESIUNI POLIȚIENEȘTI ÎN
COREEA DE SUD. In pofida re
presiunilor polițienești, organizați
ile de opoziție au decis să organi
zeze miercuri un marș spre lo
cuința fostului dictator Chun Du
Hwan, pentru a exprima cererea
lor fermă de a se trece imediat
la anchetarea cazurilor de corup
ție în care este implicat fostul șef
al regimului sud-coreean.

INCENDII DE PĂDURE. Seceta
prelungită care a afectat în ulti
mele luni vaste regiuni din Sta
tele Unite a provocat izbucnirea
unui număr de incendii de pădure.
Suprafețe împădurite,
insumînd
23 000 de ha din statele Montana și
Nevada, au fost mistuite de incen
dii. Declanșate în cursul unor pu
ternice furtuni, incendiile amenin
ță să se extindă și în statele în
vecinate. In apropierea poligonului
nuclear din Nevada, o suprafață de
pădure de aproape 3 000 ha a fost
cuprinsă de flăcări.
ÎN R.S.A., alțl șase africani au
căzut victimă actelor de violență
declanșate de organizația teroristă
„Inkatha" pe care regimul minori
tar de la Pretoria o folosește pen

construcția centrului
orașului Victoria —
capitala țării — elec
trificarea insulelor La
Dique,
amenajarea
unui nou port.
In spiritul politicii
sale de prietenie și
solidaritate cu statele
care au pășit pe calea
dezvoltării
indepen
dente, România a sta
bilit relații diploma
tice
cu
Republica
Seychelles șl acționea
ză pentru extinderea
legăturilor de colabo
rare,
corespunzător
intereselor reciproce,
ale cauzei păcii și
colaborării Internațio
nale.

tru reprimarea oricăror acțiuni ale
populației majoritare africane îm
potriva apartheidului și a practici
lor rasiste. In orașul Pietermaritz
burg, membrii grupării au deschis
foc asupra unei mulțimi de afri
cani, dintre care unul a fost ucis,
iar alți cinci grav răniți. Atacu
rile organizației sînt îndreptate în
special împotriva Frontului Demo
cratic Unit — cea mai mare orga
nizație de luptă împotriva rasis
mului și sistemului de apartheid
din Africa de Sud.

INUNDAȚII. Ploile Intense din
ultimele zile au provocat noi inun
dații în mai multe zone din Ban
gladesh. Și-au pierdut viața 16
persoane, iar alte 50 000 au avut de
suferit din cauza distrugerii locuin
țelor, a rețelelor de comunicații și
a compromiterii recoltelor pe în
tinse suprafețe.

ASASINAT. Marți dimineață, în
urma exploziei unei bombe, a fost
asasinat atașatul militar naval al
Ambasadei S.U.A. din Grecia. După
cum anunță T.A.S.S., referindu-se
Ia o informație difuzată de agenția
A.N.A., purtătorul oficial de cuvint
al Pentagonului a precizat că ata
șatul se afla lingă automobilul său
cind s-a produs o puternică ex
plozie.

ACCIDENT. În gara Lyon din
Paris s-a produs un grav accident
feroviar. Un tren de pasageri a
intrat în coliziune printr-o mare
viteză, cu un altul, care staționa.
Potrivit unui bilanț al accidentu
lui, citat de agenția EFE, 55 de
persoane și-au pierdut viața, Iar
31 au fost rănite, dintre care 15
se află în stare gravă.

— DIN ACTUALTTATEA ECONOMICĂ —
Africa intre moștenirea coloniali și practicile
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BONN 28 (Agerpres). — La Hanovra s-au încheiat lucrările reuniu
nii la nivel înalt a statelor membre
ale Pieței comune. Consiliul C.E.E.
a hotărit ca la viitoarea întîlnire la
nivel înalt, de la Madrid, să fie
examinate din nou modalitățile de
realizare a unității monetare vesteuropene. problemă care In prezent
este controversată.
„Cel 12“ au analizat, totodată, evoluția relațiilor Est-Vest și o serie
de aspecte ale actualității interna
ționale.

In pregătirea
întrunirii Consiliului
Latino-American
CARACAS 28 (Agerpres). — La
Caracas au început lucrările reuniu
nii pregătitoare a celei de-a 14-a în
truniri a Consiliului Latino-Ameri
can — organul suprem al Sistemului
Economic Latino-American (S.E.L.A.)
— la care participă delegați din cele
26 de țări membre — informează agenția Prensa Latina.
Inaugurînd dezbaterile, secretarul
executiv permanent al S.E.L.A., Car
los Perez del Castillo, a făcut o ana
liză a situației la nivel mondial și a
repercusiunilor contextului econo
mic internațional asupra regiunii, aprecilnd că statele Americii Latine
trebuie să întărească unitatea de ac
țiune și să-și mobilizeze propriile re
surse pentru a putea înfrunta cea
mai gravă criză cu care 6e confrun
tă.

Invazia de lăcuste
agravează situația
alimentară în Africa
ROMA 28 (Agerpres). — Asupra
Africii de nord s-a abătut cea mai
mare invazie de lăcuste din ultimii
30 de ani, care nu poate fi oprită
intr-un viitor apropiat, a declarat
Lucas Beider, directorul Centrului de
urgență al F.A.O. pentru combaterea
invaziei de lăcuste din Africa. Deși
aproape cinci milioane de hectare de
terenuri au fost prelucrate cu sub
stanțe chimicale, valur.le de lăcuste
nu pot fi controlate, a spus el. Ac-im insectele au atins Arabia Saudită. iar peste cîteva luni ar put' a
ajunge în India și Pakistan, conco
mitent cu pătrunderea iar spre cen
trul continentului afritan.
Invazia de lăcuste a tăcut și mai
dificilă situația aliment vă a unor
țări alricane, a spus Beider. Recolta
regiunilor fertile ale Tunisiei și Ma
rocului. ca și a unor oaze ale Mauritaniei a fost distrusă în proporție
de aproape 40 la sută. Se apreciază
că intr-un viitor apropiat lăcustele
vor pustii pînă la două milioane hec
tare de pășuni.

exploatării neocolonialiste
Africa se confruntă de la o vre
me cu dificultăți tot mai mari —
de ordin economic, financiar, eco
logic etc. Niciodată un continent
n-a fost nevoit să înfrunte efectele
atîtor fenomene negative conjuga
te. Atîta vreme cit nu se va ataca
rădăcina răului, cit nu vor avea
loc transformări In însăși structura
economiei lor, țările africane nu
vor reuși să iasă din „ciclul crize
lor de urgență repetate". Dimpo
trivă. tn absența unor intervenții
hotărîte, ar putea avea loc „o ca
tastrofă fără precedent tn istorie".
Iată cîteva concluzii desprinse în
cursul unor recente reuniuni inter
naționale,
inclusiv Conferința la
nivel înalt a O.U.A.,
consacrate
situației de pe continentul african
— „copilul grav bolnav al comuni
tății mondiale", după expresia lui
Adebayo Adedeji, secretarul exe
cutiv al Comisiei Economice a
O.N.U. pentru Africa.
Desigur, dificultățile pe care le
traversează statele africane nu fac
decît să pună în evidență gradul
ridicat de vulnerabilitate al econo
miilor lor.
Datorită îndelungatei
exploatări
coloniale. Africa este
regiunea care deține tristul record
de a avea nivelul de dezvoltare
cel mai scăzut. Deși concentrează
11,3 la sută din populația globului,
statele africane (fără R.S.A.) con
tribuie cu numai 2,9 la sută la
producția agricolă mondială și cu
doar 1,1 la sută la cea industrială.
O situație neobișnuit de grea s-a
creat pe continent in anii ’80, cind
deformările structurale suferite de
economiile statelor africane in pe
rioada colonială au fost serios
agravate de practicile exploatării
neocolonialiste. Astfel, escaladarea
măsurilor protecționiste, pe fondul
slăbirii
ritmurilor de creștere a
economiei mondiale, a dus la o se
veră reducere a prețurilor mate
riilor prime — principala sursă de
venituri a țărilor în curs de dez
voltare. în general, și a statelor
africane. în special. Intr-un singur
an (1986). țările africane au pier
dut din această cauză 19 miliarde
de dolari, sumă ce echivalează cu
circa 10 la sută din produsul lor
intern brut !
Cu toate că tn 1987 prețul unor
materii prime exportate de statele
africane a crescut, indicele general
al prețurilor nu s-a ridicat cu mult
peste jumătate (57 la sută) față de
nivelul înregistrat in 1980. In ace
lași timp ca
urmare a politicii
spoliatoare de prețuri promovate
le ma-ile monopoluri
produsele
manufacturate importate de țările
africane s-au scumpit apreciabil.
In unele cazuri cu peste 20 la sută.

Calcule ale O.N.U. arată că. din
pricina „foarfecelor prețurilor", cele
45 de state africane de la sud de
Sahara au pierdut. între 1985—1987,
cu 2,9 miliarde de dolari pe an
mai mult decît între 1979—1981.
Scăderea veniturilor din expor
turi a constrîns statele africane să
apeleze la noi credite — atît pen
tru a-și satisface nevoile minima
de importuri, cît și pentru a efec
tua plățile scadente la datoriile
deja contractate. Dar practicarea,
de la o vreme, de către băncile
din lumea capitalistă a unor dobînzl
excesiv de ridicate, de-a
dreptul cămătărești, a dus la creș
terea vertiginoasă a datoriilor ex
terne, care au atins proporții nebă
nuite (peste 200 miliarde de dolari)
și au plasat țările africane în fața
unor uriașe dificultăți. Potrivit
acelorași calcule ale O.N.U., din
cauza scumpirii creditului interna
țional, plățile anuale în contul do
bînzilor efectuate de statele subsahariene au fost. între 1985—1987, cu
2,1 miliarde de dolari mai mari
decît cele din 1979—1981.
Cu alte cuvinte, numai prin me
canismul prețurilor și al dobinzilor bancare monopolurile au stors,
in fiecare din ultimii trei ani. din
țările de la sud de Sahara cu 5
miliarde de dolari mai mult decit
între 1979—1981. Este vorba de
pierderi uriașe, cu consecințe economico-sociale dintre cele mai
grave pentru țările africane — țări
cu venituri medii pe locuitor foar
te scăzute. în unele cazuri chiar
sub 100 de dolari 1 La reuniunile
amintite s-a arătat, de exemplu,
că pe ansamblul statelor africane
producția pe locuitor s-a redus in
1987 pentru al șaptelea an conse
cutiv. Pentru unele din ele. decli
nul producției a fost atît de pu
ternic, incit venitul pe locuitor a
scăzut la niveluri de acum 20—25
de ani. Drept urmare, unu din doi
africani trăiește in condiții de
sărăcie absolută. Iar doi din trei
suferă acut de foame !
In aceste condiții, producția nu
este o soluție în sine. La ce ar
folosi creșterea producției de ali
mente celor care nu au bani să le
cumpere ? Nici acțiunile de urgen
tă, cum sînt ajutoarele externe,
nu pot duce la o rezolvare de fond
a problemei alimentare.
Evoluțiile de pînă acum, atît din
Africa, cit și din alte zone vitre
gite ale planetei, au dovedit cu
prisosință că bătălia împotriva foa
metei nu trebuie concepută în ter
meni simpliști, redusă la o luptă
pentru stăvilirea creșterii demo
grafice sau la acoperirea unor de
ficite pricinuite de secetă, ci ca

o luptă împotriva subdezvoltării,
rezultat al monoculturii și monoproducției. Relațiile coloniale au dus
la mutilarea economiilor aservite,
prin impunerea unei orientări uni
laterale spre producția de materii
prime ieftine pentru industria
metropolelor, care furnizau. în
schimb, produse prelucrate scum
pe. Iar practicile neocolonialiste
urmăresc să perpetueze aceste
structuri, care favorizează îmbogă
țirea unor state pe calea sărăcirii
altor state.
De aceea, Ia recentele reuniuni
internaționale s-a relevat că pro
blemele țărilor africane, ca de alt
fel ale tuturor statelor în curs de
dezvoltare. trebuie examinate în
contextul mai larg al restructu
rării pe baze noi, democratice și
echitabile, a economiei mondiale
și a relațiilor economice dintre
state. în acest sens, măsurile în
scrise în Programul prioritar pen
tru redresarea economică a Africii,
adoptat la Conferința la nivel înalt
a O.U.A. din 1985. au în-lvedere.
înainte de toate, diversificarea pro
ducției țărilor africane in scopul
slăbirii dependenței lor de materii
le prime și creării unor surse mai
sigure de venituri, capabile să le
asigure o dezvoltare economică
stabilă.
Reușita eforturilor angajate de
statele africane pentru relansarea
creșterii lor economice este însă
condiționată de crearea unui climat
propice pe plan internațional. Toc
mai acest fapt îl au în vedere ță
rile africane atunci cind cer sta
telor industrializate să renunțe Ia
măsurile protecționiste și la poli
tica dobinzilor inalte, astfel incit
lărgirea accesului lor la piețele de
mărfuri și capitaluri să le permită
obținerea
resurselor
financiare
necesare atît relansării dezvoltării
economice. cit și achitării dato
riilor externe.
Sint măsuri și acțiuni pentru
care România socialistă se pro
nunță consecvent, cu convingerea
că lichidarea subdezvoltării și în
făptuirea unei noi ordini econo
mice mondiale ar răspunde inte
reselor tuturor țărilor, ar contribui
la progresul Întregii umanități. In
lumina unor asemenea cerințe
esențiale ale lumii de astăzi,
tovarășul Nicolae Ceausescu a pro
pus inițierea unor tratative reale.
In cadrul O.N.U., Intre țările săra
ce și cele bogate, care trebuie să
fie exn-esia utilității reciproce a
interesului comun si a responsabi
lității fată de destinele omenirii
în ansamblu.

Gh. CERCELESCU
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