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Expresie a democrației muncitorești-revolutionare,
a preocupării statornice pentru perfectionarea activității
economico-sociale, a hotărîrii de a înfăptui exemplar
planul pe acest an și pe întregul cincinal, ieri a avut loc
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

CONSFĂTUIREA DE EUCRU PE PROBLEME ECONOMICE
DE LA C. C. Al P. C. 0.
Din inițiativa tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, la Comitetul
Central al P.C.R. a avut loc, în
zilele de 2—3 martie, o consfătui
re de lucru pe probleme econo
mice.

Au participat membri și membri
supleanți ai Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., secre
tari ai C.C. al P.C.R., cadre de
conducere din ministere și alte
instituții centrale, primii-secretari,
secretarii pentru problemele economice și de agricultură ai
comitetelor județene de partid,

directori generali ai centrale
lor industriale, ai direcțiilor
județene pentru agricultură și ai
institutelor centrale de cercetare
științifică și inginerie tehnologică,
activiști de partid și de stat, ai
organizațiilor de masă și obștești.
Vineri, sub președinția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, s-au desfășu

rat lucrările în plen ale consfă
tuirii.
La începutul ședinței au fost
prezentate
informări
privind
dezbaterile care au avut loc joi în
consiliile de coordonare a activi
tății pe ramuri.
(Continuare în pag. a Il-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,

.

*
Consfătuire
de lucru de la
Comitetul Central, la care parti
cipă activiști și cadre de bază cen
trale și județene, a analizat cum
se desfășoară activitatea pentru
realizarea planului pe acest an și
a stabilit măsurile necesare pen
tru realizarea in cele mai bune
condiții a obiectivelor dezvoltării
economico-sociale a patriei, pentru
înfăptuirea Programului partidu
lui de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de
înaintare spre comunism. (Aplauze puternice, prelungite).
Pe baza rezultatelor din primele
două luni ale anului se poate
spune că, în general, avem o serie
de realizări importante și chiar o
anumită depășire, pe ansamblu, a
planului. Cu toate acestea, sînt
însă unele sectoare — îndeosebi
metalurgia și chimia — care au
rezultate mai slabe față de cele
lalte ramuri de activitate, față de
prevederile planului. De asemenea.
deși avem o anumită depășire, pe
ansamblu, a valorii producțieimarfă, nu s-au realizat în între
gime producția de export și ex
portul, ceea ce înseamnă că s-au
încălcat prevederile planului, ale
legii de plan cu privire la folo
sirea materiilor prime și materia
lelor numai în raport cu contrac
tele existente. Aceasta reprezin
tă, de altfel, una din cerințele
esențiale, fundamentale ale autoconduceril și autogestiunii, ale
funcționării în cele mai bune con
diții a întregii activități, pe baza
legilor, a principiilor socialiste de
conducere.
In domeniul Investițiilor s-a rea
lizat, pe ansamblu, un volum im
portant de lucrări, în comparație
cu aceeași perioadă a anului tre
cut, dar nu s-au pus în producție
toate obiectivele avute în vedere,

ceea ce înseamnă că și în acest do
meniu activitatea s-a orientat spre
a face lucrări și a cheltui materia
le pentru a prezenta un volum
mare de realizări valorice, dar nu
spre punerea în producție a obiec
tivelor — una din cerințele, de
asemenea, esențiale pentru desfă
șurarea în bune condiții nu numai
a lucrărilor de investiții, dar și a
întregii activități economice și so
ciale.
La productivitatea muncii și la
indicatorii
economico-financiari,
deși avem unele realizări impor
tante, acestea nu se ridică la ni
velul prevederilor planului.
în cursul lunilor ianuarie și fe
bruarie am analizat pe larg —
practic cu toate consiliile de con
ducere ale ministerelor, cu alte ca
dre din centrale, din cercetare —
problemele eficienței economice și.
ale perfecționării întregii noastre
activități.
Nu putem să ne declarăm pe
deplin mulțumiți cu felul în care
s-a desfășurat activitatea pe pri
mele două luni, deși pe ansamblu,
repet, putem spune că avem un
început bun, ceea ce ne dă garan
ția că vom realiza în bune con
diții planul pe acest an. Pentru
începutul bun și realizările obți
nute în primele două luni aș dori,
la această consfătuire, să adresez
calde felicitări organizațiilor de
partid, consiliilor oamenilor mun
cii, tuturor oamenilor muncii, îm
preună cu urarea de a organiza
mai bine întreaga activitate, pen
tru realizarea în bune condiții a
planului pe trimestrul I și pe în
tregul an. (Aplauze puternice).
în ședințele consiliilor pe ramuri
de activitate, care au avut loc în
ziua de 2 martie, s-au dezbătut
pe larg toate problemele și îndeo
sebi măsurile privind realizarea
în cele mai bune condiții a pla
nului pe luna martie, și deci și

pe trimestrul I. Acum este ne
cesar să se treacă cu toată hotărîrea la realizarea tuturor preve
derilor planului, a producției fi
zice — așa cum sînt stabilite.
Planul nu se poate considera în
deplinit decît o dată cu realizarea
producției fizice la toate sortimen
tele ! Orice altă interpretare sau
realizarea unor producții valorice
neglijînd sortimentele și prevede
rile contractelor trebuie conside
rată ca o încălcare a legilor, a
planului, și deci nu reprezintă o
realizare a sarcinilor.
Este necesar să se înțeleagă bine,
de toate întreprinderile, de con
siliile oamenilor muncii, de toate
centralele și de toate ministerele,
că respectarea în întregime a pre
vederilor planurilor, materializate
în contracte și sortimente, este
obligatorie.
Avem prevederi bune în ce pri
vește legea contractelor — și pen
tru intern, și pentru export. Autoconducerea, autogestiunea presu
pun că nici o întreprindere nu
poate produce decît pe baza con
tractelor — atît pentru intern, cît
și pentru extern — în raport cu
sortimentele stabilite. Sînt nece
sare măsuri ferme, hotărîte de
respectare neabătută a prevederi
lor legilor și contractelor in toate
domeniile. Și în primele două luni
au apărut o serie de greutăți în
buna aprovizionare tehnico-materială — ca rezultat al nerealizării,
în cadrul acelorași centrale, cîteodată, sau în general în cadrul
industriei, a diferitelor materiale
și sortimente, îndeosebi în indus
tria orizontală. Aceasta arată că sînt
necesare măsuri hotărîte pentru a
asigura realizarea în cele mai bune
condiții a producției, îndeosebi
din industria orizontală și din
alte sectoare, pentru buna aprovi
zionare — cu tot ceea ce este ne

cesar — în vederea desfășurării
normale a producției.
Am discutat pe larg aceste pro
bleme în cursul lunii februarie și
am atras atenția că trebuie să
dezvoltăm mai puternic întreaga
industrie orizontală, pentru a avea
o rezervă și un avans care să asi
gure bupa aprovizionare și desfă
șurare a producției, dar, în ace
lași timp, trebuie să punem ordi
ne în buna desfășurare a aprovi
zionării.
Este anormal să avem stocuri
de 10—15—20 de zile la di
ferite produse care se realizează
în țară, în cadrul aceleiași cen
trale, cînd, pe plan mondial, se
realizează aprovizionarea de 3—4
ori pe zi, ceea ce asigură o cir
culație și folosire a materiilor
prime șj materialelor, dar și a
mijloacelor financiare.
Sînt necesare măsuri mai hotă
rîte pentru realizarea în cele mai
bune condiții a programelor pri
vind. baza de materii prime și
materiale. Avem unele rezultate
bune în domeniul minier, dar, din
păcate, în domeniul petrolier lu
crurile nu se prezintă prea bine.
Am discutat măsurile necesare
pentru a dezvolta mai puternic
rezervele geologice, punerea mai
rapidă în producție a tuturor zo
nelor de unde putem extrage ma
teriile prime. Lucrurile nu se des
fășoară așa cum ar trebui. Sînt
necesare măsuri hotărîte de a asi
gura neapărat realizarea produc
ției de huilă și deci de cărbune
cocsificabil la nivelul prevederilor
planului. Trebuie să luăm toate
măsurile ca, încă în această lună,
să realizăm zilnic 15 mii de tone
de cărbune cocsificabil și să ajungem, în luna mai, la cel puțin
500 de mii de tone lunar cărbune
cocsificabil.
Aceasta este valabil și pentru

alte sectoare și materii prime —
cupru, plumb, zinc și altele.
Am discutat cu conducerile
Ministerului Minelor și Minis
terului Industriei Chimice și
Petrochimice problema extrage
rii substanțelor utile. Noi pier
dem anual aproape 22—25 de
mii de tone de cupru ca urmare a
nerealizării .extracției, care rămîn
în steril sau, la chimie, în halde.
Realizarea extragerii corespunză
toare ar avea o influență pozitivă
asupra aprovizionării generale, dar
și asupra eficienței economice în
cele două sectoare de activitate.
Aceasta este valabil și pentru alte
sectoare. Am dat numai acest
exemplu.
Este necesar să acordăm o aten
ție deosebită activității din meta
lurgie și chimie, realizării planu
rilor de producție. Trebuie să ajungem neapărat, în metalurgie, la
46—47 mii tone de oțel, zil
nic, pentru a realiza în bune con
diții prevederile planului pe acest
an.
■ Trebuie să realizăm prevederile
privind consumurile materiale și
privind scoaterea la metal. To
varășii de la Combinatul Ga
lați știu foarte bine că dacă
realizează scoaterea la metal
atunci se încadrează de fapt
și în consumul de cocs, și în
consumul de combustibil. Dar, aplicînd normele și măsurile de recu
perare a căldurii și energiei, pot
să reducă peste normele actuale aceste consumuri. Și aceasta e vala
bil pentru toate combinatele din
metalurgie. Ridic această problemă
pentru că, pe primele două luni
ale anului, metalurgia are realizări
nesatisfăcătoare, fiind abia Ia ni
velul realizărilor din anul trecut.
Aceste probleme se pun, în aceeași
măsură, și la chimie — de fapt, la
toate ministerele. M-am referit însă
la aceste două sectoare de activi

tate pentru că ele au o importanță
deosebită în asigurarea cu materii
prime de bază pentru întreaga
economie. De aceea trebuie să fie
luate măsuri hotărîte pentru a li
chida stările de lucruri negative și
a asigura realizarea, încă din luna
aceasta, a programelor de produc
ție la toate sortimentele, așa cum
este stabilit.
O atenție ddosfebită trebuie să se
acorde, la aceste ministere — ca,
de altfel, și la celelalte — bunei
funcționări și întrețineri a in
stalațiilor, realizînd și reparațiile
la timp, dar și exploatarea și su
pravegherea corespunzătoare. Multe
defecte s-au produs datorită nesupravegherii, lăsînd aparatura
sofisticată, care a fost introdusă,
să rezolve ea problema în locul
oamenilor. Am discutat aceste
probleme în cursul lunii trecute,
dar doresc să atrag încă o dată
atenția tuturor, centralelor, tuturor
întreprinderilor că trebuie să în
tărim spiritul de răspundere, să
asigurăm buna supraveghere, în
treținere și funcționarea corespun
zătoare a instalațiilor și mașinilor.
Sînt necesare măsuri hotărîte
pentru recuperarea și refolosirea
materialelor, a subansamblelor și
pieselor. Acestea — după cum știți
bine — au o pondere importantă
în asigurarea bazei tehnico-materiale și trebuie să asigurăm
creșterea, chiar peste prevederile
planului, a recuperării și refolosirii tuturor acestor surse, o dată cu
elaborarea de tehnologii corespun
zătoare pentru folosirea lor cu
rezultate cît mai bune.
Trebuie ca toate centralele, toa
te județele să se angajeze serios
în realizarea programelor stabi
lite ! De altfel, cu o serie de mi
nistere, în cursul lunii trecute,
am și stabilit concret, pe domenii,
cum să ajungem la reducerea di
feritelor consumuri, cum să reali
zăm înlocuirea anumitor materia
le. Chiar din ceea ce s-a prezentat
de o serie de sectoare, împreună
cu cercetarea, s-a demonstrat că
înlocuirea cuprului, aluminiului
duce chiar la rezultate mai bune
la o serie de subansamble și
mașini !
Subliniez — și atrag atenția asu
pra acestor probleme — pentru că,
chiar și astăzi, un tovarăș a vorbit
aici că n-a făcut planul din cauza
lipsei de cupru, ceea ce înseamnă
că nu toți au ajuns să înțeleagă
bine cum trebuie să acționeze pen
tru realizarea prevederilor planu
lui și reducerea consumurilor ma
teriale și energetice.
în general, sînt necesare măsuri
hotărîte privind respectarea în în
tregime a normelor de consumuri
materiale și energetice și reduce
rea în continuare a acestor consu
muri. în conformitate cu normele
de consum, avem asigurată în în
tregime baza energetică și de ma
terii prime, dar nu putem să ad
mitem încălcarea normelor de con
sum, risipa, în nici un domeniu de
activitate.
în realizarea planului pe acest
an și, în general, în dezvoltarea în
tregii noastre activități trebuie să
acordăm o atenție deosebită calită
ții și nivelului tehnic al producției,
în toate sectoarele — dar aș atrage,

în mod deosebit, atenția construc
ției de mașini, ambelor minister»
constructoare de mașini, dar Și ce
lorlalte sectoare, pentru că de aceasta depinde buna desfășurare i
întregii activități. Pentru economic
națională și pentru export, reali
zarea producției la cel mai înalt
nivel calitativ și tehnic constituit
o necesitate vitală pentru întreaga
noastră activitate.
De asemenea, este necesar să asigurăm o creștere mai accentua
tă a productivității muncii, prin
mai buna organizare a muncii și
a producției, prin mecanizarea,
automatizarea unor lucrări, dar și
prin realizarea unui nou sistem
de mașini și utilaje. Am discu
tat aceste probleme cu multe mi
nistere și centrale, și nu doresc
să mă refer acum la aceasta, dar
ceea ce am discutat pentru sec
toarele respective trebuie să fie
generalizat și aplicat în întreaga
economie. Avem mari posibilități
pentru construirea de mașini-agregat în toate domeniile, reali
zînd cu o mașină mai multe operații care se fac astăzi de dife
rite mașini, uneori de 4—5 și chiar
mai multe. O asemenea concentra
re a mai multor operații într-o
mașină duce la creșterea produc
tivității muncii și calității, la re
ducerea consumului, la îmbunătă
țirea activității în general.
în consiliile pe ramuri s-au dis
cutat mai amănunțit aceste pro
bleme, însă doresc să atrag aten
ția că trebuie ca fiecare sector,
fiecare întreprindere să treacă
hotărît la măsurile necesare în ve
derea înfăptuirii măsurilor pri
vind buna organizare a muncii, de
creștere puternică, pe această
bază, a productivității muncii.
Pentru economia românească,
una din problemele centrale în
momentul de față este aceea a
organizării științifice și a moder
nizării produselor. Avem o in
dustrie bună, dezvoltată, puterni
că ; am investit mult. Este însă
bine cunoscut că ceea ce a co
respuns cu un an în urmă chiar
acum trebuie perfecționat și mo
dernizat ! De aceea, pentru a în
făptui în cele mai bune condiții
programele și planurile de dez
voltare pe acest an, pe anul viitor
și în perspectivă, trebuie să tre
cem cu toată fermitatea și hotă
rârea la înfăptuirea programelor
de organizare științifică și mo
dernizare a producției, pe baza
celor mai noi cuceriri ale științei
și tehnicii.
Nu există — repet — problemă
mai importantă pentru economia
românească în momentul de față
decît aceasta ! Și trebuie să ne
concentrăm toată atenția și pre
ocuparea pentru că aceasta rezol
vă și problemele de calitate, de
nivel tehnic, de cheltuieli ma
teriale și consumuri energetice,
de productivitate a muncii, deci
ale progresului general în toate
domeniile economiei noastre. Aceașta este o cerință esențială
pentru înfăptuirea cu succes a so
cialismului și comunismului 1
Am discutat șl stabilit, pe unele
ramuri și centrale, programe care
trebuie să fie realizate începînd
din această lună. La unele din a(Continuare în pag. a HI-a)
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CONSFĂTUIREA DE LUCRU PE PROBLEME ECONOMICE
DE LA C C AL P.C. R.
Jrmare din pag. I)
în plenul consfătuirii au luat
ivîntul tovarășii: Ion Radu,
ceprim-ministru al guvernului,
heorghe Oprea, prim vlcepriministru al guvernului. Cornel
acosta, viceprfm-ministru al guamului, Ilie Matei, prlm-secretar
Comitetului județean Timiș al
.C.R., Maria Flucsă, ministrul lnijstriel ușoare. Dumitru Constann, directorul întreprinderii de
uașini grele București, Marin Enaie, ministrul industriei metalurce, Ștefan Rab, prlm-secretar al
omâtetului județean Covasna al
.C.R.. Eugeniu Rădulescu, mtais■ul industriei construcțiilor de
îașlni, Stancu Zamfir, director
eneral al Centralei industriale de
alinării și petrochimie Brasi, Ștam Andrei, vlceprim-ministru al
jvernului. Maria Ohițullcfi, prim■cretar al Comitetului județean
ași al P.C.R.. Ferdinand Nagy,
ii.nistru secretar de stat la Minlsîrul Agriculturii, Irlmie Catarglu,
îinistrul minelor. Dan Dulamă,
i rector general al Centralet inustrtale siderurgice Galați, Aurel
andu. director general al Instlitulul central pentru industria
lectrotehnicfl,
în lumina sarcinilor stabilite de
iomltetul Politic Executiv al
!.C. al P.C.R., a orientărilor
I indicațiilor date de tovarășul
iicolae Ceaușescu în ședința din
martie au fost amplu dezbătute
roblemele legate de îndeplinirea
lanului pe primele două luni ale
nului. măsurile ce se impun penru realizarea exemplară a sardHor pe luna martie, pe trimestrul
atti și pe întregul an, pregătirea
i desfășurarea corespunzătoare a
ampaniei agricole de primăvară,
erfecționarea întregii activități

economice în vederea asigurării
unui nivel cit mal înalt de calitate
și eficiență in toate domeniile.
Participanții la dezbateri au
prezentat o serie de realizări ob
ținute in lunile ianuarie și februa
rie in Industrie, construcții, trans
porturi, in alte sectoare ale econo
miei. S-a reliefat că prin aplicarea
programelor de măsuri vizlnd
creșterea productivității, moderni
zarea proceselor tehnologice, îm
bunătățirea organizării muncii,
plănui la producția-marfă a fost
îndeplinit de majoritatea ministe
relor. înregistrîndu-se șl unele de
pășiri.
Totodată, dezbaterile au pus în
evidență faptul că rezultatele pu
teau fi mai bune dacă în toate
unitățile productive s-ar fi acțio
nat cu fermitate pentru folosirea
judicioasă a forței de muncă, pen
tru utilizarea cu randament spo
rit a capacităților de producție,
pentru gospodărirea corespunză
toare a materiilor prime, materia
lelor și energiei, a tuturor resur
selor existente.
în spirit critic și autocritic, cu
exigență partinică, vorbitorii au
analizat neajunsurile manifestate,
cauzele care le-au generat, înfățtșînd în același timp preocupările
în direcția eliminării nefntirzlate
a acestora șl recuperării în cel
mai scurt tirhp a tuturor răminertlor în urmă, măsurile stabilite
pentru îndeplinirea ritmică, la toți
indicatorii, a planului pe luna
martie, pe trimestrul lntll șl pe
întreg anul 1989.
Au fost dezbătute aprofundat
problemele legate de îndeplinirea
exemplară a planului la export,
precum și căile și soluțiile în ve
derea executării ritmice, la un
înalt nivel calitativ șl livrării la
termen a produselor contractate
cu partenerii de peste hotare. în

legătură cu aceasta, au fost subli
niate preocupările existente în ve
derea modernizării într-un ritm
mai susținut a proceselor tehnolo
gice, înnoirii și diversificării pro
duselor, sporirii nivelului tehniccalitatlv și de competitivitate al
acestora.
Pornind de la sarcinile și indi
cațiile date de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul
Nlcolae Ceaușescu, privind per
fecționarea activității în domeniul
investițiilor, dezbaterile au scos
în evidență modul în care se ac
ționează pe șantiere pentru inten
sificarea ritmului lucrărilor de
construcțli-montaj, pentru recu
perarea restanțelor și punerea. în
cît mai scurt timp, în funcțiune
a obiectivelor prevăzute, pentru
atingerea parametrilor proiectați.
Au fost relevate preocupările
pentru încadrarea riguroasă în nor
mele de consum la materii prime,
materiale, energie electrică și com
bustibili, pentru diminuarea, în
continuare, a acestora și elimina
rea oricăror forme de risipă, pen
tru recuperarea șl utilizarea în
producție a resurselor refolosibile.
în cadrul consfătuirii au fost anallzate stadiul pregătirii și des
fășurării campaniei agricole din
această primăvară șl au fost evi
dențiate preocupările existente la
nivelul ministerului de resort, în
județe, în consiliile unice agroin
dustriale, în unitățile agricole de
stat șl cooperatiste pentru mobili
zarea tuturor forțelor tehnice și
umane, în vederea executării la
timp și în condiții de cea mai bună
calitate a însămînțărilor pe toate
suprafețele planificate, obținerii
unor producții agricole cît mal
mari potrivit cerințelor noii revo
luții agrare.
în același timp, au fost prezen
tate acțiunile inițiate în vederea

îmbunătățirii activității în zooteh
nie, pentru îndeplinirea integrală
a programelor de creștere a efec
tivelor șl producțiilor animaliere,
asigurarea necesarului de furaje,
modernizarea fermelor zootehnice,
pentru sporirea eficienței economi
ce în acest sector important al
agriculturii.

în încheierea consfătuirii a
luat
cuvîntul
tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România.
Cuvintarea a fost urmărită cu
deosebit interes și deplină apro

bare, subliniată în repetate rînduri
cu puternice aplauze.
Consfătuirea a pus în evidență
angajamentul ferm al partlcipanților, hotârirea oamenilor muncii
de pe întreg cuprinsul patriei de
a transpune neabătut în practică
orientările și sarcinile stabilite de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a

face totul în vederea îndeplinirii
exemplare a planului pe anul în
curs șl pe întregul cincinal, pen
tru a întîmpina cu succese de
seamă cea de-a 45-a aniversare a
victoriei revoluției de eliberare
socială șl națională, antifascistă și
antiimperialistă și Congresul al
XIV-lea al Partidului Comunist
Român.

DEZBATERILE ÎN CADRUL CONSILIILOR

/

DE COORDONARE A ACTIVITĂȚII PE RAMURI

în cursul zilei de joi, 2 martie, au
vut loc lucrările consiliilor de
oordonare a activității pe ramuri :
Une, petrol, geologie, energie «lec
tică și termică ; chimie, petrochimie,
ndustrie ușoară ; construcția de
sașini și metalurgie ; industria
smnulul, materialelor de construcli, cooperație, industria mică ; trans
porturi șl telecomunicații ; Jn'estlții-construcții ; agricultură, iniustris alimentară, silvicultură și
gospodărirea apelor.
La dezbaterile desfășurate în cahrul consiliilor au luat cuvîntul 181
le participant!.
Dezbaterile au put in lumină senimentele de aleasă dragoste șl
irețuire cu care oamenii muncii de
>e Întreg cuprinsul patriei II înonjoară pe secretarul general al
«rtldulul, președintele Republicii,
ovarășul Nicolae Ceaușescu, reculoștința fierbinte ce i-o poartă penru exemplara sa activitate revoluionară, pentru contribuția strălucită
a fundamentarea și Înfăptuirea straeglel dezvoltării economlco-sociale a
«atrlel, a Întregii politici a partiduui și statului nostru, pentru preocu>area statornică față de progresul
leeontenit al României, de ridicare
ontinuă a nivelului de trai material
t spiritual al Întregului popor.
A fost adua un cald omagiu toarășel academician doctor inginer
liana Ceaușescu, eminent om poliic, savant de largă recunoaștere lnamațională, pentru contribuția deoicbită pe care o aduce la elaborarea
ii înfăptuirea politicii interne și exeme a partidului șl statului nostru,
a dezvoltarea invâțămintulul, ști in
el șl culturii in patria noastră.
Pe baza orientărilor și sarcinilor
itabillte Ia ședința Comitetului Poll■ic Executiv al C.C. al P.C.R., partl.■ipanții la lucrările consiliilor au
inalizat rezultatele obținute in pro
ducție in lunile ianuarie și februa■le : măsurile ce se impun pentru
aerfecționarea activității in toata
sectoarele economiei naționale, pen
tru modernizarea și valorificarea la
un nivel superior a capacităților
existente, a forței de muncă, a tutu
ror resurselor materiale șl finan
ciare. în centrul dezbaterilor s-au si
tuat problemele legate de realizarea
tuturor indicatorilor de plan pe pri
mul trimestru și pe întregul an, sta
bilirea celor mai eficiente măsuri
menite să asigure înfăptuirea acestui
obiectiv fundamental al activității
economice.
Dezbaterile din CONSILIUL DE
COORDONARE A ACTIVITĂȚII
DIN RAMURILE MINE, PETROL,
GEOLOGIE, ENERGIE ELECTRICA
SI TERMICA au evidențiat hotărirea
oamenilor muncii din aceste sectoare
de a acționa cu fermitate pentru
transpunerea in practică a orientări
lor
și
indicațiilor
tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind dezvol
tarea bazei energetice, creșterea pro
ducției de energie electrică și termi
tă, prin realizarea obiectivelor din
programele speciale șl prioritare
aprobate, a producției fizice, prin
buna gospodărire a întreprinderilor,
a mijloacelor materiale șl financiare,
utilizarea depună a capacităților de
producție, creșterea substanțială a
eficienței economice, instaurarea
«nul climat de ordine șl disciplină.
în dezbateri au fost analizate crl*e ăi autocritic eauzele cate au de

terminat rămlnerile in urmă în rea
lizarea planului pe primele două
luni din acest an. fiind exprimat
angajamentul de a se acționa pen
tru recuperarea neîntirziată a res
tanțelor, pentru creșterea produc
ției de cărbune, țiței, minereuri,
metale neferoase și a energiei elec
trice pe bază de cărbune.
în mod deosebit s-a insistat pe
măsurile ce se vor aplica, in lunile
martie și aprihe. pentru creșterea
producției de huilă -preparată pen
tru siderurgie la nivelul programu
lui special, pentru ridicarea gradu
lui de folosire a capacităților de
producție la lignit, Întreținerea șl
repararea corespunzătoare a utila
jelor tehnologice din dotare, creș
terea volumului de descopertă ta ca
riere șl al lucrărilor miniere din
subteran.
S-a subliniat că ta prezent se ac
ționează pentru creșterea randa
mentelor de extracție in uzinele de
preparare prin perfecționarea teh
nologiilor de lucru, modernizarea
utilajelor șl aplicarea cercetărilor
încheiate cu rezultate pozitive, con
form programelor privind perfec
ționarea organizării șl modernizarea
proceselor de producția.
Attt ta sectorul de cărbune, cit șl
ta sectoral de minereuri se conti
nuă acțiunile pentru creșterea pro
ductivității muncii, reducerea con
sumurilor de materiale, energie șl
combustibili, precum și pentru în
cadrarea In costurile de producție
planificate, urmărindu-se realizarea
programelor stabilite !n acest sens.
Au fost evidențiate preocupările
privind Îndeplinirea integrală a pla
nului la hidrocarburi pe luna martie
șl pe anul 1989, realizarea la termen
a tuturor măsurilor din programul
special pentru creșterea producției
de petrol și gaze.
în cursul lucrărilor s-au reliefat
preocupările de a se asigura func
ționarea In schemă completă a tu
turor grupurilor energetice și execu
tarea In cel mai scurt timp a repara
țiilor la agregatele ieșite accidental
din funcțiune, de a se finaliza la
termenele planificate modernizarea
unor capacități de producere a ener
giei electrice și termice.

Lucrările CONSILIULUI DE CO
ORDONARE a activității din
CHIMIE, PETROCHIMIE Șl INDUS
TRIE UȘOARA, desfășurate ta
spirit critic șl autocritic, au avut un
pronunțat caracter de lucra, axlndu-se pe analiza exigentă a rezul
tatelor obținute ta primele luni ale
anului. Identificarea posibilităților de
recuperare a rămlnerilor in urmă,
adoptarea unor măsuri ferme în
vederea îndeplinirii planului.
în intervențiile lor, vorbitorii
s-au referit la neajunsurile mani
festate In activitatea unor unități
productive și centrale industriale,
datorită cărora s-au Înregistrat nereallzărl
la diferiți indicatori al
planului. înceea ce privește ex
portul. au fost puse In evidență
sarcinile cerevin centralelor In
contractarea producției, in asigura
rea nivelului tehnic șl calitativ im
pus de contractele cu partenerii de
peste hotare.
Dezbaterile au prilejuit. In ace
lași timp, o amplă analiză a stadiu
lui realizării programelor de mo
dernizare a proceselor de fabrica
ție, de Îmbunătățire a organizării

producției și a muncii, stabiltadu-se
măsuri care să asigure perfecta
rea acestor programe pină la 20
martie, astfel incit acestea să se
aplice ferm încă din prima lună a
trimestrului al doilea.
O atenție deosebită s-a acordat
soluționării problemelor privind asi
gurarea cu materii prime și mate
riale în cantitățile prevăzute prin
plan, acoperirea cu contracte a pro
ducției de export la nivelul planu
lui. crearea condițiilor necesare rea
lizării unor produse de înaltă cali
tate și livrarea acestora la terme
nele stabilite în Contract.
Vorbitorii au făcut numeroase
propuneri concrete privind măsurile
ce trebuie luate In domeniile chi
miei, petrochimiei și industriei
ușoare pentru punerea în funcțiune
la termenele prevăzute a capacită
ților de producție, pentru creșterea
productivității muncii si a eficienței
economice a întregii activități.

în lumina orientărilor și indica
țiilor secretarului general al parti
dului. participanții la dezbaterile
din cadrul CONSILIULUI DE COOR
DONARE A ACTIVITĂȚII DIN
CONSTRUCȚIA DE MAȘINI ȘI
METALURGIE au examinat, cu exigență și răspundere, rezultatele
obținute in perioada care a trecut
din acest an și măsurile ce se im
pun a fi luate pentru recuperarea
restanțelor și Îndeplinirea planului,
la toți indicatorii, pe luna martie,
trimestrul I șl Întregul an 1989.
Dezbaterile au pus în evidentă
faptul că rezultatele obținute pe
primele două luni din acest an nu
sint de natură să mulțumească co
lectivele de oameni ai muncii din
metalurgie șl construcția de mașini,
acestea nefiind pe măsura dotării
tehnologice și a capacității cadrelor
tehnice care-și desfășoară activita
tea In ramurile respective.
Pornlndu-se de la neajunsurile,
manifestate in aceste domenii, au
fost Înfățișate acțiunile Întreprinsa
in vederea folosirii depline a capa
cităților de producție, reducerii
consumurilor de materii prime,
materiale, energie $1 combusti
bili. modernizării fluxurilor de
fabricație,
perfecționării
organi
zării producției și a muncii, În
tăririi ordinii și disciplinei, crește
rii răspunderii in realizarea sarcini
lor de plan, aplicării cu fermitate
a mecanismului economlco-flnanciar.
A fost subliniată necesitatea intensi
ficării activității de cercetare știin
țifică $1 promovării susținute a re
zultatelor cercetării In producție,
perfecționării continue a proceselor
de producție șl a tehnologiilor de
fabricație ta vederea creșterii pro
ductivității muncii, reducerii costu
rilor și așezării Întregii activități
productive pe criterii de eficiență șl
rentabilitate maxime.
Au fost menționate lipsurile ma
nifestate in activitatea unor minis
tere. centrale industriale șl între
prinderi, care nu au acționat energic
șl la timp pentru soluționarea tu
turor problemelor legate de activi
tatea de aprovizionare tehnlco-materială și cooperare în producție,
asigurarea contractelor de desfacere
a produselor, Îndeosebi la export,
ridicarea nivelului tehnic șl calitativ
al produselor.
S-a arătat că o atenție deosebită
se acordă realizării utilajelor teh

nologice destinate programelor spe
ciale și prioritare din domeniile
energetic, petrolier, minier, metalur
gic și chimic, utilizării cu maximum
de randament a utilajelor și instala
țiilor din dotare,, ridicării nivelului
tehnic și calitativ al produselor, creș
terii fiabilității lor. în prim planul
preocupărilor se situează acoperirea
cu contracte și realizarea producției
pentru export, potrivit cerințelor
partenerilor externi.
Dezbaterile din cadrul CONSILIU
LUI DE COORDONARE A ACTIVI
TĂȚII DIN INDUSTRIA LEMNU
LUI, MATERIALELOR DE CON
STRUCȚII, COOPERAȚIE ȘI IN
DUSTRIA MICA au scos in evidență
rezultatele pozitive obținute in Înde
plinirea sarcinilor de plan pe pri
mele două luni ale acestui an. în in
dustria lemnului și materialelor de
construcții, producția-marfă și expor
tul au fost realizate și depășite. Vor
bitorii au relevat că și in industria
mică și cooperație planul la produc
ția-marfă și cea pentru export a fost
indepllnit și depășit, că s-a acționat
in mal mare măsură pentru diver
sificarea sortimentului destinat ex
portului și fondului pieței, precum și
a prestărilor de servicii.
Participanții la dezbateri s-au refe
rit, In același timp, la neajunsurile
șl deficiențele din activitatea unor
Întreprinderi, Îndeosebi ta ce priveș
te organizarea producției și a mun
cii, utilizarea capacităților de pro
ducție și a forței de muncă, încadra
rea in consumurile normate și în
cheltuielile de producție, calitatea
unor produse, respectarea normati
velor economico-financiare, care au
influențat negativ realizarea planului
la unele produse fizice, producția de
export, și au condus la depășirea
unor consumuri energetice in indus
tria cimentului.
S-a acționat lent pentru aplicarea
unor măsuri din programe, îndeosebi
pe linia încadrării in normele de
consum energetice planificate, creș
terea gradului de valorificare la ex
port a produselor, sporirea producti
vității muncii și Îmbunătățirea efi
cienței economice.
Un loc important in cadrul dez
baterilor l-au ocupat acțiunile și
măsurile pentru recuperarea, in
cursul lunii martie, a restantelor în
registrate la unele sortimente. în
același timp a fost exprimată hotărirea ca ta cel mai scurt timp să fie
atinși parametrii tehnlco-economicl
proiectați la noile obiective de in
vestiții puse in funcțiune, iar Înfăp
tuirea programelor de organizare șl
modernizare a proceselor de produc
ție să se desfășoare intr-un ritm mal
intens, care să asigure, Încă in luna
martie, obținerea sporurilor stabili
te la productivitatea muncii, redu
cerea consumurilor normate de ma
terii prime, materiale, combustibil șl
energie, la creșterea eficienței eco
nomice.
în același spirit, de exigență revo
luționară, in cursul dezbaterilor din
CONSILIUL DE COORDONARE A
ACTIVITĂȚII DIN TRANSPOR
TURI SI TELECOMUNICAȚII s-a
efectuat o amplă analiză asupra mo
dului cum se realizează sarcinile de
plan pe anul ta curs, rezultatele din
primele două luni, ritmurile de creș
tere la principalii indicatori, compa

rativ cu perioada corespunzătoare a
anului trecut, subliniindu-se preocu
parea sporită a' oamenilor muncii și
a organelor de conducere colectivă
din aceste sectoare pentru utilizarea
cu' eficiență ridicată a mijloacelor
materiale șl financiare puse la dis
poziție de societate.
Participanții la dezbateri au rele
vat că rezultatele din lunile ianua
rie și februarie, deși in ansamblu
superioare celor înregistrate in ace
eași perioadă a anului precedent, nu
se ridică insă in întregime la nive
lul cerințelor și al posibilităților
existente.
Din analiza rezultatelor obținute a
rezultat că In transportul feroviar
au continuat să se manifeste aspecte
negative, cum ar fi imobilizarea
unor vagoane, insuficienta regu
laritate a circulației trenurilor de
călători, ritmicitatea încă departe de
cerințe la transporturile de mărfuri,
în special a materiilor prime pentru
marile combinate și termocentrale,
aspecte ce se regăsesc șl în domeniile
transporturilor auto, maritime și
aeriene.
Relevînd faptul că sarcinile de
plan pentru transporturi și telecomu
nicații pe luna martie șl pe anul 1989
sint corelate cu ritmurile de creștere
ale celorlalte ramuri ale economiei
naționale, cu prevederile programe
lor de organizare șl modernizare,
llustrlnd preocuparea pentru ridica
rea activității de transporturi la un
înalt nivel de eficiență și calitate,
participanții la dezbateri au propus
măsuri concrete vlzind Îmbunătăți
rea indicilor de utilizare a tuturor
mijloacelor de transport, folosirea
mal rațională a bazei tehnlco-materlala și. in primul rind. reducerea
consumului de materiale, combustibil
și energie. De asemenea, s-a sub
liniat necesitatea creșterii vitezei co
merciale a trenurilor, micșorării
duratelor de deplasare și de stațio
nare a mijloacelor de transport pen
tru operațiuni de incărcare-descărcare, pregătirea temeinică a navelor
și aeronavelor înainte de plecarea In
curse. întărirea ordinii șl disciplinei
la flecare loc de muncă.

în cadrai dezbaterilor ce au avut
1OC In CONSILIUL DE COORDONA
RE A ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚIICONSTRUCȚII s-a analizat, cu exi
gență șt răspundere, munca desfășu
rată pentru realizarea sarcinilor pa
primele două luni ale anului, relevtndu-se că, In această perioadă, a
fost efectuat un mare volum de lu
crări, planul producției de construcțil-montaj fiind realizat șl depășit.
Cu toate acestea, rezultatele obținute
nu sint pe deplin satisfăcătoare,
avlndu-se ta vedere timpul deosebit
de prielnic pentru activitatea pe șan
tiere. în cuvîntul lor, vorbitorii s-au
referit, In mod critic și autocritic, la
unele nelmpliniri șl rămlneri In
urmă, atlt la .punerea tn funcțiune,
la termen, a capacităților planificate,
olt șl in realizarea unot indicatori de
eficiență. S-a subliniat că aceste
nerealizărf se datoresc unor deficien
țe care mal persistă in activitatea
proprie, precum șl in conlucrarea
dintre beneficiari, executanți și fur
nizori, in special in ce privește asi
gurarea ritmică și in ordinea de
montaj a utilajelor și instalațiilor
tehnologice.

Pornind de la rezultatele înregis
trate șl, îndeosebi, de la lipsurile
manifestate, participanții la dezba
teri au prezentat măsurile întreprin
se pentru Îmbunătățirea radicală a
Întregii activități, pentru recuperarea
restanțelor și îndeplinirea, in bune
condiții, a prevederilor de plan. în
acest scop, se va acționa cu hotărire
pentru organizarea temeinică a mun
cii pe șantiere, pentru intensificarea
activității de construcții-montaj, în
făptuirea programelor dd moderni
zare a proceselor de producție, apli
carea unor tehnologii avansate de
execuție, in vederea creșterii calită
ții lucrărilor, a sporirii mat accen
tuate a productivității și a eficienței
economice. Totodată, au fost făcute
propuneri privind folosirea intensi
vă a mijloacelor tehnice din dotare
șl a forței de muncă, creșterea cali
tății și operativității asistenței teh
nice acordate de institutele de pro
iectare pe șantiere și la uzinele fur
nizoare de utilaje. O atenție deose
bită va fi acordată, de asemenea, in
staurării unul regim ferm de econo
mii șl de reducere a consumurilor
specifice de materiale, energie și
combustibil, urmărindu-se mai buna
gospodărire și utilizare a acestora,
in scopul Încadrării riguroase in nor
mativele aprobate.
S-a reliefat necesitatea soluționării
operative a tuturor problemelor de
care depinde darea in folosință, la
termen și în condiții de calitate ri
dicată, a tuturor obiectivelor econo
mice și social-culturale prevăzute în
plan.
Participanții la dezbateri au subli
niat că, prin aplicarea măsurilor sta
bilite, prin întărirea ordinii, discipli
nei și a spiritului de răspundere,
sarcinile de plan pe luna martie și
pe Întreg trimestrul I vor fi reali
zate in mod exemplar.

Dezbaterile din CONSILIUL DE
COORDONARE a ACTIVITĂȚII
DIN AGRICULTURA. INDUSTRIA
ALIMENTARA. ACHIZIȚIONAREA
PRODUSELOR AGRICOLE. SILVI
CULTURA SI GOSPODĂRIREA
APELOR s-au caracterizat prlntr-un
pronunțat spirit de lucru, de ana
liză exigentă a activității din dome
niul folosirii fondului funciar și al
îmbunătățirilor funciare, al produc
ției de cereale șl plante tehnice, al
legumicultorii, pomlcultorll șl viti
culturii, el mecanizării, al zootehniei,
al valorificării producției și îndepli
nirii sarcinilor de livrare la fondul
de stat, al aplicării ferme a meca
nismului economlco-flnanciar, al apărărli șl dezvoltării proprietății so
cialiste de stat șl cooperatiste. Au
fost reliefate cauzele care au gene
rat unele neajunsuri, precum și mă
surile șl acțiunile ce trebuie Între
prinse in vederea Îmbunătățirii radi
cale a situației din fiecare sector.
S-a examinat cu răspundere felul
cum se realizează programul de mo
dernizare a producției. îndeosebi In
domeniul industriei alimentare, și
s-au făcut numeroase propuneri me
nite să asigure Înfăptuirea neabă
tută a acestuia.
A fost analizat, de asemenea, mo
dul cum se Înfăptuiesc sarcinile din
programul de autoaprovlzionare in
profil teritorial, punîndu-se în evi

dență neajunsurile care se mențin ta
această privință.
în ce privește zootehnia, s-a apre
ciat că, deși in majoritatea județe
lor se Înregistrează rezultate bune
față de anul trecut, sint rămineri in
urmă in realizarea planului și a pro
gramelor de creștere a efectivelor
de animale. Îndeosebi la bovi
ne și ovine. Multe județe nu
au realizat indicii de natalitate, au
depășit programul de tăiere și au În
registrat importante pierderi prin
mortalități și sacrificări forțate. S-a
stabilit să se Întocmească programe
concrete pe fiecare județ, C.U.A.S.C.,
comună și fermă, care să conducă
la creșterea efectivelor de animale.
în timpul dezbaterilor a fost sub
liniată necesitatea afirmării, in toa
te domeniile și Ia toate nivelurile,
a unui stil de' muncă mal dinamic,
mai responsabil, față de realizarea
sarcinilor de plan și. îndeosebi, a ex
portului.
în legătură cu activitatea curentă
din agricultură, in cadrul dezbateri
lor s-a apreciat că pregătirea cam
paniei agricole de primăvară s-a în
cheiat in bune condiții. Pe baza
programului stabilit, reviziile șl repa
rațiile s-au terminat la toate catego
riile de utilaje și s-a făcut recepția
calității lucrărilor executate. Au fost
asigurate, de asemenea, semințele și
materialul săditor.
S-a efectuat amplasarea culturilor
in toate unitățile șl fermele de pro
ducție, in cadrul asolamentelor exis
tente, acordindu-se o atenție deose
bită amplasării In regim irigat a le
gumelor, cartofilor, sfeclei de zahăr,
soiel și a ținui milion hectare de po
rumb. Vorbitorii au arătat că au fost
luate toate măsurile ce se impun ca
semănatul porumbului să se încheie
în 13 zile, al sfeclei de zahăr șl floril-soarelui in 7 zile, soiel in 6 zile,
fasolei in 5 zile. Dezbaterile au pus
In evtdență necesitatea adaptării teh
nologiilor de lucra tn acopul menți
nerii apei tn sol, prin efectuarea mi
nimului de lucrări șl respectarea
strictă a calității acestora.
Au fost Înfățișate, de asemenea,
rpăsurlle întreprinse pentru asigura
rea condițiilor necesare bunel func
ționări a sistemelor și amenajărilor
pentru irigații și a celorlalte lucrări
de Îmbunătățiri funciare.
★

Lucrările din cadru! consiliilor de
coordonare pe ramuri de activitate
au pus In lumină atașamentul deplin
al oamenilor muncii din toate sectoa
rele economice la politica Internă și
externă a partidului și statului, ho
tărirea lor neclintită de a o transpu
ne exemplar In viață, de a face to
tul pentru continua Înflorire a pa
triei noastre socialiste. Angajamentul
lor de a-și mobiliza Întreaga capaci
tate de muncă șl creație In vederea
Îndeplinirii planului la toți indicato
rii, de a Înfăptui Întocmai sarcinile
$1 indicațiile date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu stă mărturie vo
inței de a ridica întreaga activitate
din economie la un nivel calitativ
tot mal Înalt, de a lntlmplna cu noi
șl tot mal importante succese mărea
ța sărbătoare de la 23 August și Con
gresul al XIV-lea al partidului.
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(Urmare din pag. I)
cesteâ — cum sînt „23 August",
I.M.G.B.........Republica", dar și
altele — am ajuns, pe baza pro
punerilor și discuțiilor care au
avut loc, să se prevadă în urmă
torii 3—4 ani o creștere de 3—4
ori a producției fizice și valorice.
La „23 August" trebuie să ajun
gem la circa 12,000 de motoare,
de 4 ori mai mult decît se produc
in momentul de față. Am discutat
însă nu numai problema creșterii
volumului sau a numărului, dar și
realizarea unor noi generații de
motoare, la nivelul celor mal bune,
și la cîteva am stabilit să mer
gem in avans, să ne propunem pa
rametri mai ridicați decît ceea ce
se cunoaște acum pe plan mon
dial. :
Probabil la construcția de malinl i-a discutat această problemă.
O reiau Insă aici ca să înțeleagă
toți tovarășii ce înseamnă moder
ni zarea și organizarea științifică a
producției. Trebuie să înțelegem
bine că, in cel mal scurt timp —
și am in vedere luna martie! —
este necesar să Încheiem, in linii
generale, toate programele de mo
dernizare și organizare pe baza
celor mal noi cuceriri ale științei,
ale întregii activități. Dar vreau
să mă refer la faptul că am con
statat, it> unele sectoare, o poziție
refractară față de nou, conservatoa
re. O cetitrală — care a prezentat
programul de modernizare și care
avea o serie de obiective mai vechi,
în loc să ne raporteze cum s-au
realizat acestea sau de ce nu le-a
realizat, ce are de gînd să facă —
a venit cu! planșe pentru a de
monstra că nu mal e nevoie să se
ocupe de dezvoltarea acestei pro
ducții, că trebuie să ne mulțumim
cu ceea ce avem. Dar și la alții
am constatat o anumită rezervă
față de nou. Se pare că unii con
sideră că e mai bine să se mul
țumească cu ce s-a realizat, să
ducă o viață liniștită I Dar nu aceasta Înseamnă revoluția tehnicoștiințifică, nu aceasta înseamnă
spirit revoluționar I Dimpotrivă,
înseamnă spirit conservator. Tot
ceea ce nu contribuie la dezvol
tarea științei, a societății devine,
de fapt, o activitate reacționară I
Nu poți să te numești comunist,
nu poți să te numești muncitor,
inginer patriot situîndu-te pe o
poziție care ține pe loc, împiedică
dezvoltarea economico-socială, a
științei, împiedică ridicarea gene
rală a nivelului de trai al po
porului I
Este necesar să se înțeleagă bine
că fiecare, în domeniul său de ac
tivitate, are obligația și răspun
derea in fața poporului, a parti
dului — forța politică conducă
toare a națiunii noastre — să ac
ționeze cu întreaga răspundere,
în spirit revoluționar pentru rea
lizarea obiectivelor stabilite !
Subliniez toate acestea pentru
că acum, în martie, trebuie să în
cheiem, practic, programele pen
tru toate domeniile și să trecem,
din trimestrul II, la realizarea
lor! Trebuie să introducem un
spirit nou, științific, revoluționar,
de răspundere în întreaga activi
tate de organizare și modernizare,
de dezvoltare economico-socială a
patriei.
Aceasta este problema funda
mentală astăzi pentru construcția
socialismului în România și în această direcție trebuie să ne con
centrăm întreaga atenție I
In acest scop, rolul principal îl
au organele de conducere colecti
vă, consiliile oamenilor muncii,
adunările generale, dar aș dori să
subliniez și rolul important ce re
vine cercetării științifice, institu
telor de cercetare și de proiectare,
care trebuie să se afle în primele
rinduri In realizarea moderniză
rii și bunel organizări, pe baza
celor mai noi cuceriri ale științei
și tehnicii. Nu trebuie, în nici un
fel. să ne mulțumim cu ceea ce
am realizat pînă acum. Nu trebuie
să subapreciem forța și capacita
tea cercetării românești. De altfel,
oamehii de știință români s-au
aflat — in multe domenii — în
primele rinduri; în domeniul
aviației, al motoarelor, al chimiei
sau altele. Dispunem, acum, de
condiții deosebit de bune, avem
forțe uriașe pentru a putea să re
zolvăm, intr-un timp scurt, pro
blemele legate de progresul știin
ței și tehnicii, de modernizarea
întregii noastre activități. Am dis
cutat, și va trebui să concretizăm
pe fiecare ramură, pe ce trebuie
să ne concentrăm, să nu ne imprăștiem pe mii de teme. Desigur
că nu am de gînd să limităm
cuiva posibilitatea să gindească,
să vină cu ceva nou ; dar, în pro
gramele noastre, trebuie să ne
concentrăm pe ceea ce este actual,
pe ceea ce avem in vedere să
rezolvăm in următorii cîțiva ani.
Paralel cu aceasta, flecare poate
să gîndească și să atace orice pro
blemă, dar nu de dragul de a veni
cu un număr mare de propuneri
care n-au nici o eficiență, ci cu
probleme de perspectivă, proble
me fundamentale, care să ducă la
O schimbare revoluționară în di
ferite domenii de activitate.

Avem forța necesară și trebuie
mănui, considerînd că. o dată ce
să ne concentrăm în mod deosebit,
își desfășoară activitatea pe prin
în acest an și în anul următor, pe
cipiul autoconducerii, pot să facă
aceste probleme ale înfăptuirii
ce vor ! Aceasta este nu numai o
programelor de ridicare a activi
înțelegere greșită, dar și o înțe
tății noastre, în toate domeniile, la
legere antinațională, pentru că
nivelul celor mai noi cuceriri ale
nimeni nu poate să considere că
științei și tehnicii și, în unele do
avînd o răspundere într-un sector
menii, să atacăm cu îndrăzneală și
sau altul poate să dispună după
bunul plac de avuția întregii na
să ne propunem să fim în primele
țiuni.
rinduri, să avem cele mai bune re
zultate. Este posibil, și trebuie să
Cadrele de conducere trebuie ca,
facem acest lucru! Aceasta înseam
împreună cu întregul colectiv, cu
nă că știința românească se va an
consiliile oamenilor muncii, să ad
gaja cu toată forța pe calea noii
ministreze cu rezultate cît mal
revoluții tehnico-științifice, a noii
bune unitățile respective, să arevoluții agrare, a creșterii tot mai
sigure creșterea continuă a bene
puternice a contribuției sale la
ficiilor, a rentabilității. fiecărui
progresul patriei noastre, la fău
sector de activitate.
rirea socialismului și comunismu
O altă problemă asupra căreia
lui in România I (Aplauze puterni
doresc să mă opresc este aceea a
ce, prelungite).
activității de comerț exterior, a
Șl din discuțiile de astăzi a reie
schimburilor economice interna
șit că este necesar să înfăptuim în
ționale. Avem o serie de rezul
mod hotărît programele de ridicare
tate bune, întreținem relații cu
a nivelului profesional, tehnic, ști
un număr foarte mare de state,
ințific al cadrelor, al muncitorilor,
desfășurăm o largă activitate ede pregătire corespunzătoare a for
conomică și de colaborare inter
ței de muncă. Am discutat, nu o
națională, dar trebuie să spunem
dată, că, pînă la urmă, rolul hotădeschis că nu putem fi pe de
rîtor îl au oamenii, muncitorii,
plin mulțumiți cu rezultatele și cu
tehnicienii, inginerii, oamenii de
felul în care desfășurăm această
știință din diferite domenii. Acti
activitate. Avem posibilitatea să
vitatea lor este hotărîtoare pentru
realizăm o dezvoltare mult mai
realizarea programelor noastre de
puternică a schimburilor econo
dezvoltare economico-socială. Dar
mice și cooperării în producție șl,
aceasta presupune să acordăm o
mai cu seamă, să realizăm o creș
atenție mai mare realizării progra
tere mai puternică a eficienței co
melor pe care le avem în sistemul
merțului exterior — ceea ce am
nostru bun de reciclare și ridicare
spus și mai înainte —, o valorifi
a cunoștințelor profesionale — nu
care corespunzătoare a muncii po
formal, tovarăși ! Trebuie să înțe
porului român, a materiilor pri
legem bine acest lucru și, pe baza
me și materialelor, să realizăm un
experienței, a practicii, a celor mai
comerț echitabil și reciproc avan
noi cunoștințe, să înarmăm mun
tajos. Să nu desfășurăm un co
citorii, maiștrii, tehnicienii, ingine
merț care aduce daune dezvoltă
rii cum să organizeze și să desfă
rii noastre economico-sociale !
șoare activitatea de producție și,
Toți cel care lucrează în do
mai cu seamă, să realizăm, și în
meniul economic — întreprinderi
acest domeniu, prevederile bune pe
le. centralele, ministerele, consi
care le avem. Să scoatem inginerii
liile oamenilor muncii, organele
din birouri și să-i trimitem în pro
centrale și. desigur, în primul rînd
ducție ! Legile noastre prevăd cîți
Ministerul Comerțului Exterior și
ingineri pot lucra la planificare, în
întreprinderile de comerț exterior
comerț și așa mai departe. Din
— au obligația de a acționa pen
păcate, sînt unii care în loc să cea
tru înfăptuirea în cele mai bune
ră să lucreze în fabrică, în sec
condiții a activității de colaborare
ție, în producție — pentru că pen
și cooperare internațională.
tru asta au urmat diferite facultăți
Trebuie să dezvoltăm puternic
și institute superioare de învățăcolaborarea în cadrul C.A.E.R.
mînt — folosesc tot felul de relații
Să facem astfel încît C.A.E.R.
de prietenie și rudenie, cîteodată,
să aibă un rol mai important în
pentru a găsi un loc călduț într-un
soluționarea de către fiecare țară
birou. Or, aceasta înseamnă că, de
a problemelor complexe ale dez
la început, un asemenea specialist
voltării economico-sociale, și noi
în cîțiva ani de zile va de
considerăm că este posibil, printr-o
veni un om nepriceput, un bi
colaborare mai bună, ca țările din
rocrat. care nu știe să facă
C.A.E.R. să soluționeze mult mai
nici hîrtii, nu-și mai știe nici me
bine decît pînă acum problemele
seria și care încurcă treburile.
dezvoltării economico-sociale, in
Consider că prevederile actuale
clusiv unele probleme sau rămîneri
sînt foarte bune, dar trebuie să
în urmă în diferite domenii, pre
luăm măsuri să se aplice clar și să
cum și realizarea unui puternic
trecem specialiștii să lucreze în
progres tehnic și științific.
producție, la cele mai importante
Sîntem hotărîți să participăm și
sectoare de activitate. Aceasta va
8ă dezvoltăm în acest spirit activi
fi și calea de a ridica radical nive
tatea noastră cu toate țările din
lul tehnic și calitativ al produc
C.A.E.R., să extindem relații de co
ției, o dată cu preocuparea de ridi
laborare șl cooperare în producție
care generală a cunoștințelor pro
cu toate țările socialiste, să ne an
fesionale și tehnice ale întregului
gajăm mai larg în colaborarea cu
nostru personal.
țările în curs de dezvoltare, în coo
Este, de asemenea, necesar să
perarea în producție, așa cum sîn
ne ocupăm mai mult de probleme
tem hotărîți să acționăm și în con
le eficienței economice, de aplica
tinuare pentru extinderea relațiilor
rea fermă a normativelor econocu țările capitaliste dezvoltate, cu
mico-financiare și de formare a
toate statele lumii, fără deosebire de
prețurilor de producție, în confor
orânduire socială. Avem obligația să
mitate cu prevederile legii privind
participăm activ la diviziunea in
prețurile, pe care am adoptat-o
ternațională a muncii, la schimbul
anul trecut.
de valori în toate domeniile. Do
Să acordăm mult mal multă
rim însă ca această colaborare și
atenție problemei rentabilității și
cooperare să se realizeze pe prin
a beneficiilor în toate sectoarele de
cipiile deplinei egalități, ale avan
activitate. Am discutat practic cu
tajului reciproc, să asigure progre
aproape toate sectoarele, și știți
sul economico-social al fiecărei
bine că avem încă mari cheltuieli
țări !
și consumuri, că nu există încă o
Trebuie să înțelegem bine că
ordine deplină în ce privește prețu
realizarea activității de comerț ex
rile de cost și prețurile de pro
terior constituie pentru noi o ne
ducție.
cesitate obiectivă, că nu putem să
Avem încă probleme foarte se
asigurăm înfăptuirea programelor
rioase în ce privește felul cum va
noastre
de dezvoltare economicolorificăm produsele la export în
socială fără o largă colaborare in
general, valorificarea noastră la
ternațională, ‘în toate domeniile.
export, la multe produse, este
Este însă necesar să înțelegem
nesatisfăcătoare.
că această colaborare trebuie să
Vorbind despre valorificare, se
se realizeze pe principiile noi, de
pune, desigur, și problema costu
egalitate, de avantaj reciproc, să
rilor de producție, în țară, a creș
ajute la progresul fiecărei națiuni,
terii eficienței, dar și problema
la bunăstarea fiecărui popor. Nu
modului în care vindem la export
mai atunci activitatea de comerț
aceste produse. Nu putem să ex
exterior este o activitate care ser
portăm o parte din venitul na
vește progresului și păcii în lume !
țional pe această cale ! Trebuie să
(Aplauze puternice, prelungite).
facem un comerț echitabil, avan
In acest sens, atrag atenția că
tajos. Este necesar ca organele
trebuie neapărat să fie luate toate
financiare și bancare să-și îndepli
măsurile privind realizarea pro
nească în mod corespunzător rolul,
ducției de export la nivelul cali
obligațiile pe care le au, conform
tativ și tehnic corespunzător, con
prevederilor legilor noastre în ce
form contractelor, să asigurăm li
privește activitatea economlco-flvrarea și încasarea la timp a va
nanciară, prețurile, eficiența și
lutei sau a mărfurilor pe care le
rentabilitatea și trebuie să repet
avem în vedere. Considerăm —
că — din păcate — acestea nu lși
repet — că activitatea de comerț
desfășoară activitatea așa cum ar
exterior, în fiecare întreprindere,,
trebui.
în fiecare centrală, trebuie să re
Se impune să aplicăm ferm
prezinte preocuparea prioritară,
principiile autoconducerii șl autoprincipală. Nu este admis să de
gestiunii, să facem ca prevede
pășim producția șl să nu facem
rile legale pe care le avem pri
exportul 1 Trebuie în primul rînd
vind răspunderea întreprinderilor,
să facem exportul ! Chiar dacă
centralelor, a fiecărei unități eapar unele greutăți, exportul tre
conomice pentru întreaga activi
buie să-l realizăm I Și acest lucru
tate să funcționeze In mod co
este valabil pentru toate sectoa
respunzător. Să lichidăm men
rele de activitate!
talitatea existentă la unii care
înțeleg prin autoconducere și auAș dori să fie ultima dată cînd
togestiune dreptul de a cheltui și
mal discutăm această problemă !
a consuma fără a da seama ni
încă în luna martie trebuie să

obținem o schimbare fundamentală
și să realizăm în întregime pre
vederile planului de export, și pe
C.T.S., și pe devize convertibile.
Avem tot ceea ce este necesar și
nu poate exista nici un fel de
justificare.
în general, consider că. în toate
domeniile activității industriale,
trebuie să obținem în această lună
o îmbunătățire generală a întregii
munci. Să punem astfel o bază
trainică pentru realizarea planului
pe întregul an, pentru a asigura, în
acest fel, și înfăptuirea în bune
condiții a celui de-al 8-lea cin
cinal de dezvoltare economicosocială a țării. Dispunem de tot
ce este necesar și am convin
gerea că toți veți acționa cu toată
răspunderea, că toți oamenii mun
cii vor face totul pentru a-și în
deplini cu rezultate cît mai bune
răspunderile pe care le au, preve
derile planurilor de dezvoltare
economico-socială a țării ! (Aplau
ze puternice, prelungite).
Stimați tovarăși,

Sîntem la începutul lucrări
lor agricole de primăvară. In
ședința de ieri a consiliului
pe problemele agriculturii s-au
discutat pe larg programele, de
aceea nu mă voi opri asu
pra lor. Aș dori Insă de la
început șă atrag atenția că tre
buie să acționăm astfel încît anul
acesta să obținem cea mai bună
producție agricolă de pînă acum.
Sîntem în ziua cînd, cu 40 de
ani în urmă, a avut loc plenara
Comitetului Central al partidului
care a hotărît trecerea la coope
rativizarea agriculturii. Viața, rea
litatea au demonstrat justețea
drumului pe care l-am stabilit în
plenara Comitetului Central și pe
care a pășit întreaga noastră țără
nime, agricultura
românească !
Este de neconceput să gîndim că
s-ar fi putut realiza marile pro
grese în agricultura românească
fără sectorul socialist de stat și
cooperatist, că am fi putut obține
creșterea puternică a producțiilor
și să ajungem, în satele și unită
țile care au pășit acum 40 de ani
printre primele pe calea coopera
tivizării, Ia producții de 8 000—
9 000 kg grîu și orz la hectar, de
peste 20 000 pînă la aproape 30 000
de kg de porumb știuleți la hec
tar ! înseși aceste rezultate de
monstrează cu puterea faptelor, a
realităților superioritatea și juste
țea organizării socialiste a agri
culturii în țara noastră !
Aniversînd acest moment, tre
buie să acționăm astfel încît să
demonstrăm prin întreaga noastră
activitate că nu există și nu poate
exista o altă cale pentru o agri
cultură modernă, de mare randa
ment, decît agricultura socialistă
— marea agricultură socialistă !
Este adevărat, există și marea agricultură capitalistă, numai că
deosebirea este că aceasta se ba
zează pe asuprirea muncitorilor agricoli, în țimp ce marea agricul
tură socialistă se bazează pe mun
ca liberă a țărănimii, a oamenilor
muncii de la sate. O altă cale nu
există pentru o agricultură mo
dernă, de mare randament !
Avem realizări importante în
toate domeniile. Am asigurat me
canizarea și tot ce este necesar
pentru o agricultură modernă.
Acum, realizînd la timp însămînțările și toate celelalte lucrări agricole, să facem astfel încît —
repet — să obținem, în acest an,
cea mai bună producție din în
treaga perioadă de dezvoltare a
României. Trebuie ca, neapărat,
să realizăm însămînțarea porum
bului pe cel puțin 1 milion de
hectare în teren irigat. Trebuie,
de asemenea, ca întreaga suprafa
ță de legume — de peste 300 000
de hectare — să fie în întregime
irigată. Trebuie să însămînțăm la
timp, să realizăm toate celelalte
lucrări la timp. Și, avînd în ve
dere condițiile din primăvara
aceasta, trebuie, de fapt, să câști
găm o lună însămînțînd mai de
vreme și asigurînd, în acest fel,
condiții corespunzătoare pentru o
recoltă bună în 1989.
Este necesar să acționăm cu toa
tă hotărîrea și să combatem ten
dințele manifestate încă în unele
locuri, inclusiv la Ministerul
Agriculturii, de folosire excesivă
a unor substanțe chimice, care au
efecte dăunătoare și asupra pro
ducției, și asupra mediului în
conjurător, asupra vieții înseși. Să
luăm toate măsurile în vederea
realizării în bune condiții a pro
gramelor din zootehnie, care tre
buie să asigure, în următorii
cîțiva ani, creșterea efectivelor de
bovine și ovine la nivelul preve
derilor programelor de dezvoltare
a agriculturii românești. Trebuie
să înțelegem bine că fără 11 mi
lioane de bovine șl fără 30 de mi
lioane de ovine nu vom putea să
avem o zootehnie și o agricultură
avansate I
Am obținut creșteri Importante
față de perioada din urmă, dar nu
ne putem mulțumi cu aceasta.
Programele pe care le-am discutat
ieri în Comitetul Politic Executiv
șl în Consiliul '
-’tur"
*

ca, în următorii 3—4 ani, să rea
neral de trai este strîns legată de
lizăm aceste obiective. Trebuie să
dezvoltarea generală a patriei, de
fie luate toate măsurile, în toate
crearea și dezvoltarea puternică a
județele, în toate unitățile, în aindustriei, a agriculturii, a științei,
ceastă direcție !
culturii și a celorlalte sectoare de
activitate. ,
De asemenea, este necesar să acordăm o mai mare atenție și să
Fără realizarea unei acumulări
acționăm cu mai multă răspun
socialiste corespunzătoare, de cel
dere pentru contractarea și reali
puțin 30 la sută, nu am avea acum
zarea preluării la fondul centra
asigurate condițiile de ridicare
lizat al statului a produselor agroa nivelului de viață al po
alimentare din toate sectoarele. Să
porului. Dacă nu vom continua
facem astfel încît să obținem, în
această politică putem pune în
acest an, rezultate noi și Impor
pericol viitorul întregii noastre
tante realizări în înfăptuirea ge
națiuni. Deci aplicarea fermă a
nerală a noii revoluții agrare,
politicii generale de repartizare
care presupune ridicarea generală
justă a venitului național în fon
a nivelului țărănimii, a nivelu
dul de consum șl fondul de dez
lui său economic și politic, de a
voltare, asigurarea acumulării șl
asigura apropierea condițiilor de
reproducției lărgite constituie legi
viață de la sate de cele de la
obiective, fără de care nu se poate
orașe, ridicarea gradului general • construi socialismul, nu se poate,
de civilizație al întregii națiuni.
în general, realiza progresul eco
nomico-social, sub nici o formă !
Aș dori, de asemenea, să atrag
(Aplauze puternice, prelungite).
atenția asupra necesității de a
acționa cu toată hotărîrea pentru
Este, de asemenea, necesar să
înfăptuirea programului de inves
acționăm pentru perfecționarea
tiții și, mal cu seamă, de punere
continuă a cadrului democrației
în funcțiune la timp a tuturor
muncitorești de participare la con
obiectivelor — atît industriale,
ducerea tuturor sectoarelor a cla
dt șl agricola șl sodele —. și In
sei muncitoare, a țărănimii, a inte
primul rînd a tuturor locuințelor.
lectualității, a tuturor oamenilor
In acest cadru, aș dori din nou
muncii, fără deosebire de naționa
să subliniez necesitatea de a se alitate, a întregului nostru popor.
corda o atenție deosebită investiții
Să ne conducem ferm, în întrea
lor din domeniile minier, petrolier
ga activitate, după principiul ști
și energetic. Trebuie să facem to
ințific al construirii socialismului
tul ca, In acest an, să realizăm în
cu poporul și pentru popor! Să
întregime prevederile In aceste sec
aplicăm ferm legile țării privind
toare de activitate !
rolul unităților economico-sociale,
al centralelor și întreprinderilor, al
celorlalte unități. Să facem ca
Stimați tovarăși,
toate județele, orașele șl comunele
La ședința Comitetului Politic
să-și desfășoare activitatea pe baza
Executiv s-a analizat evoluția pre
planurilor de dezvoltare economi
țurilor de producție și desfacere în
co-socială proprii — ca o parte a
1988. Am constatat, cu multă satis
planului general de dezvoltare efacție, că prețurile de producție șl
conomico-socială a întregii țări!
desfacere s-au menținut la nivelul
Să crească continuu rolul adună
anului 1987, în industrie fiind chiar
rilor generale — ca organe de
ceva mai mici. De asemenea, pre
conducere —, rolul consiliilor oa
țurile produselor agroalimentare
menilor muncii.
vîndute de producătorii agricoli au
Adunările generale ale oameni
fost ceva mai mici față de 1987.
lor muncii de la începutul acestui
Avem deci o bună stabilitate a pre
an au pus cu putere în evidență
țurilor, ceea ce demonstrează for
forța creatoare a proprietarilor și
ța economiei și justețea politicii
producătorilor, a adevăraților stăde prețuri. Va trebui să facem to
pîni ai întregii țări, a acelora care
tul pentru ca, și în acest an, pre
hotărăsc, prin munca și activita
țurile să se mențină la nivelul sta
tea lor, viitorul socialist și comu
bilit prin plan. Stabilitatea prețu
nist al patriei, independența șl
rilor de producție și desfacere re
suveranitatea României. (Aplauze
prezintă o cerință obiectivă pentru
prelungite).
dezvoltarea economico-socială, pen
Avem un cadru democratic,
tru ridicarea bunăstării întregului
muncitoresc minunat, care asigu
popor.
ră în formele cele mai diverse
începînd de la 1 martie, s-a tre
participarea întregului popor la
cut la realizarea ultimei etape de
conducerea societății, la elabora
majorare a retribuțiilor și pensii
rea politicii interne șl externe, la
lor. Comitetul Politic Executiv al
făurirea conștientă — de către
Comitetului Central a hotărît, în
poporul însuși — a propriului său
ședința de ieri, să încheiem mă
viitor liber și independent, a vii
rirea retribuțiilor cu o lună mai
torului său comunist 1 (Aplauze
devreme, astfel ca, de la 1 august
puternice).
1989, (toți oamenii m'uncii și pensio
în cadrul dezvoltării democra
narii să primească retribuțiile și
ției noastre muncitorești-revolupensiile mărite.
ționare, toate cadrele de partid
In decurs de un an, din august
și de stat trebuie să-și desfășoare
1988 pînă la 1 august 1989, retribu
întreaga activitate în strînsă le
ția a fost mărită, la nivelul unui
gătură și sub controlul permanent
an, cu circa 29 de miliarde lei,
al oamenilor muncii, al poporu
iar pensiile cu 2,4 miliarde lei.
lui. Trebuie să acționăm con
Merită să subliniem, și în acest
tinuu pentru întărirea răspunde
cadru, creșterea retribuțiilor mici
rii, ordinii și disciplinei în toate
— de la 1500 la minimum 2 000
domeniile, să acționăm pentru
lei — și creșterea pensiilor mici cu
înlăturarea cu desăvîrșire a bi
rocratismului și a altor forme de
35—40 la sută.
închistare, să combatem autoliAceste măsuri au fost posibile
niștirea și automulțumirea, unele
datorită dezvoltării puternice a
tendințe de a ascunde stările de
forțelor de producție, realizării
lucruri reale — și, îndeosebi, se
prevederilor de dezvoltare econo
ascund cele negative ! —, așa cum
mico-socială a țării. Totodată,
trebuie să combatem, cu fermita
aceste măsuri — ca, de altfel, în
te, unele manifestări de necinste,
treaga activitate de construcție so
care, din păcate, se mai manifestă
cialistă — demonstrează justețea
în diferite sectoare.
politicii partidului nostru comu
Să dezvoltăm puternic spiritul
nist, faptul că tot ce realizăm are
critic și autocritic, atitudinea fer
drept scop dezvoltarea generală a
mă față de lipsuri, lupta hotărîtă
țării, bunăstarea întregului popor
împotriva vechiului, a tot ceea, ce
— scopul suprem al politicii parti
s-a perimat și nu mai corespunde
dului nostru, esența făuririi socie
noii etape de dezvoltare. Să pro
tății socialiste multilateral dezvol
movăm cu îndrăzneală, în toate
tate în România ! (Aplauze puter
domeniile, noul, care reprezintă
nice, prelungite ; se scandează în
viitorul și care asigură progresul
delung „Ceaușescu — P.C.R.!“).
în toate domeniile de activitate,
De asemenea, măsurile de mări
mersul ferm înainte pe calea so
re a fondului de retribuire — la
cialismului și comunismului !
cereale cu 40 la sută, dar și la alte
Să nu uităm niciodată că nu
produse — reprezintă o preocupare
există nici o problemă, în nici un
constantă a partidului pentru per
domeniu, care să nu poată fi so
fecționarea sistemului de retribu
luționată. Sînt numai probleme
ție în agricultură și de creștere
continuă a veniturilor cooperato
necunoscute și nesoluționate — și-n
rilor.
știință, și-n tehnică, în cunoaște
întreaga activitate de perfec
rea umană în general.
ționare a sistemului de retribuție
Să acționăm în spirit revoluțio
în acord global, pe principii so
nar,
cu îndrăzneală pentru cunoaș
cialiste, trebuie să constituie o
terea continuă a tot ceea ce este
preocupare permanentă a tuturor
nou, pentru noi și noi descoperiri
organelor economice, a sindicatelor
în toate domeniile de activitate !
și organizațiilor de partid. Să ac
ționăm neabătut pentru întărirea
Numai așa vom fi revoluționari,
continuă a proprietății socialiste
numai așa partidul nostru va rămîde stat si cooperatiste — garanția
ne un partid revoluționar, acțiodezvoltării continue a forțelor de
nînd întotdeauna pentru nou, pen
producție, asigurării creșterii nive
tru socialism, pentru comunism,
lului de civilizație, a bunăstării
pentru o lume mai dreaptă și mai
întregii noastre națiuni!
bună ! (Aplauze puternice, prelun
gite ;
se
scandează
Îndelung
Să veghem permanent ca ni
meni în societatea noastră să nu
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu
și poporul !“).
aibă venituri fără muncă sau prin
exploatarea muncii altora. Să apli
Este, de asemenea, necesar să
căm ferm principiile noastre și
acționăm cu toată hotărîrea pen
sistemul de retribuție care asigură
tru creșterea răspunderii și a ro
creșterea continuă a veniturilor pe
lului organelor și organizațiilor
baza muncii și efortului fiecăruia!
de partid în toate sectoarele de
Numai prin muncă toți cetățenii
activitate, pentru perfecționarea
patriei noastre, din toate dome
continuă a stilului și metodelor
niile, pot și trebuie să-și asigure
de muncă. înfăptuirea rolului
creșterea continuă a veniturilor.
conducător al partidului presupu
Dar trebuie să avem permanent în
ne angajarea fermă a cadrelor, a
vedere că ridicarea nivelului ge
activului, a comuniștilor în în

făptuirea neabătută a hotărîrik
partidului, a legilor țării. Corni
niștii trebuie să se afle permanei
în primele rinduri, în toate dome
niile de activitate ! Statutul not
tru are prevederi foarte clare c
privire la răspunderile organele
de stat, economice și cele d
partid. Nu ne-am propus ca orgs
nizația de partid să conducă îr
treprinderea — pentru aceast
avem director, avem organe fi
nanciare și avem consiliul oam«
nilor muncii și adunările general
—, dar organizațiile de partid dl
întreprinderi și , din toate set
toarele poartă răspunderea de f«
Iul cum toate aceste organe îț
desfășoară
activitatea,
pentr
unirea eforturilor tuturor oame
nilor muncii Intr-o direcție unic
— a dezvoltării generale a fiecă
rui domeniu de activitate.
Creșterea rolului conducător *
partidului înseamnă și creștere
responsabilității activiștilor d
partid din diferite organe de stat ;
economice, care răspund Insă și î
fața organelor respective, dar și ti
fața partidului de felul cum își în
deplinesc îndatoririle și obllgațiili
Partidul nu se poate sustrage (
nu poate să stea ca observator I
realizarea programelor de dezvol
tare economico-socială. Avem răs
punderea în fața poporului, a vi
itorului națiunii noastre să facer
totul ca fiecare organizație d
partid, fiecare activist, flecar
membru al partidului să-și înde
plinească misiunea de onoare, d
cinste, dar și de mare răspundere
de a face totul pentru socialism
pentru comunism, pentru bunăsta
rea poporului, pentru independen
ța țării ! Numai așa vom fi cu ade
vărat buni activiști, buni comu
ni ști ! (Aplauze puternice, preiun
gite).
Subliniez, și în acest cadru, ne
cesitatea perfecționării continue ș
a intensificării activității politico
educative de formare a omulu
nou. constructor conștient al so
cialismului. cu o înaltă conștiința
și spirit revoluționar, în toate do
meniile.
Aniversarea a 45 de ani de la
revoluția de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă, pregătirea și desfășurarea
celui de-al XIV-lea Congres al
partidului trebuie să determine o
îmbunătățire a activității în toate
domeniile. Să întîmpinăm aceste
evenimente istorice din viața na
țiunii și poporului nostru cu re
zultate cît mai bune ! Să ne pre
zentăm Ia Congresul al XIV-lea cu
realizarea prevederilor planului pe
acest an, cu un program clar de
perspectivă pentru cincinalul vi
itor și pînă în anul 2000 — pro
gramul făuririi depline a societății
socialiste multilateral dezvoltate
în România — și pentru a crea
condițiile trecerii la înfăptuirea
principiilor comuniste de viață și
muncă. (Aplauze puternice, înde
lungate ; se scandează puternic
„Ceaușescu — P.C.R.!“).
în acest fel, ne vom aduce și
contribuția activă la soluționarea
marilor probleme internaționale
ale lumii de astăzi, la politica de
dezarmare, și în primul rînd de
dezarmare nucleară, la politica de
pace, la realizarea noii ordini eco
nomice. a unor relații noi. de de
plină egalitate între toate națiu
nile, bazate pe principiile respec
tării independenței și suveranită
ții. neamestecului în treburile in
terne, ale dreptului fiecărui popor
de a-și hotărî. calea dezvoltării
în mod liber, așa cum dorește.
Sîntem hotărîți să ne aducem
întreaga contribuție la soluțio
narea tuturor problemelor in
ternaționale, să acționăm cu și
mai mare hotărîre pentru triumful
idealurilor de pace, de colabora
re. de progres economic și social
în lume. (Aplauze puternice, pre
lungite).
în încheiere, aș dori încă o
dată să subliniez necesitatea de a
trece imediat la realizarea tutu
ror măsurilor, planurilor și pro
gramelor stabilite, astfel încît —
încă din luna martie — să avem
o îmbunătățire radicală a, întregii
activități.
Avînd convingerea că toti participanții la această consfătuire vor
acționa cu întreaga răspundere
pentru realizarea obiectivelor și
sarcinilor ce îi revin fiecăruia, do
resc să vă urez tuturor succese în
întreaga activitate, să urez organe
lor și organizațiilor de partid, oa
menilor muncii, întregului nostru
popor rezultate cît mai bune în
acest an. pentru a asigura progresul
general al patriei noastre ! .Multă
sănătate și fericire ! (Aplauze, se
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!").
Cu aceasta, declar închise lucră
rile consfătuirii.
Spor la muncă ! (Aplauze pu
ternice, prelungite. Se scandează
îndelung „Ceaușescu — P.C.R.I",
„Ceaușescu și poporul !". Intr-o
atmosferă de puternică însuflețire
și strînsă unitate, toți cei prezenți
in sală ovaționează îndelung pen
tru Partidul Comunist Român —•
forța politică conducătoare a în
tregii națiuni —, pentru secretarul
său general, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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:ONSFĂTUiREA DE LUCRU PE PROBLEME ECONOMICE
DE LA C.C. AL P.C.R.
Din cuvîntul participantilor la dezbateri
CUV1NTUL TOVARĂȘULUI

ION RADU
Mult Iubite și stimate
v a r ă ș c secretar general
eoiae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
:aușcscu,
Consfătuirea de azi ne oferă
sibilitatea de a releva, dintr-o
datorire de conștiință, înalta
reciere și profunda recunoșiță pe care, asemenea întregii
-i, oamenii muncii din indusa metalurgică și constructoare
mașini vi le aduc cu
țărmurită dragoste, tovarășe
colae Ceaușescu, dumneaastră, marele conducător a!
imâniei socialiste moderne,
litant comunist strălucit, care
l desfășurat șt desfășurați o
tivitate eroică pentru tradurea in viață a Istoricelor hotă1 ale Congresului al XIII-lea
Conferinței Naționale ale
rtidulul, spre binele și lndendența națiunii, spre pacea șl
ogresul omenirii, pentru lmgățirea tezaurului teoriei șl
actlcil revoluționare, pentru
andioasele Înfăptuiri ce vor
rta peste secole șl milenii tnmnele luminoase ale ințelepmfi, realismului ce vă sint
oprii.
Cu profunde sentimente de
meci si prețuire, adresăm torășel Elena Ceaușescu omaj1 nostru vibrant pentru actitatea prestigioasă pe care o
.sfășoară oa eminent om oolfși ilustru savant de largă renoaștere Internațională, pen1 contribuția deosebită pe
re o aduice Ia propășirea
întreruptă a scumpei noastre
trii, la înflorirea fără nreeent a stiintel. Invățămîntului
culturii românești, la afirirea In lume a Ideilor de
ietenie, colaborare și pace.
Vă raportăm, mult stimate șl
bite tovarășe secretar general,
. acționînd in spiritul Indica
tor date de dumneavoastră
ntru realizarea ritmică șl In
ndițli de înălță calitate a proictlei fizice șl. Im primul rlnd,
celei destinate exportului, oaenil muncii din industria con-uctlflor de mașini șl din cea
etalurgfcă au obținut unele pe
ltate sunerioare in comparație
aceeași perioadă a anului
erut. dor acestea nu se ridică
nivelul sarcinilor stabilite și
bazei tehnico-materlale exls■nte.
Tn continuare, vorbitorul s-a
ferit la o serie de lipsuri exisnte In aceste sectoare econoice reieșite cu prilejul anali
lor efectuate. îndeosebi cu
-ivire la modul în care se
■alizează programele de orgazare, modernizare și dezvolre a unor mari întreprinderi,
programele sneclale de conructii șl reparații navale, aero’titice, de autoturisme, de utlje de foraj, electronice, texle, .investiții, la unele unități
n industria metalurgică. Acesi analize au pus in evidență

neajunsuri în stilul șl metodele
noastre de muncă.
In continuate, vorbitorul a
arătat : Așa cum ați indicat,
dezbaterile din consiliul de ra
mură au avut un profund ca
racter de lucru, aslgurînd clari
ficarea problemelor de care de
pind desfășurarea în cele mai
bune condiții a activității de
producție. înlăturarea lipsurilor,
stabilindu-se măsuri clare, pre
cise. pentru îndeplinirea Inte
grală a producției fizice, Îndeo
sebi a celei destinate exportu
lui, livrării utilajelor necesare
obiectivelor de Investiții, a tu
turor indicatorilor de plan pe
luna martie, recuperarea restan
țelor din lunile ianuarie șl fe
bruarie, astfel incit primul tri
mestru al celui de-al 4-lea an
al actualului cincinal să se În
cheie cu rezultate deosebite.
în cadrul dezbaterilor au fost
formulate critici la adresa unor
cadre tehnico-inginereștl din
ministere, centrale industriale
șl Întreprinderi care mai mani
festă comoditate, superficiali
tate In muncă și nu acționează
energic șl la timp pentru solu
ționarea tuturor problemelor le
gate de activitatea de aprovizio
nare tehnico-materială și coope
rare în producție, de asigurare
a contractelor de desfacere a
producției și. in mod deosebit,
a celei destinate exportului, de
ridicare a nivelului tehnic șl ca
litativ al produselor.
Insușindu-ne pe deplin critlcile dumneavoastră din ședința
Comitetului Politic Executiv
privind lipsa de preocupare
pentru realizarea prioritară a
producției de export, au fost
stabilite măsuri ferme pentru
înlăturarea cu desăvîrșire a unei
asemenea practici.
în dezbateri au fost făcute
propuneri concrete de îmbună
tățire a activității, de întărire a
colaborării In cadrul consiliului
de ramură și Intre ministere,
privitor la producția pe orizon
tală, la realizarea programelor
de organizare, modernizare șl
dezvoltare, de reducere a con
sumurilor de materii prime și
materiale.
Vă raportez, mult stimate
tovarășe secretar general
Nlcolae Ceaușescu, că, in unani
mitate, participanții la dezbate
rile din cadrul Consiliului de
coordonare a activității con
strucției de mașini și metalur
gie au arătat că sint asigurate
toate condițiile pentru îndepli
nirea sarcinilor ce ne revin, a
Indicațiilor și orientărilor date
de dumneavoastră, astfel incit să
putem întîmpina cu rezultate pe
măsura epocii pe care o trăim,
„Epoca
Nicolae
Ceaușescu",
cea de-a 45-a aniversare a vic
toriei revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă șl
antiimperialistă de la 23 August
și cel de-al XIV-Iea Congres al
gloriosului nostru partid comu
nist.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE OPREA
Mult stimate șl Iubite tovarășe
ilco'ae Ceaușescu.
Mult stimată tovarășă Elena
leaușescu.

Analiza în cadrul actualei
onsfătuirl de lucru cu cadre de
onducere din economie a măsuilor ce trebuie luate pentru Inăptuirea integrală a prevederl)r de plan pe luna martie șl
rimestrul I al acestui an contituie o nouă și elocventă
xpresie a preocupărilor dumleavoastră
constante.
mult
□bite șl stimate tovarășe
Jlcolae Ceaușescu, pentru realiarea In cele mal bune condiții
i planului pe 1989. a oblectiveor actualului cincinal, care
sigură Înaintarea fermă a pe
riei noastre pe trepte tot mai
nalte de progres și civilizație.
Aș dori, și cu acest prilej, ca,
n numele lucrătorilor din inlustria chimică și petrochimică,
ișoară, din transporturi și teleomunicațil, să exprim, cu
irofund respect, sentimentele
le vie mulțumire șl adincă
ecunoștință secretarului geneal al partidului, tovarășul
«Jicolae
Ceaușescu,
pentru
irientările prețioase, pentru
țrija deosebită și sprijinul pernanent pe care le acordă dez
voltării
acestor
importante
-amuri de producție, a întregii
jconomii
naționale.
pentru
reobosita activitate consacrată
fericirii și propășirii poporului
rostru, afirmării consecvente a
principiilor fundamentale ale
socialismului, idealurilor păcii
Si colaborării internaționale.
Vă raportez, mult iubite și
stimate tovarășe secretar gene
ral, că, pornind de Ia indica
țiile date de dumneavoastră tn
ședința
Comitetului
Politic
Executiv al Comitetului Central
al Partidului Comunist Român,
ședințele consiliilor de coordo
nare a ramurilor chimie, petro
chimie, industria ușoară, trans
porturi și telecomunicații au
analizat — in spirit critic și
autocritic — problemele esenția
le ale Îndeplinirii prevederilor
de plan pentru lunile ianuarie
și februarie, precum și modul
concret in care trebuie să se
acționeze In luna martie in
vederea realizării Integrale a
sarcinilor. In primul rind a ex
portului, pe această lună, pe
trimestrul I și întregul an 1989.
Trebuie să precizez, mult
■tlmate tovarășe secretar gene
ral, că realizările din primele
două luni ale acestui an — deși

superioare celor din perioada
corespunzătoare a anului trecut
— nu reflectă întregul potential
material și uman din aceste
sectoare de activitate, eforturile
făcute pentru dezvoltarea si mo
dernizarea bazei de producție.
Această stare de lucruri, a
arătat vorbitorul, este legată de
stilul de muncă necorespunzător
al cadrelor de conducere, de
insuficienta preocupare, Ia nive
lul ministerelor, centralelor șl
întreprinderilor, pentru funcțio
narea corespunzătoare a unor
instalații, punerea in funcțiune,
la termenele planificate, a noilor
capacități de producție șl atin
gerea parametrilor proiectați,
gospodărirea judicioasă a ma
teriilor prime și materialelor,
pentru respectarea tehnologiilor
de fabricație, realizarea nivelu
lui tehnic și calitativ al produ
selor, încadrarea în normele de
consum planificate. Nu s-a
acordat atenția necesară înfăp
tuirii integrale a programelor
de îmbunătățire a organizării
producției și a muncii, introdu
cerii progresului tehnic, îndeo
sebi a măsurilor cu efecte eco
nomice ridicate și cu aplicabi
litate imediată.
Au existat neajunsuri in reali
zarea programelor de cooperare
între centrale și chiar între uni
tăți ale aceleiași centrale, gene
rate și de nerespectarea obliga
tivității livrării cu prioritate a
materialelor și materiilor nece
sare fabricării producției pen
tru export, de lipsa de preocu
pare pentru acoperirea cu con
tracte și comenzi ferme a în
tregii producții planificate, cu
urmări negative asupra îndepli
nirii planului la toți indicatorii,
în continuare, au fost eviden
țiate măsurile luate pentru fo
losirea tuturor forțelor și mij
loacelor existente in vederea
înfăptuirii integrale a planului,
a angajamentelor asumate in
Întrecerea socialistă, propuneri
menite să asigure realizarea rit
mică și integrală a producției
fizice. în primul rind a celei
destinate exportului, încadrarea
strictă in normele aprobate, re
ducerea continuă a consumului
de materii prime, materiale și
energie, respectarea riguroasă
a disciplinei de plan. întărirea
ordinii și a spiritului de răs
pundere in înfăptuirea planului
Ia toți indicatorii.
Vă raportez, mult iubite șt sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că toți participanții la lucrările

consiliilor de coordonare a ra
murilor chimice, petrochimice,
industrie ușoară, transporturi și
telecomunicații s-au angajat
ca. împreună cu colectivele din
care fac parte, sub conducerea
organelor și organizațiilor de
partid, să acționeze cu toată
fermitatea, in spirit revoluțio
nar, pentru înlăturarea neajun
surilor din activitatea economi
că. creșterea simțului de răs
pundere. perfecționarea stilului
și metodelor de muncă, pentru
întărirea ordinii și disciplinei —
condiții hotăritoare pentru rea
lizarea ritmică și integrală a
tuturor indicatorilor de plan.
Relevind rolul esențial al aplicării programului de îmbu
nătățire a organizării și moder
nizării proceselor de producție,
elaborate sub directa coordona
re si cu sprijinul tovarășei aca
demician doctor inginer Elena
Ceaușescu. participanții la dez
bateri s-au angajat să acționeze
cu dăruire revoluționară pen
tru transpunerea lor in viată,
condiție esențială pentru reali

zarea sarcinilor de dublare a
productivității muncii pînă în
anul 1990, de creștere a gradu
lui de înnoire a producției, de
ridicare a calității produselor
și sporire a competitivității pro
duselor românești pe piețele
externe.
în încheiere, vorbitorul a
spus : Colectivele de oameni ai
muncii ce își desfășoară acti
vitatea în ramurile industriei
chimice, petrochimice, ușoară,
transporturi și telecomunicații
se angajează in fata dumnea
voastră. mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. șă
facă totul pentru înfăptuirea
exemplară a sarcinilor ce le
revin în acest an hotăritor al
cincinalului, întîmpinind astfel
Congresul al XJV-lea al parti
dului și cea de-a 45-a aniversa
re a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și
antiimperialistă cu noi și im
portante succese in ridicarea
României socialiste pe culmi tot
mai înalte de progres si civili
zație.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
CORNEL PACOSTE
Mult
stimate
șl
iubite
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu.
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,

în numele lucrătorilor din
agricultură, industria alimen
tară. silvicultură si gospodări
rea apelor, doresc să exprim și
cu acest prilej profundul res
pect. sentimentele de adincă re
cunoștință fată de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru grija
statornică ce o poartă dezvol
tării agriculturii, modernizării
și intensificării acesteia, pentru
rolul determinant ne care îl are
in elaborarea și înfăptuirea po
liticii agrare a partidului si sta
tului nostru. pentru întărirea
marii proprietăți socialiste.
în ședința cu cadrele de con
ducere din agricultură, industria
alimentară, silvicultură au fost
supuse dezbaterii programul
campaniei agricole de primă
vară. programul de măsuri pen
tru realizarea efectivelor de
animale și a producțiilor ani
maliere planificate pe anii
1989—1991. programul privind
creșterea cantităților de prote
ine in furajele grosiere și alte
resurse de nutrețuri, programul
privind recoltarea st depozita
rea furajelor de volum, progra
mul de contractare a produselor
agricole cu gospodăriile popu
lației si cu unitățile socialiste
pe anul 1989, raportul privind
recensămîntul animalelor de ia
20 ianuarie 1989.
De asemenea, s-au analizat
rezultatele ministerelor si cen
tralelor pe lunile ianuarie si fe
bruarie în legătură cu Îndepli
nirea sarcinilor de plan.
Vă raportăm, mult stimate
tovarășe secretar general, că
așa cum ați stabilit dumnea
voastră, pregătirea campaniei
agricole de primăvară s-a în
cheiat In bune condiții. Pe
baza programului stabilit, re
viziile si reparațiile s-au înche
iat la toate categoriile de utilaje
și s-a făcut recepția calității
lucrărilor executate, toate uti
lajele au fost repartizate pe
mecanizatori și ferme în ve
derea Încheierii acordului glo
bal. în continuare, vorbitorul a

prezentat măsurile luate pentru
desfășurarea in condiții optime
a tuturor lucrărilor agricole de
primăvară. S-au stabilit măsuri
ferme pentru a se semăna in
cultură irigată 1 milion de hec
tare de porumb și întreaga su
prafață destinată legumiculturii.
Acordăm o deosebită impor
tanță hotăririi conducerii de
partid de a reduce cantitățile de
pesticide în agricultură, punindu-se accent pe asolamente, ro
tația culturilor și intreținerea
mecanică și manuală a acestora.
Analiza efectuată, în cadrul
ședinței, a arătat vorbitorul, a
permis discutarea emănunțită,
cu fiecare județ in parte, a sta
diului încheierii contractelor de
produse agricole cu gospodăriile
populației, apreciind că această
acțiune trebuie să se încheie cit
mai curind- A fost, de aseme
nea, analizat modul cum se în
făptuiesc sarcinile din progra
mul de autoaprovizionare in
profil teritorial, punîndu-se în
evidență măsurile întreprinse
pentru îndeplinirea lor. în ca
drul ședinței de lucru au fost
scoase în evidență realizările
din zootehnie, neajunsurile care
se mai manifestă în acest im
portant sector al agriculturii. în
spiritul indicațiilor date de
dumneavoastră. în fiecare județ
se
vor întocmi
programe
concrete pe fiecare unitate
și fermă care să conducă
la creșterea efectivelor și pro
ducțiilor animaliere. în cadrul
ședinței de lucru a consiliului
a reieșit că în Ministerul Agri
culturii și in Ministerul Indus
triei Alimentare se simte
nevoia unei înviorări a activi
tății. a unui stil de muncă mai
dinamic, mai responsabil, mai
exigent, că trebuie să acordăm
atenție' sporită întăririi exigen
tei la toate eșaloanele, a disci
plinei și ordinii în întreaga
noastră activitate, să mobilizăm
toți lucrătorii din agricultură la
o activitate intensă în acest
an. anul celei de-a 45-a aniversări a revoluției de elibe
rare socială și națională, an
tifascistă si entiimnerialistă și
al celui de-al XIV-Iea Con
gres al partidului, pentru ob
ținerea celor mai bune rezul
tate in agricultură.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
ILIE MATEI
Mult
iubite
și
stimate
tovarășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Vă rog să-mi permiteți să
raportez că, acționînd in lumina
prețioaselor dumneavoastră in
dicații și orientări, sporind exi
genta în activitatea politico-organizatorică, în primele două
luni din acest an Comitetul ju
dețean de partid Timiș a situat
in centrul atenției îndeplinirea
ritmică și integrală a planului
la producția fizică, cu deosebire
la export, a sarcinilor din pro
gramele prioritare și programe
le de modernizare a producției,
ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, aplicarea
cu mai multă fermitate a cerin
țelor autoconducerii muncito
rești șl autogestiunii economlcofinanciare. Ca urmare, industria
județului Timiș a înregistrat
unele rezultate pozitive In reali
zarea principalilor indicatori
cantitativi și de eficiență.
La producția pentru export,
aflată cu prioritate în centrul
activității noastre, ne-am onorat
Integral toate contractele sca
dente. livrlnd suplimentar la
solicitarea unor parteneri de
peste hotare Importante can
tități de produse.
Prin intensificarea acțiunilor
de reproiectare și modernizare,
prin asimilarea și introducerea
In fabricație a numeroase pro
duse și generalizarea unor teh
nologii eficiente, s-a asigurat
reducerea în continuare a con
sumurilor materiale si energe
tice. Așa cum ne-ați cerut la
consfătuirea de lucru de la Co
mitetul Central al partidului din
ianuarie anul acesta, am stabilit
programe și urmărim concret in
fiecare întreprindere și șectle,
pe fiecare produs In parte pro
blema consumurilor materiale și

energetice, insistînd, pe de-o
parte, pe necesitatea reducerii
acestora, iar pe de altă parte pe
folosirea in mai mare măsură a
materialelor recuperabile. Acționind astfel, am reușit ca, pe
primele două luni. la multe
produse să ne înscriem Ia
nivelul și chiar sub normele de
consum stabilite pentru anul
1989.
Referindu-se la o serie de de
ficiente, de neajunsuri in acti
vitatea unor unități economice,
vorbitorul a raportat că toate
aceste probleme au constituit obiectul unor analize exigente în
recentele plenare ale comitete
lor județean, municipal și oră
șenești de partid, ca și In adu
nările oamenilor muncii, care,
in lumina tezelor și orientărilor
cuprinse in expunerile și cuvîntările secretarului general al
partidului, au adoptat programe
cu măsuri concrete care vizează
perfecționarea stilului și meto
delor de muncă ale organelor și
organizațiilor de partid, ale tu
turor organismelor democratice,
creșterea răspunderii șl compe
tentei cadrelor și specialiștilor,
a fiecărui colectiv de oameni al
muncii.
Avem toate condițiile Șl ne an
gajăm ca în luna martie să ne
realizăm toate sarcinile de plan,
să recuperăm rămlnerile în ur
mă, astfel încît să îndeplinim
planul pe trimestrul I și să asigurăm perspectiva realizării
integrale a indicatorilor pe anul
1989, a subliniat In continuare
vorbitorul.
tn agricultură, comitetul ju
dețean de partid acționează pen
tru transpunerea in viată a ori
entărilor. Indicațiilor și sarcini
lor formulate de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, pentru a face
din acest an anul celor mai

mari producții agricole realizate
în județul Timiș. Sub conduce
rea organelor și organizațiilor de
partid au fost luate măsuri de
osebite pentru pregătirea din
timp și temeinică a campaniei
agricole de primăvară.
O atenție deosebită acordăm
îmbunătățirii radicale a activi
tății din zootehnie. întărind exigența și răspunderea în mun
că, pe primele două luni efec
tivele au sporit, s-a depășit sar
cina de livrare la fondul de stat.
Acționăm în continuare pentru
îmbunătățirea activității în do
meniul reproducției, pentru creș
terea continuă a natalității, re
ducerea la minim a mortalităților. concomitent cu dezvoltarea
susținută a bâzei furajere.

CUVÎNTUL

MARIA
Mult stimate tovarășe secretar
generai Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tova
rășă Elena Ceaușescu,

Vă raportez, tovarășe secretar
general, că oamenii muncii din
industria ușoară, alături de în
tregul nostru popor, au obținut
In cele două luni din acest an
la o serie de indicatori rezul
tate superioare celor din pe
rioada corespunzătoare a anului
precedent. S-au obținut redu
ceri ale consumurilor, incadrindu-ne în normele stabilite, s-au
introdus în fabricație noi teh
nologii care au avut la bază aportul cercetării proprii. Tot
odată. s-au lichidat in cea mai
mare măsură stocurile supranormative și s-a îmbunătățit eftciența activității noastre eco
nomice.
în același timp s-au manifes
tat însă neajunsuri, care s-au
concretizat, în principal, în ne
real izarea unui imoortant nu
măr de produse avînd conse
cințe directe în nivelul producției-marfă realizate.
Fiind la începutul ultimei
luni a primului trimestru din
acest an. trebuie să ne concen
trăm toate eforturile spre reali
zarea exemplară a planului,
trăgind toate învățămintele din
neajunsurile și neimplinirile
care s-au manifestat. cu atit
mai mult cu cit ritmul de creș
tere trebuie intensificat, potri
vit planului, față de realizările
de pe primele două luni. Vom
acționa energic pentru asigura
rea de contracte cu toate deta
liile pentru a fi lansate în fa
bricație la timp, urmărirea atentă a planului de cooperare
între centrale. între întreprin
deri. în așa fel încît să se poa
tă realiza toate comenzile la
timp, a arătat vorbitoarea.
Vom munci cu răspundere,
competență, pentru asigurarea
condițiilor realizării exportului
pe acest an în conformitate cu
prevederile de plan, crescind
ponderea exportului și acordind
prioritate realizării acestuia.
în intreaga desfășurare a am
plului proces de dezvoltare și
modernizare a tuturor sectoa
relor industriei ușoare, am
beneficiat de sprijinul per-

Acționînd sub Impulsul vi
brantelor dumneavoastră chemări
și îndemnuri, întărind continuu
munca politico-organizatorică și
educativă, punînd mai deplin în
valoare puternicul potențial tehnico-material. științific și uman
de care dispunem, vă Încredin
țăm, mult stimate tovarășe
secretar general, că organizația
județeană de partid Timiș este
ferm hotărită să-și onoreze in
tru totul încrederea și sprijinul
pe care I le acordați, incit anul
1989 să fie, așa cum ne-ați ce
rut. anul celor mai mari reali
zări și al celor mai bune rezul
tate In toate domeniile, sporindu-ne astfel contribuția Ia pro
pășirea neîncetată a patriei noas
tre socialiste.

TOVARĂȘEI
FLUCSĂ
manent și generos acordat
de dumneavoastră, tovarășe
secretar general, al tovarășei
academician
doctor
Inginer
Elena Ceaușescu, prin anali
zele directe in unitățile In
dustriei ușoare a stadiului de
realizare a măsurilor cuprinse
în programele de organizare și
modernizare a nivelului tehno
logiilor aplicate și dotării eu in
stalații și utilaje, primind pre
țioase indicații pentru îmbună
tățirea permanentă a acestora,
pentru care vă aducem respec
tuoase mulțumiri și profunda
noastră recunoștință.
Raportez că sint in plină des
fășurare acțiunile cuprinse in
programele de dezvoltare și mo
dernizare a sectoarelor de trico
taje și confecții aprobate de
Comitetul Politic Executiv, pes
te 40 la sută din sporul produc
ției fiind prevăzut a se realiza
pe această cale.
în prezent, așa cum ne-ați In
dicat dumneavoastră, tovarășe
secretar general, la recenta ana
liză a dezvoltării filaturilor șl
țesătoriilor, elaborăm programe
similare pînă în anul 1995 pen
tru toate sectoarele industriei
ușoare, punînd accent pe latu
rile calitative ale activității
noastre.
Sîntem deplin conștlenți că
toate acestea nu se pot realiza
decit prin modernizarea radi
cală a actualelor dotări. în acest
sens au fost stabilite, împreună
cu Ministerul Industriei Elec
trotehnice, ample programe de
asimilare a unor utilaje și in
stalații cu parametri la nivel
mondial.
îndeplinirea exemplară a tu
turor prevederilor de plan pe
luna martie și întregul an 1989
va constitui răspunsul nostru
comunist la înflăcăratele che
mări și îndemnuri ale secre
tarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la
măsurile de creștere a retribu
țiilor oamenilor muncii din in
dustria ușoară și la mărețele
evenimente din acest an — ce®
de-a 45-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială șl na
țională, antifascistă și antfimperialistă și cel de-al XIV-Iea
Congres al partidului.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
DUMITRU CONSTANTIN
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,

Sîntem una din întreprinde
rile care au avut cinstea și
onoarea de a beneficia de spri
jinul dumneavoastră direct,
mult stimate tovarășe secretar
general, la Înfăptuirea sarcini
lor ce ne-au revenit din pro
gramele prioritare, îndeosebi
din programul energetic al tării.
Vă rog să-mi permiteți să vă
raDortez că oamenii muncii din
întreprinderea de mașini grele,
apliclnd cu consecventă indica
țiile dumneavoastră date cu
prilejul vizitelor de lucru efec
tuate în întreprinderi din Capi
tală In luna ianuarie a aceslui
an. folosind mai bine capacită
țile de producție, au îndeplinit
princinalii indicatori de plan
pe primele două luni ale anu
lui Ia producția marfă, la ex
port. productivitatea muncii,
producția netă. Ia investiții. în
registrând creșteri fată de aceeași perioadă a anului trecut.
Trebuie să arăt sl în acest
cadru că rezultatele obținute
puteau fi mult mai bune dacă
in activitatea noastră, a cadre
lor de conducere, a consiliului
oamenilor muncii nu s-ar fi
manifestat o serie de neajun
suri. In mod deosebit în orga
nizarea activității productive,
In programarea și urmărirea
producției. în asigurarea ritmi
că a bazei tehnico-materiaie.
Exprimîndu-vă cele mai vil
mulțumiri
pentru
sprijinul
direct, pentru grila permanentă
ce o purtati colectivului nostru
de muncă, pentru dotările mo
derne de care disDunem. vă ra
portez, mult stimate tovarășe

secretar generat eă indicațiile
și orientările formulate de
dumneavoastră s-au constituit
intr-un amplu program de mo
dernizare a producției, care
asigură creșterea eficientei în
tregii noastre activități.
Un sprijin deosebit în funda
mentarea direcțiilor principale
din programul nostru de mo
dernizare l-am primit din
partea institutelor de proiecta
re. cercetare și invătăminț su
perior, coordonate cu înaltă
competentă de tovarășa acade
mician doctor Inginer Elena
Ceaușescu. cârei® Ii adresăm și
cu acest prilej cele mai res
pectuoase mulțumiri.
Conștientl de faptul că în
făptuirea întocmai a programu
lui de modernizare elaborat
sub directa dumneavoastră în
drumare. mult stimate tovarășe
secretar general, constituie ca
lea sigură pentru creșterea efi
cientei activității noastre. participanții la adunarea generală
a oamenilor muncii din între
prindere au exprimat angaja
mentul ferm de a munci fără
preget, de a face totul pentru
traducerea lui în fapt, asigurind. astfel, realizarea integra
lă a planului la toți indicatorii
pe acest an și ne Întregul cin
cinal.
Ne angajăm, mult iubite
și stimate tovarăș
*
Nicolae Ceaușescu. să depunem
toate eforturile pentru îndepli
nirea. încă din acest an. a sar
cinii Pe care ne-ati trasat-o de
a realiza produs
*
la nivel teh
nic mondial, ceea ce ne va Per
mite să diversificăm producția,
să sporim competitivitatea pro
duselor noastre și să creștem
ponderea exportului In volumul
producției.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

MARIN ENACHE
Mult stimate șl Iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Vă raportăm că In ramura me
talurgie, in primele 2 luni din

acest an. nu am reușit să reali
zăm planul la producția-martă
și la alți indicatori.
Vă raportăm, de asemenea, că
neajunsuri s-au manifestat și In
faptul că am depășit consumu
rile specifice la cocs, energie,
combustibili și nu am realizat

randamentele stabilita de utili
zare a metalului.
Sîntem conștientl. a spus vor
bitorul, că aceste neajunsuri ne
aparțin nouă, cadrelor de con
ducere din minister, din cen
trale și unități. Noi nu am reu
șit să implicăm toți factorii de
răspundere din siderurgie in
realizarea ritmică și de calitate
a sarcinilor, nu am reușit în această perioadă să utilizăm toa
tă capacitatea tehnică, economi
că și profesională a oamenilor
in așa fel Incit să determinăm
creșterea calitativă a muncii
noastre.
Vă raportez că aceste neajun
suri au fost serios analizate in
adunările generale ale oameni
lor muncii, In ședințele consi
liilor de conducere ale ministe
rului și centralelor care au dez
bătut pe larg răspunderea cu
care trebuie să acționăm pen
tru perioada ce urmează, pentru
îndeplinirea in totalitate a sar
cinilor ce ne revin din planul
national unic pe anul 1989.
Vă raportăm, mult stima
te tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, că după anallza care a avut loc cu dum
neavoastră In a doua decadă a
lunii februarie s-au întreprins
măsuri ferme și acțiuni imedia
te, care ne-au condus la creș
terea producției medii zilnice de
oțel.
O problemă deosebită o repre
zintă pentru noi realizarea pro
ducției pentru' export. Sarcinile
de export pe luna martie au
fost repartizate fiecărei centra
le și unități economice, am în
treprins acțiuni deosebite în ve
derea măririi volumului de la
contractare, astfel ca realizările
lunii martie să fie la nivelul cel
mai ridicat al activității noastre
de pină acum.
Avem încă foarte multe de
făcut pe linia creșterii răspun
derii factorilor care organizează

și conduc procesul de producție,
pentru a-i determina să asigure
respectarea fermă a disciplinei
tehnologice în exploatarea uti
lajelor. Vom lua măsuri pentru
întărirea controlului fabricației
pe flux, detașind, așa cum
ne-ați cerut-o, pentru o perioa
dă lungă de timp, în uzinele
producătoare și pe șantierele de
investiții, cadre din cercetare și
proiectare, pentru a urmări
modul în care se realizează
proiectele și tehnologiile stabi
lite.
Acordăm In activitatea noas
tră o atenție deosebită realiză
rii indicatorilor de eficiență economică. In mod deosebit re
ducerii consumurilor șl încadră
rii In cheltuielile planificate de
producție.
Pe șantierele de investiții vom
acționa prin concentrarea con
structorilor șl montorllor la ter
minarea obiectivelor prevăzute
să producă In acest an.
In numele oamenilor muncii
din ramura metalurgie, doresc
să vă aduc dumneavoastră, to
varășe secretar general, tova
rășei Elena Ceaușescu prinosul
nostru de recunoștință pentru
sprijinul generos, continuu, per
manent pe care ti acordați dez
voltării acestei ramuri.
Vă asigurăm, mult stimate
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, că vom acțio
na cu toată răspunderea pentru aplicarea cu consecvență și fermi
tate, 1® fiecare loc de muncă din
metalurgie, a prețioaselor dum
neavoastră orientări șl Indicații,
astfel incit activitatea din centra
lele și Întreprinderile noastre să
se Îmbunătățească continuu in
perioada următoare și să intimpinăm cea de-a 45-a aniversare
a revoluției de eliberare națio
nal® și socială, antifascistă și
antiimperialistă șl Congresul al
XlV-lea al partidului cu rezul
tate demne de Încrederea pe
care ne-o acordați.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

ȘTEFAN RAB
Mult
stimtate
șl
Iubito
tovarășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to
varăși.

Consfătuirea de azi, expresie
elocventă a preocupării perma
nente a secretarului general al
partidului
pentru
stabilirea
modalităților de înfăptuire cu
sueces a programelor noastre
de dezvoltare economico-socială,
se desfășoară în atmosfera de
intensă dăruire patriotică în
care comuniștii. toți oamenii
muncii acționează cu energie și
hotărire pentru transpunerea in
viață a tezelor, ideilor și orien
tărilor definite de cel mai iubit
fiu al națiunii noastre socialis
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru îndeplinirea exemplară
a planului pe acest an și pe în
tregul cincinal, a sarcinilor
izvorite din hotărîrile Con
gresului al XIII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului.
In lumina indicațiilor dum
neavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, carac
teristica dominantă a dezvoltă
rii economice o reprezintă — și
In cazul județului Covasna —
accentuarea caracterului inten
siv. Aceasta se regăsește înainte
de toate in creșterea volumului
producției industriale cu peste
10 la sută față de anul 1988, in
principal pe seama elementelor
calitative ale dezvoltării. Vă
raportăm că. apllcfnd mai ferm
programele speciale, dar mai cu
seamă cele privind organizarea
și modernizarea proceselor de
producție, în lunile ianuarie și
februarie înregistrăm un ritm
superior de creștere față de
aceeași perioadă a anului trecut
la producția-marfă industrială,
Îi îndeplinim prevederile planuui. De asemenea, folosind mai
bine resursele materiale și
umane, respectînd normele de
consumuri materiale și energe
tice, am reușit să reducem chel
tuielile materiale față de anul
trecut, ceea ce a asigurat o
creștere însemnată a producției
nete.
Am acționat, totodată, susți
nut pentru realizarea investi

țiilor planificat
*
Ia construcțlimonta], creind condițiile nece
sare pentru punerea In funcți
une a noilor obiective la terme
nele stabilite.
Raportez, de asemenea, că am
intensificat acțiunile de con
tractare a producției pentru ex
port, mal ales pentru perioada
celui de-al doilea trimestru.
In ce privește agricultura, vă
raportăm că, trăgind Învățămin
tele cuvenite din neajunsurile
anului trecut, prin aplicarea
măsurilor indicate de dumnea
voastră, am pregătit mai bine
campania agricolă de primăva
ră, fiind gata să efectuăm în
condițiile și la termenele stabi
lite toate lucrările de sezon. Am
încheiat la timp reparația mași
nilor agricole, asigurind o te
meinică verificare a calității acestora și am efectuat toate lu
crările prevăzute.
tn zootehnie am făcut, de asemenea, unele progrese atit in
ce privește sporirea efectivelor,
față de anul trecut, la toate
speciile, cit și a producțiilor animaliere.
Cu toate acestea, a spus vor
bitorul, trebuie să recunoaștem
in mod autocritic că rezultatele
din acest domeniu nu se ridică
la nivelul planului, al posibilită
ților noastre reale, al condițiilor
propice de care dispune județul
Covasna pentru dezvoltarea zoo
tehniei.
v® încredințăm, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general,
pe dumneavoastră, mult stimată
tovarășă Elena Ceaușescu, de
hotărirea noastră de a acționa
cu toată energia și dăruirea re
voluționară, in deplin consens
CU indicațiile pe care le-ați dat
la ședința Comitetului Politic
Executiv al Comitetului Central,
la consfătuirea noastră, pentru
a intimpina cu rezultate cit mai
bune mărețele evenimente poli
tice ale acestui an — sărbători
rea, cu adinei semnificații pa
triotice pentru noi toți, a zilei
de 1 Mai, jubileul glorioasei re
voluții de eliberare din august
1944 și Congresul al XIV-Iea al
partidului — pentru a spori
contribuția județului la înflo
rirea scumpei noastre patrii.
România socialistă.

CUVÎNTUL tovarășului
EUGENIU RĂDULESCU
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,

Vă rog să-mi Îngăduiți să vă
mulțumesc, în numele tuturor
oamenilor muncii pe care ii re
prezint, pentru grija deosebită
și sprijinul permanent pe care
le «cordați industriei construc
țiilor de mașini șl să vă în
credințez că am tras toate în
vățămintele din critica pe deplin
îndreptățită ce ne-ați adus-o cu
ocazia
analizării
activității
biroului executiv al ministeru
lui.
Ne angajăm In fața dumnea
voastră că vom face totul pen
tru ca activitatea de coordonare
și conducere să aibă la bază o
gindire revoluționară, să adop
tăm un stil de muncă exigent,
să manifestăm fermitate in
aplicarea in practică a indica
țiilor dumneavoastră, astfel incit
să înlăturăm neajunsurile din
activitatea noastră, să ridicăm
nivelul întregii activități a mi
nisterului la cota exigentelor
cerute de dumneavoastră.
Vă raportăm, stimate tovarășe

secretar general, că pe primele
două luni ministerul a realizat
planul producțiel-marfă cu o
anumită depășire, dar nu s-au
realizat unele sortimente fizice,
nerealizări ce țin de lipsa noas
tră de fermitate în conducere,
în urmărirea realizării produse
lor contractate, fapt ce creează
greutăți industriei metalurgice,
energetice, chimice prin neonorarea Ia termen a obligațiilor
contractuale.
Analizind activitatea pentru
realizarea producției de export.
In lumina exigențelor formulate
de dumneavoastră, tovarășe
secretar general, vă raportăm
că. deși am înregistrat citeva
procente mai mult față de
aceeași perioadă a anului trecut,
acestea nu sint la nivelul
posibilităților industriei con
strucțiilor de mașini.
împreună cu Consiliul Națio
nal pentru Știință și Tehnolo
gie, indrumat cu deosebită com
petență de tovarășa academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
acționăm ferm pentru aplicarea
in producție a realizărilor de
(Continuare in pag. a V-a)
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virf ale științei românești, ex
tinderea tehnologiilor de fabri
cație cu consumuri reduse de
materii și materiale, valorifica
rea materialelor, pieselor de
schimb și subansamblelor, tipi
zarea și asimilarea de produse
noi care să valorifice superior
materiile prime, energia și
forța de muncă, precum și pen
tru realizarea investițiilor și
punerea în funcțiune a capaci
tăților planificate, pentru apli
carea întocmai a programelor
stabilite de reducere a consumu
rilor normate, de creștere a
productivității muncii, de dimi
nuare a cheltuielilor la 1 000 lei

producție-marfă, da rentabili
zare a produselor.
Vă incredințăm, mult stimate
tovarășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu, mult stimată
tovarășă Elena Ceaușescu, că
vom acționa cu hotărire, cu
dăruire revoluționară pentru a
realiza in întregime obiectivele
stabilite pentru industria con
strucțiilor de mașini, că vom
depune eforturi deosebite pen
tru a Intimpina aniversarea a
45 de ani de la victoria revolu
ției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antilmperialistă și cel de-al XlV-lea
Congres al partidului cu noi
realizări, răspunzlnd astfel grijii
deosebite ce o purtați acestui
sector al economiei naționale.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ZAMFIR STANCU
Mult stimate șl Iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu.
Ingăduiți-ml să folosesc acest prilej pentru a vă transmi
te, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, in numele
oamenilor muncii din unitățile
Centralei de rafinării și petro
chimie Brazi, cele mai alese
sentimente de Înaltă prețuire,
Întreaga noastră gratitudine și
profunda recunoștință pentru
activitatea revoluționară, neobo
sită și cutezătoare ce o desfășurațl in fruntea partidului și sta
tului pentru ridicarea patriei
noastre pe noi culmi de progres
și civilizație.
Adresăm, totodată, profundele
noastre sentimente de stimă și
respect tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
pentru neobosita activitate re
voluționară și contribuția deo
sebită adusă la înflorirea știin
ței și învățămîntului românesc,
pentru sprijinul neprecupețit în
dezvoltarea și modernizarea
unităților noastre.
Raportăm că pe primele două
luni ale acestui an, sub condu
cerea organelor și organizațiilor
de partid, oamenii muncii din
unitățile centralei au realizat o
producție Industrială mai mare
decit in aceeași perioadă a anu
lui trecut, precum și Însemna
te creșteri la principalele pro
duse fizice. S-au obținut o se
rie de rezultate in îndeplinirea
programelor de modernizare și
Introducerea mal rapidă în pro
ducție a rezultatelor cercetării
științifice, ceea ce a asigurat
creșterea nivelului tehnic și ca

litativ, a competitivității produ
selor realizate.
Conștienți însă de existența
unor minusuri și neajunsuri in
munca noastră, a spus vorbito
rul, vom acționa, pe baza indi
cațiilor și orientărilor dumnea
voastră. mult stimate tovarășe
secretar general, pentru soluțio
narea operativă a tuturor pro
blemelor, astfel incit să asigu
răm condițiile de realizare In
tegrală a sarcinilor pe acest tri
mestru și pe întregul an.
Așa cum ne-ați cerut dum
neavoastră vom face din reali
zarea producției pentru export
obiectivul fundamental al pre
ocupărilor noastre, desfășurind
o activitate susținută pentru in
tensificarea șl diversificarea
formelor de contractare a pro
ducției, pentru realizarea și ex
pedierea acesteia la termen, in
condiții de înaltă eficiență.
Am stabilit măsuri ferme de
finalizare a lucrărilor la noile
capacități, astfel incit vor intra
în probe tehnologice în această
lună încă 4 instalații pe platfor
ma Brazi, urmînd ca pentru ce
lelalte instalații să respectăm
termenele stabilite.
Vă asigurăm, mult stimate șl
Iubite tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, că vom ac
ționa cu exigență șl răspundere
comunistă pentru ca indicațiile
șl orientările dumneavoastră,
hotăririle adoptate In ședința
Comitetului Politic Executiv de
ieri să fie aplicate cu fermitate,
cinstind astfel cu alese fapte de
muncă aniversarea revoluției
de eliberare socială șl națională,
antifascistă și antllmperialistă
de Ia 23 August și cel de-al
XlV-lea Congres al partidului.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ȘTEFAN ANDREI
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.

Aș dori. In primul rtnd. să
evidențiez faptul că Îmi Însu
șesc pe deplin aprecierile
formulate In ședința Comitetu
lui Politic Executiv a] C.C.
al P.C.R. de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. privind re
zultatele nesatisfăcătoare in
realizarea planului de export,
a programului de vămuire pe
luna februarie șl, in general,
pe primele două luni ale anu
lui 1989.
Analizind tn mod autocritic
lipsurile manifestate In cele
două luni In activitatea lucră
torilor din domeniul comerțu
lui exterior, răspunderea deo
sebită ce-mi revine mie perso
nal. aș dori să vă asigur, stima
te tovarășe secretar general, că
vom face totul pentru a Înfăp
tui sarcinile $1 indicațiile date.
In așa fel Incit să asigurăm
realizarea programelor de acti
vitate In comerțul exterior, in
clusiv planul de încasări din
export. Va trebui — și sintem
hotărlțl —• să organizăm mai
bine activitatea. împreună cu
ministerele, centralele și Mi
nisterul Comerțului Exterior si

Cooperării Economice Interna
ționale și să acționăm. în pri
mul rînd. pentru definitivarea
și realizarea programului de
contractare a producției.
In legătură cu realizarea pro
gramului de contractare, vorbi
torul a subliniat necesitatea ca
o dată cu acoperirea cu con
tracte a planului pe anul 1989,
să se treacă, chiar din luna
martie, la Începerea negocieri
lor de contractare pentru anul
1990 cu țările socialiste, cu alto
state.
Arătlnd că pentru realizarea
programului de export, pentru
menținerea și lărgirea piețelor
este necesar să se respecte
neabătut termenele de livrare
a produselor, potrivit clauzelor
contractuale și îmbunătățirii
permanente a calității produse
lor fabricate In România, vor
bitorul a spus : Circuitul mon
dial al valorilor materiale, con
curenta acerbă de pe piața in
ternațională. asigurarea unor
mărfuri mereu mal competiti
ve și valorificarea puternicei
industrii românești, a potenția
lului uman și tehnico-științifio
al țării noastre evidențiază în
semnătatea deosebită a progra
melor de modernizare a pro
ducției în concordanță cu cel
mai înalt nivel tehnic și
tehnologic pe plan mondial,
elaborate și desfășurate sub

conducerea tovarășei academi
cian doctor inginer Elena
Ceaușescu.
Apreciez că sarcina dată de
secretarul general al partidului
— de a trata comerțul exterior
drept prioritatea priorităților,
ca o necesitate vitală pentru
dezvoltarea generală a țării —
va trebui să ducă la o angajare
șl mai mare a noastră, a tutu
ror ministerelor și centralelor.
Împreună cu lucrătorii din co
merțul exterior, pentru con
tractarea și realizarea produc
ției la export, incit să se asi
gure ocuparea forței de muncă,
valorificarea potențialului uman
al societății noastre, satisfa
cerea necesităților economiei
românești. înfăptuirea progra
melor de ridicare continuă a
standardului de viață al po
porului român.
Sarcinile de comerț exterior
pe luna martie, ca și pentru

întregul an, sînt clare 1 Ne
bucurăm de indicațiile și orien
tările dumneavoastră, de spri
jinul zilnic și nemijlocit In so
luționarea problemelor din co
merțul exterior, pentru care,
și cu acest prilej, vă mulțu
mesc cu căldură, cu recunoș
tință. Sînt conștient de răspun
derea mea pentru neîmpllnirlle
din primele două luni ale anu
lui, dar mai ales sînt conștient
de sarcinile ce-mi revin.
Vă asigur, in numele tuturor
lucrătorilor din comerțul exte
rior. că vom munci mai bine,
vom fructifica întreaga capaci
tate organizatorică a colecti
vului. vom întări conlucrarea
dintre producție și export, din
tre sistemul de comerț exterior
și sistemul financiar-bancar,
vom face tot ce stă în puterile
noastre pentru a realiza sarci
nile ce ne sînt încredințate
de partid, de dumneavoastră
personal.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
MARIA GHIȚULICĂ
Mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

Consfătuirea noastră de lucru,
organizată din inițiativa secre
tarului general al partidului, re
flectă preocuparea constantă a
tovarășului Nicolae Ceaușescu
față de dezvoltarea economicosocială a țării, față de modul
cum se realizează programul
partidului de construire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare fermă a
țării spre comunism.
Vă rog să-mi permiteți, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, ca în
numele comuniștilor, al tuturor
oamenilor muncii din județul
Iași să vă adresez cele mai
calde mulțumiri șl înalta noas
tră considerație pentru activita
tea neobosită ce o desfășurați,
pentru clarviziunea cu care con
duceți partidul și poporul, pa
tria spre culmi tot mal Înalte de
progres șl civilizație.
Noile măsuri de creștere a re
tribuțiilor personalului munci
tor, care urmează să se incheie
la 1 august, cu o lună mai de
vreme. precum și a retribuției
în natură a membrilor coopera
tori, sporirea pensiilor, menți
nerea prețurilor la un nivel
constant reflectă grija dum
neavoastră pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de viață și ci
vilizație al întregului popor.
Pe baza sarcinilor, indicațiilor
și orientărilor date de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
secretar general, am acționat
pentru Îmbunătățirea stilului și
metodelor noastre de muncă,
determinînd creșterea răspun
derii cadrelor, a personalului
muncitor față de sarcinile ce au
revenit județului Iași din Pla
nul național unic de dezvoltare
economico-socială a țării.
Cu' sprijinul Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnolo
gie, care se bucură de îndru
marea tovarășei Elena Ceaușescu.
ilustru om politic, savant de
largă recunoaștere Internaționa
lă, am revăzut măsurile din pro
gramele de modernizare și or
ganizare a producției și a mun
cii. reușind să valorificăm mai
bine baza tehnlco-materială, po
tențialul tehnico-științific uman
de care dispunem. în vederea
realizării exportului, a produc
ției fizice, reducerii consumuri
lor. îmbunătățirii calității, rea
lizării investițiilor.
Raportez consfătuirii că pe
primele două luni din acest an

84 de unități economice și-au
realizat și depășit sarcinile la
producția-marfă industrială. Am
livrat peste plan importante
cantități de produse, am reali
zat și depășit planul la inves
tiții.
Sintem însă conștienți că re
zultatele noastre ar fi fost mult
mai bune dacă am fi reușit, așa
cum ați apreciat și dumneavoas
tră, tovarășe secretar general,
in ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., să
ne debarasăm în totalitate de
modul defectuos de a lucra, de
a face analize în general, de a
fabrica iustlficări, de a mani
festa îngăduință față de cei care
nu îșl fac datoria. Deși am luat
măsuri pentru pregătirea pro
ducției anului 1989, am acționat
pentru diversificarea ei. pentru
creșterea fiabilității, rezultatele
obținute nu ne pot mulțumi în
întregime.
tn adunările generale ale oa
menilor muncii au fost analiza
te cu înaltă exigență cifrele de
plan pe acest an. întregul perso
nal muncitor angajîndu-se să nu
precupețească nici un efort pen
tru realizarea șl depășirea sar
cinilor ce ne revin în toate do
meniile.
Referindu-se. tn continuare, la
modul cum a fost pregătită In
județ campania agricolă de pri
măvară, vorbitoarea a arătat că
au fost realizate măsurile din
programele de îmbunătățiri fun
ciare, tractoarele și celelalte ma
șini au fost reparate la timp,
declansîndu-se semănatul cultu
rilor din epoca I. In legumicul
tura. horticultura șl viticultură
se lucrează din plin la execu
tarea lucrărilor de sezon. Cultu
rile semănate în toamnă se pre
zintă bine. Și in zootehnie s-a
acționat pentru realizarea efec
tivelor și producțiilor planificate.
în încheiere, vorbitoarea a
spus : Vă asigur, mult stimate
tovarășe secretar general, că in
lumina exigențelor formulate de
dumneavoastră, în cuvîntarea
rostită la plenara comunâ, care
se constituie intr-un amplu și
complex program de muncă și
luptă al Întregului popor, comu
niștii, toți oamenii muncii din
județul Iași, asemeni întregului
popor, vor acționa pentru reali
zarea șl depășirea sarcinilor ce
ne revin. înt'impinlnd cea de-a
45-a aniversare a revoluției de
eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperlalistă șl
Congresul al XlV-lea al parti
dului cu mărețe înfăptuiri, pe
măsura epocii pe care o trăim
și pe care, In aleasă cinstire
față de ctitorul ei, o numim
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

. CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
F •

FERDINAND NAGY

Mult stimate $1 iubito tovarășe
Nicolae Ceaușescu',
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,

Vă raportăm, mult stima
te
și
iubite
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că sarcinile

de plan pe anul 1989 in agricul
tură au fost dezbătute temeinic
șl cu înalt simț de răspundere
in adunările generale ale oame
nilor muncii. Lucrătorii ogoare
lor, puternic stimulați de recen
ta hotărîre a Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.

privind mărirea fondului de
cereale șl legume destinat re
tribuirii în natură, s-au angajat
ca, în acest an, să realizeze
recolte sporite și, pe această
bază, să contribuie la creșterea
cantităților de produse predate
la fondul de stat.
Cu toate rezultatele bune
obținute în anul trecut, trebuie
să arătăm în fața consfătuirii
că acestea nu s-au situat la
nivelul bazei tehnico-materiala
de care dispunem, al condițiilor
asigurate tuturor sectoarelor
agriculturii.
Potrivit indicațiilor dumnea
voastră șl pe baza analizei din
cadrul consiliului de ramură,
s-au stabilit deja măsuri con
crete
pentru
îmbunătățirea
muncii, creșterea eficienței în
toate domeniile de activitate.
Pentru încheierea semănatului
la timp și în condiții de calitate
superioară sînt asigurate can
titățile necesare de semințe
pentru toate culturile. Iar trac
toarele șl mașinile agricole ce
se folosesc în această campanie
au fost reparate, probate și
reglate. In prezent se acționea
ză pentru realizarea programu
lui de revizii și r.eparații la
amenajările pentru
irigații,
pregătirea lor pentru lucru.
Vă raportăm. mult stimate
tovarășe secretar general, că
pînă acum culturile din prima
epocă au fost semănate pe 33 la
sută din suprafața prevăzută.
Se acționează în așa fel încît
să fie grăbite lucrările de pre
gătire a terenului și de insămînțat, avindu-se in vedere timpul
favorabil desfășurării activității
pe ogoare.
In domeniul zootehniei, așa
cum ați arătat la recenta ședință
a Comitetului Politic Executiv,
rezultatele recensămintului ani
malelor sînt bune. în vederea
realizării programului de creș
tere a efectivelor de animale
pentru perioada 1989—1991, pe
baza indicațiilor dumneavoas
tră, am luat și vom lua în con
tinuare toate măsurile pentru
îndeplinirea acestuia. In reali

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
Mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to
varăși.
Consfătuirea ds astăzi se În
scrie în practica partidului și
statului nostru, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu de a analiza
rezultatele obținute într-o anumită etapă și de a stabili cele
mai potrivite și eficiente căi șt
metode pentru a asigura obți
nerea in etapa următoare de re
zultate superioare in vederea
înfăntutrii neabătute a obiecti
velor dezvoltării economicosociale a patriei.
Vă raportăm că, analizind re
zultatele obținute în industria
minieră pe primele două luni
ale acestui an. față de aceeași
perioadă a anului trecut, aces
tea prezintă unele creșteri la
huilă
cocsificabilă,
cărbune
brun, metale neferoase In con
centrate, la alte substanțe me
talifere și nemetalifere.
Producția-marfă
industrială
este mai mare, aceasta înreglstrind un ritm de creștere de
peste 8 la sută. De asemenea,
pe ansamblul ministerului. Indi
catorii economfco-financiari au
cunoscut îmbunătățiri.
S-au obținut rezultate mal
bune in folosirea capacităților
de extracție, au crescut indicii
de utilizare a excavatoarelor cu
rotar din cariere, complexelor
mecanizate din subteran, liniilor
tehnologice de preparare a mi
nereurilor.
Am beneficiat de un sprijin
efectiv din partea tovarășei
academician
doctor
inginer
Elena Ceaușescu, pentru care în
numele minerilor îi aducem cele
mai calde mulțumiri. Acest
sprijin a condus la realizarea
măsurilor prevăzute in progra
mele de perfecționare a orga
nizării și modernizarea procese

Zalău șl Întreprinderea de trico
taje Cehu Silvaniei. (Eugen Teglaș).

confecții, Întreprinderea „Integrata
de in", întreprinderea „Electrocontact" și Întreprinderea de utilaje și
piese de schimb din Botoșani. (Eu
gen Hrușcă).

RIMNICU VILCEA: Produse
cu performanțe superioare

Puternic mobilizate de indicațiile
șl orientările date de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, colectivele de
oameni ai muncii din unitățile eco
nomice botoșănene și-au înscris in
bilanțul realizărilor obținute, in pe
rioada parcursă din 1989, un spor
de producție-marfâ evaluat la circa
70 milioane lei. Urmare a unei
mai bune organizări a muncii, în
făptuirii consecvente a măsurilor
de modernizare, a eforturilor de
puse pe linia valorificării superioa
re a materiilor prime, materialelor
șl energiei, au fost puse la dispozi
ția economiei naționale Importan
te cantități suplimentare de aparataj
electric de joasă tensiune, mijloace
de automatizare, produse de meca
nică fină, pompe centrifugale, con
fecții textile, țesături tip In, artico
le de menaj, din sticlărie și porțe
lan. între unitățile fruntașe se nu
mără întreprinderea de sticlărie și
porțelan Dorohoi, Întreprinderea de

GIURGIU : Comenzi
onorate înainte de termen
Angajați cu toate forțele pentru
a transpune cu fermitate in viață
indicațiile și orientările formulate
de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor la export, harnicul colec
tiv de oameni ai muncii de Ia în
treprinderea textilă „Dunăreană"
Giurgiu continuă șl in 1989 șirul
bunelor rezultate înregistrate anul
trecut la acest indicator. Astfel,
modernizarea si specializarea unor
fluxuri tehnologice, perfecționarea
pregătirii profesionale a persona
lului muncitor, intensificarea rolu
lui controlului interfazic pe fie
care flux de producție în parte,
precum șl colaborarea fructuoasă
cu întreprinderile furnizoare de
materie primă au dus la realiza

rea unei Importante cantități de
producție suplimentară la export,
in condițiile devansării, in lunile
Ianuarie și februarie, a tuturor co
menzilor cu termen scadent la
data de 30 aprilie 1989. (Ion Ga
giii!).

SĂLAJ; Livrări suplimentare
la export
Continua înnoire sl modernizare
a produselor, ridicarea nivelului
calitativ al acestora sînt preocu
pări prioritare ale colectivelor de
specialiști și muncitori din cadrul
unităților de industrie ușoară și
ale cooperației meșteșugărești din
județul Sălaj. Ca urmare a mobi
lizării susținute pentru realizarea
producției de export, creșterea
competitivității produselor, in pri
mele două luni ale anultfl au fost
livrate partenerilor externi, peste
plan, tricotaje, țesături și produse
realizate în unitățile cooperației
meșteșugărești in valoare de 4,5
milioane lei. Unitățile la care con
semnăm cele mai mari depășiri
sint întreprinderea „Integrata de in"

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
DAN DULAMĂ
Mult iubite și stimate tovarășa
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,

Permiiteți-ml să vă raportez
că. acționînd cu hotărîre și per
severență in spiritul prețioase
lor dumneavoastră orientări șl
indicații, cuprinse in magistrala
Expunere din noiembrie, al mo
bilizatoarelor îndemnuri pe care
ni le-ați adresat la consfătuirea
de lucru din ianuarie cu cadre
din economie, siderurgiștii de
la Combinatul siderurgic Galați
au continuat să-și îmbunătă
țească munca, utilizind mai
bine capacitățile de producție,
acționînd pentru reducerea mai
accentuată a consumurilor ma
teriale si energetice, ca urmare
a creșterii spiritului de ordine,
disciplină și răspundere in toa
te sectoarele de activitate.
In acest an. față de primele
două luni ale anului trecut,
s-au obținut unele rezultate
mai bune. Producția-marfă a
crescut In luna februarie, produclndu-se mai multă fontă,
mai mult oțel, laminate finite
pline, benzi și table laminate
la rece.
•
S-a respectat consumul nor
mat de cărbuni cocsificabili sl
a crescut randamentul de utili
zare a metalului în toate fazele,
de prelucrare. în acest fel,
cheltuielile de producție la 1 000
lei producție-marfă s-au redus,
iar beneficiul a sporit față de
perioada corespunzătoare a anului trecut.
Aceste rezultate mal bune
decît cele din anul trecut nu
au însă nici pe departe darul
de a ne mulțumi, deoarece producția-marfă n-a fost realizată
In întregime.
Sarcinile Combinatulut side
rurgic Galați pe acest an impli
că, practic, funcționarea tuturor
capacităților la nivelul proiec
tat. Ele au fost dezbătute cu
responsabilitate
revoluționară,
muncitorească. In adunările ge
nerale ale oamenilor muncii, la

IRIMIE CATARGIU

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
BOTOȘANI : Producție
fizică peste prevederi

zarea acestor sarcini se va acor
da o atenție deosebită efectivelor-matcă, activității de cerce
tare științifică în selecția și
ameliorarea efectivelor.
Doresc să subliniez In mod
deosebit faptul că Întreaga
activitate agricolă beneficiază
de contribuția deosebită a cer
cetării științifice, pe baza pro
gramelor elaborate sub directa
conducere a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena
Ceaușescu, căreia ii adresăm
cele mai călduroase mulțumiri,
profunda noastră recunoștință
pentru sprijinul constant șt
neprecupețit acordat In reali
zarea obiectivelor noii revoluții
agrare.
Pe baza programelor existente,
vom acționa ferm pentru obține
rea pe terenurile cultivatele a
unor recolte de furaje cit mal
mari, pentru valorificarea su
perioară a pajiștilor naturale,
a pădurilor păsunabile, pentru
extinderea perioadei de stabulație liberă. Totodată, tn adăpostirea efectivelor vom folosi
soluții ieftine, realizabile în
unități, in principal din resurse
locale.
Vă rog să-mi permiteți, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, să fo
losesc acest prilej ca, în numele
oamenilor muncii din agricultu
ră. să vă mulțumim cu mult
respect și cu adîncă recunoștin
ță dumneavoastră, ctitor al
României socialiste moderne,
eminentă personalitate a lumii
contemporane, pentru tot ceea
ce faceți in scopul dezvoltării și
modernizării agriculturii noastre
socialiste.
pentru
tnflorirea
satului românesc.
Vă încredințăm că mi vom
precuDeți nici un efort pentru
îndeplinirea tuturor sarcinilor
ce ne revin, că vom acționa
pentru îmbunătățirea radicală a
stilului și metodelor de muncă,
pentru realizarea unor producții
agricole cît mai mari, astfel
Incit să sporim necontenit apor
tul agriculturii la progresul
general al țării.

In sectoarele de exploatare ale
întreprinderii miniere Rimnicu
Vilcea, unitate ale cărei principa
le atribuții sint de a asigura sare
în soluție și calcar folosite ca ma
terii prime de bază in instalațiile
Combinatului chimic Rimnicu Vllcea și Combinatului de produse
sodice Govora, se acționează cu
înaltă răspundere și exigentă pen
tru punerea in valoare a noi șl
Importante zăcăminte. Un rol de
seamă tn acest scop revine cerce
tării aplicative, acțiune de mare
anvergură. Ia care participă cu
răspundere și competență specia
liștii din această întreprindere. In
tre performanțele lor pe acest tărîm se înscrie și diversificarea
sortimentelor de grafit, ale cărui
puritate și conținut in carbon de
pășesc In prezent 99 la sută, făcindu-1 astfel competitiv cu cele
mai bune realizări obținute pe
plan mondial. Relevant este, de
asemenea, faptul că pentru îmbo
gățirea gamei sortimentale de gra

lor de producție, de Intensifi
care a cercetărilor în sectorul
minier. Prin aplicarea lor în pri
mele două luni ale anului s-au
obținut sporuri de producție o
dată cu reducerea cheltuielilor
materiale.
Avem convingerea că spriji
nul de care se bucură Combina
tul Minier Valea Jiului din
partea dumneavoastră, mult
iubitfe și stimate tovarășe secre
tar general, modul cum acțio
nează unitățile din acest bazin
constituie garanții pentru Îmbu
nătățirea activității în perioada
următoare, pentru Înfăptuirea
programului stabilit.
în prezent, se depun eforturi
susținute pentru punerea In
funcțiune de noi capacități de
producție, folosirea Intensivă a
celor existente, creșterea numă
rului de abataje mecanizate de
mare productivitate, îmbunătă
țirea calității cărbunelui extras,
a randamentelor de spălare, în
tărirea rolului stimulativ al a»
cordului global.
In continuare, vorbitorul a
enumerat principalele _ măsuri
ce vor ti Întreprinse în vederea
îmbunătățirii radicale a activi
tății în toate sectoarele.
Sintem ferm hotărlțl să ne or
ganizăm mai bine munca, să ne
mobilizăm la maximum efortu
rile, să facem totul pentru a
răspunde atenției permanente,
grijii și sprijinului pe care ni-1
acordați dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe secre
tar general. In lumina dezbate
rilor de azi, a noilor dumnea
voastră Indicații și orientări
vom analiza lipsurile cu cea mai
înaltă exigență șl intransigență,
lui nd, totodată, măsurile care
să asigure condiții menite să
ducă la îmbunătățirea activită
ții noastre, la îndeplinirea pla
nului pe luna martie, pe trimes
trul I și pe întreg anul 1989.

fit, specialiștii din Întreprindere
au conceput, proiectat si realizat
cu forțe proprii mașini și instala
ții complexe. Pe această cale, mi
nerii din sectorul Baia de Fier al
Întreprinderii din Rimnicu Vilcea
sînt in măsură să asigure pentru
acest an Întregul necesar de gra
fit solicitat în cele mai diferite
ramuri ale economiei naționale.
(Ion Stanclu).

CONSTANTA: Rezultate
ale modernizării
Acordindu-se o atenție deosebită
perfecționării activității de organi
zare și modernizare a proceselor
de producție, valorificării superioa
re a materiilor prime si materiale
lor. in județul Constanta au fost
aplicate numeroase măsuri care au
determinat, anul trecut, creșterea
substanțială a volumului producțieimarfă industriale si au influențat
pozitiv evoluția celorlalți indicatori
de plan. Prevederile actuale ale acestor programe au fost îmbunătă
țite cu obiective si acțiuni noi. ea
urmare a analizării si soluționării
propunerilor oamenilor muncii. Re
zultatele obținute în acest domeniu
în perioada parcursă din noul an
se reflectă în substanțiale cantități

nivelul secțiilor, uzinelor șt al
centralei. comuniștii, ceilalți
oameni al muncii luînd poziție
fermă, critică și autocritică, față
de deficiențele manifestate în
activitatea de pînă acum, de sti
lul și metodele de muncă ale
organelor de conducere colecti
vă. ale unor specialiști.
Au fost, de asemenea, formu
late critici referitoare la nive
lul pregătirii profesionale al oa
menilor, arăttndu-se că. deși
există un cadru organizatoric
bine gîndit, care cuprinde în
diverse forme de pregătire un
număr de peste 24 000 de oa
meni. formalismul ce se mani
festă uneori face ca rezultatele
să nu fie cele dorite și, in acest
fel. se creează Încă o sursă de
depășire a consumurilor, de nerealizare a nivelurilor de pro
ducție și de depreciere a cali
tății produselor.
Vă rugăm, tovarășe secretar
general, să ne permiteți să vă
adresăm mulțumiri respectuoa
se pentru sprijinul nemijlocit ce
ni l-ați acordat, să vă asigurăm
că vom lua măsuri deosebite în
vederea întăririi disciplinei și
răspunderii la fiecare loc de
muncă, pentru gospodărirea ju
dicioasă a resurselor de care
dispunem.
Vom acorda și In continuare
prioritate exportului, realizînd
integral contractele încheiate și
mobfltzîndu-ne mai puternic
pentru creșterea competitivității
și eficienței produselor expor
tate.
Vă încredințăm, mult stimate
șl iubite tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu. pe dum
neavoastră. mult stimată tovară
șă Elena Ceaușescu, că vom ac
ționa cu fermitate sporită și
răspundere revoluționară, cu dă
ruire și patriotism pentru ca si
derurgiștii gălățenl. in frunte cu
comuniștii, să întîmptne cu noi
și importante realizări cea de-a
45-a aniversare a eliberării pa
triei si ce! de-al XlV-lea Con
gres al partidului.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
AUREL SANDU
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
In lumina magistralei Expu
neri prezentate de dumnea
voastră. mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, la
marele forum democratic din
noiembrie 1988, în cadrul con
siliului științific. în plenarele
comitetului de partid și în adu
nările generale ale oamenilor
muncii din unitățile Institutu
lui central pentru industria electrotehnică au fost dezbătute
sarcinile ce ne revin, s-a ana
lizat, în spirit critic și autocri
tic, modul în care comuniștii,
toți oamenii muncii au acționat
pentru îndeplinirea ritmică si
calitativă a sarcinilor care
ne-au fost încredințate, stabilindu-se măsuri pentru îmbu
nătățirea
întregii
activități.
Chiar dacă în anul 1988 și pe
primele două luni ale acestui
an am înregistrat unele rezul
tate pozitive, nu mă voi referi
la acestea pentru că in etapa
actuală Important este să stabi
lim ce trebuie să facem, ce
măsuri trebuie să adoptăm pen
tru ca cercetarea științifică să
acționeze modern, suplu, rapid,
să devină o adevărată forță de
producție.
In acest cadru, vorbitorul a
Înfățișat preocupările colecti
vului institutului in direcția
corelării mai bune a sarcinilor
curente cu cele de perspectivă,
urgentării introducerii acestora
In producție, implicării directe
a tuturor institutelor de cerce
tare și inginerie tehnologică in
materializarea programelor de
modernizare a întreprinderilor
din această ramură, realizării
de produse cu grad înalt de fia
bilitate, cu performante la ni
vel mondial, cu consumuri re
duse de materiale, competitive
pe piața externă, acestea fiind

suplimentare de energie electrică,
mașini si utilaje, calcar, prefabri
cate din beton armat, plăci din az
bociment si alte produse livrate
economiei naționale .(Lucian Cristea).

SUCEAVA : In funcțiune —
o nouă capacitate
La o lună de zile după ce a fost
conectată la fluxul productiv pri
ma capacitate de producție, la în
treprinderea de rulmenți din Su
ceava a fost pusă in funcțiurte o
altă capacitate, unde se realizează
rulmenți radiali cu bile pe un
rind. întreprinderea suceveană
funcționează acum cu o treime din
capacitatea proiectată.
Concomitent cu eforturile depu
se pentru îndeplinirea sarcinilor
de plan, se lucrează intens pentru
finalizarea celorlalte capacități.
Astfel, constructorii fac completă
rile și racordurile la instalațiile aferente utilajelor la care urmează
să se efectueze rodajele. Iar fur
nizorii execută in continuare pro
be și încercări funcționale la uti
lajele montate. Toți cei care con
tribuie la înălțarea acestei puter

sarcini prioritare pentru întrea
ga activitate de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică.
Referindu-se in continuare la
stilul de “muncă al organului
colectiv de conducere al insti
tutului, care nu a reușit întot
deauna să mobilizeze Ia nivel
corespunzător întregul potential
din unitățile componente, pre
cum și să asigure un trans
fer rapid in producție al rezul
tatelor obținute, printr-o cola
borare și antrenare efectivă a
specialiștilor din întreprinderile
beneficiare, vorbitorul a spus :
Pentru eliminarea acestor nea
junsuri. mobilizați de critica
îndreptățită formulată de dum
neavoastră. mult stimate to
varășe secretar general, vom
acționa
pentru
implicarea
directă a întregului potențial
din Institut in accelerarea rit
mului de asimilare a produse
lor, în ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al acestora.
Vom folosi toate mijloacele
politice, educative și organiza
torice pentru a realiza un cli
mat ferm, de autoexigență, de
neîmpăcare cu formalismul, cu
tendința unora de a căuta justi
ficări propriilor neajunsuri nu
mai pe seama unor cauze din
afara institutului. Vom acorda
o atenție sporită mobilizării
membrilor de partid, antrenă
rii oamenilor muncii la planifi
carea și desfășurarea activită
ții, In scopul realizării ritmice
a indicatorilor de plan, a pro
gramelor de cercetare științifi
că, inginerie tehnologică și pro
ducție industrială, precum și
la stabilirea și depășirea anga
jamentelor pe care ni le luăm.
In încheiere, vorbitorul a ex
primat angajamentul oameni
lor muncii din Institutul cen
tral pentru industria electro
tehnică de a Îndeplini exem
plar sarcinile incredințate.

nice unități industriale au accele
rat ritmul de lucru, fiind ajutați
de vremea favorabilă, pentru a
termina toate lucrările și a crea
condițiile intrării integrale in func
țiune a întreprinderii. (Save Bejinariu).

MORENI : Sondorii —
la datorie
Oamenii munci! de la Schela de
foraj Moreni au realizat mai
devreme sarcinile de plan pe pri
mele două luni ale anului, ca
urmare a aplicării unor măsuri
organizatorice și tehnologice ce
vizează creșterea vitezei la săparea
sondelor. Astfel. In această perioa
dă au fost forate peste prevederi
patru sonde noi pentru schelele de
producție petrolieră Viforita și
Moreni. Este de remarcat, totodată,
că sint create condiții pentru a se
fora suplimentar, pînă la sfirșitul
acestei luni, circa 3 000 metri. O
contribuție importantă au adus, la
obținerea acestor rezultate remar
cabile. formațiile de montori. con
duse de maiștrii Petre Simion și
Ion Nedelcu, și brigăzile de pro
ducție conduse de inginerii Dorei
Lupu și Iurie Toader. (Gheorghe
Manea).
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a primit pe ambasadorul Republicii Populare Angola
Președintele Republicii Socialista
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, vineri după-amiază, pe
ambasadorul Republicii Populare
Angola, Manuel Bernardo de Sousa,
în vizită de rămas bun, cu prile
jul încheierii misiunii sale în tara
noastră.

poare, al cauzei păcii și colaborării
in lume.
Ambasadorul angolez a adresat
tovarășului Nicolae Ceaușescu calde
mulțumiri pentru sprijinul ce i-a
fost acordat în îndeplinirea misiunii
sale în România.

în timpul întrevederii au fost re
levate bunele raporturi existente în
tre România și Angola, exprimîndu-se dorința dezvoltării în conti
nuare a acestor relații, în folosul
și spre binele ambelor țări și po

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Rega
tului Maroc, ambasadorul acestei țări
la București, Mohamed Halirii, a ofe
rit, vineri, o recepție.
Au participat Ștefan Andrei, vlceprim-ministru al guvernului, mem
bri ai conducerii unor ministere și

tv
13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de «ăptâmînă (parțial
color)
14,45 Sâptămîna politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,25 Sub tricolor, sub roșu steag. Emi
siune de versuri (color)
19,35 Teleenciclopedia (color)
10,05 Steaua fără nume (color). Emi-

BUZĂU : Producție
suplimentară cu consumuri
reduse

instituții centrale, oanjenl de artă șl
cultură, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră,
alți membri ai corpului diplomatic.

Oamenii muncii din industria ju
dețului Buzău obțin noi și impor
tante succese în întrecerea socialis
tă. Ca urmare a unei mobilizări
exemplare, a aplicării unor măsuri
tehnico-organizatorice și politico-e
ducative eficiente, a programelor de
modernizare a proceselor de pro
ducție și de implementare a noilor
cuceriri ale științei și tehnicii și,
mai ales, prin creșterea productivi
tății muncii, în perioada care a
trecut din acest an a fost realizată
suplimentar o producție-marfă in
dustrială in valoare de 228 milioane
lei. Demn de remarcat este și fap
tul că acest important spor de pro
ducție a fost obținut în condițiile
reducerii consumurilor de metal cu
37 tone, de combustibil convențio
nal cu 1 112 tone și de energie elec
trică cu 792 MWh. (Stelian Chiper).

(Agerpres)
slune-concurs de muzică ușoară —
etapa a Il-a
20,55 Film artistic (color). „Calculatorul
mărturisește44. Producție a Casei
de filme unu. Cu : George Con
stantin, Mircea Diaconu, Sebastian
Papaiani, Dana Dogaru, Ioana Pavelescu, Octavian Cotescu, George
Motoi, Tatiana Filip, Dan Condurache, Corina Consțantinescu, Elisabeta Adăm, Dan Damian, Andrei
Bursaci și Alexandru Repan. Sce
nariul :
Radu Aneste Petrescu,
Mihai Dumitriu. Regia :
George
Cornea
22,20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

SCHI. • „Cupa Europei" la schi
alpin a programat pe pîrtia de la
Bansko (Bulgaria) o probă feminină
de slalom special. în care victoria a
revenit austriecei Stephanie Schuster,
cronometrată în cele două manșe cu
timpul de l’36”68/100. Pe locurile
următoare: Monique Pelletier (S.U.A.)
— l’37”35/100 și Lucia Mejihardska
(Cehoslovacia) —1’37”38/100. • Con
cursul international de sărituri cu
schiurlle desfășurat pe trambulina de
la Vysokie Tatra (Cehoslovacia) a

cinema
• Sub semnul marilor Împliniri — 17;
19, Miracolul — 9; 11; 13; 15 : SCALA
(11 03 72)
• De ce are vulpea coadă i FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13;
15; 17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 9;
11; 13'; 15; 17; 19
• Expediția: DACIA (50 35 94) — 9;
11; 13; 15; 17; 19, PACEA (71 30 85) —
9; 11; 13; 15; 17: 19
• Uimitoarele aventuri ale mușcheta
rilor : TIMPURI NOI (15 6110) — 9;
11; t3; 15; 17; 19
• Chirlța in Iași : DRUMUL SĂRII
(3128 13) — 15; 17; 19.
VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Misterele Bucureștilor :
FEREN
TARI (80 49 85) — 14,30; 16,45; 19
• Oricare fată Iubește un băiat :
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9: 11; 13;
15; 17; 19, FESTIVAL (15 63 84) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
• Miezul fierbinte al plinii : VOLGA
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

Evoluțiile de pe scena politică ți
economică a Marii Britanii continuă
să fie marcate de o serie de reali
tăți care preocupă cercurile oficiale :
persistența deficitului balanței co
merciale (după ce în 1988 se înregis
trase un deficit record — de aproape
6 miliarde lire sterline), majora
rea ratei Inflației — la circa 7 la sută —
și saltul sensibil al costului vieții, ce
afectează în special pe cel cu ve
nituri modeste. Pornind de la acești
parametri și de la o creștere a pro
ductivității muncii mai mică decît se
spera (de unde și capacitatea redusă
de competitivitate cu ceilalți parte
neri occidentali), guvernul pregăteș
te proiectul de buget pe exercițiul
financiar viitor, care va fl prezentat
parlamentului la 10 martie. In legă
tură cu acesta, comentatorii bri
tanici precizează că nu va fl vorba
de nici o „surpriză", deoarece cabi
netul conservator, condus de primulministru Margaret Thatcher, este în
continuare adeptul fervent al „politi
cii monetariste" și, ca atare, bătălia
Împotriva inflației va ocupa un loc
prioritar. Și aceasta este firesc de
oarece, in ciuda faptului că anul
trecut s-au adoptat o serie de măsuri
— inclusiv majorarea dobinzilor de
la 7,5 la 13 la sută — creșterea in
flației nu a fost și pare că nu va fi
ușor de stăvilit.
Potrivit presei londoneze, o altă
direcție de acțiune a guvernului con
servator va fi aceea a extinderii in
continuare a procesului reprivatizării
principalelor; cojnpanii de stat, pro
blemă controversată, care stîrnește o
serie de nemulțumiri in rîndurile
unor cercuri largi ale opiniei publice
ți, în mod deosebit, ale păturilor
muncitoare.
Controversele de pe scena politică
ți socială britanică determinate de
„caruselul" naționallzare-denaționalizare nu sint noi, ele âvîndu-și sor
gintea in perioada imediat următoare
celui de-al doilea război mondial
cînd, venind la putere cu o însem
nată majoritate parlamentară, guver
nul laburist condus de Clemerft
Attlee a trecut în proprietatea statu
lui o serie de sectoare-cheie ale eco
nomiei. Această acțiune a fost lărgită
de alte cabinete laburiste, astfel
incit o serie de ramuri Importante
(siderurgia, metalurgia, extracția
cărbunelui, energetica, transporturi
le, gazele, aprovizionarea cu apă,
construcțiile navale și de avioane)
eu trecut, treptat, sub controlul sta
tului.
Respingind, cu argumente temei
nice. pretinsa eficacitate a „liberei
inițiative", laburiștii au arătat că
„imperativul naționalizării decurge

vremea

fost cîștigat de sovieticul Andrei
Vervejkin. cu un total de 227,5 punc
te (sărituri de 91,5 m și 87 m). Pe
locurile următoare : Jiri Malec (Ce
hoslovacia) — 214.6 puncte și Ingo
Lesser (R.D. Germană) — 212,1
puncte.

Prognoza meteorologică pentru in
tervalul 4 martie, ora 20 — 7 martie,
ora 20. în țară : Vremea va fi în ge
neral instabilă la început, cu cerul mai
mult noros. Apoi se va răci ușor, în
deosebi în nordul și estul țării, iar ce
rul va deveni parțial noros. Se vor
semnala precipitații sub
formă
de
ploaie, la începutul intervalului, în cea
mai mare parte a țării, dar mai ales
în regiunile sud-estice, unde, izolat,
cantitățile de apă pot depăși 15 litri
pe metru pătrat în 24 ore. In nordul
și estul țării, precipitațiile pot fi și sub
formă de lapovlță și ninsoare, iar în
zona de munte va ninge. In a doua
parte a intervalului, aria precipitațiilor
se va diminua și se vor semnala numai
pe alocuri, în estul și sud-estul țării,
sub formă de ploaie, lapovlță șau nin
soare. Vîntul va sufla slab pînă la
moderat, cu unele intensificări în estul
și sud-estul țării,
predominînd
din
sector nord-estlc. Temperaturile mini
me vor fl cuprinse între minus 7 șl
plus 3 grade, local mai coborîte în
depresiunile lntramontane, iar cele ma
xime între zero și 8 grade, izolat mal
ridicate în sud-estul țării.

TENIS. în optimile de finală
ale turneului internațional de tenis
de la Nancy, contînd pentru „Marele
premiu", francezul Guy Forget l-a
eliminat cu 7—5, 6—4 pe elvețianul
Carlo Mezzadri. englezul Jeremy Ba
tes l-a întrecut cu 6—4, 7—6 pe fin
landezul ,Olle Rahnasto. iar Eric
Jelen (R.F. Germania) a cîștigat cu
5—7. 6^1. 6—3 partida cu Roland
Stadler (Elveția).
VOLEI. Campionatul mondial de
volei pe plajă, la care participă echi
pe formate din cîte doi jucători, s-a
încheiat la Rio de Janeiro cu vic
toria cuplului american Smith-Stoklos. în finala competiției, disputată
la Rio de Janeiro, voleibaliștii ame
ricani au întrecut cu 12—4. 12—5 pe
rechea braziliană Edinho-Tinoco.
• Primăvara bobocilor ■ COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Sora 13 s VICTORIA (16 28 79) —
— 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 18,45,
COTROCENI (81 68 88) — 14; 16,30; 19,
MUNCA (21 50 97) — 12; 14,30; 16,45; 19
• Cine ești, călărețule ? : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Zece negri mititei : SALA MICA
A PALATULUI — 17,15; 19,30, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 12; 15; 18
• Frații Karamazov: UNION (13 49 04)
— 9; 13; 17
• Sonata Kreutzer : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 12; 15; 18
• Moștenire
cu
bucluc t
ARTA
(21 31 86) — 14; 16,30
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17,30;
19,45

teatre
• Teatrul Național
(14 7171, Sala
mare) ; Harap Alb — 15,30 ; Bădăranii
— 19,30 ; (sala Atelier) : Autograf —
18,30 ; (sala Amfiteatru) : Campionul
— 18

ÎN PARLAMENTUL ANDIN

Propunere de convocare a unei sesiuni speciale a Adunării
Generale a O.N.U.

Critici severe la adresa practicilor F.M.I.
față de țările în curs de dezvoltare

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres).
— Comitetul pentru probleme eco
nomice și financiare al Adunării
Generale a O.N.U. a recomandat or
ganizarea, anul viitor, a unei sesiuni
speciale a Adunării Generale con
sacrate cooperării economice Inter
naționale,
îndeosebi revitalizări.i
creșterii economice a țărilor ’ în curs
de dezvoltare. Potrivit unei știri
transmise de Departamentul pentru
informații al O.N.U., comitetul a arătat că această sesiune trebuie să

• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de
orgă. Crlstlnel Coconcea (D. Buxtenhude, Pachelbel, J. S. Bach,
Mendelssohn-Bartholdy, Franck, Brahms,
Reger) — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Ma
ratonul melodiilor (premieră) — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : No
țiunea de fericire — 18 ; (sala Grădi
na Icoanei, 11 95 44) : Clinele grădi
narului — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Astă-seară
stau acasă — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Bătrina și hoțul — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : pa
chetul cu acțiuni — 18
• Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, sala
Magheru) : Necazurile unui îndrăgos
tit — 18 ; (sala Studio) : Acești îngeri
triști — 17,30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Regele Lear — 18 : (în
foaier) : Pasărea măiastră — Maria
Tănase — 18,30; (sala Giulești, 18 04 85):
Discuție fără martori — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Toate pînzele sus — 9
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Vintură lume — 15

din necesitatea folosirii depline a
resurselor și capacităților țării în
folosul întregului popor". După cum
se arăta intr-un raport al guvernu
lui Attlee, publicat in 1946, sec
toarele naționalizate nu au fost
în măsură, sub patronajul libe
rei inițiative, să desfășoare o ac
tivitate eficientă nici după ce au
înghițit uriașe subvenții din partea
statului. Mai mult : „libera iniția
tivă, arăta raportul menționat, a
generat enorme dificultăți pentru
economia britanică — lipsă de in
vestiții, discrepanțe în dezvoltarea
regiunilor, deficitul balanței de plăți,

Fondul Monetar International învinuit de tulburării»
înregistrate in Venezuela
QUITO 3 (Agerpres). — Parla
mentul Andin a învinuit Fondul
Monetar Internațional (F.M.I.) de
tulburările înregistrate in Venezue
la și cheamă comunitatea internațio
nală să găsească soluții adecvate la
problema datoriei externe a țărilor
in curs de dezvoltare — informează
agenția Prensa Latina. Intr-o rezo
luție aprobată la încheierea sesiunii
acestui organism consultativ regional
se arată că drepturile economice și
sociale reclamate in mod legitim de
cele cinci state andine — Bolivia,
Columbia, Ecuador, Peru și Vene
zuela — sint sistematic violate prin
efectul presiunii exercitate de orga
nismele financiare internaționale.
Subliniindu-se că principiul neinter
venției continuă să constituie piatra
unghiulară a relațiilor pașnice și
prietenești dintre state, in document
este lansat popoarelor apelul la mul
tiplicarea eforturilor în direcția edi

R. P. Mongolă a hotărît reducerea efectivelor forțelor
armate și a armamentului
ULAN BATOR 3 (Agerpres). —
Comitetul Central al Partidului
Popular Revoluționar Mongol și gu
vernul Republicii Populare Mongo
le au hotărît să reducă efectivele
for țel or armate în perioada 1989—
1990 cu 13 000 de militari, anunță agenția T.A.S.S. De asemenea, urmea

ză a fl scoase diff uzul armatei 1 000
de autovehicule de transport și 90
de vehicule pe șenile și blindate,
care, după efectuarea modificărilor
de rigoare, vor fi transferate eco
nomiei naționale — a anunțat la
Ulan Bator, la o conferință de pre
să. ministrul apărării al R.P.
Mongole.

Puternic curent de opinie împotriva hotărîrii N.A.T.O.

Ce au arătat faptele ? S-a dovedit,
o dată mai mult, că, aflîndu-se în
proprietatea statului, multe dintre
companiile naționalizate, după unele
dificultăți inerente începutului, au
devenit rentabile, aducînd trezoreriei
fonduri însemnate. Chiar dacă unele
din ele operau în domenii „neprofi
tabile" — cum ar fi transporturile
pe căile ferate, întreprinderile ener
getice, siderurgice, miniere etc. —
ele au desfășurat o intensă activi
tate în folosul economiei naționale,
contribuind la progresele înregistra
te în perioada postbelică de Marea
Britanie.

HAGA 3 (Agerpres). — In parla
mentul olandez au loc dezbateri pe
marginea problemelor bugetare. Cu
acest prilej, grupurile parlamentare
ale partidelor creștin-democrat, libe
ral și socialist s-au pronunțat pentru
amînarea, pînă în 1991, a punerii in
aplicare a hotârîrii N.A.T.O. privind
modernizarea rachetelor nucleare cu
rază scurtă de acțiune din țările
membre ale Alianței atlantice, infor
mează agenția Efe.
Poziția deputaților creștin-democrați și liberali, ale căror partide al
cătuiesc coaliția guvernamentală a
premierului Ruud Lubbers, obligă
executivul olandez să accepte amî
narea deciziei asupra modernizării

CARACAS 3 (Agerpres). — Gu
vernul Venezuelei a notificat Fon
dului Monetar Internațional sus
pendarea plăților serviciului datoriei
externe pînă la 30 septembrie a.c.

HAGA 3 (Agerpres). — Un son
daj de opinie efectuat în rîndul lo
cuitorilor Olandei a relevat că ma
joritatea cetățenilor olandezi se pro
nunță împotriva planurilor de mo
dernizare a rachetelor nucleare tac
tice ale N.A.T.O. Rezultatele sonda
jului au fost prezentate la Haga in
ajunul dezbaterilor din parlament în
legătură cu aceste planuri.

MANAGUA 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Nicaraguei, Daniel Ortega,
s-a referit, într-o cuvîntare pronun
țată la Managua, la acordurile reali
zate in cadrul Conferinței centro-americane la nivel înalt desfășurate, re
cent, la San Salvador. El a menționat
că, în baza celor convenite, guvernul
a convocat alegeri generale în țară
la 25 februarie 1990, a reluat dialo
gul pentru reconciliere națională cu
forțele de opoziție și a creat o comi
sie de negociere cu autoritățile hon-

HELSINKI 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Finlandei, Mauno Koivisto,
a reafirmat poziția țării sale în fa
voarea reducerii substanțiale și, în
cele din urmă, eliminării armelor
nucleare. Intr-un discurs rostit la
Helsinki, el și-a exprimat speranța
în încheierea cu succes a negocieri
lor vizînd reducerea cu 50 la sută a
armamentelor nucleare strategice.

de la primele naționalizări, o serie
de firme de stat, puse pe linia de
plutire din fondurile bugetului statu
lui. au fost revîndute particularilor
de către guvernele conservatoare. Și,
din nou, laburiștii, o dată ajunși la
putere, le-au renaționalizat.
In 1979, cînd conservatorii au
cîștigat alegerile, guvernul condus de
primul-ministru Margaret Thatcher
se afla în fața unui sector public cu
7 milioane de salariați, in timp ce
în sectorul particular erau peste 18
milioane. Dar, așa cum scrie revista
„Newsweek", „în cei aproape zece
ani de cînd se află în fruntea gu

ȘI IMPLICAȚIILE ECONOMICO-SOCIALE
vernului, Margaret Thatcher n-a
pierdut multe ocazii pentru a lovi în
sectorul public". Doar o singură dată
a făcut un pas înapoi — înainte de
alegerile de la 9 iunie 1983 : proiectul
de lege privind denaționalizarea
companiei de stat a telefoanelor și
telecomunicațiilor — „Telecom" a
fost retras de pe ordinea de zi a
parlamentului, operație tactică, cu
noscută fiind nepopulari ta tea unui
asemenea proiect. Dar după ce con
servatorii au cîștigat. din nou alege
rile, soarta companiei telefoanelor și
telecomunicațiilor a fost pusă în
dezbaterea parlamentului. Și ea a fost
privatizată. In anul precedent vînzării către particulari. „Telecom" adu
sese tării profituri de 500 milioane
lire, ceea ce vine să dezmintă afirma
țiile conservatorilor, potrivit cărora
trecerea in proprietate privată a în
treprinderilor de stat ar urmări
„rentabilizarea companiilor nerenta
bile". Potrivit datelor publicate de
presă. în perioada de la venirea la
putere a conservatorilor. în urmă cu
aproape zece ani. au fost vîndute
unor companii particulare o treime
din întreprinderile de stat. Acum. Ia
ordinea de zi se află privatizarea
serviciilor comunale de aproviziona
re cu apă, a companiei de electrici
tate. a sistemului national de

asistență medicală, a firmei siderur
gice „British Steel Company", a So
cietății de stat a căilor ferate „British
Rail" etc.
Presa londoneză relevă și un alt
aspect al caruselului naționalizarereprivatizare : temîndu-se de o
eventuală renaționalizare, patronii
sectoarelor privatizate nu se grăbesc
să facă nici un fel de investiții,
astfel incit de pe urma privatizări
lor și a reprivatizărilor nu are de
cîștigat decît marele capital. Urmă
rind obținerea unor profituri tot mai
mari, patronii , preferă să-și plaseze
capitalurile în afaceri de bursă sau
să le expedieze în diverse locuri
unde nu sint nevoiți să plătească im
pozite, ori să le investească în
străinătate. Consecințele acestei acti
vități, respectiv insuficiența capitalu
rilor de investiții în Marea Britanie,
explică de ce economia britanică
suferă dese „fluctuații de creștere".
„Operația de privatizare" are im
plicații multiple și pe plan social, ea
fiind însoțită aproape întotdeauna de
concedieri substanțiale ale salariaților. A stîrnit îndreptățite ironii pre
vederea din legea privind privatizarea
și reorganizarea industriei energeti
ce, care subliniază explicit că „tu
turor celor care au lucrat în dome
niul respectiv" trebuie să li se „ofe
re" posibilitatea de a avea un cuvînt
de spus privind viitorul lor. recali
ficarea în alte sectoare de activitate
și libertatea de a-și soluționa proble
mele economice. Cu alte cuvinte,
o dată ce vor rămine pe drumuri,
sint... liberi să-și hotărască viitorul !
Cit privește cetățenii de rînd, care în
calitate de contribuabili au partici
pat, prin impozitele plătite, la aduce
rea pe linia de plutire a întreprin
derilor preluate în proprietatea statu
lui, ei se văd acum, in condițiile re
privatizării acestora, din nou frus
trați : dînd crezare propagandei ce se
face în legătură cu „avantajele"
cumpărării de acțiuni, mulți se lan
sează în asemenea operațiuni hazar
date, epuizîndu-și economiile strinse
cu trudă. Dar principalul pachet de
acțiuni — și deci cuvîntul hotărîtor
în cadrul firmei noi — va aparține ce
lor bogați. Ei sint aceia care vor
determina evoluția companiilor pri
vatizate. Și. prin jocuri abile de bur
să. acțiunile cetățenilor de rînd sint
de cele mai multe ori însușite la
preturi infime tot de către cei
bogați.
Ca de fiecare dată, legea profitului
este cea care pune în mișcare
caruselul reprivatizării întreprinderi
lor de stat, afectînd soarta a milioa
ne de oameni.

Nicolae PLOPEANU

duriene privind punerea în libertate
a ostaticilor luați de forțele „con
tras" în cursul incursiunilor lor pe
teritoriul nicaraguan.
De asemenea, se află in studiu
căile și mijloacele de amnistiere a
militarilor somoziști arestați și de re
integrare în viața social-politică și
economică națională a acestora și a
forțelor „contras", elaborarea unor
amendamente la legea electorală și
la cea privind mijloacele de comu
nicare în masă.

in lume există circa 900 milioane persoane care nu știu
să scrie și nici să citească
PARIS 3 (Agerpres). — Grupul in
ternațional de lucru privind alfa
betizarea, care activează sub egida
U.N.E.S.C.O., a anunțat că 1990 va
fi „Anul internațional de luptă Îm
potriva analfabetismului", informea
ză agenția Efe. S-a relevat că în în
treaga lume există înregistrați oficial
circa 900 milioane de persoane care

r-

Concluzia unor audieri publice în Bundestaqul vest-qerman

voie doar de voință politică. în
cursul dezbaterilor s-a relevat că
trecerea industriei militare la pro
ducția in scopuri pașnice nu con
stituie o problemă de nerezolvat.
Capacitățile de producție astfel eliberate pot fi folosite pentru so
luționarea problemei ocrotirii me
diului înconjurător, pentru dezvol
tarea altor ramuri economice, iar din
punct de vedere politic poate fi apreciată ca una din măsurile de dez
armare.

— informează agenția Prensa Lati
na. citind un comunicat difuzat la
Caracas.
Datoria externă a țării esta da
circa 32 miliarde de dolari.

1990 — „An internațional de luptă împotriva
analfabetismului11

Trecerea industriei militare
la producția în scopuri pașnice
BONN 3 (Agerpres). — Conver
siunea industriei militare vest-germane pentru producția în scopuri
pașnice este posibilă din punct de
vedere economic și tehnic, s-a con
statat în cursul unor audieri pu
blice desfășurate în Bundestagul
R.F. Germania, din inițiativa grupu
lui fracțiunii parlamentare a Parti
dului Social-Democrat și la care au
luat parte deputați. activiști pe tărîm politic, oameni de știință, con
ducători ai mișcării antirăzboinice.
Pentru aceasta, s-a arătat, este ne

Țările membre ale Grupului An
din au transferat în
exterior,
anul trecut, resurse financiare insumînd 3,8 miliarde de dolari,
se arată intr-un studiu al Juntei
Acordului de la Cartagena (JUNAC).
prezentat spre dezbatere sesiunii
Parlamentului Andin. Intre fac
torii care au determinat acest
exod de capital, documentul sem
nalează creșterea dobinzilor la da
toria externă a celor cinci state, de
peste 80 miliarde de dolari, scăde
rea prețurilor la materiile prime,
soldată cu diminuarea veniturilor
obținute din exporturi. Referindu-se
la situația economică a țărilor andi
ne. JUNAC consideră că organis
mele internaționale de credit dau
dovadă de o mare lipsă de înțe
legere față de problemele statelor
in curs de dezvoltare.

Măsuri adoptate de Republica Nicaragua
după Conferința centro-americană la nivel înalt

• 33,5 milioane de semnături pe „Apelul de la Hiroshima
$i Nagasaki" • Declarația președintelui Finlandei

Caruselul reprivatizărilor
Trebuie, de asemenea, precizat că
statul britanic a despăgubit pe foștii
patroni cu bani grei, proveniți din
buzunarele contribuabililor, pentru
sectoarele naționalizate, permițîndu-le să-i investească în noi fabrici
și .uzine din domenii industriale mo
derne, cum ar fi electronica și elec
trotehnica, chimia etc., care le-au
adus și le aduc profituri însemnate.
„Practic, statul a intervenit în Anglia
oriunde inițiativa particulară a eșuat.
Și, pentru eșecul lor, patronii au fost
«pedepsiți»,
acordîndu-li-se
ca
despăgubiri sute de milioane de lire
sterline" — declara deputatul laburist
Eric Heffer. Că așa stau lucrurile o
dovedește cazul cunoscutei firme
„Rolls Royce" (sectorul motoarelor
de avioane), care a fost naționalizată
chiar de un guvern conservator : el
a fost nevoit să recurgă la această
soluție numai pentru că firma bri
tanică ajunsese în pragul falimentu
lui, iar acționarii săi urmau să
piardă milioane de lire. Și atunci a
intervenit statul, care a naționalizat
sectorul respectiv de activitate al
firmei „Rolls Royce". Acest sector,
devenit rentabil în perioada în care
s-a aflat sub controlul statului, este
acum pus pe lista „reprivatizării".
în cele patru decenii care au trecut

armelor nucleare tactice de care dis
pune N.A.T.O. în Europa, atitudine
cu atît mai semnificativă cu cit pe
teritoriul Olandei sint amplasate opt
baterii de rachete de tipul „Lance",
ca și proiectile de artilerie cu încăr
cătură nucleară, adaugă Efe.

Pentru interzicerea completă a tuturor
armelor nucleare!
TOKIO 3 (Agerpres). — Cu pri
lejul „Zilei Bikini", marcată în Ja
ponia în fiecare an la 1 martie, în
numeroase localități nipone au fost
strinse mii de semnături pe „Ape
lul de la Hiroshima și Nagasaki".
Pînă in prezent, pe acest document
au fost strinse peste 33,5 milioane
de semnături în sprijinul interzice
rii complete a tuturor armelor nu
cleare.

ficării unei noi ordini economic» In
ternaționale.

Guvernul Venezuelei a notificat suspendarea temporară
a plăților serviciului datoriei externe

OLANDA

MAREA BRITANIE;

confruntări in relațiile din Industrie,
inflație". „Trebuie să fie ceva fun
damental greșit cu acest sistem al
liberei inițiative, de vreme ce are
nevoie zilnic de un aflux de multe
milioane de lire din banii contribua
bililor sub formă de subvenții" —
dedlara la rîndul său deputatul la
burist Norman Atkinson, cu prilejul
noii runde de naționalizări din 1976.
Sporirea controlului statului in
economie si scoaterea de sub inci
dența „inițiativei particulare" a unor
importante sectoare tocmai
în
Anglia, una din primele țări în
care au apărut și s-au dezvol
tat relațiile de producție capita
liste, au stîrnit și continuă să stirnească puternice reacții din partea repre
zentanților marilor monopoluri. Pro
cesul naționalizărilor nu s-a efec
tuat fără o opoziție acerbă din
partea patronatului. Cercurile marii
finanțe au profețit un adevărat „de
zastru național", „lichidarea demo
crației" in Anglia, in cazul că vor fi
traduse în viață toate proiectele
anunțate de laburiști in vederea tre
cerii în proprietatea publică a noi șl
noi sectoare de activitate. „Dispari
ția sau trecerea sub controlul sta
tului a întreprinderilor particulare
ne va duce la ruină" — scria „Fi
nancial Times" pe la mijlocul ani
lor ’70.

servească v drept for al dialogului,
discuțiilor și deliberărilor îndrepta
te spre extinderea cooperării eco
nomice internaționale. Sesiunea ar
urma să adopte un document cu pri
vire la căile de înfăptuire a coope
rării multilaterale în domeniul eco
nomic.
Decizia finală cu privire la con
vocarea acestei sesiuni urmează să
fie adoptată in ședința plenară a
Adunării Generale.

de modernizare a armelor nucleare tactice

INFORMAȚII SPORTIVE
ȘAH. în turneul Internațional fe
minin de șah de la Bled (Iugoslavia),
după 7 runde. în fruntea clasamen
tului se află Margareta Mureșan
(România) și Matveeva (U.R.S.S.) cu
cite 5.5 puncte, urmate de iugoslava
Lazarevici și olandeza Harmsen cu
cîte 5 puncte. Gertrude Baumstark
(România) ocupă locul 8 cu 4 punc
te. în turneul masculin, tot după 7
runde conduce maestrul iugoslav
Raicevici cu 6 puncte, urmat de Ser
giu Grilnberg (România), Marianovicl, Janosevicl — cîte 5,5 puncte.

In favoarea extinderii cooperării economice internaționale

nu știu să scrie și nici să citească. Din
tre aceștia, 98 la sută trăiesc in țări
le în curs de dezvoltare — 666 mi
lioane în Asia, 162 milioane în Africa șl 44 milioane în America La
tină și zona Caraibilor. Unul dintre
obiectivele „Anului internațiohal de
luptă împotriva analfabetismului" il
constituie asigurarea educației pen
tru toți copiii.

Agențiile de presa
e scurt

MANIFESTARE CULTURALA ROMANEASCA LA PARIS. La Biblioteca Română din Paris a avut loc o manifestare culturală, in cadrul căreia
a fost prezentată o conferință pe tema „Școala românească de compoziție“, prile) de a face cunoscută auditoriului muzica românească, de la
perioada preenesciană pînă în prezent. Conferința a fost însoțită de audiIții din opere reprezentative ale unor cunoscuți compozitori români, ca
George Enescu, Mihail Jora, Mihail Andricu, Sigismund Toduță, Dinu
Lipatti, Tiberiu Olah, Liviu Glodeanu și Theodor Grigoriu. Au fost inauIgurate, de asemenea, o expoziție de discuri și o expoziție de carte mu
zicală românească. Manifestarea s-a bucurat de un deosebit succes in
rîndul numerosului public prezent, format din reprezentanți ai vieții cuitural-artistice franceze.
I
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PROTOCOLUL CU PRIVIRE LA
1 SCHIMBURILE DE MĂRFURI ȘI
PLĂȚILE INTRE U.R.S.S. ȘI R.P.
CHINEZA PE ANUL 1989 a fost
I semnat la Moscova. Documentul
preconizează o creștere a schimbuI rilor bilaterale cu 17 la sută față
I de anul precedent. Valoarea schim
burilor comerciale sovieto-chineze
Ise va ridica la 4,8 miliarde franci
elvețieni, precizează T.A.S.S.
PRIMIRE. Secretarul general al
I C.C. al P.C.U.S., președintele Pre| zidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S., Mihail Gorbaciov. l-a priImit, vineri, la Kremlin pe Miklos
Nemeth, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.S.U., președintela
Consiliului de Miniștri al R.P. Un
gare, care a efectuat o vizită de
I lucru la Moscova. In cadrul con
vorbirilor — informează agenția
I T.A.S.S. — s-a reliefat interesul
I celor două părți de a extinde co
laborarea sovieto-ungară pe multi. ple planuri.
I
CONVORBIRI. Erich Honecker,
secretar general al C.C. al P.S.U.G..
președintele Consiliului de Stat al
R.D. Germane, l-a primit, la Ber
lin, pe Josef Lenart, membru al PreI zidiului, secretar al C.C. al P.C.
din Cehoslovacia. In cursul convor
birii care a avut loc cu acest prilej
au fost abordate aspecte ale relațiiI lor dintre cele două partide, țări și
I popoare, ale colaborării dintre sta
tele socialiste, probleme privind
I modalitățile de consolidare a păcii
și securității în Europa și în lume.
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LUCRĂRILE SESIUNII CAME
REI POPULARE A R. D. GERMANE s-au desfășurat la Berlin. Depu
tății forului legislativ suprem au
dezbătut și aprobat un proiect de
lege privind completarea legii electorale.
VIZITA. în cadrul unei vizite în
treprinse la Budapesta, Marian Orzechowski, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.U.P., a
fost primit de Karoly Grosz, secre
tar general al P.M.S.U. Au fost
abordate, în special, aspecte ale
dezvoltării relațiilor bilaterale.

.
PARTIDELE DE OPOZIȚIE DIN
I GRECIA, inclusiv partidul comu• nlst, au solicitat organizarea ur
gentă a unor dezbateri parlamenLtare cu privire la situația politică
din țară. Documentul elaborat în
acest sens, înaintat președintelui
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parlamentului, purtînd semnătura a
117 deputați, evidențiază necesitatea
dezbaterii urgente a situației din
țară și a condițiilor în care se vor
desfășura alegerile generale din
luna iunie a.c.

I
I
**

SESIUNEA ANUALA A CONGREȘULUI GENERAL POPULAR
DIN LIBIA. In orașul Benghazi
s-au deschis lucrările sesiunii anuale a Congresului General Popular
(organul suprem al puterii legislative) al Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste. In prima
zi a luat cuvintul colonelul Moammer Al-Kadhafi. conducătorul Ma
rii Revoluții de la 1 Septembrie a
Marii Jamahirii Arabe Libiene
Populare Socialiste. Sesiunea Con
gresului General Popular coincide
cu cea de-a XII-a aniversare a proclamării Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste — lnformează agenția JANA.

ZECI DE MII DE NAMIBIENI
nevoiți să se exileze peste graniță
din pricina rezistenței pe care au
opus-o regimului de la Pretoria sint
gata să se reîntoarcă, a declarat la
Harare David Tjongarero, membru
al C.C. al S.W.A.P.O. Relevînd că
organizația va lua parte la alegeri
în calitate de partid individual, el
a spus că S.W.A.P.O. va putea să
intre în alianță cu alte partide după
alegeri.
ACȚIUNI PENALE IN AUSTRALIA ÎMPOTRIVA CRIMINALILOR
DE RĂZBOI. în Australia au început cercetări în legătură cu situația unor persoane venite in țară
după cel de-al doilea război mondial, bănuite că ar fi participat, in
trecut, la activități naziste. O cornisie creată în acest scop a început
studierea a 540 dosare ale unor
persoane suspecte. Anul trecut, în
Australia a fost introdusă o lege
care prevede acțiuni penale împotriva criminalilor de război.

NOI MANEVRE MILITARE ALE
N.A.T.O. în paralel cu manevrele
N.A.T.O. „Cold Winter ’89", ce se
desfășoară în nordul Norvegiei
pînă la 22 martie, în sudul aceleiași
țări vor avea loc manevrele navale „Flotex" și „North Star", care
vor începe la 7 martie și se vor
încheia la 13 martie, s-a anunțat la
Oslo. La aceste exerciții iau parte
forțe navale din Norvegia, Marea
Britanie, S.U.A. și alte țări membre
ale N.A.T.O.
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