
PROLET AR! DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Ecuador

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, marți, 
pe Filoteo Samaniego Salazar, amba
sadorul Republicii Ecuador la Bucu
rești, in legătură cu încheierea mi
siunii sale în țara noastră.

In cursul întrevederii au fost sub
liniate relațiile de colaborare din
tre România și Ecuador și s-a ex
primat dorința de a se acționa pen
tru dezvoltarea lor in continuare, In 
interesul reciproc, al cauzei păcii,

Înțelegerii șl cooperării Internațio
nale.

Ambasadorul ecuadorlan a exprimat 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
calde mulțumiri pentru sprijinul ce 
i-a fost acordat In Îndeplinirea mi
siunii sale in România.
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Dînd expresie unității de voință și acțiune a poporului, 
devotamentului față de partid, de secretarul său general, 
adoptînd legi de excepțională însemnătate, ieri au continuat

MARELUI EROU AL ROMÂNIEI SOCIALISTE, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 

înalt omagiu, profundă recunoștință 
și prețuire ale partidului și poporului 
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' A
ÎN ÎNT1MP1NAREA ZILEI DE 1 MAI

Remarcabile fapte de muncă

In prezenta tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, marți, 18 aprilie, au continuat lucrările in plen 
ale celei de-a IX-a sesiuni a actualei legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost intîmpinați, la sosirea in rotonda Palatului Marii Adu
nări Naționale, cu vii și îndelungi aplauze.

în lojile oficiale au luat loc mem
brii Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. și membrii Consiliului 
de Stat

La lucrările sesiunii au participat, 
!n calitate de invitați, conducători de 
instituții centrale, organizații de 
masă șl obștești, reprezentanți ai 
vieții noastre științifice și culturale, 
precum și oameni ai muncii din în
treprinderi bucureștene.

în continuarea dezbaterilor gene
rale pe marginea problemelor în
scrise pe ordinea de zi au luat cu- 
vîntul deputății Pavel Aron. Ștefania 
lonescu. Aurel Sandu, Ion Radu, Ion 
Florea și Ion Popescu.

în legătură cu problemele de la 
primele două puncte de pe ordinea 
de zi, deputății au aprobat, in una
nimitate, Raportul privind reali
zarea planului pe primul tri
mestru și măsurile pentru înfăp
tuirea integrală a planului pe tri
mestrul II și întregul an 1989 și ana
liza pe bază de bilanț a rezultatelor 
obținute pe ansamblul economiei na
ționale. formarea și utilizarea resur
selor financiare în anul 1988.

în cadrul discuției pe articole a 
proiectului Legii privind anularea șl 
reeșalonarea unor datorii ale coope
rativelor agricole de producție și aso
ciațiilor economice intercooperatiste, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a luat cuvîntul și a propus amen
damente Ia titlul. Ia articolul 1 șl 
la alte articole ale proiectului In 
dezbatere, in sensul anulării tuturor 

datoriilor care fac obiectul legii. In
clusiv a acelora prevăzute în pro
iect să fie reeșaionate. Ca urmare, 
prin renunțarea la reeșalonarea unor 
datorii insumînd 17 miliarde lei, le
gea să prevadă anularea datoriilor 
in sumă totală de 117 miliarde iei, 
in Ioc de 100 miliarde lei, cit era pre
văzut inițial.

Aprobind cu entuziasm amenda
mentul propus de secretarul general 
al partidului — ceea ce lărgește sub
stanțial sprijinul acordat unităților 
agricole cooperatiste —, deputății au 
votat în unanimitate Legea privind 
anularea unor datorii ale coopera
tivelor agricole de producție și a- 
sociațillor economico intercoopera
tiste.

După discutarea pe articole a pro
iectelor, Marea Adunare Națională a 
aprobat, in unanimitate. Legea pri
vind Îmbunătățirea organizării ad
ministrative a teritoriului Republicii 
Socialiste România șl Legea privind 
interzicerea creditelor din străină
tate.

Adoptarea legilor de o deosebită 
însemnătate, dezbătute și votate in 
această sesiune, a fost primită cu 
vie satisfacție de deputății și in
vitații prezențl la lucrări, care, prin 
aplauze și urale, au adus un fier
binte omagiu partidului șl secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru tot ce a 
făcut și face pentru binele și fe
ricirea poporului român.

în încheierea lucrărilor, președinte
le Marii Adunări Naționale a anunțat 
că proiectele de legi de la ultimul 

punct al ordinii de zi. ca șl alte lu
crări ce vor fi primite la Biroul 
Marii Adunări Naționale, urmează 
să fie examinate de comisiile per
manente de specialitate și supuse 
dezbaterii forului legislativ în plenul 
actualei sesiuni, la o dată ce va fi 
anunțată ulterior.

★

în plină desfășurare a lucrărilor 
din cursul dimineții, in rotonda Pa
latului Marii Adunări Naționale a 
avut loc un moment emoționant. în 
sală și-au făcut apariția un mare nu
măr de pionieri din școlile Capita
lei, care au venit la forul legislativ 
al tării să mulțumească partidului, 
secretarului său general, pentru li
chidarea în totalitate a datoriei ex
terne și interzicerea prin lege a e- 
fectuării de noi credite din străină
tate, ceea ce se va răsfringe în mod 
pozitiv asupra dezvoltării indepen
dente a patriei, a vieții întregului 
popor, in primul rînd a tinerei ge
nerații.

Fluturînd eșarfe multicolore șl 
scandind cu însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
..Ceaușescu, România ocrotesc copi
lăria !“, „Stima noastră și mîn- 
dria — Ceaușescu. România!", ei au 
dat glas sentimentelor de dragoste, 
stimă și recunoștință ale copiilor 
țării, ale întregului tineret față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu. Pionierii 
Ioana Diriică și Iancu Radu au 
rostit, de la tribuna Marii Adunări 
Naționale, versurile :

Cu inimi de copii in sărbătoare
In fata dumneavoastră.

iubiți conducători, venim 
Cu dragoste fierbinte să vă mulțumim 
Pentru măreața, eroica realizare.

Noi fericiți, tn pace azi trăim 
Si-n zbor ne avintăm spre-albastre

zări} 
Căci este România, străbuna vatră

ce-o iubim

O tară suverană, mai demnă ca orictnd 
Si liberă-ntre țări.

tn suflete, cald ne vibrează mtndria 
De a fi copii, de a trăi in România ; 
O tară-nfloritoare-n ani de glorii 
Deplin independentă.

mergînd spre noi victorii.

Tovarășe Nicolae Ceausescu, 
iuoit conducător. 

Noi va rugim din inimi si primiți 
Recunoștința pentru anii fericiți. 
Pentru al nostru falnic viitor.

Pentru înalta grijă si-ndrumare 
Cu care ocrotiți ai tării tineri fii 
Tovarăși Elena Ceausescu,

iubire st recunoștință 
Vi dăruim. din inimi de copii.

Noi știm ci tot ce astăzi se clădește 
Prin grija dumneavoastră.

iubiți conducători.
E pentru noi. copiii tării, 
Al națiunii noastre viitor.
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LEGEA privind anularea unor datorii 
ale cooperativelor agricole de producție 
și asociațiilor economice intercoopera

tiste
LEGEA privind îmbunătățirea orga
nizării administrative a teritoriului 

Republicii Socialiste România
LEGEA privind interzicerea creditelor 

din străinătate

Si vă urăm, iubiți conducători. 
Să ne trăifi ani multi, cu sănătate ! 
Multi ani de împliniri pentru partid, 

popor, 
Pentru a tării pace si prosperitate !

Apoi, în aplauzele celor prezențl, 
apropiindu-se de loja oficială, cu ini
mile vibrind de bucurie, purtătorii 
cravatelor roșii cu tricolor au oferit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu frumoase 
buchete de flori.

Acest moment a pus tn lumină sen
timentele de dragoste, stimă șl res
pect pe care copiii țării. întreaga 
tînără generație a României socialis
te le nutresc față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu, hotărîrea lor de a răspun
de grijii partidului, a secretarului său 
general prin succese tot mai mari în 
pregătirea lor ca viitori constructori 
de nădejde al socialismului și comu- 
nismulul pe pămtntul scump al pa
triei.

MUREȘ : Importante 
sporuri de producție

Antrenați cu toate forțele tn în
trecerea socialistă în cinstea zilei 
de 1 Mai, pentru a transpune 
neabătut în viață indicațiile și în
demnurile secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de 
plan la fiecare sortiment, oame
nii muncii din industria județului 
Mureș obțin rezultate deosebite in 
îndeplinirea planului la producția 
fizică. Astfel, prin folosirea la in
dici superiori a utilajelor și insta
lațiilor din dotare și aplicarea pe 
scară largă a unor valoroase ini
țiative muncitorești, în perioada 
care a trecut din,acest an ei au 
realizat, în plus față de sarcinile 
de plan, produse ale industriei e- 
lecțrotehnice in yaloare de 45,8 mi
lioane lei, 70 mașini automate de 
țesut, 10 700 tone amoniac de sin
teză, 10 520 tone îngrășăminte chi
mice cu potasiu, 2 225 metri cubl 
prefabricate din beton armat, 25 000 
metri pătrați furnire estetice, mo
biliar în valoare de 3,7 milioana 
lei, 25 000 metri pătrați țesături, 
precum și însemnate cantități de 
melamină, antidăunători, uși șl fe
restre din lemn, cherestea și alte 
produse utile economiei naționale. 
De remarcat că aceste sporuri de 
producție au fost obținute, în cea 
mai mare parte, pe seama crește
rii productivității muncii, care, în 
perioada menționată, a înregistrat 
un spor, față de plan, de 1 573 lei 
pe fiecare lucrător. (Gheorgha 
Giurgiu).

SLOBOZIA : Succese 
ale chimiștilor

O dată cu cantitățile de produse 
livrate, in seara zilei de 17 apri
lie, partenerilor de peste hotare, 
oamenii muncii de pe platforma 
Combinatului Chimic din Slobozia 
raportează realizarea sarcinilor de 
plan pe primele 4 luni din acest 
an la producția destinată exportu
lui. Realizările obținute la pro
ducția destinată exportului, ca și 
îndeplinirea ritmică a celorlalți in
dicatori de plan dovedesc că, prin- 
tr-o puternică mobilizare a forțe
lor, Înfăptuind cu răspundere sar
cinile ce le revin, chimiștii din Slo
bozia cinstesc prin fapte remarca
bile ziua de 1 Mai, cea de-a 45-a 
aniversare a actului istoric de la 
23 August 1944 și cel de-al XIV-lea 

Congres al partidului. în prezent, 
muncitorii și specialiștii Combina
tului Chimic Slobozia sint preocu
pați de realizarea programelor de 
modernizări și de introducerea pro
gresului tehnic în toate fabricii», 
instalațiile și secțiile, de întărirea 
ordinii și disciplinei, în vederea 
creșterii productivității muncii șl 
calității produselor, pentru redu
cerea cheltuielilor materiale și di
minuarea consumurilor de materii 
prime șl energie, (Mihai Vișoiu).

CLUJ : Cantități 
suplimentare de minereuri 

și materii prime
Colectivul Combinatului Minier 

Cluj și-a Intensificat activitatea 
pentru obținerea, în cinstea zilei 
de 1 Mai, a unor rezultate-reoord 
în producție. O atenție deosebită 
se acordă mal bunei organizări a 
muncii in sectoarele de exploata
re și preparare a minereurilor, fo
losirii la capacitate a mijloacelor 
tehnice din dotare. Astfel, s-a reu
șit ca de la începutul anului șl pină 
acum să fie realizate peste preve
deri cantități Însemnate de produ
se miniere, solicitate de diferite în
treprinderi ale economiei naționa
le, între care 3 500 tone minereu 
de fier, 8 800 tone nisipuri cuar- 
țoase, 2 000 tone calcar pentru in
dustria siderurgică șt chimică, 3 600 
tone feldspat preparat. S-au înre
gistrat depășiri la produsele noi fa
bricate în combinat, cum sint a- 
labastrul micronizat, diatomite ml- 
cronizate, tufuri preparate. Cerce
tările întreprinse pentru extinde
rea gamei de produse miniere, uti
le pentru economie, au făcut ca 
Ia unitatea minieră Căpușu să fie 
asimilat în fabricație alabastrul 
șupramicronizat pentru cretarea 
hîrtiei, la Aghireșu — sorturi su
perioare de nisipuri cuarțoase pen
tru peliculizare și fabricarea plăci
lor refractare, la Cluj-Napoca și Va
lea Chiuarului — noi sortimente de 
bentonite superioare, pentru turnă
torii. (Marin Oprea).

ZIMNICEA : Livrări 
suplimentare la export

Realizarea ritmică, la taalțl pa
rametri calitativi a tuturor produ
selor destinate exportului consti
tuie una din preocupările de prim- 
ordin ale colectivului întreprinde
rii de Țevi Sudate din Zimnicea. 
în acest scop au fost întreprinse, 
din inițiativa consiliului oamenilor 
muncii, măsuri tehnico-organizato- 
rice pentru pregătirea din vreme 
a fabricației, perfecționarea tehno
logiilor, înnoirea și modernizarea 
produselor, creșterea competitivi
tății lor. Ca urmare, în perioada 
ce a trecut din acest an s-au rea
lizat și livrat la export suplimen
tar, pe baza solicitărilor partene
rilor externi, 1 675 tone țevi su
date elicoidal și longitudinal. Prin- 
tr-o bună organizare a activității 
productive, prin eforturi sporite, 
metalurgiștil din cea mai sudică 
localitate a țării sint hotărîți — 
așa cum ne spunea inginerul 
Gheorghe Casapu, directorul între
prinderii — să întîmpine ziua de 
1 Mai cu noi și importante fapta 
de muncă. (Stan Ștefan).
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Din cuvintul participanților la dezbateri

CUVINTUL DEPUTATULUI 
PAVEL ARON

Mult iubite si stimate tovarășe 
Nieoiae Ceausescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceausescu,

Stimați tovarăși deputat!.
De Ia tribuna supremului for 

legislativ al tării dau glas ale
selor sentimente de stimă, dra
goste si profundă recunoștință 
na care cei ce muncesc in 
transporturi st telecomunicații 
le nutresc, din adîncul inimii 
si cugetului lor. fată de marele 
patriot înflăcărat, genial ctitor 
al României socialiste moderne, 
militant de frunte al mișcării 
comuniste si muncitorești Inter
nationale. personalitate mar
cantă a contemporaneității, se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nlcolae Ceausescu.

Doresc, in același timp, să 
aduc un vibrant și res
pectuos omagiu tovarășei Elena 
Ceausescu, eminent om politic 
si de stat, savant de prestigiu 
international, care si-a adus si 
îsi aduce o contribuție esențială 
în opera de făurire a societății 
socialiste în patria noastră, la 
propășirea și recunoașterea pe 
plan international a spirituali
tății românești.

Viata confirmă Intru totul 
justețea deplină a înțelepte! 
politici interne si externe, pro
movată cu fermitate de partidul 
si statul nostru, de la istoricul 
Congres al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, care a inau
gurat. in multimilenara istorie 
a neamului românesc, o eră 
nouă, de neasemuite transfor
mări revoluționare. în toate do
meniile vieții politice, econo
mice si sociale. Lichidarea da
toriei externe, pe care, mult sti
mate tovarășe președinte al 
Republicii, ati anuntat-o la re
centa Plenară a Comitetului 
Central al partidului si in insu- 
fletitorul cuvint adresat Marii 
Adunări Naționale, aduce o 
r.ouă si concludentă mărturie a 
robustetei economiei noastre 
socialiste, a încrederii si hotă- 
rîrii cu care poporul urmează 
si înfăptuiește politica partidu
lui și statului. Dînd glas cu sa
tisfacție sentimentelor lor de 
înaltă mindrie patriotică pentru 
această importantă izbîndă. oa
menii muncii din transporturi și 
telecomunicații, asemenea între
gului nostru popor, aprobă din 
toată inima hotărîrea ca, pe

CUVINTUL 
STEFANIA

Mult stimate tovarășe 
Nieoiae Ceaușescu.

Mult iubită și stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi îngăduiți ca. In 

numele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor județului Teleor
man. să exprim, de la tribu
na Marii Adunări Naționale, 
sentimentele de aleasă sti
mă și profundă recunoștință 
fată de neobosita dumnea
voastră activitate, mult stima
te tovarășe secretar general 
Nieoiae Ceaușescu, dedicată îm
plinirii celor mai înalte aspira
ții de bunăstare, demnitate și 
progres ale poporului, libertății 
și suveranității patriei noastre 
socialiste.

Un respectuos și călduros 
omagiu aducem și cu acest pri
lej tovarășei Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidu
lui, care, animată de înflă
cărat patriotism, are o con
tribuție de deosebită însem
nătate la înfăptuirea programe
lor de dezvoltare a tării, la în
florirea invătămintului, științei 
și culturii, la afirmarea spiri
tualității românești intr-un larg 
context universal.

Exprimindu-și acordul deplin 
cu proiectele de. legi supuse 
dezbaterii, vorbitoarea a relevat 
că Jichidarea datoriei externe a 
României, măreața victorie a 
muncii și activității creatoare a 
națiunii noastre, constituie o 
nouă si grăitoare dovadă a clar- 
viziunii și cutezanței revoluțio
nare cu care sint conduse desti
nele României socialiste.

După ce a prezentat succesele 
obținute de oamenii muncii din 
economia județului Teleorman 
în primul. trimestru al anului, 
vorbitoarea a spus : Măsurile 
cuprinse in proiectul de Lege 
privind anularea unor dato
rii ale unităților agricole 
cooperatiste sint de natură să 
ducă la creșterea responsa
bilității și mobilizarea tuturor

CUVINTUL DEPUTATULUI 
AUREL SANDU

Mult iubite ș! stimate tovarășa 
Nieoiae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe și tovarăși 
deputat!,

îmi revine cinstea de a ex
prima sentimentele de adincă 
stimă și recunoștință pe care 
oamenii muncii care lucrează in 
cercetarea științifică si ingineria 
tehnologică pentțu industria 
electrotehnică, asemenea între
gului popor, le nutresc față de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general 
Nieoiae Ceausescu, cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre, militant 
revoluționar și inflăcărat pa
triot. personalitate proeminentă 
a vieții politice internaționale, 
care, in cei 24 de ani de cind 
vă aflati în fruntea partidului 
nostfu. ati pus bazele celei mai 
înfloritoare epoci din întreaga 
istorie a patriei.

împreună cu intregdl nostru 
popor, am luat cunoștință cu 
deplină satisfacție si mindrie 
patriotică de faptul că țara 
noastră si-a plătit complet da
toria externă, fapt ce relevă cu 
putere forța economiei româ
nești. iustetea politicii partidu
lui cu privire la dezvoltarea 
multilaterală a patriei, la creș
terea rolului științei si tehnicii 
in desfășurarea cu succes a pro

viitor. România să nu mai ape
leze la împrumuturi externe, 
sustinind această importantă 
opțiune printr-o contribuție 
sporită la creșterea forței eco
nomice a tării.

Raportul prezentat Marii 
Adunări Naționale — a ară
tat in continuare vorbito
rul — înglobează și re
zultatele ramurii transporturilor 
și telecomunicațiilor, contribuția 
celor ce muncesc in aceste do
menii la opera de înflorire a 
patriei socialiste. Planul pe anul 
1988 a fost realizat la to ti indi
catorii. Rezultate bune s-au ob
ținut si in primul trimestru al 
anului în curs, satisfăcind în 
bune condiții cerințele de trans
port ale economiei naționale și 
realizînd o producție-marl’ă in
dustrială suplimentară în va
loare de peste 280 milioane lei. 
Avem însă importante rezerve 
interne si sînt condiții ca aceste 
rezultate să fie amplificate în 
trimestrul al doilea, astfel incit 
să întîmpinăm marile eveni
mente ale acestui an cu reali
zări importante in toate dome
niile.

în spiritul orientărilor șl in
dicațiilor dumneavoastră, mult 
Iubite si stimate tovarășe pre
ședinte al Republicii, preocupă
rile noastre sînt cu precădere 
îndreptate spre accentuarea la
turilor calitative si de eficiență 
ala activității. în primul rînd 
spre folosirea Intensivă a mij
loacelor si instalațiilor din do
tare. îmbunătățirea Indicilor de 
utilizare a locomotivelor, va
goanelor. navelor, aeronavelor șl 
parcului auto.

Exprimîndu-mi deplinul acord 
cu documentele supuse dezba
terii actualei sesiuni. încredin
țez supremul for legislativ al 
tării, pe dumneavoastră, mult 
iubite si stimate tovarășe 
Nieoiae Ceaușescu. vizionar 
conducător al partidului si sta
tului nostru, că puternicul de
tașament al oamenilor muncii 
din transporturi si telecomuni
cații va acționa in continuare, 
făcînd totul pentru îndeplinirea 
exemplară a misiunii încredin
țate, militînd cu hotărire pen
tru înălțarea scumpei noastre 
patrii pe cele mai înalte culmi 
de civilizație si progres, a spus 
in încheiere vorbitorul.

DEPUTATEI 
IONESCU 
lucrătorilor de pe ogoare pentru 
rentabilizarea fiecărei unități 
agricole și obținerea unor re
colte bogate. Pentru aceasta, 
ingăduiți-mi ca, in numele tu
turor celor ce muncesc pe b- 
goarele județului Teleorman, să 
vă adresez, mult stimate to
varășe Nieoiae Ceaușescu. cele 
mai calde mulțumiri și profun
da noastră recunoștință, o dată 
cu asigurarea că vom acționa 
cu întreaga 'tiăspundere pentru 
înfăptuirea neabătută a sarcini
lor ce ne revin în domeniul 
sporirii producțiilor agricole.

Pe baza unei largi consultări 
cu locuitorii satelor. în adunări 
cetățenești si sesiuni ale consi
liilor populare au fost adoptate 
și în județul nostru schitele de 
sistematizare îmbunătățite, care 
vor conduce la înfrumusețarea 
tuturor localităților, la creșterea 
nivelului de trai al cetățenilor. 
Intensificîndu-se procesul de 
urbanizare și de creștere conti
nuă a nivelului de trai, a gra
dului de civilizație al locuitori
lor satelor teleormănene. vor fi 
Înființate în următorii ani pu
ternice centre agroindustriale, 
care vor cuprinde noi unități de 
industrie mică, secții de pro
ducție artizanală, unități de 
prestări servicii și alte dotări 
economice și edilitar-gospodă
rești.

Pe deplin convinși de impor
tanța problemelor dezbătute -as
tăzi în forul legislativ al tării, 
de faptul că ele reprezintă o 
nouă treaptă în devenirea co
munistă a României. în nu
mele oamenilor muncii din 
județul Teleorman, vă asigu
răm, mult stimate tovarășe 
Nieoiae Ceaușescu, că vom face 
totul pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor care ne re
vin. că vom așeza întreaga 
noastră activitate pe principiile 
eficientei, pentru a întîmpina 
cu noi și însemnate rezultate 
marile evenimente politice ale 
acestui an.

cesului vast si complex de edi
ficare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Vă rog să-mi permiteți să fo
losesc acest prilej pentru a 
âduce omagiul nostru si a ex
prima sentimente de profund 
respect si gratitudine tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. militant de 
frunte al partidului si statului 
nostru, savant de largă recu
noaștere internațională, pentru 
îndrumarea de înaltă compe
tență. orientările $i sprijinul 
permanent pe care Ie acordă 
cercetării științifice si ingineriei 
tehnologice, creșterii continue a 
contribuției hotăritoare a aces
tora la înfăptuirea mărețelor 
obiective ale dezvoltării multi
laterale a patriei noastre.

Mobilizați de indicațiile for
mulate de dumneavoastră, mult 
iubite si stimate tovarășe secre
tar general Nieoiae Ceaușescu, 
în cuvintarea pe care ati pre
zentat-o la Plenara Comitetului 
Central al partidului. în cuvin
tul rostit la actuala sesiune a 
Marii Adunări Naționale, a spus 
în continuare vorbitorul, de o- 
biectivele și sarcinile cuprinse 
în Raportul privind reali
zarea planului pe primul 
trimestru și măsurile, pentru în
făptuirea integrală a planului 
pe trimestrul II sl întregul an 
1989. sintem hotăriti să acțio

năm pentru implicarea directă a 
întregului potential al unităților 
din Institutul Central pentru 
Industria Electrotehnică în ac
celerarea ritmului de asimilare 
a produselor si ridicarea nive
lului tehnic si calitativ al aces
tora. valorificarea operativă in 
producție a celor mai noi cu
ceriri ale științei si tehnicii, 
pentru a intensifica contribuția 
cercetării la înfăptuirea neabă
tută a tuturor prevederilor pro
gramelor de organizare și mo
dernizare a producției, a noilor 
soluții tehnice, tehnologice și 
organizatorice, capabile să asi
gure reducerea costurilor, creș

CUVINTUL DEPUTATULUI 
ION RADU

Mult stimate ș! Iubite tovarășe 
Nieoiae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși,
înălțătorul moment din deschi

derea lucrărilor sesiunii Marii 
Adunări Naționale. cuvintul 
secretarului general al partidu
lui, președintele Republicii, care 
a subliniat că plata datoriei ex
terne reprezintă o mare victorie 
a poporului român, o victorie a 
clasei muncitoare, a unității de 
monolit a partidului, a organiza
țiilor de masă și obștești, o mare 
victorie a Frontului Demo
crației ți Unității Socialiste, 
reprezintă un nou și semnifi
cativ fapt de Istorie al „Epocii 
Nieoiae Ceaușescu".

Vorbitorul a relevat că orien
tarea de către președintele tării 
a activității de largă perspectivă 
în construcția socialismului șl 
comunismului In România, con
tinuarea amplului proces de dez
voltare economico-socială a tării 
fără a se face apel la credite, pe 
baza efortului propriu și printr-o 
largă și activă participare . la 
schimburile economice interna
ționale. pe principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectării 
independentei și suveranității, a 
avantajului reciproc, ilustrează 
măreția operei revoluționare pe 
care tovarășul Nieoiae Ceaușescu 
a inițiat-o printr-o amplă des
chidere strategică și o conduce 
cu clarviziune științifică și în
flăcărat patriotism.

Cu profunde sentimente da 
respect și prețuire — a spus vor- • 
bitorul — vă adresez, mult sti
mată tovarășă Elena Ceaușescu, 
cele mai călduroase mulțumiri, 
omagiul oamenilor muncii din 
industria constructoare de ma
șini și metalurgie, pentru contri
buția strălucită pe care o aduceți 
la propășirea scumpei noastre 
patrii, la înflorirea științei. în- 
vătămîntului și culturii româ
nești. la afirmarea în lume a 
idealurilor de prietenie, colabo
rare și pace.

Industriile construcțiilor de ma
șini. electrotehnică și metalurgi
că — a spus in continuare vor
bitorul —, beneficiind, asemenea 
tuturor ramurilor economiei na
ționale. de importante fonduri de 
investiții, au cunoscut în anii 
construcției socialiste, și cu deo
sebire după Congresul al IX-lea 
al partidului, ritmuri înalte de 

«dezvoltare, fiind azi capabile, așa 
cum ați subliniat la marele 
forum al democrației noastre

CUVINTUL DEPUTATULUI 
ION FLOREA

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nieoiae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați to
varăși,

Sintem cu toții martori și parti
cipant la un eveniment care va 
rămine înscris cu litere de aur 
în istoria multimilenară a pa
triei noastre : România și-a plă
tit complet datoria externă. Fap
tul că aceasta s-a realizat in 
condițiile creșterii retribuțiilor 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii, ala ridicării necontenite 
a nivelului de trai al poporului 
ilustrează o dată in plus forța 
economiei noastre socialiste, 
justețea liniei politice a partidu
lui. elaborată cu contribuția 
hotăritoare a dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, de întărire continuă a 
proprietății socialiste, de dezvol
tare echilibrată, in ritm accele
rat. a tuturor ramurilor econo
miei noastre naționale.

Vă rog să-mi îngăduiți să dau 
glas și cu acest prilej. în numele 
tuturor cetățenilor din județul 
Mureș, sentimentelor de aleasă 
stimă și nemărginită dragoste 
față de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nieoiae Ceaușescu, 
recunoștinței noastre fierbinți 
pentru înțelepciunea si clar
viziunea revoluționară cu care 
conduceți poporul român, pentru 
grija deosebită și permanentă pe 
care ne-o acordați nouă, celor ce 
trăim in aceste străbune zone 
românești.

Cu profund respect și Înaltă 
gratitudine, aducem, totodată, un 
fierbinte omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu, ilustră personalitate 
a vieții noastre politice, savant 
de larg prestigiu international, 
pentru contribuția decisivă la 
înflorirea invățămîntului, știin
ței și culturii românești.

în bilanțul bogat de realizări 
cu care se înfățișează astăzi lu-

CUVINTUL DEPUTATULUI 
ION POPESCU

Mult iubite ș| stimate tovarășe 
Nieoiae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimat! tovarăși deputați.
Ne aflăm cu toții sub puter

nica impresie a magistralei 
cuvintări rostite de tovarășul 
Nieoiae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, pre
ședintele Republicii, la recenta 
Plenară a Comitetului Central 
al partidului.

Permiteti-mi să exprtm sen
timentele cele mai alese de 
profundă stimă și prețuire, de 
fierbinte dragoste și recunoștin
ță pe care toti locuitorii 

terea productivității muncii, 
sporirea calității si competitivi
tății producției.

Oamenii muncii din institutul 
nostru trăiesc un sentiment de 
adincă recunoștință si înaltă 
mindrie patriotică pentru în
treaga dumneavoastră concepție 
si acțiune in planul politicii ex
terne. mult iubite si stimate 
tovarășe Nieoiae Ceaușescu, 
pentru activitatea neobosită ce 
o desfășurati în vederea făuririi 
unei lumi fără arme si războaie, 
pentru instaurarea unui climat 
de destindere. înțelegere, echi
tate. egalitate si largă colabo
rare între toate popoarele lumii.

muncitorești, să producă noi' uti
laje. mașini, instalații, agregate 
de mare complexitate și dificul
tate tehnică, competitive pe piața 
mondială.

Vă raportăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ral. că oamenii muncii din aces
te ramuri importante ale econo
miei naționale, acționind in spi
ritul sarcinilor și indicațiilor date 
de dumneavoastră de a realiza 
ritmic producția fizică, și îndeo
sebi pe cea destinată exportu
lui. în condiții de calitate supe
rioară și eficientă ridicată, au 
obținut in anul 1988 și în primul 
trimestru al acestui an rezultate 
superioare față de perioada co
respunzătoare a anilor trecuți 
la productla-marfă. fizică, la 
export. în realizarea Indicatori
lor de eficientă.

Arătînd că aceste realizări nu 
•e situează insă la nivelul posi
bilităților acestor sectoare, vorbi
torul a subliniat hotărirea co
lectivelor de oamenj ai muncii 
de a acționa cu fermitate pentru 
înfăptuirea exemplară a progra
melor speciale de organizare, 
modernizare și dezvoltare a pro
ducției. pentru utilizarea mai 
eficientă a puternicului potențial 
tehnic și. uman al unităților pro
ductive. în scopul ridicării nive
lului tehnic, calitativ și de fiabi
litate al mașinilor, instalațiilor, 
echipamentelor și utilajelor teh
nologice. pentru sporirea per
manentă a volumului și eficien
tei exportului, prin dezvoltarea 
colaborării și cooperării pe noi
le principii indicate de secreta
rul general al partidului.

în fiecare întreprindere, com
binat metalurgic și centrală in
dustrială — a spus vorbitorul — 
vom acționa pentru aplicarea 
prevederilor mecanismului eco- 
nomico-financiar. a principiilor 
autogestiunii și autofinanțării, in 
vederea rentabilizării tuturor 
produselor și întreprinderilor, 
cale ce asigură stabilitatea pre
turilor. creșterea nivelului de 
participare a oamenilor muncii 
la beneficii.

în încheiere, declarîndu-se de 
acord cu documentele supuse 
dezbaterii Marii Adunări Națio- 
nai.e, vorbitorul a .exprimat an
gajamentul tuturor oamenilor 
muncii din industria construc
toare de mașini și metalurgie de 
a acționa cu pasiune revoluțio
nară și devotament pentru a 
obține noi și importante succese 
în îndeplinirea sarcinilor de plan 
ce revin acestor sectoare impor
tante ale economiei naționale.

fnii întregi România socialistă se 
regăsesc și înfăptuirile obținute 
de oamenii muncii din județul 
nostru, care a cunoscut o înflo
rire fără precedent in grandioa
sa epocă inaugurată de istoricul 
Congres al IX-lea al partidului. 
Mureșul inscriindu-se pHntre ju
dețele cu o industrie modernă, 
cu o agricultură ferm angajată 
pe coordonatele noii revoluții 
agrare, știința, lnvățămintul și 
cultura cunoscind noi și deose
bite împliniri.

Cooperatorii din Consiliul Unic 
Agroindustrial Ungheni. în care 
îmi desfășor activitatea — a spus 
vorbitorul —. asemenea tuturor 
oamenilor muncii din agricultu
ra județului, au primit cu pro
fundă recunoștință măsurile ini
țiate de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. privind creșterea retribuției 
in natură, precum și de 
anulare a unor datorii ale 
cooperativelor agricole. Mulțu- 
mindu-vă din adîncul inimilor 
pentru această nouă dovadă a 
grijii permanente pe care o acor
dați țărănimii, dezvoltării agri
culturii noastre socialiste, vă în
credințăm că vom face totul 
pentru organizarea mai bună a 
întregii activități în vederea 
creșterii puternice a producției 
vegetale și animaliere, pentru a 
obține rezultate economico-fi- 
nanciare cit mai bune, astfel ca 
fiecare cooperativă să devină 
rentabilă.

Permlteti-ml să îmi exprim, de 
asemenea, deplinul acord fată de 
prevederile din proiectul Legii 
privind îmbunătățirea organiză
rii administrative a teritoriului 
țării, care reflectă noile reali
tăți. profundele transformări șo- 
cial-economice din societatea 
noastră și care vor asigura dez
voltarea mai puternică a tuturor 
zonelor și localităților, condiții 
tot mai bune de muncă și de 
viată pentru toti cetățenii patriei.

județului Giurgiu le nutresc 
față de dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nieoiae Ceaușescu. genial con
ducător al destinelor poporului 
român, marele Erou între eroii 
neamului, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, de 
a cărui activitate sint indisolu
bil legate luminoasele împliniri 
din glorioasa epocă inaugurată 
de Congresul al IX-lea al 
partidului.

Aducem, de asemenea, un vi
brant omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu. eminent om politic 
și strălucit savant de largă re
cunoaștere internațională, pen
tru îndelungata activitate revo

luționară desfășurată sub fla
murile partidului, pentru tot 
ceea ce a făcut și face spre bi
nele si fericirea națiunii ro
mâne.

încă de la început, doresc să 
exprim profunda satisfacție pri
lejuită de lichidarea completă 
a datoriei externe, biruință re
marcabilă a eforturilor poporu
lui român, a politicii realiste, 
rationale a partidului, a gindi- 
rii înțelepte a conducătorului 
nostru clarvăzător, tovarășul 
Nieoiae Ceaușescu. Putem afir
ma cu îndreptățită mindrie că 
țara noastră nu mai este înda
torată nimănui. ■ reușind să ob
țină această mare victorie In 
condițiile grele, impuse de a- 
gravarea crizei economice mon
diale, de decalajele tot mai ac

LEGEA
privind anularea unor datorii ale cooperativelor agricole

de producție și asociațiilor economice intercooperatiste
Avlnd In vedere că In de

cursul anilor cooperativele 
agricole de producție și aso
ciațiile economica intercoope
ratiste au primit de la stat, 
sub formă de credite, pen
tru dezvoltarea lor econo
mică, însemnate sume de 
bani pe care nu le-au putut 
restitui, pentru a veni în spriji
nul acestor unități urmează să 
se anuleze. In condițiile prezen
tei legi, datorii în sumă de 
117 miliarde Iei, această măsură 
constituind un ajutor direct dat 
unităților agricole cooperatiste 
In vederea sporirii producției 
agricole, a creșterii eficientei 
și rentabilității, întăririi lor 
economico-organizatorice.

în vederea creării cadrului 
juridic necesar pentru aplicarea 
acestor măsuri financiare.

Marca Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

înfăptuirea politicii partidu
lui și statului_.de amplasare ra
țională a forțelor de producție 
pe întreg cuprinsul patriei, ela
borată și fundamentată după 
Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român, asigură 
dezvoltarea armonioasă, echili
brată a tuturor zonelor și lo
calităților urbane și rurale, pe 
baza principiilor moderne si de 
largă perspectivă ale sistemati
zării teritoriului tării, ale auto- 
conducerii și autoaprovizionării, 
autogestiunii economico-finan- 
ciare și autofinanțării, in sco
pul creșterii bunăstării genera
le a întregului popor.

Profundele transformări care 
au avut loc in viața tuturor lo
calităților patriei in perioada 
care a trecut de la adoptarea 
Legii nr. 2/1968 privind organi
zarea administrativă a terito
riului Republicii Socialiste 
România, cerințele dezvoltării 
în continuare a județelor, ora
șelor și comunelor, hotăririle 
adoptate de organele locale ale 
puterii de .stat in luna ianuarie 
1989 impun imbunătătirea or
ganizării administrativ-terito
riale a tării, corespunzător sta
diului actual de dezvoltare eco
nomico-socială a României so
cialiste.

îmbunătățirea organizării ad- 
ministrattv-teritoriala va asigu
ra dezvoltarea in continuare a 
industriei, agriculturii, a pres
tărilor de servicii, a activități
lor social-culturale și edilitar- 
gospodărești, in conformitate cu 
prevederile planului, ale pro
gramelor de dezvoltare econo- 
mico-socialâ a tuturor comune
lor, orașelor și județelor ca 
parte integrantă a programului 
general de dezvoltare a țării . 
va adinei procesul de apropie
re a condițiilor de muncă, de 
viață și cultură de la sate de 
cele de la orașe, ridicarea ni
velului de trai material și spi
ritual al întregului popor.

în vederea Îmbunătățirii ca
drului juridic de organizare a 
tuturor localităților patriei.

Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale
Art. 1. — îmbunătățirea or

ganizării administrative a teri
toriului Republicii Socialiste 
România, amplasarea rațională 
a forțelor de producție pe în
treg cuprinsul tării, dezvolta
rea armonioasă și echilibrată, 
economică, socială, culturală șl 
edilitar-gospodărească a tuturor 
zonelor și localităților urbane și 
rurale asigură ridicarea perma
nentă a nivelului de civilizație, 
a calității vieții și a muncii tu
turor cetățenilor patriei.

Art. 2. — Fiecare unitate ad- 
ministrativ-teritorială îsi desfă
șoară activitatea pe baza pla
nului și programelor de dezvol
tare economico-socială in profil 
teritorial, a bugetului local de 
venituri și cheltuieli, în strictă 
concordantă cu planul national

LEGE A
privind interzicerea creditelor din străinătate

Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

Art. 1. — Se interzice orga

centuate dintre țările bogate șl 
cele sărace.

După ce s-a referit pe larg la 
rezultatele obținute de județul 
Giurgiu pe primul trimes
tru al acestui an, vorbito
rul a spus : Vă rog să-mi 
îngăduiți, mult stimate tovarășe 
Nieoiae Ceaușescu. să vă ex
prim profunda noastră gratitu
dine pentru măsurile inițiate 
de dumneavoastră privind anu
larea unor datorii ale co
operativelor agricole de pro
ducție, care vor contribui la 
consolidarea economică a În
tregii noastre agriculturi, la 
întărirea proprietății socialis
te, temelia trainică a obți
nerii unor producții In confor
mitate cu cerințele noii revolu
ții agrare. Noile reglementări

Art. 1. — Se anulează datori
ile cooperativelor agricole de 
producție și asociațiilor econo
mice intercooperatiste. în sumă 
de 117 miliarde lei, după cum 
urmează :

a) 115.1 miliarde lei provenite 
din creditele contractate pină 
la 31 decembrie 1985 ;

b) 1,9 miliarde lei reprezen- 
tînd dobinzile neachitate, afe
rente creditelor ce se anulează.

Art. 2. — Acoperirea datori
ilor ce se anulează potrivit pre
vederilor prezentei legi Se face 
din excedentele bugetare din 
anii anteriori.

Art. 3. — Datoriile provenite 
din creditele primite de coope
rativele agricole de producție 
și asociațiile economice inter
cooperatiste In anii 1986—1988, 
precum și dobinzile aferente 
acestor credite se vor achita la 
termenele scadente.

LEGEA
a teritoriului Republicii Socialiste România

unic de dezvoltare economico- 
socială și programul general de 
dezvoltare a țării.

Art. 3. — în unitățile admi- 
nistrativ-teritoriale, întreaga ac
tivitate economică, social-cultu- 
rală și edilitar-gospodărească 
se desfășoară potrivit princi
piilor autoconducerii. autoapro
vizionării. autogestiunii econo- 
mico-financiare și autofinanță
rii, cu participarea largă a tu
turor cetățenilor la conducerea 
și rezolvarea nemijlocită a pro
blemelor economice, sociale și 
edilitare ale localităților in care 
trăiesc șl muncesc.

CAPITOLUL II

Unitățile 
administrativ- 

teritoriale
Art. 4. — Teritoriul Republi

cii Socialiste România este or
ganizat in unităti administrativ- 
teritoriale : județul, municipiul, 
orașul și comuna.

Art. 5. — Capitala Republicii 
Socialiste România este muni
cipiul București, care este or
ganizat pe sectoare.

Sectorul agricol Ilfov est» 
subordonat municipiului Bucu
rești.

Delimitarea sectoarelor mu
nicipiului București, inclusiv a 
sectorului agricol Ilfov, se face 
prin decret al Consiliului de 
Stat.

Art. 6. — Județul este unita
tea administrativ-teritorială al
cătuită din municipii, orașe și 
comune — unităti de bază ale 
organizării adminlstrativ-teri- 
toriale a tării.

Organizarea județelor se fac» 
In funcție de condițiile geogra
fice, economice și social-poli- 
tice.Județul asigură dezvoltarea 
armonioasă din punct de vede
re economic, social-cultural șl 
edilitar-gospodăresc a munici
piilor. orașelor și comunelor.

Art. . 7. — Municipiul este lo
calitatea urbană care are un 
număr de cel puțin 40 000 lo
cuitori, o industrie puternic 
dezvoltată, o însemnătate deo
sebită in viața economică, so- 
cial-politică și cultural-știinti- 
fică a tării, un important fond 
de locuințe și dotări edilitar- 
gospodărești, o rețea complexă 
de unităti de invătămlnt. sănă
tate și cultură.

în funcție de numărul locui
torilor. municipiile se împart în 
următoarele categorii :

I _ pină ia 60 000 locuitori ;
II — intre 60 001—100 000 lo

cuitori :
III — intre 100 001—150 000 lo

cuitori ;
IV — între 150 001—250 000 lo

cuitori ;
V — peste 250 000 locuitori.

Municipiile în care fși au se
diul organele de conducere ale 
județului sînt municipii-reșe- 
dință.

Art. 8. — Orașul este centrul 
de populație mai dezvoltat din 

nelor de stat, unităților de stat, 
cooperatiste și obștești, precum 
și unităților bancare să con
tracteze credite din străinătate. 

propuse în vederea modificării 
și completării Legii nr. 2 din 
februarie 1968 pornesc de la 
amplele transformări înnoitoa
re petrecute in viata tuturor lo
calităților patriei, de la cerin
țele realizării procesului de a- 
propiere a satului de oraș, pe 
baza principiilor de largă per
spectivă ale sistematizării lo
calităților. ale autoconducerit. 
autogestiunii și autofinanțării, 
în scopul îmbunătățirii perma
nente a calității vieții și a mun
cii tuturor cetățenilor patriei 
noastre.

Sintem ferm hotărîțl — a ară
tat In continuare vorbitorul — 
să acționăm neabătut pentru 
realizarea. în municipiul Giur
giu, pe lingă cele 10 000 de a- 
partamente, a unor frumoase șl 
moderne edificii social-cultura-

Art. 4. — Unitățile agricole 
cooperatiste cărora li se aplică 
prevederile art. 1, precum șl 
cuantumul datoriilor provenite 
din creditele și dobinzile anu
late se aprobă prin decret al 
Consiliului de Stat, la propu
nerea comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene și 
al municipiului București; pro
punerile se fac pe baza unei 
analize temeinice a situației 
eeonomico-financiare a fiecărei 
unități, efectuată de către uniu
nile județene ale cooperativelor 
agricole de producție, direcțiile 
generale pentru agricultură șl 
sucursalele Băncii pentru Agri
cultură și Industrie Alimen
tară.

Art 5. — Consiliul Național 
al Agriculturii, Industriei Ali
mentare. Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor. Ministerul A- 
griculturii și Uniunea Naționa

punct de vedere economic, so
cial-cultural și edilitar-gospo
dăresc.

în funcție de numărul locui
torilor, orașele se impart .in ur
mătoarele categorii :

I. — pină la 10 000 locui
tori ; >

II. — între 10 001—20 000 lo
cuitori ;

III. — peste 20 000 locuitori.
Localitățile cu activități agri

cole și industriale complexe, cu 
dotări edilitar-gospodărești co
respunzătoare se pot organiza 
ca orașe agroindustriale.

Art. 9. — Comuna este uni
tatea administrativ-teritorială 
alcătuită din unu sau mai mul
te sate care cuprind populația 
rurală, fiind organizată in func
ție de condițiile economice, so
cial-culturale și geografice.

Prin organizarea comunei se 
asigură dezvoltarea puternică și

Nr.
crt. Denumirea județului

1. ALBA
2. ARAD
3. ARGEȘ
4. BACAU
5. BIHOR
6. BISTRITA-NASĂUD
7. BOTOȘANI
8. BRAȘOV
9. BRĂILA

10. BUZĂU
11. CARAȘ-SEVERIN
12. CĂLĂRAȘI
13. CLUJ
14. CONSTANTA
15. COVASNA
16. DÎMBOVIȚA
17. DOLJ
18. GALATI
19. GIURGIU
20. GORJ
21. HARGHITA
22. HUNEDOARA
23. IALOMIȚA
24. IAȘI
25. MARAMUREȘ
26. MEHEDINȚI
27. MUREȘ
28. NEAMȚ
29. OLT
30. PRAHOVA
31. SATU MARE
32. SĂLAJ
33. SIBIU
34. SUCEAVA
35. TELEORMAN
36. TIMIȘ
37. TULCEA .
38. VASLUI
39. VÎLCEĂ
40. VRANCEA

Art. 12. — Municipiile, ora
șele și comunele din compune
rea județelor sint prevăzute în 
anexele nr. 1—40 care fac parte 
integrantă, din prezenta lege *).

Art. 13. — Consiliile populare 
județene, municipale, orășenești 
și comunale, organe locale ale 
puterii de stat în unitățile ad- 
ministrativ-teritoriale în care 
au fost alese, conduc întreaga 
activitate locală, răspund de 
înfăptuirea planurilor și pro
gramelor de dezvoltare econo
mico-socială în profil teritorial, 
asigură apărarea proprietății 
socialiste, ocrotirea drepturilor

Art. 2. — Nerespectarea pre
vederilor art. 1 atrage răspun
derea persoanelor vinovate, în 
condițiile prevăzute de lege. 

le, care să ducă Ia creșterea 
bunăstării și a gradului de ci
vilizație al celor care trăiesc șl 
muncesc in acest vechi și fru
mos port dunărean. De aseme
nea, vom crea condiții ca pină 
în 1992 patru din cele mal mari 
comune ale județului să devină 
orașe agroindustriale.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : în aceste momente de 
profundă satisfacție și înaltă 
mindrie patriotică, glndurile 
noastre se îndreaptă cu aleasă 
recunoștință către ctitorul 
României moderne, revoluționa
rul încercat și militantul consec
vent pentru apărarea libertății 
și demnității popoarelor, marele 
Erou al României, secretarul 
general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nieoiae Ceaușescu.

lă a Cooperativelor Agricole de 
Producție au obligația să ur
mărească elaborarea sl aplica
rea, în fiecare unitate agricolă 
cooperatistă, a unor programe 
concrete de Îmbunătățire a ac
tivității lor, care să asigure 
buna folosire a fondului fun
ciar, a întregii baze tehnico- 
materiale și umane de care 
dispun, întărirea ordinii sl dis
ciplinei, în vederea realizării 
producțiilor vegetale si animale 
planificate, a dezvoltării micii 
industrii și a prestărilor de ser
vicii. a creșterii veniturilor sl 
reducerii cheltuielilor materiale 
și bănești, a aplicării ferme a 
normativelor economlco-finan- 
ciare, astfel Incit In toate uni
tățile să se desfășoare o acti
vitate rentabilă, să se asigure 
Înfăptuirea In cele mal bune 
condiții a obiectivelor noii re
voluții agrare.

modernizarea agriculturii, ex
tinderea unor activități indus- 
triale și de prestări servicii, a 
rețelei sanitare, de lnvățămfnt 
Și. cultură, creindu-se astfel lo
cuitorilor condiții de muncă sl 
viată ciț mai apropiate de cele 
ale populației din orașe.

Satele in care își au sediul 
organele de conducere ale co
munei sint reședință de co
mună.

Art. 10. — Orașele sl comu
nele care, datorită condițiilor 
climaterice, hidrologice, așeză
rii și înzestrării lor edilitar- 
gospodărești. prezintă impor
tantă pentru ocrotirea sănătă
ții și asigurarea odihnei cetățe
nilor sint organizate ca sta
țiuni balneoclimaterice.

Art. 11. — Județele Republi
cii Socialiste România șl muni
cipiile de reședință ale acesto
ra sint următoarele :

Reședința
Municipiul Alba Iulia 
Municipiul Arad 
Municipiul Pitești 
Municipiul Bacău 
Municipiul Oradea 
Municipiul Bistrița 
Municipiul Botoșani 
Municipiul Brașov 
Municipiul Brăila 
Municipiul Buzău 
Municipiul Reșița 
Municipiul Călărași 
Municipiul Cluj-Napoca 
Municipiul Constanta 
Municipiul. Sfîntu Gheorgh» 
Municipiul Tîrgoviște 
Municipiul Craiova 
Municipiul Galați 
Municipiul Giurgiu 
Municipiul Tîrgu Jiu 
Municipiul Miercurea-Clue 
Municipiul Deva 
Municipiul Slobozi» 
Municipiul Iași
Municipiul Baia Mar» 
Municipiul

Drobeta-Tumu Severin 
Municipiul Tîrgu Mureș 
Municipiul Piatra-Neamt 
Municipiul Slatina 
Municipiul Ploiești 
Municipiul Satu Mar» 
Municipiul Zalău 
Municipiul Sibiu 
Municipiul Suceava 
Municipiul Alexandria 
Municipiul Timișoara 
Municipiul Tulcea 
Municipiul Vaslui 
Municipiul Rîmnicu Vtlce» 
Municipiul Focșani 

cetățenilor, legalitatea socialis
tă. păstrarea ordinii și discipli
nei publice.

CAPITOLUL III

Dispoziții finale
Art. 14. — Legea nr. 2/1968 

privind organizarea administra
tivă a teritoriului Republicii 
Socialiste România, cu modifi
cările ulterioare, se abrogă.

•) Anexele se publică In Bu
letinul Oficial al Republicii So
cialiste România.

Art. 3. — Orice dispari
ții contrare prezentei legi m 
abrogă.

statului_.de
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MARELUI EROUAIROMÂNIE! SOCIALISTE, TOVARĂȘUL NICOLAE CEATJȘESCU, 
înalt omagiu, profundă recunoștință și prețuire ale partidului și poporului

Telegrame adresate secretarului general al partidului
în deplină ți trainică unitate, cu 

alese simțăminte patriotice, revoluțio
nare, asemenea tuturor fiilor țării, 
făuritori ai oelei mai fecunde epoci 
din multimilenara istorie a neamului, 
căreia. în semn de vibrant .omagiu și 
nețărmurită dragoste, poporul întreg 
i-a atribuit numele dumneavoastră 
legendar, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, ctitor al 
României socialiste moderne, condu
cătorul clarvăzător și cutezător al 
destinelor socialiste și comuniste ale 
scumpei noastre patrii — se arată in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. —. orga
nizația județeană de partid, toți oa
menii muncii din județul Brașov a- 
probă și își însușesc cu entuziasm 
tezele, ideile și orientările de excep
țională valoare teoretică și practică 
cuprinse în magistrala cuvîntare pe 
care ați rostit-o in fața Plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român din 12—14 ' aprilie, 
profundă analiză științifică a muncii 
și vieții partidului, a organelor și 
organizațiilor sale, pentru înfăptuirea 
programelor dezvoltării socialiste și 
comuniste a patriei.

Ne-ați arătat și indicat încă o dată, 
eu toată claritatea, nouă, tuturor, ce 
trebuie să facem pentru perfecțio
narea muncii noastre în problemele 
complexe ale conducerii activității 
economico-sociale. dezvoltării demo
crației de partid și democrației mun- 
citorești-revoluționare, creșterii ro
lului și răspunderilor organelor și 
organizațiilor de partid, ale organelor 
de stat, modernizării întregii vieți 
sociale, ridicării nivelului de cultură 
generală și politică al maselor, sti
mulării și mai puternice a uriașei 
capacități de creație a colectivelor de 
muncă, formării și afirmării cu tă
rie a conștiinței socialiste.

Semnificațiile plenarei — se arată 
In telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BACĂU AL P.C.R. — sînt 
mult amplificate de una din strălu
citele realizări ale poporului nostru 
— achitarea, prin propria muncă, a 
tuturor datoriilor externe, realizare 
istorică prin care se ilustrează în mo
dul cel mal convingător justețea poli
ticii partidului și statului nostru, vi- 
goărea ți dinamismul economiei na
ționale, realismul ți profunzimea mă
surilor Întreprinse de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, pentru perfecționarea continuă a 
conduoerii, planificării și organizării 
întregii activități economice, dezvol
tarea proprietății socialiste șl conso
lidarea independenței și suveranității 
naționale.

Organizația județeană de partid, 
comuniștii. toți oamenii muncii 
băcăuani, strins uniți In jurul 
partidului, vor acționa cu înaltă 
dăruire patriotică pentru cinstirea 
celei de-a 45-a aniversări a marii 
sărbători naționala a poporului nos
tru de la 23 August si pentru în- 
timpinairea Congresului al XIV-lea 
el partidului cu realizări deose
bite, sporindu-ne aportul la înălța
rea României pe noi trepte de pro
gres și civilizație.

în telegrama CONSILIULUI DE 
CONDUCERE AL MINISTERULUI 
AGRICULTURII se arată : Expri
măm sentimentele noastre de depli
nă satisfacție, de aleasă mindrie pa
triotică față de politica partidului, 
față de dumneavoastră, pentru marea 
realizare a poporului nostru, pe care 
ați anunțat-o la deschiderea lucrăriloi- 
plenarei, și anume aceea de a fi plătit 
complet datoria externă, și, de ase
menea, pentru mărețele realizări obți
nute în „Epoca Nicolae Ceaușescu", in 
dezvoltarea și înflorirea multilaterală 
a patriei, de ridicare continuă a nive
lului de civilizație, materială și spi
rituală, a întregului popor, care a- 
testă consecventa cu care se aplică 
In viață teza fundamentală privind 
construirea socialismului cu poporul 
și pentru popor.

Recentele măsuri adoptate la pro
punerea dumneavoastră privind creș
terea cantităților de produse pentru 
retribuirea in natură, precum și a- 
nularea unor datorii ale cooperati
velor agricole reflectă permanenta 
preocupare a conducerii partidu
lui, a dumneavoastră, mult Iubite 
șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
fată de țărănime, de satul românesc, 
fată de dezvoltarea și moderniza
rea agriculturii.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BIHOR AL P.C.R. se spu
ne : însuflețiți de cele mai alese sen
timente de înaltă prețuire, profun
dă stimă și nețărmurită recunoștin
ță. comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Bihor au urmărit cu viu 
interes lucrările recentei Plenare a 
C.C. al P.C.R.. cuvîntarea de excep
țională însemnătate pe care dumnea
voastră. mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. genial ctitor 
al României modeme, marele Erou 
intre eroii neamului, proeminentă 
personalitate a lumii contemporane, 
ați prezentat-o în cadrul acestui im
portant forum politic.

Pentru noi, bihorenil, ca de altfel 
pentru toți fiii patriei, reprezintă un 
motiv de înaltă mîndrie patriotică și 
profundă satisfacție că România so
cialistă. în condițiile grele ale feno
menelor de criză și recesiune din 
economia mondială, a reușit nu nu
mai să realizeze ritmuri dintre cele 
mai înalte de dezvoltare economică 
și ridicare continuă a nivelului de 
trai al poporului, ci și să lichideze 
în același timp datoria externă, des- 
chizînd noi perspective înfăptuirii 
obiectivelor programului partidului. 
Această strălucită izbindă, de impor
tantă istorică, ilustrează cu putere 
justețea și realismul politicii parti
dului, capacitatea și vitalitatea eco
nomiei naționale, voința fermă a po
porului român, strîns unit în jurul 
partidului, al dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de a transpune 
neabătut în viață planurile și pro
gramele de dezvoltare economico-so- 
cială. hotărîrile Congresului al 
XlII-lea și Conferinței Naționale ale 
P.C.R.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CLUJ AL P.C.R. se ara
tă : într-o deplină unitate de gind 
și faptă cu întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe străvechile plaiuri clujene au 
urmărit cu deosebită mîndrie pa
triotică strălucita dumneavoastră 

cuvtntare rostită la Istorica Plenară 
a Comitetului Central al partidului, 
care, prin tezele, indicațiile și orien
tările formulate de dumneavoastră, 
constituie un document de excep
țională importanță pentru transfor
marea revoluționară a societății ro
mânești, trecerea țării noastre la un 
nou stadiu de dezvoltare economico- 

1 socială, și vă roagă, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să primiți omagiul lor fierbinte, a- 
leasa prețuire și admirație pentru 
remarcabila gîndire creatoare, fer
mitatea și consecventa cu care na 
conduceți în vasta operă de con
struire a socialismului și comunis
mului pe pămintul românesc.

Aducem, totodată, un călduros și 
respectuos omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru activitatea neobo
sită pe care o desfășoară cu înaltă 
competentă și pasiune revoluționară 
în conducerea partidului și statului, 
pentru remarcabila contribuție la 
înflorirea și afirmarea științei, invă- 
țămîntului și culturii, la înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, consacrate 
progresului și bunăstării poporului, 
cauzei păcii și colaborării în lume.

Achitarea datoriei externe de că
tre țara noastră la sfirșitul lunii 
martie, eveniment de epocală în
semnătate politică și economică, 
ilustrează In modul cel mai convin
gător justețea politicii partidului 
nostru de creștere puternică a for
țelor de producție, pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei șl teh
nicii, vigoarea și dinamismul econo
miei noastre naționale.

în telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL FEMEILOR se arată : 
Vor stărui in memoria poporului, 
a tuturor femeilor de pe întreg cu
prinsul țării cuvintele cu rezonan
ță istorică adresate de dumnea
voastră partidului și întregii na
țiuni de la înalta tribună a Plena
rei C.C. al P.C.R., prin care anun
țați faptul că la sfîrșitul lunii mar
tie România a plătit complet dato
ria externă, rezultat strălucit al 
rfiuncii poporului nostru de dezvol
tare economico-socială, care de
monstrează, o dată în plus, poten
țialul ridicat al economiei româ
nești, forța creatoare a unul popor 
liber și stăpîn pe destinele sale, pe 
deplin responsabil de prezentul și 
viitorul țării.

Erou între marii eroi ai neamului, 
patriot și revoluționar înflăcărat, 
erudit ginditor, personalitate pres
tigioasă a lumii contemporane, 
dumneavoastră ați adus o valoroa
să contribuție la dezvoltarea teoriei 
și practicii revoluționare. de- 
monstrind că numai aplicind creator 
adevărurile socialismului științific 
la condițiile țării, respectînd parti
cularitățile naționale, independenta 
și suveranitatea patriei se poata 
făuri o economie puternică cu 
poporul și pentru popor, intr-o de
plină și indestructibilă unitate, sub 
conducerea înțeleaptă a Partidului 
Comunist Român. în aceste mo
mente de intensă vibrație patrioti
că gîndurile femeilor patriei se 
îndreaptă cu dragoste, și nețărmu
rit respect, cu profundă admirație 
și gratitudine către mult iubita și 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
militant de frunte în conducerea 
partidului și statului, eminent om 
de știință de largă recunoaștere in
ternațională, personalitate proemi
nentă a spiritualității române, 
exemplu eroic de viață dedicată 
propășirii și fericirii poporului, al 
cărei nume este înscris, pentru tot
deauna, in conștiința neamului ro
mânesc. alături de al dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu.

Folosim și acest prilej pentru a 
vă aduce, încă o dată, cele mai calde 
mulțumiri, dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mult iubitei și stimatei tovarășe 
Elena Ceaușescu, pentru statutul 
de deplină egalitate de care se 
bucură femeile din patria noastră, 
pentru grija statornică pe care o 
acordați întăririi familiei, ocrotirii 
mamei și copilului, formării și edu
cării tinerei generații pentru pre
zentul și viitorul lor luminos.

Cu vie satisfacție — se arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL P.C.R. 
— am luat cunoștință de plata in
tegrală a tuturor datoriilor externe 
ale țării noastre, nouă dovadă a ca
pacității, forței, vigorii și robusteții 
economiei naționale.

Sub semnul mobilizatorului șl res
ponsabilului angajament comunist al 
organizației județene de partid Ca- 
raș-Severin de a obține în acest an» 
realizări deosebite în toate sectoa
rele de activitate, comuniștii, totl 
oamenii muncii, dîfid expresie 
admirației pe care o poartă înaltei 
dumneavoastră personalități, mult 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, vă asigură că nu 
vor precupeți nici un efort în vasta 
operă constructivă de edificare a 
civilizației socialiste și comuniste în 
patria noastră, pentru a întîmpina 
cu cinste mărețele evenimente ale 
acestui an — cea de-a 45-a ani
versare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și an- 
tiimperialistă și cel de-al XIV-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân.

împreună cu Întregul popor, cei 
ce muncim pe tărimul cercetării 
științifice și tehnologice — se spune 
în telegrama BIROULUI EXECUTIV 
AL COMITETULUI NAȚIONAL 
PENTRU ȘTIINȚA ȘI TEHNOLO
GIE — am luat cunoștință cu pro
fundă emoție, cu vibrante senti
mente de bucurie și mîndrie patrio
tică, de evenimentul pe care l-ați 
vestit națiunii și lumii de la înalta 
tribună a Plenarei Comitetului Cen
tral al partidului nostru — că da
toria externă a țării a fost ram
bursată, că snumpa noastră patrie, 
România socialistă, este, pentru pri
ma oară în întreaga ei istorie, cu a- 
devărat independentă din punct de 
vedere economic și politic.

Sub conducerea de înaltă com
petență a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. mi
litant de frunte al partidului șl 
statului, om de știință de amplă re
cunoaștere și prețuire internaționa
lă. vom face totul spre a întimpina 
cu noi și însemnate realizări mă
rețele evenimente ale acestui an — 

cea de-a 45-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistâ și 
Congresul al XIV-lea al partidului 
— pe care l-ați definit în mod ma
gistral drept Congres al victoriei 
socialiste, al independenței depline, 
economice și politice a României.

Cu aceste gînduri, cu cele mai 
alese sentimente de stimă și dra
goste, vă asigurăm, iubit conducă
tor. de întregul nostru devotament, 
de hotărirea de a vă urma cu abne
gație pe calea luminoasă pe care ne 
conduceți cu neegalată clarviziune 
și cutezanță revoluționară, spre cele 
mai înalte culmi ale progresului și 
civilizației socialiste și comuniste.

Sîntem cu mîndrie contem
poranii unui timp luminos — se spu
ne in telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN COVASNA AL P.C.R. — 
avindu-vă în fruntea partidului și 
statului pe dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, strălucit strateg al destinu
lui nostru, ctitor de eră nouă. Erou 
între eroii neamului, patriot înflăcă
rat, revoluționar de vocație, care nu 
cunoașteți țel mai sacru decit slu
jirea intereselor națiunii noastre.

îngăduiți-ne să dăm glas și cu 
acest prilej atașamentului nostru de
plin față de politica profund științi
fică, umanistă a partidului și statu

• într-o deplină și puternică unitate, întregul 
partid și popor iși exprimă totala adeziune la politica 
internă și externă a României socialiste, politică 
promovată cu consecvență revoluționară și clar
viziune științifică de secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu

• Lichidarea datoriei externe — expresie a vi
talității economiei noastre socialiste, remarcabilă 
realizare a poporului român

• Anularea unor datorii ale cooperativelor agri
cole de producție și ale asociațiilor economice inter- 
cooperatiste — motive de profundă satisfacție cetă
țenească, de angajare revoluționară pentru 
înfăptuirea exemplară a programelor de dezvoltare 
multilaterală a patriei socialiste

lui nostru, ce urmărește dezvoltarea 
armonioasă, echilibrată a tuturor zo
nelor țârii prin amplasarea rațională 
a forțelor de producție, asigurind în 
acest fel ridicarea permanentă a ca
lității vieții și muncii producătorilor 
bunurilor materiale din toate așeză
rile urbane și rurale.

Cu simțăminte de vibrantă mîn
drie patriotică, ne reafirmăm și cu 
acest prilej adeziunea la întreaga 
politică internă și externă a parti
dului și statului nostru, al cărei ar
hitect strălucit smteți dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, politică ce întru
chipează năzuințele de prosperitate, 
colaborare, înțelegere, pace și priete
nie ale națiunii noastre cu toate po
poarele lumii, de făurire a unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

Trăind. în acesta momente solem
ne. alături de întregul partid, de în
tregul popor, sentimente de înaltă 
vibrație patriotică, comuniștii, toti 
oamenii muncii din județul Gorj au 
urmărit cu profundă satisfacție des
fășurarea lucrărilor Plenarei Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, ale celorlalte forumuri ale 
democrației muncitoresti-revolutio- 
nare — se arată in telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN 
GORJ AL P.C.R. Asemenea între
gului popor, am primit cu nețărmu
rită satisfacție vestea privind achi
tarea integrală a datoriei externe, la 
sfirșitul lunii martie. Această reali
zare de prestigiu, cu implicații deo
sebite asupra dezvoltării pe mai de
parte a patriei, exprimă caracterul 
echilibrat si dinamic, forța economiei 
noastre naționale, capacitatea sa de 
a se dezvolta în cele mai înalte 
ritmuri, expresie a gîndirii și acțiu
nii dumneavoastră revoluționare, a 
caracterului profund științific, uma
nist al politicii partidului și statu
lui nostru.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. se 
spune : Toți cei ce trăim și muncim 
pe înfloritoarele meleaguri ale Bără
ganului ialomițean. asemenea tutu
ror fiilor patriei, am primit cu nemăr
ginită bucurie și profundă satisfac
ție. într-o atmosferă entuziastă, de 
înălțătoare mîndrie patriotică, excep
ționala realizare a României socialis
te privind lichidarea completă a da
toriei externe, dovada elocventă a 
superiorității și forței socialismului, 
a economiei noastre naționale. încu
nunare a eforturilor creatoare ale po
porului român, hotărit să' înfăptuias

că neabătut politica internă șl exter
nă a partidului și statului nostru, al 
cărei strălucit strateg sinteți dumnea
voastră. mult iubite și stimate tdvarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu.

Cu sentimente de aleasă stimă și 
prețuire, gîndurile noastre pline de 
recunoștință se îndreaptă către mult 
stimata tovarășă academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. eminent om 
politic și savant de largă -recunoaște
re internațională, pentru îndrumarea 
cu înaltă competență a științei, învă- 
țămîntului și culturii românești, pen
tru contribuția remarcabilă la elabo
rarea și înfăptuirea întregii politici 
a partidului- și statului nostru, la în
florirea multilaterală a României so
cialiste.

In numele tuturor fiilor țării 
care își fac datoria sub drapelele 
de luptă ale oștirii, CONSILIUL 
DE CONDUCERE AL MINISTERU
LUI APĂRĂRII NAȚIONALE își 
exprimă totala adeziune față de 
conținutul magistralei cuvîntări pe 
care ați rostit-o la Plenara Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român din 12—14 aprilie a.c., 
față de tezele, ideile și orientările 
originale, deschizătoare de noi ori
zonturi, sinteză a cutezanței și rea
lismului in gîndire și acțiune ce 
caracterizează titanica activitate pe 
care o desfășurați in slujba parti

dului șl poporului, model de ana
liză științifică a realității românești, 
a fenomenelor și proceselor lumii 
contemporane.

Eveniment unic în multimilenara 
Istorie a țării, lichidarea în între
gime a datoriei externe reprezintă 
un model de referință, cu adinei 
semnificații, cu atit mai mult cu 
cit, paralel cu aceasta. în condiții 
internaționale deosebit de grele, 
cind economiile multor state s-au 
confruntat cu probleme dificile, au 
fost marcate de fenomene de pu
ternică recesiune, inflație și șomaj, 
țara noastră și-a făurit o economie 
socialistă viabilă, a realizat mărețe 
obiective industriale, agricole, de 
interes național, a întreprins vaste 
acțiuni cje sistematizare și moder
nizare a localităților, a ridicat ne
contenit nivelul de trai material și 
spiritual al poporului.

într-un singur gînd și într-o uni
că simțire cu întregul popor, noi, 
toți ostașii patriei, constructori și 
apărători de țară liberă și inde
pendentă, exprimîndu-ne incă o 
dată deplina adeziune la toate do
cumentele plenarei, folosim acest 
prilej pentru a vă raporta, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, urmînd insu- 
flețitorul dumneavoastră exemplu de 
muncă și viață, ne vom face cu 
onoare și demnitate datoria in pos
turile incredințate, pentru a înfăptui 
neabătut politica internă și externă 
a partidului, sarcinile de înaltă răs
pundere rezultate pentru armată 
din istoricele hotăriri ale Congre
sului al XlII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, pentru a 
contribui la realizarea in cele mai 
bune condiții a programului de edi
ficare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

In telegrama CONSILIULUI 
UNIUNII JUDEȚENE A COOPERA
TIVELOR AGRICOLE DE PRODUC
ȚIE IAȘI se arată : Lucrătorii ogoa
relor din județul Iași au primit cu 
vie satisfacție și profundă recunoș
tință măsurile adoptate de Plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român din 12—14 aprilie 
a.c., vizînd redresarea activității 
economico-financiare a unor coope
rative agricole de producție. Prin 
această importantă măsură unui nu
măr însemnat de unități din județul 
nostru li_se creează condiții să-și îm
bunătățească în cel mai scurt timp 
activitatea și să se echilibreze din 
punct de vedere financiar. Cu acest 

prilej, ne exprimăm Înalta apreciere 
pe care țărănimea cooperatistă a 
județului nostru o dă contribuției 
determinante a dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, strălucit conducător al parti
dului și statului nostru, ctitorul 
României socialiste moderne, la 
fundamentarea științifică, realistă și 
creatoare, la elaborarea întregii po
litici interne și externe a partidului 
și statului nostru.

Vă asigurăm, mult iubite șl stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 

membrii cooperatori, mecanizatorii, 
specialiștii, toți lucrătorii din agri
cultura județului Iași vor acționa cu 
toată energia și abnegația pentru 
transpunerea in viață în mod exem
plar a istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XlII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

Mîndrl de marile succese obținute 
de poporul nostru în construcția so
cialistă. cu deosebire în anii glorioși 
care au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului, pe care cu jus
tificată mîndrie patriotică îi numim 
cu toții „Epoca Nicolae Ceaușescu" — 
se spune în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. 
— vă aducem și cu acest prilej, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. un cald și vibrant 
omagiu, o dată cu recunoștința noas

tră fără margini pentru contribuția 
determinantă pe care o aveți la ela
borarea și fundamentarea, pe baze 
profund științifice a programelor de 
dezvoltare economico-socială a Româ
niei socialiste.

Ne exprimăm deplina aprobare față 
de politica internă și externă a parti
dului și statului, politică elaborată și 
promovată cu consecvență de dum
neavoastră, și vă asigurăm că vom 
acționa cu întreaga dăruire patriotică 
și răspundere revoluționară pentru 
aplicarea neabătută in viață a pre
țioaselor indicații și orientări formu
late de dumneavoastră la Plenara 
Comitetului Central al partidului, 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan pe 1989 și pe întregul 
cincinal, pentru a întîmpina cu rezul
tate deosebite marile evenimente po
litice ale acestui an.

Asemenea Întregului partid și po
por, toți oamenii muncii din județul 
nostru — se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN SUCEAVA 
AL P.C.R. — au primit cu deplină 
satisfacție și profundă mîndrie pa
triotică faptul că România a plătit 
complet datoria externă, rezultat 
strălucit al politicii științifice a par
tidului, al forței și capacității eco
nomiei naționale, reflectare a apli
cării cu fermitate a orientărilor dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ce întruchipează 
minunat interesele și aspirațiile su
preme ale poporului român de în
florire multilaterală a patriei și des
chid perspective luminoase pentru 
înfăptuirea Programului partidului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Strîns uniți in jurul partidului, al 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
vă adresăm, totodată, cele mai alese 
mulțumiri pentru hotărirea privind 
anularea unor datorii ale coope
rativelor agricole de producție, 
ceea ce constituie un nou și 
substanțial ajutor pentru dezvol
tarea agriculturii, pentru sprijinirea 
eforturilor țărănimii cooperatiste în 
vederea obținerii unor producții tot 
mai mari și asigurării bunei aprovi
zionări a populației cu produse agro- 
alimentare.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul nostru au luat cunoș
tință cu cele mai vii sentimente de 
satisfacție și mîndrie patriotică de 
noua și strălucita realizare a Româ
niei — achitarea completă a datoriei 
externe, rezultat al forței și viabili
tății economiei noastre, al justeței 
politicii partidului nostru, al muncii 

eroice, pline de dăruire și abnega
ție a întregului popor, ferm hotărit 
să aplice neabătut in viată planu
rile și programele de dezvoltare e- 
conomico-socială a țării, hotăririle 
Congresului al XlII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului — șe 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R.

Vă încredințăm, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, de hotărirea fer
mă a organizației județene de partid, 
care cuprinde acum peste 119 000 de 
comuniști, de a-și intensifica și per
fecționa continuu intreaga mun
că de promovare a spiritului 
revoluționar în toate sectoarele de 
activitate, prețuind in cel mai înalt' 
grad dăruirea fără seamăn cu 
care, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, eminent activist al 
partidului și . statului, savant de 
înalt prestigiu internațional, acțio
nați pentru ini'ăptuirea politicii 
partidului, muncind cu pasiune co
munistă, revoluționară, puhînd mai 
presus de orice interesele supreme 
ale partidului, patriei și poporului.

In telegrama CONSILIULUI DE 
CONDUCERE si CONSILIULUI PO
LITIC ALE MINISTERULUI DE IN
TERNE se subliniază : In deplin 
consens cu gindurile și simțăminte
le ce animă întregul nostru popor, ne 
exprimăm, din adincul inimilor, ne
mărginita bucurie și mindrie patrio
tică pentru faptul că, in condițiile 
grele impuse de fenomenele de criză 
și recesiune din economia mondială, 
de adincire a decalajelor dintre ță
rile bogate și cele sărace, determi
nate de politica imperialistă, neo- 
colonialistă a monopolurilor supra- 
naționale și a capitalului financiar 
internațional, România socialistă a 
reușit nu numai să realizeze rit
muri dintre cele mai înalte de dez
voltare economico-socială și ridica
rea continuă a nivelului de trai, ci 
să și lichideze datoria externă, 
succes strălucit, de importanță isto
rică, ce confirmă, cu puterea fap
telor, justețea politicii Partidului 
Comunist Român de aplicare crea
toare a adevărurilor generale ale 
materialismului dialectic și istoric, 
a principiilor socialismului științi
fic la condițiile concrete din patria 
noastră.

Folosim acest minunat prilej pen
tru a ne manifesta, incă o dată, 
nețărmuritul atașament și totala 
adeziune față de politica partidului 
de construcție socialistă, de înflo
rire multilaterală a României, de 
ridicare continuă a nivelului de 
civilizație materială și spirituală al 
tuturor cetățenilor patriei, fierbin
tea dragoste și nestrămutatul devo
tament față dg partid, țară și po
por, față de dumneavoastră, to
varășe secretar general al partidului. 
Erou între eroii neamului și 
personalitate politică marcantă a 
lumii contemporane, de numele 
căruia sînt strins legate toate marile 
izbînzi din gloriosul arc de timp 
numit de întreaga noastră națiune, 
cu aleasă stimă și nesfîrșită recunoș
tință, „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu — se spu
ne în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VRANCEA AL P.C.R. — 
că. in spiritul cerințelor și sarcini
lor formulate de dumneavoastră în 
magistrala Expunere din 28 noiem
brie 1988, ne vom intensifica preo
cupările pentru creșterea rolului 
de conducător politic al tuturor or
ganelor și organizațiilor de partid, 
perfecționarea și creșterea eficien
ței activității ideologice și politico- 
educative, pentru materializarea tu
turor măsurilor de organizare ști
ințifică și modernizare a producției 
și a muncii, creșterea productivită
ții muncii și a calității produselor, 
reducerea consumurilor, realizarea 
sarcinilor la export și obținerea pe 
ansamblul economiei județului. în 
cinstea celui de-al XIV-lea Con
gres al partidului, a unul spor de 
producție-marfă de cel puțin 500 
milioane lei.

Vă asigurăm, mult Iubite țrt sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că organizația județeană de partid, 
toți oamenii muncii vrinceni nu vor 
precupeți nici un efort pentru a- 
plicarea neabătută în practică a ho- 
tărîrilor actualei Plenare a C.C. al 
P.C.R.. a orientărilor și Indicațiilor 
date de dumneavoastră, a sarcinilor 
ce ne revin pe acest an, pe întregul 
cincinal, întîmpinînd cea de-a 45-a 
aniversare a victoriei revoluției de 
eliberare socială șl națională, an
tifascistă și antiimperialistâ și ma
rele forum al comuniștilor români 
cu rezultate remarcabile.

In telegrama CONSILIULUI DE 
CONDUCERE AL MINISTERULUI 
JUSTIȚIEI se arată : Cu cea mai 
vie satisfacție și cu cele mai înăl
țătoare sentimente de mîndrie pa
triotică, lucrătorii organelor justiției 
iși exprimă totala lor adeziune la 
propunerea dumneavoastră. mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, și care, prin votul 
unanim al deputaților Marii Adu
nări Naționale, a devenit lege, ca în 
viitor întreaga dezvoltare a Româ
niei să se realizeze fără a se mai 
apela la credite, prin mijloace pro
prii, asigurate de puternica și mo
derna bază tehnico-materială crea
tă in anii socialismului, cu deose
bire în perioada de după Congresul 
al IX-lea al partidului.

Animați de profunde sentimente 
de stimă, prețuire și recunoștință, 
aducem, totodată, un cald și res
pectuos omagiu tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu 
pentru îndelungata și rodnica acti
vitate de înaltă răspundere pe care 
o desfășoară în conducerea partidu
lui și statului, precum și ca emi
nent om de știință, spre binele în
tregii noastre națiuni, pentru înflo
rirea și progresul României socia
liste.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din. sistemul justiției se angajează 
solemn, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, să facă to
tul pentru aducerea la îndeplinire a 
importantelor sarcini ce le revin pe 
linia perfecționării legislației, astfel 
ca aceasta să oglindească tezele, 
ideile și orientările cuprinse în ma
gistrala dumneavoastră expunere, 

pentru întărirea legalității și ordi
nii de drept, aplicarea cu strictețe șt 
respectarea întocmai a legilor tării, 
a disciplinei, precum și pentru pro
movarea adevărului și dreptății, 
apărarea cu fermitate a proprietății 
întregului popor, a tuturor valorilor 
societății noastre.

împreună eu Întregul partid șl 
popor, cu sentimente de imensă sa
tisfacție și profundă mindrie patrio
tică, oamenii muncii din comerțul 
socialist au luat cunoștință de stră
lucita realizare a României socia
liste, anunțată de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la deschiderea 
lucrărilor Plenarei Comitetului Cen
tral al P.C.R., privind achitarea 
completă a datoriei externe — se 
subliniază in telegrama CONSILIU
LUI DE CONDUCERE AL MINIS
TERULUI COMERȚULUI INTE
RIOR.

Asemenea Întregii națiuni, comu
niștii și toți lucrătorii din comerțul 
interior iși exprimă totala adeziune 
la importantele măsuri adoptate de 
Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, elabo
rate din inițiativa și sub directa în
drumare a dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, privind utili
zarea superioară a resurselor mate
riale si financiare ale tării, repar
tizarea fondului de participare a 
oamenilor muncii la beneficii, asi
gurarea în continuare a stabilității 
prețurilor și tarifelor, anularea unor 
datorii ale cooperativelor agricole de 
producție, organizarea și moderniza
rea localităților, perfecționarea mun
cii organizatorice, ideologice și poli
tico-educative, de selecționare, re
partizare și promovare a cadrelor, 
precum șl în domeniul activității in
ternaționale a partidului.

în telegrama COOPERATIVEI 
AGRICOLE DE PRODUCȚIE 
NEGRI, JUDEȚUL BACĂU, se ara
tă : Alături de întregul popor, șl 
membrii cooperatori din comuna 
Negri, județul Bacău, au luat cu
noștință de lucrările Plenarei Co
mitetului Central al P.C.R., care a 
dezbătut documente de o deosebită 
valoare. Ne exprimăm profunda 
mîndrie patriotică față de rezulta
tele muncii întregului popor, care 
au creat condiții pentru achitarea 
în întregime de către tara noastră 
a datoriei externe. Nemărginită 
este recunoștința tuturor cooperato
rilor față de propunerea privind a- 
nularea unor datorii ale cooperati
velor agricole de producție, mă
sură care demonstrează atenția 
ce o acordă partidul și statul nos
tru, dumneavoastră personal, to
varășe Nicolae Ceaușescu. cel mal 
iubit fiu al națiunii noastre, pentru 
dezvoltarea în continuare a agricul
turii cooperatiste. întrucît și unita
tea noastră beneficiază de prevede
rile acestor măsuri, ne angajăm câ 
ne vom organiza temeinic activita
tea pentru a realiza venituri peste 
plan și a ne forma fonduri supli
mentare care să asigure dezvoltarea 
în ritm susținut a cooperativei agri
cole de producție. De asemenea, din 
adîncul inimilor noastre de lucrători 
ai ogoarelor, vă adresăm vii mulțu
miri față de îmbunătățirile aduse 
din inițiativa dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general al partidului, privind sis
temul de retribuire in natură și în 
bani pentru munca depusă de mem
brii cooperatori.

în telegramele adresate de comi
tetele de partid și consiliile oame
nilor muncii de la COMBINATUL 
DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE 
„AZOMUREȘ", CENTRUL DE IN
GINERIE TEHNOLOGICA ȘI PRO
IECTARE PENTRU INDUSTRIA E- 
LECTROTEHNICA BUCUREȘTI, ÎN
TREPRINDEREA „TRACTORUL" 
BRAȘOV sînt exprimate cele 
mai înalte sentimente de bucurie 
și mîndrie patriotică fată de 
istorica realizare a tării noas
tre privind achitarea completă 
a datoriei externe. care de
monstrează încă o dată forța si 
capacitatea economiei românești de 
a-și îndeplini sarcinile încredințate, 
de a contribui, în mod exemplar, la 
înfăptuirea societății socialiste și co
muniste pe pămîntul României.

Comuniștii, toți oamenii muncii — 
se subliniază în telegramele res
pective — asociază această impor
tantă realizare, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, cu 
creatoarea și neobosita dumneavoas
tră activitate pentru dezvoltarea 
multilaterală a patriei noastre, pen
tru făurirea unei lumi a păcii și 
colaborării internaționale pe plane
ta noastră.

în telegrama COOPERATIVEI A- 
GRICOLE DE PRODUCȚIE „MI
HAIL KOGĂLNICEANU", JUDE
ȚUL CONSTANȚA, se menționează: 
De pe meleagurile dobrogene, din- 
tr-o unitate agricolă care a cunos
cut din plin binefacerile grandioasei 
opere de transformare revoluționa
ră socialistă și în care hărnicia, spi
ritul de dăruire, dragostea de pă- 
mint ale țăranilor fac să rodească 
puternica bază tehnico-materială, 
noi, țăranii cooperatori, mecanizatori, 
specialiști, vă adresăm, in aceste 
zile de puternică efervescentă poli
tică, respectuoasele noastre mulțu
miri, adincă prețuire pentru grija 
statornică pe care o purtăți harni
cei țărănimi cooperatiste, asigură
rii unui înalt nivel de trai "material 
și spiritual. Sint încă vii in mintea 
noastră memorabilele vizite de lucru 
pe care le-ati efectuat pe ogoarele 
unității noastre, mobilizatoarele în
demnuri pe care ni le-ati adresat 
cu acest prilej, de a munci mal 
bine pămîntul. de a face totul pen
tru a obține recolte la nivelul noii 
revoluții agrare. îndemnuri care 
ne-au înzecit puterile, ne-au dat în
credere în propriile noastre forte.

Vă asigurăm. iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că ne vom înze
ci eforturile pentru a obține în a- 
cest an cele mai mari producții a- 
gricole, să întîmpinăm cea de-a 
45-a aniversare a marii sărbători 
naționale de la 23 August și Con
gresul al XIV-lea al partidului cu 
rezultate deosebite în întreaga noas
tră activitate.
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ÎNFĂPTUIREA PROGRAMELOR DE MODERNIZARE
- obiectiv esențial al întregii activități productive

CALITATEA Șl NIVELUL TEHNIC RIDICAT - 
HOTĂRlTOARE PENTRU UN EXPORT EFICIENT

înfăptuirea programelor de modernizare a producției pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii reprezintă pentru tara 
noastră, așa cum a subliniat secretarul general al partidului la recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R., factorul hotăritor de care depinde dezvolta
rea multilaterală, in ritm susținut a economiei naționale. Fără îndoială, 
>prin modernizare trebuie să se înțeleagă aplicarea de noi tehnologii, cu 
consumuri mai reduse și cane să asigure realizarea unor produse de ca
litate superioară, astfel incit să se poată satisface In condiții de inailtă 
eficiență cerințele beneficiarilor din țară și partenerilor de peste hotare.

Un enunț formulat clar, concla și 
farm lntr-o ședință operativă de 
lucru a biroului executiv al con- 
șiliului oamenilor muncii din cadrul 
întreprinderii da Conductori E- 
lectrici Emailați Zalău, unitate cu 
o modernă șt puternică dotare teh
nică. suna astfel : „întreprinderile 
de motoare electrice ne solicită 
în cantități tot mal mari conductori 
de bobinai in gama de 0,4—1,1, mm“. 
După citeva clipa de așteptare, se 
pune Întrebarea : „Ce spune ate
lierul proiectări autoutilări ?“ Răs
punsul nu lntîrzle prea mult : „în 
programul de modernizare sint cu
prinse trei tipuri de utilaje de e- 
mailat. profilate ne producția repe
relor respective. Executăm proiecte
le și. in cel mat scurt timp, punem 
in funcțiune prima instalație ver
ticală de emailat". Precizarea apar
ține inginerului loan Sabău. șeful 
atelierului. Și așa, colectivul com
pus din șeful de atelier, colabora
torii săi apropiat! Gheorghe Groza. 
Deak Francisc. Ioan Covaci. Kol- 
cear Francisc șl alții s-au apucat de 
lucru. Efort de gindire, concepție, 
experimentări etc. După citeva luni 
proiectele erau gata, iar după alte 
citeva luni prindea contur instalația 
verticală de emailat. Azi produce. 
Capacitatea de fabricație la acesta 
repere a crescut cu 530 tone pe an.

— Ați colaborat și cu alte unități 
pentru punerea la punct a Instala
ției ?

— După proiectele noastre, la în
treprinderea de Produse Electrice 
Bistrița s-a executat tabloul de co
mandă și reglaje, iar Ia întreprin
derea Mecanică Aiud — cuptorul de 
recoacere. ne răspunde inginerul-șef 
Ioan Sitaru.

Asemănător s-au petrecut lucru
rile și in cazul noilor instalații de 
emailat conductori în gama 0.25—0,60 
mm. conductori pentru bobinaj rapid 
sau in cel al instalației eentru emai
lat conductori termoadei’enți autosu- 
dabili destinați industriei electronice. 
Specialiștii din același atelier, cu 
sprijinul colaboratorilor, au realizat 
prin autodotare modernizarea pro
ducției. Pentru că. să notăm, per
formantele înscrise in fișele tehni
ce ale utilajelor livrate de diferiți 
furnizori au fost Îmbunătățite. Prac
tic. s-au realizat lucrări de mare 
complexitate, atît pentru asimilarea 
tehnologiilor de fabricație, cit si a 
produselor ca atare, la a căror rea
lizare a contribuit și Institutul da 
Cercetări pentru Industria Electro
tehnică București. Fapt este că 
toate aceste produse se realizează 
în prezent la scară industrială, pe 
baza modernizărilor efectuate intr-o 
uzină cu o dotare tehnică de virf.

Situația la care ne-am referit nu 
este intîmplătoare. ea regăsindu-se 
și la alte întreprinderi din platfor
ma industrială a municipiului 
Zalău. Explicația T Specific între
prinderilor sălăjene este gradul 
înalt de dotare tehnică, ele fiind 
noi sau foarte noi. de unde și pro
blemele oarecum specifice pe care 
le îmbracă acțiunea de moderniza
re. Iată, spre exemplu. Ia între
prinderea de Țevi, o unitate de ase
menea foarte modernă, noutățile 
apar cu o frecventă impresionantă. 
Analizind programul de perfecțio
nare a organizării și de moderniza
re a fabricației, remarcăm și aici 
tendința de aplicare a unor noi teh
nologii în vederea asimilării acelor 
produse care sint tot mai mult so
licitate pe piața internă șl externă. 
Numai în anul trecut, bunăoară, au

Pentru recolte mari-o largă și susținută participare la 
ÎNTREȚINEREA CULTURILOR ȘI EXECUTAREA CELORLALTE LUCRĂRI AGRICOLE
Munca in acord glnbal întărește răspunderea cooperatorilor Există încă mari rezerve de sporire a producției
în județul Brăila au Început lu

crările de întreținere a culturilor 
prăsitoare în cimp și in grădinile 
de legume. în fiecare unitate agri
colă este asigurată o mobilizare ge
nerală de forțe, lucrindu-se pe toa
tă durata zilei-lumină, in deplină 
ordine și disciplină, cu maximum de 
responsabilitate. Pină in seara zilei 
de 17 aprilie, pe ansamblul județu
lui, a fost efectuată prima prașilă 
mecanică pe 4 935 hectare la floarea- 
soareldi și pe 2 630 hectare la sfecla 
de zahăr. La aceleași culturi a fost 
efectuată și prașila manuală, res
pectiv pe 6 030 hectare cu floarea- 
soarelui și 3 130 hectare cu sfeclă de 
zahăr. La prășit lucrările sint avan
sate in unitățile agricole din consi
liile agroindustriale Făurei. Măxi- 
neni, Romanu, Ianca, Stăncuța, Tra- 
ianu și Dudești.

Comandamentul județean pentru 
agricultură a analizat cu exigență 
multiplele lucrări care se desfășoa
ră acum pe ogoarele brăilene. Lip
sa precipitațiilor din prima parte a 
primăverii a determinat luarea, in 
continuare, a noi măsuri menite să 
asigure o mobilizare puternică de 
forțe, astfel incit atît întreținerea 
culturilor, cit șl irigațiile să se des
fășoare in ritm intens. în raidul e- 
fectuat în aceste zile în mai mul
te unități agricole din consiliile a- 
groindustriale „1 Mai“-Brăila, Ro
manu, Traian și însurăței am Întîl
nit aceeași dorință trecută în fap
tă, la dimensiunea eforturilor ge
nerale. de a întreține starea bună 
de vegetație a culturilor, în cimp și 
în grădinile de legume, de a aju
ta si urmări răsărirea totală a cul
turilor însămințate în primăvară. 
Pe scurt, dorința de a realiza pro

fost asimilate țevile de 108 mm, 
țevile conductă-filetată de 2 țoii 
și jumătate, țevile de cazane 
clasele a Il-a și a IlI-a, pentru 
programele energetice prioritare, țe
vile schimbătoare de căldură, pro
duse cu înalt grad de complexitate.

l MPETENTEI PROFESIONALE
CE RELEVĂ EXPERIENȚA UNITĂȚILOR 

DE PE PLATFORMA INDUSTRIALĂ A ZALĂULUI

Intr-unc din lecțiile întreprinderii de Conductori Emoiloțl din Zalău
Foto : E. Dicbiseenu

PROBA

care au impus elaborarea s! aplica
rea de noi tehnologii.

Desigur, nu este chiar atît de 
simplu să se modernizeze tehnologii 
de virf. unele dintre ele chiar noi 
și pe plan mondial. Dar tocmai 
într-o asemenea competiție se veri
fică cel mai exact capacitatea pro
fesională a oricărui colectiv. Nici 
acum producția de laminate finite 
pline din otel. în gama de 6—12 
mm. nu este depășită tehnic. Da un 
moment dat. partenerii externi au 
cerut insă laminate finite pline din 
oțel în gama de 5 și 5,5 mm. Ni
colae Moșilă. șeful secției laminor 
de sîrmă. si tehnologul loan Lupuț 
își reamintesc termenii în care li 
ș-a pus problema. „Sintem sau nu 
în stare să asimilăm aceste produ
se ?“ întrebare tranșantă al cărei 
răspuns angaja competența profesio
nală, ambiția și hotărîrea unor 
oameni ce probaseră in timp calități 

ducțiile prevăzute pentru acest an. 
Măsurile luate in acest sens prind 
viață. Prioritatea-priorităților — în
treținerea și irigarea culturilor, fără 
întrerupere, ziua și noaptea. Și a- 
ceasta intrucit ploile din ultimele 
zile nu au refăcut decit in parte de
ficitul mare de apă din sol.

împreună cu inginerul Mihail Zam
fir, șeful biroului exploatare al în
treprinderii județene de îmbunătă
țiri funciare, străbatem o bună 
parte din perimetrul agricol apar-

BRĂILA

tinlnd unităților agricole din consi
liile agroindustriale „1 Mai" și Ro
manu. în zona Cazasu — care cu
prinde cooperativele agricole Ca
zasu, Tudor Vladimirescu și cite o 
parte din fermele Asociației Econo
mice „1 Mai" și ale Stațiunii de 
Cercetare și Producție Legumicolă, 
precum și in fermele de producția 
ale I.A.S. „Dunărea", unde, de fapt, 
se află și importantul bazin legu
micol al județului, culturile se pre
zintă intr-o stare de vegetație foar
te bună. Un număr foarte mare de 
oameni lucrează la întreținerea cul
turilor, atenție deosebită acordin- 
du-se calității lucrărilor. Conform 
programului de udare, funcționează 
168 motopompe, iar în cimp 1555 
aripi de aspersiune. Echipele de udă- 
torl sint organizate pe ferme cu
prinse în module de 100 hectare. De 
asemenea, sînt prezente echipele de 
intervenții pentru remedierea ope
rativă a defecțiunilor ce mai survin 

de organizatori ți tehnicieni foarte 
pricepuți. Au urmat zile și nopți de 
căutări, încercări, reușite parțial, dar 
ți eșecuri, muncă și iar muncă. Nici 
măcar nu-și mai amintesc acum — 
deși n-a trecut prea mult timp — 
cine a venit cu ideea schimbării 
SDV-isticii. Teoretic, demonstrația 
s-a făcut relativ simplu, practic 
însă au trebuit învinse multe obsta
cole. Pînă la urmă, cu eforturi 
proprii, acțiunea a fost dusă la bun 
sfîrșit. La această oră. întreprinde
rea produce din plin laminate in 
gama de 5 și 5,5 mm (produse a- 
similate in premieră națională), a- 
coperlnd o bună parte din nece

sarul economiei naționale, precum 
și cererile primite din partea parte
nerilor de peste hotare.

Ca urmare a aplicării măsurilor din 
programele de modernizare, pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
208 000 lei pe persoană față de anul 
1985, cheltuielile totale la 1 000 lei 
productie-marfă s-au redus cu 110 
lei. nomenclatorul de fabricație a 
ajuns la peste 1 500 tipodimensiuni 
de țevi laminate la cald și trase la 
rece, produsele realizate de colecti
vul întreprinderii de Țevi din Zalău 
fiind exportate in peste 30 de țări 
de pe toate continentele.

—. Consiliul oamenilor muncii, ne 
spunea loan Călugăru. secretarul 
comitetului de partid pe întreprin
dere, a efectuat o serie de studii 
care au stat și stau la baza unor 
materiale dezbătute în organizațiile 
de partid, materiale, care analizează 
tocmai diversificarea. înnoirea și 

atît pe rețeaua hidrotehnică, cît și 
la instalațiile de pompare.

La Cooperativa Agricolă Tudor 
Vladimirescu, președintele unității, 
Vasile Nenciu, ne spune că în cimp 
sint prezenți toți locuitorii comunei. 
Se lucrează atit la întreținerea cul
turilor, cit și la aplicarea udărilor, 
toate aceste lucrări fiind angajate 
in acord global de către echipele de 
cooperatori și mecanizatori. Ne con
vingem deplasindu-ne la ferma nr.
2. unde se efectua prima prașilă la 
sfecla de zahăr, echipele lucrind in 
formații complete, potrivit indicații
lor date de specialiștii unității.

A doua zi, însoțiți de inginerul 
Ion Ciineanu, din cadrul Direcției a- 
gricole județene, ne aflăm în secto
rul însurăței al sistemului de iri
gații Spiru Haret. Pretutindeni oa
menii acționau în spirit de ordine 
și disciplină la întreținerea culturi
lor și la irigații. „După cum ve
deți. culturile arată în general bine 
— ne spune Florea Popescu, ingi
nerul-șef al Cooperativei Agricole 
„Scinteia". Efectuăm, zi și noapte, 
un control riguros al lucrărilor in 
toate cele 5 ferme vegetale. în ur
mătoarele zile vom realiza și de
păși normele de udare programate. 
Și toate acestea concomitent cu e- 
fectuarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor".

Numeroase sînt acum exemplele 
de muncă care demonstrează hotă
rîrea lucrătorilor ogoarelor județu
lui Brăila de a răspunde prin fap
te îndemnului adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta Plena
ră a C.C. al P.C.R. de a obține re
colte bune în acest an.

Candiano PRICEPUTU 
corespondentul „Scinteii" 

modernizarea producției. Pe această 
bază au fost elaborate și aplicate 
eșalonat, potrivit cerințelor imedia
te si de perspectivă ale producției, 
multe din măsurile înscrise in pro
gramul de modernizare.

Inginerul-șef al unității, tova
rășul Gheorghe Terheș. ne-a pre
zentat numai citeva dintre cele mai 
semnificative tehnologii promovate 
și care se aplică cu rezultate foarte 
bune. Astfel, prin optimizarea pro
ceselor de ardere in cuptoarele de 
Încălzit materii prime (pe baza cer
cetărilor aplicative proprii) s-au re
dus cheltuielile de producție cu un 
milion de lei pe an numai la a- 
ceastă fază de fabricație ; prin pro
movarea soluției de debitare a ța- 
glelor cu flacără oxigaz a crescut 
foarte mult productivitatea muncii, 
iar prin perfecționarea sistemului 
de ghidare a laminorului s-a redus 
cu 28 kg consumul de metal pe tona 
de produs.

Avînd în vedere tocmai nivelul 
tehnologic Înalt al producției din 
multe unități economice, acțiunea 
de modernizare se bucură de un 
real sprijin și de toată atenția din 
partea organelor județean și muni
cipal de partid, din inițiativa căro
ra au fost organizate dezbateri, sim
pozioane, schimburi de experiență, 
expoziții cu produse noi asimilate, 
de creație tehnico-științifică, meni
te să asigure pe de o parte genera
lizarea experienței înaintate, iar pe 
de altă parte să stimuleze inițiati
vele. potențialul creator al oameni
lor muncii. Faptul că circa 360 cadre 
de la întreprinderea de Armături 
Industriale din Fontă si Otel Zalău 
participă la materializarea inițiati
vei „Fiecare cadru tehnico-ingine- 
resc să rezolve anual cel puțin o 
problemă tehnică sau de organizare 
a producției și muncii în afara 
sarcinilor de serviciu" vorbește de 
la sine despre caracterul de masă 
al acțiunii de modernizare. în fe
lul acesta, numai anul trecut la 
„Armătura" au fost realizate 23 ti
podimensiuni de supape de sigu
ranță și 42 tipodimensiuni armături 
pentru medii cu hidrogen*, produse 
foarte necesare obiectivelor priori
tare ale economiei naționale. Pen
tru obținerea acestor produse se 
impunea modernizarea mașinilor de 
prelucrat sau chiar realizarea, prin 
autodotare. a noi mașini. Care să 
asigure și o productivitate sporită. 
Așa au fost executate mașinile se
miautomate pentru găurire simul
tană a flanșelor laterale si mașinile 
de rectificat simultan inelele de e- 
tanșare din corpul armăturilor des
tinate exportului.

Iar exemplele de acest fel ar 
pptea continua, preocupări simila- 
re...exiștind în fiecare din: între
prinderile de pe platforma indus
trială a municipiului Zalău, precum 
și in celelalte unități din județ. „Pe 
baza orientărilor și indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta Plenară a C.C. al P.C.R. va 
trebui să acordăm o atenție deo
sebită înfăptuirii neabătute a pro
gramelor de organizare și moderni
zare a producției, a întregii activi
tăți, pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii — ne-a spus 
tovarășa Cornelia Rusu, vicepre
ședintă a Consiliului Județean Sălaj 
de control muncitoresc al activității 
economico-sociale. în acest scop, 
comitetul județean de partid, 
comisia județeană de organiza
re și modernizare, organizațiile de 
partid și conducerile colective din 
întreprinderi acționează împreună 
cu ministerele, centralele, cu unele 
institute de cercetare, proiectare si 
inginerie tehnologică — potrivit unul 
plan detaliat — pentru îmbunătăți
rea continuă a programelor de per
fecționare și ! modernizare".

Euqen TEGLAS 
corespondentul „Scinteii”

în fiecare an. pe o mare parte din 
cele 57 000 hectare de pajiști de care 
dispune județul Dîmbovița se exe
cută un important volum de lucrări 
de natură să ducă la creșterea pro
ducției de masă-verde. în județ exis
tă insă și unele pajiști degradate din 
diverse cauze, a căror producție de 
iarbă a scăzut mult, ele făcînd obi
ectul unor preocupări speciale. Pe 
baza unor proiecte întocmite de spe
cialiștii săi, întreprinderea județeană 
de îmbunătățire și exploatare a pa
jiștilor execută, pe aceste suprafețe, 
un complex de lucrări de regenerare, 
eșalonate pe o perioadă de 4 ani. 
Pozitiv este si faptul că unitatea 
respectivă realizează in totalitate, de 
regulă lucrările de acest gen pre
văzute.

Pe de altă parte, numeroase con
silii populare, conduceri de unități 
agricole, organizații de tineret din 
localitățile cărora li se repartizează 
anumite suprafețe de pajiști organi
zează. o dată cu venirea primăverii, 
acțiuni de curățire a pajiștilor. Se 
nivelează mușuroaiele, se string pie
trele. resturile vegetale și tot ce s-a 
mai adunat de-a lungul iernii pe 
aceste terenuri, care, din păcate, așa 
cum vom vedea, devin uneori un fel 
de depozite de gunoi.

„întrucit anul acesta desprîmăvă- 
rarea a avut loc mai devreme, am 
început din timp efectuarea lucră
rilor — ne spune tovarășul Victor 
Dobre. primarul comunei Bezdead. 
Pină la Ora actuală, pe lingă ferti
lizarea cu îngrășăminte chimice a 
100 hectare și cu îngrășăminte orga
nice a 500 hectare, am defrișat mă
răcinii de pe 20 hectare și am cu
rățat alte 400 hectare. în citeva zile 
încheiem toate acțiunile". Se cuvine 
făcută precizarea că. pe anumite su
prafețe de pajiști, la Bezdead. ca și 
la Uliești. Dragodana. Dragomirești.

Realizarea exemplară a planului de export con
stituie o preocupare permanentă, o sarcină priori
tară a colectivelor de oameni ai muncii din întreaga 
economie. Așa cum a subliniat secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la recenta 
Plenară a Comitetului Central al partidului, trebuie 
luate toate măsurile necesare pentru înfăptuirea în 
mod exemplar a planului pe acest an și pe întregul 
cincinal, o atenție deosebită urmînd să se acorde

în continuare, pretutindeni, realizării producției do 
export și a exportului. Ce acțiuni concrete trebuie 
întreprinse In acest sens ? Prezentăm astăzi expe
riența colectivului de oameni ai muncii de la între
prinderea de Motoare Electrice din Pitești, care, în 
mod constant, se situează in fruntea întrecerii, prin 
rezultatele obținute în realizarea șl depășirea planu
lui la export.

După îndelungi discuții avuta cu 
muncitori, specialiști și cadre de 
conducere de la întreprinderea de 
Motoare Electrica Pitești și după o 
privire atentă asupra rezultatelor 
obținute în ultimii ani, am putea 
spune, fără să exagerăm, că aioi a 
prins contur o experiență cu totul 
deosebită privind concepția strate
gică în organizarea producției pen
tru export. Da. fă!ră îndoială, aici a 
prins rădăcini un adine respect față 
de ceea ce înseamnă grija pentru 
lucrul bine făcut, atenția, pînă la 
cele mai mici amănunte, pentru rea
lizarea unui produs ce poartă în
semnul, tot mai prestigios astăzi, 
„Fabricat in România". Nu am auzit 
în dialogurile purtate declarații pa
tetice privind angajarea colectivu
lui in realizarea exemplară a sar
cinilor pentru export. Am întîlnit, 
însă, la fiecare pas. o sumedenie de 
fapte, unul mai interesant decit. al
tul. care dau imaginea unei gindirl 
bine structurate privind strategia 
exportului.

Mai întii. un portret al perfor
mantelor înregistrate de harnicul co
lectiv de muncă piteștean, perfor
mante care nu pot să nu stirnească 
aprecieri : de 17 ani unitatea expor
tă produsele sale pe mai toate 
meridianele globului ; mai bine de 
jumătate din volumul producției- 
marfă reprezintă exportul direct, 
iar circa 25 la sută exportul indirect, 
adică motoarele care echipează fri
giderele. instalațiile industriale, alte' 
diverse aparate electrocasnice ex
portate de industria noastră : în pe
rioada 1985—1988 volumul exportu
lui a marcat o creștere cu 87 la 
sută : și, în sfîrșit. un fapt care dă 
măsura efortului la zi al colectivu
lui de muncă piteștean : planul de 
export pentru perioada care a trecut 
din acest an a fost realizat și de
pășit. O depășire substanțială ce 
constituie de pe acum o garanție că 
sarcinile asumate pe Întregul an 
vor fi înfăptuite în cele mai bune 
condiții. Mai cu seamă că planul 
este in întregime acoperit cu con
tracte. în toate secțiile si atelierele 
acțiotnindu-se, încă din partea a 
doua a anului trecut — așa cum im
pun principiile unei munci bine or
ganizate. științific fundamentate 
pentru pregătirea temeinică a fa
bricației.

Fie și numai succint, merită Înfă
țișate citeva dintre laturile acestei 
valoroase experiențe, cu adevărat 
de larg interes. Poate că lucrul cel 
mai important în elaborarea strate
giei pentru organizarea producției 
de export îl constituie simțul per
spectivei, atît de pregnant demon
strat de conducerea intreprinderii. 
de cei care răspund direct de fun
damentarea planului de export. Nu 
ne-a fost dat aici să auzim nici 
cea mai mică încercare de a pre
zenta dificultățile, atit de ușor eta
late în alte unități, privind gindlrea 
in perspectivă a activității produc
tive. Directorul întreprinderii, expe
rimentatul și împătimitul de nou 
Inginerul Mihai Zisu. ne spunea cu 
aerul omului mereu sigur de ceea 
ce face :

— Pornim Întotdeauna de la un 
adevăr elementar. Noi avem nevoia 
de clienți și, ca atare, noi trebuie 
să le venim în întimpinare. în con
dițiile concurenței acerbe pe piața 
mondială, clientul extern este, fără

Vișineștl. Petrești. s-au obținut, anul 
trecut, 50 tone masă-verde la hectar. 
Explicația acestei producții mari ne-a 
furnizat-o chiar primarul atunci cînd 
a enumerat lucrările ce s-au execu
tat. cu precizarea că fertilizarea cu 
îngrășăminte organice a avut rolul 
hotăritor.

Unor localități, cum este de exem
plu comuna Vîrfuri. li se reparti
zează pajiști la distante mai mari. 
In golurile alpine. Cum procedează 
bunii gospodari în acest caz ? „Timp

DÎMBOVIȚA

de citeva zile. în fiecare primăvară, 
o echipă de bărbați iau cu ei tot 
ce le trebuie si se deplasează la 
munte — ne explică tovarășa Doina 
Mânu, primarul comunei. Coboară de 
acolo atunci cind pajiștile arată cum 
se cuvine, astfel incit cine străbate 
jumătate din Bucegi nu vede pajiști 
mai frumoase ca ale noastre".

Cum este organizat pășunatul ? în 
cele mai multe locuri animalele se 
scot la păsunat cînd iarba s-a înăltat 
la 12—15 centimetri și nu sint lăsate 
să pască pe aceeași suprafață decit 
cel mult 3—5 zile. De aceea, lotiza
rea terenurilor apare ca strict nece
sară. Directorul intreprinderii de îm
bunătățire si exploatare a pajiștilor, 
tovarășul inginer Dumitru Buzescu, 
aprecia că mai cu seamă în anuî 
trecut s-a constatat un real progres 
în această privință. Cu toate acestea, 
ideea de pășunat rational nu a prins 
pretutindeni. Multe sint situațiile 
care dovedesc că directorul a avut 
dreptate. în comuna Dărmănești. una 
dintre pajiști este situată chiar lingă 
sectorul zootehnic al cooperativei 

excepție, pretențios atlt la calitatea 
produsului, la performanțele tehni
ce ale acestuia, cit și la costuri. în 
nici unul din aceste domenii nu pu
tem manifesta nici cea mai mică 
slăbiciune. A nu onora în mod e- 
xemplar exigentele de calitate Șl 
performantă tehnică înseamnă a ab
dica sigur de la șansa afirmării pe 
piața externă. Iar a nu realiza pro
dusele la un nivel inalt de eficiență 
poate însemna, implicit, a împovăra 
economia cu fiecare produs pe care-1 
exportăm. Vreau să cred că întregul 
colectiv al unității noastre cunoaște 
bine aceste rigori ale exportului. Le 
cunoaște și le respectă. Altfel nu am 
putea vorbi astăzi de rezultatele pe 
care le .avem în activitatea de ex
port- Iar faptul că nu am pierdut 
nici un partener extern de-a lungul 
anilor poate constitui, cred, o dova
dă a conștiinciozității cu care na 
străduim să ne onorăm sarcinile.

Poate că în nici un alt comparti-

La întreprinderea 
de Motoare Electrice 

din Pitești

ment nu pot fl surprinse mal 
convingător, angajarea colectivului, 
răspunderea înaltă a acestuia pentru 
realizarea în cele mai bune condiții 
a producției pentru export decit în 
compartimentele de proiectare. Ai 
impresia, aici, că in fiecare zi. prac
tic în fiecare ceas, se întîmnlă ceva 
deosebit, se anulează ceva din ceea 
ce este vechi, se gîndește la pasul 
de mîine și se trasează liniile mai 
precise, perfecționate ale unui pro
dus nou. Iar dacă in prezent 75 la 
sută din producție este nouă sau 
dacă unele motoare sint reproiectate 
și de două ori pe an, nici un reper 
nefiind mai vechi de doi ani, în
seamnă că această stare de perma
nentă căutare a noului, de imple
mentare a acestuia, cu eficientă 
mereu mal ridicată, în producția 
curentă, are fără îndoială rezultate 
deosebite.

în aceeași ordine de idei, realiza
rea in condiții bune a producției 
pentru export nu poate fi de con
ceput fără organizarea exemplară a 
întregii activități, de la aprovizio
narea tehnico-materială, pregătirea 
fabricației și pînă la livrarea măr
furilor și testarea în continuare a 
pieței, pentru a asigura în viitor o 
desfacere și mai eficientă a produ
selor fabricii. „Ne-am convins din 
practică de adevărul că nu este sufi
cientă doar o activitate de concepție 
bună pentru a avea un export efi
cient; competitiv — a tinut să pre
cizeze Anatolie Anusca. șeful birou
lui plan. în aceeași măsură Înțelegem 
să asigurăm respectarea, la fiecare 
Ioc de muncă, a cel puțin trei con
diții de bază, și anume, să lucrezi 
bine, să execuți producția la timp 
și să a! eficiență. Avem organizate 
în acest scop linii șl chiar secții în
tregi specializate în producția de 
export. Aceasta nu este însă totul. 
Noi lucrăm cu termene precise. Nu 
a existat dată stabilită pentru livra
re pe care să nu o respectăm. Șl 

agricole. Împrejurare favorabilă la 
prima vedere, pentru că aici pasc 
animalele unității. Dar în realitate 
nu este deloc așa. Conducerea coo
perativei nu numai că nu a făcut 
nimic ca să împiedice ca pajiștea să 
fie tăiată de drumuri și ca porțiu
nile fără vegetație să se întindă, dar 
a mai ocupat și citeva hectare cu 
baza furajeră, iar pe altă suprafață, 
cam de aceeași mărime, a depozitat 
gunoi de grajd. Ciulinii de anul tre
cut erau incă în picioare. încă in 
prima decadă a lunii martie, cînd 
coltul ierbii abia mijise, oile coope
rativei fuseseră scoase la păscut. 
Este ușor de prevăzut. încă de pe 
acum, ce efecte negative va avea 
asupra producției acest mod de a 
îngriji pajiștile si organiza păsuna- 
tul. Vicepreședintele biroului execu
tiv al consiliului popular comunal. 
Nicolae Fănică. ne-a prezentat, in
tr-adevăr. un program de lucrări ce 
vor fi executate în aceste zile, lu
crări menite să îmbunătățească ca
litatea pajiștii. Un program bine ve
nit. dar realitatea arată deocamdată 
că pășunatul a luat-o înaintea apli
cării in practică a acestor măsuri, 
aspect pe care comitetul comunal de 
partid îl va analiza, credem, cu exi
genta cuvenită.

în prezent, acțiunile ce se des
fășoară pe pajiști au atins in
tensitatea maximă. Potrivit pre
vederilor, pe aproape întreaga 
suprafață se efectuează lucrări de 
întreținere, supraînsămîntări. dese
cări. combaterea acidității si eroziu
nii solului, defrișări ș.a. Important 
este ca toți factorii care au răspun
deri în acest domeniu să si le ono
reze la timp si la un nivel calitativ 
corespunzător.

Gheorqhe MANEA 
corespondentul „Scinteii" 

atunci este nevoie de flexibilitate, 
de pirghii care să-ți permită să mo
bilizezi simultan toate forțele. Pu
tem spune că avem creat astăzi un 
astfel de sistem organizatoric care, 
pină la urmă, înseamnă aliniere* din 
proprie inițiativă, din proprie con
știință, a fiecărui muncitor și specia
list, practic a întregului nostru per
sonal muncitor, la rigorile pe care 
Ie impun producția modernă, men
ținerea cadenței cerute în domeniul 
industriei electrotehnice pe plaa 
mondial".

în sfîrșit. competitivitatea trebuie 
privită pretutindeni atît prin pris
ma calității, a performantelor, dar 
și a unor aspecte de ordin economic. 
Și toate acestea sint de neconceput 
fără o permanentă preocupare pen
tru modernizare, pentru perfectio
narea muncii, a întregii producții. 
Or. la întreprinderea de Motoare 
Electrice Pitești modernizarea repre
zintă — cum preciza Marin Iancu, 
secretarul comitetului de partid — 
o stare continuă de lucru și gindire. 
Programele adoptate, atît în secții, 
cît și la nivelul unității, sînt mereu 
analizate, evaluate, întregite cu noi 
măsuri. „Nu ne mulțumim nicioda
tă — sublinia Doina Scalat. șefa 
biroului pregătire tehnologică și de 
fabricație, ca o completare la cele 
spuse mai su3 — cu o realizare sau 
alta. Ideea este că atunci cind am 
ajuns unde ne-am propus nu am 
încheiat totul, ci am deschis doar 
drumul spre ceva mai bun, mal deo
sebit. Și dacă ne gîndim bine, a- 
ceasta este, pînă la urmă, partea cea 
mai frumoasă a problemei".

Cunoscută deci pretutindeni pen
tru calitatea motoarelor electrice 
realizate în peste 140 de tipuri con
structive și mii de variante, unita
tea pitestoană este astăzi și un bun 
constructor de mașini șl instalații. 
O bună parte din zestrea tehnică 
a Întreprinderii a fost proiectată șl 
executată de chiar cei care sînt pro
prietarii și beneficiarii direcțl al 
bazei tehnice din dotare. Cu ajuto
rul acestor mașini, gîndite si asimi
late în propria uzină, au fost auto
matizate operații complexe, care ne
cesitau multă manoperă, s-a asigu
rat controlul pe faze al fiecărui pro
dus, fiecare loc de muncă fiind pre
văzut cu dispozitive și aparate care 
pot determina rapid caracteristicile 
fiecărui reper. Tot pornind de la o 
idee proprie, rod al stării de per
manentă căutare și neliniște crea
toare, caracteristică spiritului Inven
tiv. s-a trecut la execuția din tablă 
a carcaselor, pentru unele tipuri de 
motoare. Rezultatul ? Pe lingă eli
minarea totală a aluminiului și a 
unor mari consumuri energetice la 
operația de turnare, scopul princi
pal pentru care a fost întreprinsă 
acțiunea a fost atins : realizarea 
unor motoare cu o fiabilitate supe
rioară. Succe.se deosebite au fost 
înregistrate, apoi, și în ce privește 
tipizarea produselor, peste tot ma- 
nifestîndu-se un interes deosebit 
pentru a executa sute de variante 
de motoare, corespunzător cerințelor 
partenerilor, firește, dar cu o sche
mă constructivă simplificată., care 
prevede un număr redus de repere 
componente.

Desigur, activitatea pentru reali
zarea exportului nu este lipsită 
de greutățile mal mari sau mai 
mici pe care le presupune o ac
tivitate Industrială diversificată, 
deosebit de dinamică. Există și aici 
probleme. în prezent, de pildă, 
colectivul de muncă piteștean se 
confruntă cu o serie de greu
tăți în ce privește aprovizio
narea cu un lac de impreg
nare — furnizor. întreprinderea 
„Apolo" Galați, cu folie tip „PES", 
furnizor. Combinatul de Fibre Sinte
tice Iași, cu lagăre sinterizate — 
furnizor, întreprinderea „Sinterom" 
Cluj-Napoca. S-au făcut demersuri 
repetate la acești colaboratori, la 
forurile de specialitate. Deficientele 
persistă însă. Și nu pentru că pro
blema ar fi fără soluție, ci, pur șl 
simplu, datorită înțelegerii înguste, 
birocratice am putea spune, a unor 
sarcini de export indirect, care re
vin unor unități situate „în amonte" 
în lanțul cooperării în industria ori
zontală. Bunăoară, chimiștii din Iași 
nu acceptă contractarea foliei nece
sare pentru execuția motoarelor e- 
lectrice. livrînd doar, cînd și cînd, 
acest material. Cei de la „Apolo" 
Galați nu pot livra lacul contractat 
cu B.J.A.T.M. Argeș deoarece nu au 
o anumită substanță, pe care la rîn- 
dul lor nu au primit-o de la „Poli- 
color" București. Or. constructorii 
piteșteni de motoare electrice au în
cheiate contracte ferme cu partene
rii externi și deci toate obligațiile 
contractuale trebuie îndeplinite ne
condiționat.

Acestea sînt probleme care desi
gur trebuie analizate cu toată se
riozitatea. atît de către furnizori, 
cît și de factorii de resort, pentru a 
li se găsi o grabnică soluționare. 
Deosebit insă de greutățile întimpi- 
nate. colectivul unității piteștene 
este ferm hotărit' să-și îndeplineas
că necondiționat contractele încheia
te, așa cum a fâcut-o de fiecare 
dată în anii de cind exportă produ
sele sale. în conștiința întregului 
colectiv de muncă de aici este viu 
mobilizatorul îndemn adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa Plenară a Comitetului Cen
tral al partidului privind necesita
tea intensificării activității și per
fecționării întregii munci pentru 
înfăptuirea neabătută, zi de zi. a 
planurilor și programelor de dez
voltare economico-socială a țării. în 
acest sens, la întreprinderea de 
Motoare Electrice Pitești există spi
ritul de angajare necesar înfăptui
rii ritmice, exemplare, a planului 
Ja export, a tuturor celorlalți In
dicatori.

Nicolae M1LITARU

Succe.se
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HĂRNICIEI

MUNCITOREȘTI

Cronica zilei
Marți, la Ambasada Republicii 

Populare Democrate Coreene din 
București a avut loc o conferință 
de presă, în cadrul căreia însărci
natul cy afaceri ad-interim al a- 
cestei țări, Zu Ian Cian, a prezen
tat Declarația Comitetului pentru 
Reunificarea Pașnică a Patriei din 
R.P.D. Coreeană privind arestarea și 
punerea sub acuzare a reverendu
lui Moon Ik Hwan, după vizita efec
tuată de acesta în R.P.D. Coreeană.

(Agerpres)

t V

Străveche vatră româ
nească, județul Neamț ți-a 
croit, asemenea Întregii 
țări, un nou destin, inscri- 
lndu-se vertiginos In ulti
mii ani pe drumul unor 
profunde și multilaterale 
prefaceri socialiste. Nici- 
cînd aceste meleaguri n-au 
cunoscut o asemenea dez
voltare, nidcînd ținutul de 
la poalele Ceahlăului nu 
s-a ridicat la semeția mun
telui ce-i țtle de milenii 
rosturile. Spectaculoasele 
schimbări petrecute sub 
ochii noștri poartă Însem
nele lnconfundabile ale u- 
nul timp eroic, pe care 
și-au pus pecetea glndirea 
creatoare șl acțiunea revo
luționară ale tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secreta
rul general al partidului, 
de numele căruia stat indi
solubil legate toate marile 
noastre Înfăptuiri. Iată de 
ce. acum, ctad țara este 
lnveșmlntată Intr-o nouă 
primăvară. Implicarea în 
efortul general de progres 
șl bunăstare reprezintă ele
mentul definitoriu al acti
vității comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii din 
județul Neamț, care lntîm- 
pină ziua de 1 Mai cu noi 
și remarcabile succese ta 
toate domeniile de activita
te. De la o zi la alta, cro
nica Întrecerii socialiste de
vine tot mai densă ta fap
te de muncă.

în pulsul viu al primăve
rii. la flacăra nestinsă a 
muncii pentru țară, con
structorii nemțenl acționea
ză eu înaltă răspundere șl 
abnegație _ muncitorească 
pentru a lăsa Însemne du
rabile ale acestui timp mă
reț. Astfel, la Piatra Neamț, 
locurile anticei Petrodava, 
el au ridicat cu dăruire el 
dragoste un Înfloritor oraș, 
căruia acum ti adaugă 
noi frumuseți. Sutelor de 
blocuri Înălțate ta „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" 11 se 
alătură altele, artere im
portante ale municipiului 
reședință de județ fiind 
supuse unor mari prefaceri. 
Se lucrează intens pentru

finalizarea, ta cinstea zilei 
de 1 Mai. a circa 400 de 
apartamente situate îndeo
sebi ta ansamblurile Vic
toriei și Calea Romanului. 
Am lntitait aici brigada 
condusă de inginerul Mihal 
Cucu, echipele lui Constan
tin Popescu. Constantin 
Giurlcă, Ion Mardare și 
Constantin Florea. oameni 
care, de-a lungul anilor, cu 
mintea și brațele lor. au in- 
veșmintat orașul într-o 
nouă și modernă haină ur
banistică. ce-i conferă pe 
drept cuvînt atributul de 
„perlă” a Moldovei.

Muncitorii de pe platfor
ma cimentiștilor de la Bl- 
caz se străduiesc să obțină 
materiale de oonstrucțli de 
calitate tot mal ridicată, 
care să satisfacă cerințele 
economiei naționale, ale 
șantierelor patriei.

— Colectivul nostru — ne 
«pune inginerul Nicolae 
Sălăgean. directorul combi
natului — consacră ta timp 
faptele de muncă și de con
știință ale începutului, dar 
le și îmbogățește cu altele 
noi. ce semnifică o frumoa
să tradiție preluată și con
tinuată cu înaltă răspunde
re pentru lucrul temeinic, 
durabil. Așa. de exemplu." 
pe baza modernizărilor rea
lizate cu ocazia reparațiilor 
la linia I de la Fabrica de 
Ciment Tașca. s-a reușit să 
se depășească indicele de 
utilizare intensivă a cupto
rului cu 5 procente, asigu- 
rîndu-se o reducere a con
sumului cu două tone com
bustibil convențional și cu 
1,5 MWh energie electrică 
la 1 000 tone clincher. De 
asemenea, acțlonîndu-se 
pentru lărgirea gamei sor
timentale. a fost introdus în 
fabricație un nou sortiment 
de ciment cu rezistente ri
dicate.

în pulsul viu al primăve
rii. la flacăra nestinsă a 
muncii pentru tară, lucră
torii ogoarelor depun efor
turi susținute pentru a ob
ține recolte cit mal bune. 
Este neodihna țăranului în
credințat că primăvara este

anotimpul primei mari bă
tălii cu pămintul, convins 
de puterea noii geneze. La 
Dulcești, președintele Con
siliului Unic Agroindustrial 
de Stat și Cooperatist. Ma
ria Borda. și inginerul-șef 
Gheorghe Gîtlan au motive 
de satisfacție. în toate cele 
5 cooperative agricole de 
producție, semințele trezite 
la viată, culturile bine ră
sărite promit recolte pe mă
sura cerințelor noii revolu
ții agrare.

In pulsul viu al primă
verii, la flacăra nestinsă a 
muncii pentru țară, fores
tierii, puternic detașament 
ce pune în lumină cara
tele „aurului verde” din 
pădurile județului, șl-au 
intensificat și mal mult 
acțiunile vizînd valorifi
carea superioară a lemnu
lui. La Unitatea Forestie
ră de Exploatare și Trans
port Dumbrava, colectivul 
condus de inginerul Vasile 
Tănase a asigurat. în com
parație cu aceeași perioa
dă a anului trecut, o creș
tere importantă a indice
lui de valorificare a masei 
lemnoase. Atît în secția de 
industrializare Foresta, cit 
și la Unirea, nomenclato
rul de repere și elemen
te semifabricate, ce înglo
bează un grad Înalt de 
prelucrare, deci o valoare 
tot mai ridicată, s-a îmbo
gățit lntr-un ritm impre
sionant. „Mobllîzlndu-ne 
exemplar, ne spunea An
drei Solot, secretarul co
mitetului de partid, vom 
reuși, în cinstea zilei de 
1 Mai, să ne realizăm In
tegral sarcinile pe cele 4 
luni cu 10 zile mal devre
me, ceea ce ne va permi
te să ne prezentăm la 
marea sărbătoare cu o 
producție-marfă suplimen
tară de peste 6,5 milioane 
lei”.

Implicate cu întreaga 
răspundere ta „proba de 
foc" a demnității și ambi
ției muncitorești, răspun- 
zînd vibrantelor îndemnuri 
adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secre

tarul general al partidului, 
alte și alte unităti, alte și 
alte colective reprezenta
tive ale județului iși con
sacră eforturile. în aceas
tă perioadă premergătoare 
zilei de 1 Mai, realizării 
în cele mai bune condiții 
a sarcinilor de plan. Un 
tur de orizont la întreprin
derea de Fire și Fibre Po- 
liamidice Roman, de unde 
a fost lansată chemarea 
la întrecerea către toate 
colectivele industriei pe
trochimice din tară, re
levă hărnicia oamenilor 
de aici, spiritul lor revo
luționar. Numai în peri
oada parcursă din 1989, 
s-a realizat aici un spor 
al producției-marfă în va
loare de peste 12 milioa
ne lei. în timp ce expor
tul a fost substanțial de
pășit. în alt punct al ju
dețului. la Tîrgu Neamț, 
textilistele de la între
prinderea de Volvatil au 
introdus în fabricație sor
timente noi cu rentabili
tate ridicată, articole care 
valorifică superior mate
ria primă. Stînd de vorbă 
In secția tesătorie cu in
ginera Georgeta Luca și 
maistrul principal Ion 
Ilieș, am desprins hotărâ
rea unanimă a întregului 
colectiv de a întimpina 
marea sărbătoare a mun
cii cu realizarea peste 
prevederi a unei producții- 
marfă de circa 6 mili
oane lei.

în pulsul viu al primă
verii, la flacăra nestinsă a 
muncii pentru țară, alături 
de Întregul popor, locui
torii județului Neamț se 
înfățișează în lumina săr
bătorească a întiiului de 
Mai cu o cunună de fapte 
de muncă exemplare. tn- 
timpinind marile eveni
mente politice ale acestui 
an — cea de-a 45-a ani
versare a actului istoric de 
la 23 August 1944 și Con
gresul al XIV-lea al parti
dului — cu succese deose
bite in toate domeniile de 
activitate.

Ion TALPA

In secția ringuri □ întreprinderii de In. din Botoșani Foto : Sandu Cristian

cinema
• Maria șl Mirabel* In Tranzlstorla i 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Francois Villon (a. I—II) : PATRIA 
(11 86 25) — 9,30 ; 14 ; 18, FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 13; 17
• Vacanța cea mare: LIRA (317171)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Martori dispăruți : MELODIA
(11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• De ce are vulpea coadă : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19

• Caz cu caz nu se potrivește : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Destin tragic : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 19,30
• Agentul de legătură nr. 8 : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Program special pentru copil și ti
neret — 9; II; 13, Unde este un „no- 
felet" 7 — 15; 17; 19 : DOINA (16 35 38)
• Sora 13 : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9; 11; 13; 15; 17: 19
• Oricare fată Iubește un băiat : 
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Șatra : BUZEȘTI (50 43 58) — 15 ;
17; 19
• Zece negri mititel (s. I—II) I FE
RENTARI (80 49 85) — 14,30; 17,30
<B Ultima noapte a Șeberezadel ■ 
CIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Monte Carlo : STUDIO (59 53 15) — 
9,30; 12; 14,30; 17; 19,15
• Prețul unei vieți (s. I—II) : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 18

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Bădăranii — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Autograf — 18 ; (sala Ate
lier) : Ultimul set — 18
• Filarmonica „George Enescu” 
(15 68 75, sala Studio) : Recital de pian 
Andrelana Roșea (Beethoven, Schu
mann, Schubert) — 17,30 : (Ateneul 
român) : Confluența artelor. Muzică- 
literatură-plastică. Spectacol realizat 
de Cristina Vaslllu. „Spania secolului 
de aur". Iși dau concursul Eugenia 
Maci, Felicia Filip, Mihal Cafrlța, 
Pompei Hărășteanu, Ion Tugearu, 
„Trio Rlcercare", Octavio Badea — 
chitară — 18
• Teatrul de Operetă (13 63 48) : O 
noapte Ia Veneția — 18

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERI)

17,30 Fotbal : Galatasaray — Steaua, 
meci retur In semifinalele „Cupei 
campionilor europeni". Transmi
siune directă de la Izmir

19.20 Telejurnal
20,05 Trăim decenii de împliniri mărețe 

(color). Emisiune llterar-muzical- 
coregrafică

20,35 Tezele șl orientările formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
program de muncă șl acțiune re
voluționară

21,00 Din marea carte a patriei (color). 
Așezări vechi, orașe tinere : Tg, 
Frumos — Boldești — Scăenl

21.20 Te cîntăm, Iubită țară (color). Mu
zică ușoară românească

21,40 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 10 aprilie, ora 20 — 22 aprilie, ora 
20. In țară : Vremea va fl relativ caldă, 
cu cerul variabil, mal mult noros In 
jumătatea de nord a țării, unde, pe 
alocuri, se vor semnala ploi ce vor avea 
și caracter de aversă. In rest, ploile vor 
fi izolate. Vintul va sufla slab plnă la 
moderat. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse Intre 3 șl 13 grade, iar cele 
maxime, în general, Intre 15 și 25 de 
grade. Pe alocuri, dimineața, se va pro
duce ceață. In București : Vremea va fi 
relativ caldă, cu .cerul variabil. Condi
ții de averse de ploaie in cursul după- 
amlezelor. Vintul va sufla slab plnă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 8 și 12 grade, Iar cele maxi
me între 21 și 24 de grade. Condiții de 
ceață slabă dimineața.

Locuințe noi 
pentru oamenii muncii

• VASLUI
Remarcabile rezultate în între

cerea socialistă desfășurată în în- 
tîmpinarea zilei de 1 Mai obțin și 
lucrătorii întreprinderii-Antrepri
ză de Constructii-Montaj din ju
dețul Vaslui. Folosind judicios 
timpul prielnic de muncă și uti- 
lizînd cu sporit randament . noi 
procedee industriale de lucru, ei 
au finalizat și au pus. pină la a- 
ceastă dată, la dispoziția oameni
lor muncii din Vaslui. Birlad și 
Huși peste 450 de noi apartamente, 
depășindu-se astfel prevederile de 
plan ale acestei perioade. Cele mai 
multe din noile apartamente stat 
prevăzute cu trei și patru came
re și au un grad sporit de con
fort. în acest an. in județ se vor 
mai construi alte aproape 2 000 de 
apartamente, peste o treime din ele 
fiind de pe acum în stadii înain
tate de execuție. (Petru Necula).

• BIHOR
Organizarea superioară a activi

tății pe șantiere, atenția deosebită 
acordată mecanizării lucrărilor și 
creșterii productivității muncii sînt 
principalii factori care au condus 
la depășirea sarcinilor de plan în 
sectorul construcții de locuințe în 
județul Bihor. Este semnificativ 
faptul că în perioada care a trecut 
din acest an au fost predate oa
menilor muncii, peste prevederi, 
106 apartamente. Amănunte ne 
prezintă inginerul Traian Bonta, 
directorul Trustului-Antrepriză de 
Constructii-Montaj Bihor :

— Aș dori să remarc faptul că 
eforturile noastre sînt concentrate 
cu precădere asupra noilor an
sambluri de locuințe din munici
piul Oradea : „Ștefan cel Mare", 
„Dragoș-Vodă", „Progresului", 
„Decebal", „Dimltrle Cantemir" și 
„Nufărul". Printre realizările cu 
care vom întimpina ziuă de 1 Mai 
se va înscrie și noul pavilion cu 
200 de locuri ce va întregi zestrea 
casei de odihnă și tratament de 
la băile „1 Mai" pentru țăranii 
cooperatori. (loan Laza).

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 18 : (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Clinele grădi
narului (spectacol amlnat din 3 mar
tie) — 18
• Opera Română (13 18 57) : Flautul 
fermecat — 18
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Cap
cană pentru un bărbat singur — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Intr-o dimineață — 18 ; 
(sala Studio) : La un pas de fericire
— 18,30
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34, In foaier) : Pasărea măiastră
— Marla Tănase — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : Spectacol folcloric 
extraordinar — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Turandot — 15
• Circul București (10 41 95) : „Vede
tele Circului din Varșovia" — 19

*
*

*(
*

* r

L

• CONVERSIE MAI EFICIEN
TĂ A ENERGIEI SOLARE. In cadrul 
Laboratorului national „Sandia" din Albu
querque. S.U.A., a fost realizată o celulă so
lară alcătuită din două straturi fotosensibiie, 
relatează revista britanică ..Science News". 
Eficienta conversiei luminii solare în ener
gie electrică prin intermediul acestui tip de 
celulă este de 31 la sută — cea mai mare 
înregistrată de un asemenea dispozitiv. In
stalația. o celulă cu legături multiple, este 
compusă din două straturi fotosensibiie, fie
care fiind optimizat pentru diferite lungimi 
de undă ale luminii.

Stratul superior, fabricat dintr-o combina
ție de galiu și arseniu, sensibil Ia lungimi 
de undă cuprinse între ultraviolet și por
țiunea vizibilă a spectrului, transformă în 
electricitate 27 la sută din radiația solară. 
Lumina neabsorbită trece printr-un strat de 
siliciu sensibil la lumina infraroșie din 
spectru. Proiectanții speră că, prin perfec
tionarea acestui tip de celulă, eficienta con
versiei energiei solare va atinge 35 la sută.

• VALOROASE MĂRTURII. In 
orașul Taiyuan, capitala provinciei Shanxi, 
din R.P. Chineză, s-a încheiat activitatea de 
alcătuire a unei interesante monografii con
sacrate dialectelor vorbite ta toate departa
mentele și orașele aceșței regiuni. Dialec
tul shanxi este de mare importanță și va
loare pentru cercetarea limbii vorbite pe 
timpul dinastiei Han. oferind așadar va
loroase mărturii asupra trecutului. Această 
monografie dialectologică. alcătuită din 10 
milioane de hieroglife, a fost elaborată de 
un colectiv* de specialiști chinezi, sub egida 
Institutului de cercetări lingvistice, de pe 
lingă Academia de Științe Sociale din pro
vincia Shanxi.

• NAVĂ CU PINZE AUTOMA
TIZATA. Șantierele navale din Gdansk, 
Polonia, sint în prezent cel mai mare con
structor de nave cu ptaze din lume. în ac
tualul deceniu s-au construit aici șase mari 
nave de acest tip. Trei noi Veliere-școală.. cu 
un deplasament de 2 946 tone fiecare și cu 
o velatură de 2 700 mp. se află în prezent

•
în stadiu final de construcție, urmtad să fie 
livrate ta curînd. Proiectantii din cadrul 
șantierului lucrează la proiectarea unor noi 
nave de acest tip. cu manevră complet me
canizată și automatizată.

La șantierele navale din Gdansk a fost 
pusă la punct o nouă variantă de propulsor 
cu pinze. denumit „Polski Zagiel". Noul 
propulsor a fost instalat pe nava-laborator 
„Oceania", care a fost lansată in anul 1985 
pentru necesitățile programelor de cercetare 
științifică ale Academiei Poloneze de Științe. 
Explorarea navei „Oceania", avind în do
tare noul propulsor. a confirmat așteptări
le. Viteza de deplasare a navei. în condițiile 
utilizării pinzelor, este da 10—12 noduri la 
un vint cu forța de 5—6 grade. Manevrabi
litatea. cit și stabilitatea navei sînt foarte 
bune. Pinza utilizată, de forma unui trapez 
răsturnat, prezintă un bun randament aero
dinamic. ..Oceania" are un deplasament de 
540 tone și o velatură trapezoidală de 508 
metri pătrați.

Nu se pune problema, desigur, ca 
propulsoarele cu pinze. oricît de perfecțio
nate ar fi ele. să schimbe datele navigației 
actuale cu propulsie cu motor. Ele pot servi

întreprinderea „Repu- 
plica", din municipiul Bra
șov, se numără printre 
cele care nu sint atit de 
cunoscute pe cit sint cele de 
autocamioane sau de trac
toare. Acest fapt se dato- 
rește, socotim noi, mai 
mult subiectivismului oa
menilor, care au continuat 
și continuă să vadă în ea 
tot ceea ce a fost cu mulțl 
ani în urmă — o făbricuță 
de panglici și atîta tot. 
Profilul de bază al între
prinderii a rămas, în ge
neral, același — unitate 
producătoare de articole 
de pasmanterie — numai 
că întreprinderea Textilă 
„Republica" de azi nu mal 
seamănă nici pe departe, 
sub aspectul structurii de 
fabricație, cu ceea ce a 
fost odinioară. A rămas, 
însă, tot o modestă făbri
cuță — colectivul ei nu
mără nici o mie de oa
meni, .Cu toate acestea se 
poate legitima cu realizări 
de certă valoare, de mare 
importanță, ajutînd, la 
nevoie, și marile între
prinderi ale orașului, și nu 
numai pe ele. Un colectiv 
muncitoresc mic, dar foar
te bine cunoscut prin 
competența sa tehnică, 
prin pasiunea sa cu totul 
deosebită în promovarea 
noului. Ceea ce o arată a 
fi cu nimic mai prejos 
decît suratele sale cu 
faimă mult mal mare pa 
plan național sau interna
țional. Iată, în acest sens, 
citeva exemple semnifica
tive, ținînd de sprijinul 
dat de micul colectiv mun
citoresc de la „Republica” 
brașoveană întreprinderi
lor de anvergură din urbea 
transilvană sau din alte 
centre Industriale ale țării. 
Cu puțin timp în urmă, 
la solicitarea urgentă a 
întreprinderii de Autotu
risme din Pitești, a asi
milat rapid un tub din 
plastic cu calități deose
bite, înlocuind, în acest 
fel — cu rezultate asemă
nătoare — tubul realizat 
dintr-un metal deficitar, 
din care se executa filtrul 
de benzină. S-a redus, 
astfel, din efortul valutar 
al țării 6 sumă impor
tantă. Dar acesta nu este 
singurul exemplu, în acest 
context tnscriindu-se, prin
tre altele, produse cerute 
urgent, cum sînt curelele 
continue, pentru acționa
rea organelor de mașini, o 
gamă largă șl variată de 
tuburi și filtre, cum sînt 
filtrele de dializă, de 
transfuzii și perfuzii, fil
trul din fibre de sticlă, 
banda ecran pentru trans
formatoarele de înaltă 
tensiune, benzile indus
triale, etichetele țesute șl 
Imprimate și alte produse, 
in a căror asimilare alte 
unități au evitat sau n-au 
avut puterea să se Implice.

Istoria curelelor continue 
pentru antrenarea organe
lor de mașini, de exemplu, 
este de-a dreptul pasio
nantă. V-o prezentăm suc
cint. La un moment dat, 
s-a prezentat la conduce
rea unității despre care 
vorbim inginerul Gheor
ghe Pușcași, șeful secției 
sculărie de Ia întreprin
derea „Hidromecanica". 
„Dati-ne o mină de ajutor! 
— l-a rugat el pe directo
rul de la „Republica", in

ginerul Ioan Serb, cunos
cut pentru activitatea sa 
de creație tehnică. Iată, 
am aici o curea pe oare, 
pină acum, o procuram din 
import la un preț piperat. 
Trebuie să fie asimilată 
în țară. Numai că noi nu 
avem putința asta. V-o 
las, poate reușiți să... 
Oaspetele neașteptat nu a 
fost refuzat, dar nici nu 1 
s-a promis ceva în afară 
de faptul că se va în
cerca... poate că... și așa 
mai departe. Reținerea 
directorului era, în acel 
moment, justificată. El, 
„creierul electronic", cum 
este considerat in între
prindere, nu avea nici 
cea mai vagă idee cum 
s-ar fi putut realiza o a- 
semenea curea. Și-a che
mat însă principalii co
laboratori — cercetători, 
creatori șl specialiști ; 
maistrul principal specia
list Iosif Undiez, Ingine
rii Gh. Năstase. Nicolae

scos din impas ne-a adus 
și un brevet de invenție.

— Cum ati rezolvat pro
blema șoluțlei de impreg
nare ?

— Dat fiind faptul că 
rășina străină folosită in 
acest scop la curelele 
străine ne era necunoscută, 
am solicitat sprijinul ing. 
Mihal Ceașcollu, șeful 
laboratorului de la între
prinderea Chimică din 
Rîșnov. împreună cu cel 
din Rișnov, s-a reușit să 
se realizeze o rețetă de 
liant original șl să fie sta
bilită tehnologia care asi
gura un grad ridicat de 
aderență curelelor. Șl așa 
am obținut un alt brevet 
de Invenție.

După punerea la punct 
a tehnologiei de fabricare 
a curelelor, specialiștii În
treprinderii și-au în
dreptat atenția spre re
zolvarea unei alte pro
bleme, nu mal puțin im
portante, de care depindea

Pasiunea și competența 
la ele acasă

Vrabie etc. cărora le-a 
prezentat cureaua șl le-a 
cerut sfatul. Situația ta 
care se găsea directorul in 
momentul în care a privit 
pentru prima dată cureaua 
se repeta acum cu co
laboratorii săi. „Nu uitați 
un lucru, le-a spus el. La 
ora actuală toate curelele 
continue care se folosesc 
in țară se Importă. Și sint 
de ordinul miilor. Conclu
ziile le trage fiecare".

Așa a început lungul 
drum al căutărilor de ma
șini adecvate, de tehnolo
gii, de materiale. Prima 
geană de speranță a apă
rut după vreo lună de 
zile, cînd au descoperit în 
curtea Fabricii de sticlă 
„Firos" din București mai 
multe mașini de țesut fire 
de sticlă. Zăceau acolo, 
cam de vreo 20 de ani. 
Erau descompletate, vai de 
capul lor. Una dintre 
aceste mașini a fost adusă 
la Brașov și imediat cel 
de la serviciul mecanlc-șef 
au început modificarea șl 
adaptarea ei la cerințele 
noului produs. Supusă 
probelor de țesere, mașina 
a dat rezultate încuraja
toare.

— Numai că — tșl amin
tește directorul Întreprin
derii — probele efectuate 
pe mașini la „Hidromeca
nica" ne-au adus, pentru 
moment, deziluzii. Curelele 
realizate de noi nu ofe
reau stabilitate dimensio
nală și aderența necesară 
roților de antrenare. Au 
urmat alte căutări, alte 
cercetări, alte încercări. 
Pentru asigurarea stabili
tății dimensionale prevă
zute am folosit un strung 
universal casat găsit ta 
parcul de casare al Între
prinderii de autocamioane, 
pe care l-am modificat și 
transformat ta mașină de 
etirat șl termofixat. A- 
ceastă realizare care ne-a

trecerea la fabricarea nou
lui produs : rentabilitatea 
acestuia. Dar cum 7 Cu 
cele citeva sute de curele 
solicitate de „Hidrome
canica" produsul nu putea 
deveni rentabil. Ceea ce 
știau insă specialiștii în
treprinderii „Republica” 
din sondajele întreprinse 
era faptul că zeci șl poate 
chiar sute de Întreprinderi 
din țară continuau să folo
sească curele din Import 
sau curele neadecvate, im
provizate. Dar oamenii de 
la „Republica" au spirit 
Inventiv, au găsit soluția 
ieșirii și din acest Impas. 
Au hotărlt să-șl caute 
singuri beneficiarii. Cum? 
Simplu : apellnd la servi
ciile „Listei abonaților la 
serviciul telex", de unde 
au scos circa 1 200 adrese 
ale unor Întreprinderi con
sumatoare de astfel de cu
rele, cărora le-au expe
diat 1 200 prospecte cu ca
racteristicile produsului. 
Și nu după mult timp, co
menzile au început să 
curgă. Pentru a face față 
cererilor, au fost aduse și 
modificate noi mașini de 
tesut bandă de sticlă, a 
fost transformat ta mașină 
de etirat și termofixat un 
nou strung universal cla
sat, lucrări care au solici
tat la maximum eforturile 
unor cadre tehnice șl 
muncitorești, ca lng. Ni
colae Vrabie, lăcătușii An
drei Kope șl Francise 
Thefs, electricianul loan 
Gavriș etc. A fost creat 
un atelier special.

Vizităm micul atelier de 
curele continue. Citeva 
zeci de mașini stat in pli
nă activitate. Șeful atelie
rului, maistrul principal 
specialist Iosif Undiez, ne 
spune : „La ora actuală 
avem deja vreo 600 de 
comenzi. Aproape că nu 
fqcem fată cererilor. Am 
rezolvat, în felul acesta, o 
problemă de mare interes

pentru economia națională, 
pe care am degrevat-o de 
povara importului de cu
rele. Dar aceasta nu este 
totuL Curelele noastre stat 
mai bune decît cele 
străine. Fiabilitatea unora 
este de circa 10—11 ori mai 
mare decit a celor Impor
tate". Iar după o pauză 
maistrul Undiez, continuă: 
„Noi nu avem de gînd să 
ne oprim aici. Vom căuta 
să lărgim în continuare 
gama tipodlmensiunilor. 
Pe de altă parte, vom 
mări gradul de mecanizare 
a fabricației, reducînd in 
acest fel munca manuală 
și sporind productivitatea 
muncii".

O istorie la fel de palpi
tantă este aceea a filtrelor 
de dializă șl a celor de 
transfuzii șl perfuzii, care 
erau și ele, pină de cu- 
rînd, importate pe bani 
grei. Comanda Ministeru
lui Sănătății a sosit și ea 
pe neașteptate, filtrele 
fiind cerute de azi pe 
mîlne. Au fost zile șl 
nopți de asidue căutări, 
de Încercări, stimulate de 
încrederea in propria ca
pacitate creativă. „Știam că 
filtrele pe care le vom re
aliza noi sînt destinate 
salvării vieții oamenilor — 
ne spunea, amintindu-ți 
de acele zile, lng, Liliana 
Năstase, șefa creației pe 
Întreprindere. Simțeam că 
spre noi sint îndreptate 
speranțele a mii și mii 
de bolnavi, ale Întregii 
țări. Eram conștiențl de 
răspunderea care apăsa pa 
umerii noștri. Nu ne-am 
precupețit forțele".

Punerea la punct a teh
nologiei de fabricație a a- 
cestor filtre s-a dovedit și 
ea un triumf. în numai 21 
de zile, Întreaga tehnolo
gie a fost elaborată. Un 
adevărat record, care a 
confirmat încă o dată is
cusința și tenacitatea 
cadrelor tehnlco-lngl- 
neresti ale Întreprin
derii. Despre toate greu
tățile întîmpinate și în
vinse in acest timp in în
treprindere se vorbește 
acum la modul trecut. 
Căci astăzi întreprinderea 
din Brașov — singurul 
producător de „filtre de 
sănătate" — cum 11 se spu
ne — din țară, ușurează 
prin realizarea lor efortul 
valutar general cu 250 000 
lei anual.

Atestate ale Inteligenței 
tehnice, ale pasiunii șl 
competenței specialiștilor 
întreprinderii „Republica" 
sînt șl alte produse de 
mare complexitate realiza
te aici, la cerere, cum ar 
fi, de pildă, filtrul din 
fire de sticlă, pentru tur
narea sub presiune a ro- 
torulul-compresor, piesa 
de bază a turbosuflantelor 
necesare supraalimentării 
motoarelor diesel șl al
tele. Acestea toate stat 
doar cîteva secvențe ale 
unul generos flux de crea
ție tehnico-știintiflcă din 
această mică Întreprindere 
din Brașov, care se nu
mește „Republica", sec
vențe vorbind elocvent 
despre cît de rodnice sînt, 
atunci cînd se unesc tiP 
tr-un singur tot, pasiunea 
și competența profesională.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteil*

Steaua București înaintea ultimelor „90 de minute" 
ce ne mai despart de marea finală

Un golf. Mare și frumos, pornit 
din Marea Egee și intrat adine în 
crestăturile Asiei Mici. Un oraș. Ca 
un vapor cit cuprinzi cu ochii, 
marcat de sute de coșuri și sute de 
catarge. Un oraș splendid, cu coline 
domoale și străzi înguste. Pe care 
circulă neîntrerupt, înghesutadu-se, 
autobuze, limuzine, trăsuri, cărucioa
re cu de-ale gurii, pietoni. Cu 
palmieri, castani spanioli, pini de 
Alep și minarete. Cu periferii pes
tilențiale și zone centrale de un lux 
exorbitant. Cu vînzători ambulanți 
și tonete de stradă. O faleză în stil 
napolitan și un port în care sînt 
acostate elegante corăbii pentru 
plimbări de croazieră, dar și ame
nințătoare crucișătoare și submarine 
sau vedete rapide. Un oraș cu multe 
bazaruri și magazine, cu și mai 
multe restaurante, cu muzee, cu 
Filarmonica în care concertează in 
prezent Ion Voicu și Iosif Conta. Un 
oraș cu însemne orientale și balca
nice. Cu cer senin, soare strălucitor 
și temperatura maximă a zilei de 
24—25 grade.

Acesta este Izmirul — vechiul vad 
comercial Smirna — al treilea oraș 
al Turciei, cu circa 2 milioane de 
locuitori. Care va găzdui azi 
după-amiază a doua manșă a 
semifinalei Steaua — Galatasaray 
Istanbul din „Cupa campionilor 
europeni".

Atmosfera ta jurul acestui meci 
este agitată, dar nu mai este incen
diară. cum aveam știri că fusese, iubi
torii fotbalului de aici înțeleglnd. 
probabil, că 4—0 este un scor care 
practic e aproape insurmontabil în 
fata unei echipe ca Steaua București. 
De altfel, le-a spus aceasta și obser

vatorul U.E.F.A, — Jean Marie Gan- 
tenbein. din Luxemburg — care de
clara în numărul de marți al ziarului 
„Milliyet", principalul cotidian : 
„Steaua e una din cele mai mari 
echipe din Europa, nu poate fi sto
pată. Galatasaray să fie mindră că a 
ajuns pină aici".

Totuși, la sosirea pe aeroportul din 
Izmir echipa noastră a fost așteptată
— pe lingă oficialități, foarte multi 
fotoreporteri, operatori TV, ziariști — 
și de un grup de fanatici suporteri al 
echipei din Istanbul, care- strigau 
oeva ce nu înțelegeam și arătau mii- 
nile cu cele 5 degete răsfirate. Ste- 
liștil au zîmbit, Îngăduitori, s-au 
urcat in autocar și au mers la hote
lul repartizat lor. la 20 km In afara 
orașului.

Noi. ziariștii, locuim la cel mai 
mare hotel din centru, Împreună cu... 
Marius Lăcătuș, care a fost repede 
reperat și nu mai scapă nici o clipă 
de amatorii de autografe și fotogra
fii. Tot aici locuiesc șl jucătorii de 
la Galatasaray, care și ei s-au 
pozat cu Lăcătuș. Prekazi a zis că îi 
e rușine de ce spune, dar se bucură 
că nu joacă Lăcătuș, de care se te
mea mult. în ceea ce-i privește, dacă 
nu dau gol in primele 20 de minute
— spunea cunoscutul mijlocaș — 
pierd orice șansă de a mai forța ca
lificarea. La rîndul lui. Lăcătuș a zis 
că nu se poate ca al noștri să nu în
scrie — ceea ce va însemna potolirea 
spiritelor.

După antrenamentul de marți 
după-amiază. antrenorul Iordănescu 
ne-a mărturisit că intenționează să 
folosească aceeași formație ca la 
București, Balint intrînd însă de la 
Început in locul lui Lăcătuș (care

are două cartonașe galbene). Res
pectiv : Lung — Dan Petrescu, Bum- 
bescu, Iovan, Ungureanu — Stoica, 
Hie Dumitrescu, Rotariu, Balint — 
Pițurcă. Hagi.

Galatasaray, după cum se știe, nu 
va putea folosi pe Colak și pe Ugur
— de asemenea pentru cumul de 
cartonașe galbene. Ziariștii turci 
ne-au comunicat un „11“ probabil 
cu 4 jucători care n-au evoluat la 
București, cu așezarea accentuat o- 
fensivă (1 + 3+5+2), cu fundașul de 
marcaj de la București, Ciineyt, pe 
post de atacant central, alături do 
Kovacevici. Dar adevărul îl vom cu
noaște abia cînd arbitrul englez 
Hackett (care a condus, la Bucu
rești, acel retur 4—4 între Sportul 
Studențesc — Xamax) va fluiera lo
vitura de începere a acestor 90 de 
minute ce ne mal despart de marea 
finală de la Barcelona. Adică, la 
17,30 (ora Turciei e aceeași cu ora 
României). Succes. Steaua I
Izmir, 18 aprilie

Gheorqhe MITROI
în cealaltă semifinală a „Cupei 

campionilor europeni", echipa A.C. 
Milan va întîtai, pe teren propriu, 
formația Real Madrid (în prima 
manșă scorul a fost egal : 1—1).

Iată programul meciurilor din ce
lelalte două competiții continentale 
tatercluburi (în paranteză sînt tre
cute rezultatele din primul joc) : 
„Cupa cupelor" : Sredet Sofia — 
F.C. Barcelona (2—4) ; Samndoria 
Genova — R. C. Malines (1—2) ; 
„Cupa U.E.F.A.” : Bayern MUnchen
— Napoli (0—2) ; Dynamo Dresda — 
V.F.B. Stuttgart (0—1).

insă foarte bine drept propulsie auxiliară, 
permițind realizarea unor economii de car
burant de ordinul a 5—10 la sută. în cazul 
unei nave dispunînd de un grup propulsor 
de 7 350 kW. economia zilnică de carburant 
poate fi de circa 2—4 tone.

• VULCAN EXPERIMENTAL, 
în regiunea pariziană există, in prezent, un 
vulcan activ. „Această știte nu prezintă to
tuși nimic alarmant, deoarece vulcanul men
ționat are numai 40 cm înălțime, cîntârește 
doar 50 de kg și se află sub supravegherea 
strictă a specialiștilor din cadrul unui labo
rator din Saclay", notegză revista ..Sciences 
et Avenir".

Vulcanul miniatural a fost realizat de un 
grup de cercetători de la Centrul national de 
cercetare științifică și de la Centrul de studii 
nucleare din Franța, pentru a reconstitui 
condițiile de temperatură și de presiune 
existente la circa zece kilometri sub pămint, 
adică de 7 kilobari (7 tone pe centimetrul 
pătrat) și 1 200—1 500 grade Celsius. Două 
mici ferestre de safir montate în pereții 
„vulcanului" permit observarea și filmarea

formării magmei. Spre deosebire de vulcani! 
naturali, micul vulcan artificial nu este ca
pabil de erupții.

• RELIEF SCHIMBĂTOR. Presa 
din Noua Zeelandă relatează că mal multi 
exploratori vest-germani au cercetat o re
giune antarctică din apropierea zonei Vic
toria de Nord. în pofida faptului că aceștia 
s-au folosit de un elicopter și de o navă 
specială, nu a putut fi reperată nici una 
dintre insulele însemnate pe harta zonei 
respective in anul 1961. Exploratorii au 
ajuns la concluzia că insulele în cauză nu au 
fost decît aisberguri, care s-au topit între 
timp.

în vedere înălțimea la care este montat, nu 
va suferi efectul distorsiunii planetare.

• RECEPTOR RADIO AUTO
NOM. în Japonia s-a aplicat recent o

• RADAR METEO CU PER
FORMANȚE SPORITE. Pa virful San 
Juan. cel mai înalt pisc din centrul Cubei, 
a fost dat în folosință un nou radar meteo
rologic. Instalația, apreciază specialiștii, va 
fi cea mai bine situată din insulă. Academia 
de Științe a Cubei a precizat că noul radar 
va acoperi o suprafață cu raza de 300—400 
km și va fl foarte eficient, deoarece, avind

soluție pe cit de simplă, pe atît de praotică 
— utilizarea dinamului pentru alimentarea 
receptoarelor radio. Aceasta permite audie
rea de emisiuni radio; chiar și atunci cînd 
nu este posibilă utilizarea unei surse clasice 
de energie : de la rețea, baterie sau acumu
latoare. așa cum se poate întîmpla. bună
oară. în cursul unor călătorii prin zone ne
locuite. Firma „Matsushita" este prima din 
lume care a fabricat un receptor radio cu 
dinam. Pentru alimentarea cu electricitate 
a aparatului este suficientă actionarea unei 
manivele situate în partea inferioară a apa
ratului. timp de cel puțin un minut, in ritm 
de două turații pe secundă. Dinamul în
corporat furnizează astfel acumulatorului 
integrat aparatului o încărcătură electrică 
suficientă pentru circa o oră de funcționa
re. Firește că nimic nu împiedică realizarea 
unor „provizii" mai mari de electricitate, ta 
vederea creșterii timpului de audiere.

*
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*

*
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ORIENTĂRI FUHDflMENTflLE ALE POLITICII EXTERNE ROMANEȘTI, 
PUTERNIC REAFIRMATE IN COVINTAREA TOVARASOLOI

NICDLAE CEAUSESCU Lfl PLENARA C. C. fii P. C. B.

Dezarmarea, singura cale 
de asigurare a păcii
„Deși situația mondială se menține gravă, avem convingerea că, 

acționînd unite, forțele progresiste, antiimperialiste, popoarele de 
pretutindeni pot determina schimbarea cursului evenimentelor, pot 
impune o politică de dezarmare, de pace, o politică nouă, de deplină 
egalitate între toate națiunile”.

NICOLAE CEAUSESCU
însuflețitor program de muncă șl 

acțiune revoluționară, care, prin di
recțiile ei orientările pa care le sta
bilește, marchează un moment de 
importanță istorică, deschide o per
spectivă nouă în dezvoltarea patriei 
noastre socialiste, cuvîntarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, ca și 
cuvîntarea la Plenara Consiliului 
Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste au 
pus, Încă o dată. In lumină legă
tura Indisolubilă dintre politica in
ternă și externă a României, unita
tea organică dintre procesul făuririi 
noii orînduirl, a unei vieți libere și 
demne, șl activitatea consacrată asi
gurării unor condiții internaționale 
indispensabile desfășurării cu succes 
a acestui proces. Lichidarea în între
gime a datoriei externe, act de pro
fundă semnificație, care nu-șl are 
precedent pe plan mondial, consacră 
și validează deplina independență, 
economică și politică, a țării, potențînd 
și consolidind astfel premisele ne
cesare concentrării Întregii energii 
a poporului In vederea propășirii 
economice șl sociale, Înfăptuirii vi
surilor sale milenare de bunăstare 
și fericire.

Valorificarea plenară a potenția
lului creator al poporului nostru — 
ca și al oricărui alt popor — nece
sită Instaurarea unui climat de liniș
te, de pace și colaborare internațio
nală și tocmai în acest spirit, jalo- 
nînd liniile principale de acțiune 
pentru desăvlrșirea operei de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și trecerea treptată 
spre comunism, secretarul general al 
partidului a reafirmat aprecierile 
realiste asupra situației politice mon
diale, formulate la marele forum 
democratic, de la sfîrșitul lunii no
iembrie. aprecieri care își păstrează, 
cum s-a arătat la plenară, deplina 
actualitate, a subliniat, o dată mai 
mult, cerința unei abordări noi, con
structive, a problemelor majore care 
confruntă omenirea,' a adoptării unor 
soluții care să țină seama de Inte
resele vitale ale popoarelor.

Cu clarviziunea și puterea de dis- 
cernămint ce îi sint proprii, por
nind de la necesitatea de a privi 
realitățile așa cum sînt, de a nu se 
crea popoarelor Iluzii, de a se 
evita stările euforice, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pus, din nou, 
in evidență adevărul de neocollt că 
viața internațională continuă să fie 
complexă, contradictorie și gravă. 
Este adevărat — și acest lucru cu- 
vintarea la Plenara C.C. al P.C.R. îl 
relevă, pe bună dreptate — în ulti
mul timp s-au Înregistrat anumițl 
păși pozitivi. Reducerea. într-o pro
porție modestă, a arsenalelor nuclea
re prin înțelegerea privind lichida
rea rachetelor cu rază medie de ac
țiune ; începerea negocierilor de la 
Viena asupra reducerii armamente
lor convenționale in Europa, in strîn- 
să legătură cu măsurile pentru creș
terea încrederii pe continent ; Înce
tarea războiului lrano-irakian șt 
cursul spre soluționarea prin trata
tive a conflictelor din diferit# părți 
ale lumii. Orientul Mijlociu. Asia, 
Africa. America Centrală — slnt tot 
atitea evoluții de natură a face să 
înmugurească speranța în posibilita
tea realizării unor noi acorduri și 
înțelegeri, care să deschidă calea 
eliminării războiului din viata ome
nirii, realizării unei păci trainice. 
Pe de altă parte, nu se poate și nu 
trebuie să se facă câtuși de puțin 
abstracție de faptul că spirala înar
mărilor, în primul rînd nucleare, 
dar și chimice șl convenționale, con
tinuă nestînjenit, că procesul dez
voltării și perfecționării lor nu a 
Încetat o singură clipă, această es
caladă neîntreruptă constituind su
portul material al politicii de forță, 
dominație și șantaj, care îsl men
ține intactă virulenta. Practic, ame
nințarea unui conflict cu consecința 
catastrofale nu a dispărut.

Intr-adevăr, stocurile de arme nu
cleare de diferite tipuri. în primul 
rînd ale celor două mari puteri, re
prezintă, în continuare, o uriașă 
forță de distrugere, capabilă să re
editeze la scara Întregii plane
te tragedia de la Hiroshima, să 
prefacă în scrum întreaga civiliza
ție, să transforme globul într-un 
pustiu radioactiv. Perimata concepție 
a „factorului de descurajare nuclea
ră" ca singurul „garant" al securită
ții continuă, din păcate, să aibă 
adepți. Se experimentează noi tipuri 
de rachete nucleare strategice (cum 
a fost, de pildă, foarte recent, ca
zul cu racheta „Trident-2", cu 8 pînă 
la 12 focoase, prevăzută a intra, 
pină la sfîrșitul anului, in do
tarea submarinelor nucleare a- 
mericane), care, prin viteză, pre

cizie, distanta intercontinentală 
pe cgra o pot parcurge, capa
citatea distructivă constituie cea 
mai Inspăimîntătoare armă din pa
noplia mijloacelor de luptă existente 
In prezent. Sub pretextul „compen
sării" vidului creat prin semnarea 
acordului de eliminare a armelor 
nucleare intermediare, cercurile 
N.A.T.O. preconizează, cum se știe; 
modernizarea și perfecționarea ra
chetelor cu rază scurtă de acțiune, 
declarațiile prilejuite de aniversarea 
recentă a patru decenii de la crea
rea alianței atlantice oferind un 
concludent exemplu în acest sens, 
ceea ce, într-o formă sau alta, riscă 
să golească de conținut acordul 
amintit. In aceeași intenție a „com
pensării", alte proiecte de „moder
nizare" au în vedere trecerea pe o 
scară tot mai largă la amplasarea 
de rachete nucleare de croazieră la 
bordul unor nave sau avioane, știut 
fiind că și pînă acum patrulările 
unor nave de suprafață ori în stare 
de submersiune, ca și ale unor avi
oane cu arme nucleare la bord se 
înscriu ca operațiuni de rutină.

Recentul accident grav al unul 
submarin sovietic cu propulsie nu
cleară, care s-a scufundat în apele 
internaționale ale Mării Norvegiei, 
avînd la bord torpile nucleare, de
monstrează ce primejdii pot genera 
asemenea patrulări. Acest accident se 
adaugă accidentelor similare, petre
cute anterior, ale unor submarine nu
cleare americane cu armament nu
clear la bord, cum ar fi cazul sub
marinului „Thresher", scufundat în 
1963, sau al submarinului „Scorpion", 
scufundat în 1968, ambele în zona 
Atlanticului. în total, potrivit da
telor grupării pacifiste „Greenpeace", 
la ora actuală pe fundul mă
rilor s-ar afla epavele a șase nave 
nucleare. Chiar dacă, din fericire, 
nu s-au Înregistrat scurgeri radio
active, se poate lesne închipui ce 
riscuri implică astfel de accidente 
pentru fauna și flora oceanului pla
netar, în general pentru întreaga 
biosferă. Iată de ce sint cu totul în
dreptățite cererile popoarelor de a 
se pune capăt prezenței în apele in
ternaționale a navelor cu arme nu- 
cleare.

După cum tot atît de îndreptățite 
sînt cererile de curmare a zboruri
lor. deosebit de periculoase, ale bom
bardierelor purtătoare de arme nu
cleare. zboruri care se efectuează in 
mod curent. Este viu încă în memorie 
șocul produs de cele două bombe cu 
hidrogen „scăpate" în 1966 de un 
avion american. în dreptul coastelor 
spaniole, la Palomares. Dacă nu s-a 
produs atunci o catastrofă, nimic nu 
garantează că aceeași va fi situația 
în cazul unor eventuale noi acciden
te de acest fel.

Lansînd chemarea de a se acționa 
cu toată hotărîrea pentru a se pune 
capăt oricăror acțiuni care primej- 
duiesc viata și civilizația pe planeta 
noastră, secretarul general al parti
dului face. încă o dată, dovada unei 
înalte răspunderi pentru soarta po
poarelor. pentru soarta păcii.

O permanentă amenințare la adre
sa întregului ecosistem planetar o re
prezintă și experiențele nucleare, 
care, chiar dacă se desfășoară In sub
teran. au. așa cum atestă realitățile, 
serioase repercusiuni asupra naturii 
cu echilibrul ei atît de fragil. Reper
cusiuni ce sînt departe de a fi eluci
date. nimeni neputînd da. de pildă, 
un răspuns autorizat la întrebarea 
dacă există sau nu șl în ce măsură 
o legătură între exploziile atomice 
experimentale și mișcările seismice.

In fine. în pofida avertismentelor 
tot mai numeroase ale unor experțl 
și ale unor oameni politici asupra 
caracterului Iluzoriu al proiectelor 
gen „războiul stelelor" de creare a 
unui „scut spațial" antinuclear, cerce
tările pentru militarizarea Cosmosu
lui nu au fost abandonate, ci. dim
potrivă, avansează in mod îngrijo
rător.

Iată pentru ce, în spiritul unei ati
tudini de înaltă responsabilitate pen
tru destinele păcii, în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. rosti
tă la Plenara C.C. al P.C.R.. se sub
liniază. din nou. cu toată limpezimea 
că problema fundamentală a epocii 
noastre o constituie oprirea cursei 
înarmărilor nucleare șl trecerea la 
lichidarea lor totală, in mai multe 
etape. Renunțarea la experiențele 
nucleare și la programul de militari
zare a Cosmosului ; renunțarea la 
modernizarea rachetelor cu rază 
scurtă de acțiune și de către N.A.T.O., 
și de către țările Tratatului de la 
Varșovia, sub un control internațio
nal corespunzător ; renunțarea la 
concepția politică anacronică de așa- 
zisă asigurare a păcii prin „descura
jarea nucleară", care, în fapt — și cu
vîntarea nu lasă nici un dubiu în a

ceastă privință — înseamnă concepția 
războiului în scopuri de dominație 
sînt tot atitea direcții practice de ac
țiune care, pornind de la necesitatea 
absolută de a se lichida spectrul dis
trugerii planetare, are în vedere că 
acest deziderat suprem nu se poate 
înfăptui de pe platforma „anihildrii 
reciproc asigurate", ci numai pe calea 
măsurilor autentice, reale și imedia
te de dezarmare nucleară.

în concepția umanistă, de largă 
deschidere a conducătorului partidu
lui și statului nostru, reafirmată și 
cu acest prilej, dezarmarea nucleară 
se cuvine realizată în strinsă și ne
mijlocită legătură cu dezarmarea 
chimică. Este o realitate de neocolit 
că. în prezent, forța distructivă a ar
mamentului chimic se ’apropie, tot 
mai mult, de cea a armamentului nu
clear. că nu s-a stins încă bine ecoul 
declarațiilor de bune intenții făcute 
la Conferința de la Paris pentru in
terzicerea armelor chimice și în pre
sa internațională își și fac loc știri 
despre noi perfecționări în acest do
meniu. In virtutea unor asemenea 
realități. România consideră că si
multan cu armele nucleare trebuie să 
aibă loc și eliminarea celor chimice, 
a tuturor mijloacelor de distrugere 
în masă, numai un astfel de curs co- 
respunzînd Intereselor vitale ale 
■umanității.

Apare limpede că marele obiectiv 
al păcii universale nu va putea fi 
atins atît timp cit, paralel cu 
escalada înarmărilor nucleare și a 
oelor chimice, continuă și cursa ar
melor convenționale, care, datorită 
sporirii continue a preciziei, vitezei, 
puterii de nimicire, prin introduce
rea tehnicilor de virf, se apropie și 
ele. la rindul lor. de mijloacele nu
cleare. o situație deosebit de serioasă 
existînd în Europa, continentul unde 
stau fată în față cele două blocuri 
militare și unde sînt concentrate 
mari cantități de armament conven
țional și importante efective militare. 
Pe de altă parte, este un fapt de 
necontestat că în ansamblul cheltuie
lilor militare ponderea principală o 
dețin sumele afectate pentru între
ținerea și dezvoltarea armamentelor 
și forțelor convenționale, sustrăgînd, 
astfel, de la nevoile civile resurse și 
fonduri uriașe.

Acestea sint considerentele în te
meiul cărora România, prin glasul 
președintelui ei, reafirmă necesitatea 
ca lichidarea concomitentă a arme
lor nucleare și chimice să fie Înso
țită de reducerea radicală, sub un 
strict control international, a arme
lor convenționale, în primul rînd din 
Europa, ca și de reducerea cu cel 
puțin 50 la sută pînă în anul 2000 a 
cheltuielilor militare, urmînd ca mij
loacele devenite disponibile să fie fo
losite pentru soluționarea unor pro
bleme sociale grave în țările respec
tive. ca și pentru ajutorarea țărilor 
In curs de dezvoltare.

Se conturează. în acest chip, un 
urogram vast, atotcuprinzător de 
dezarmare, privită ca un proces uni
tar. lnglobînd toate categoriile de 
șrme. In viziunea constructivă și 
realistă a României, a președintelui 
tării, numai printr-un asemenea pro
gram. numai acționîndu-se simultan 
în toate aceste direcții poate fi ga
rantată securitatea statelor, poate fi 
eliminată politica de forță și ame
nințarea cu forța din relațiile inter
naționale. poate fi înfăptuită pacea, 
marele ideal al popoarelor.

Este convingerea partidului și sta
tului nostru, exprimată din nou în 
aceste zile în modul cel mai ferm -de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. că for
țele progresiste, antiimperialiste, po
poarele de pretutindeni — factorul 
hotărîtor al mersului înainte al isto
riei — au deplina capacitate de a 
determina, prin acțiunea lor unită și 
convergentă, o cotitură în viața in
ternațională. o schimbare fundamen
tală a cursului evenimentelor, pot im
pune o politică nouă, de pace șl 
dezarmare, de egalitate între toate 
națiunile. Omenirea se pregătește să 
pășească In noul mileniu însuflețită 
de speranța unei lumi a conlucrării 
pașnice, fără arme și războaie. în 
care să se bucure din plin de roadele 
civilizației. In marea luptă a popoare
lor pentru făurirea unei asemenea 
lumi. România socialistă, poporul 
român s-au situat și se situează în 
primele rînduri, iar cuvîntarea secre
tarului general al partidului la re
centa Plenară a C.C. al P.C.R. con
stituie o nouă și puternică reafirma
re a voinței de a milita și de acum 
înainte, cu aceeași consecvență, abne
gație și dirzenie. cu aceeași stator
nică încredere în forța și spiritul ra
țional. responsabil al popoarelor pen
tru ca nădejdile de azi ale tuturor 
celor ce iubesc pacea, iubesc viața să 
devină realitatea trainică și irever
sibilă a zilei de miine.

Romulus CAPLESCU

In sprijinul încetării cursei
înarmărilor și

GENEVA 18 (Agerpres). — In ca
drul Conferinței pentru dezarmare 
de la Geneva, ministrul afacerilor 
externe al R.D.G.. Oskar Fischer, a 
Informat conferința despre rezulta
tele recentei ședințe a Comitetului 
miniștrilor afacerilor externe ai 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, desfășurată la Berlin, 
și a afirmat că este rindul N.A.T.O. 
de a da un răspuns constructiv la 
inițiativele unilaterale ale țărilor 
socialiste. Oskar Fischer a cerut 
inițierea de negocieri în problema 
armelor nucleare tactice din Euro
pa, precum și semnarea unei con
venții privind interzicerea expe
riențelor nucleare.

ATENA. — Reprezentanți al o- 
piniei publice elene au cerut ță
rilor N.A.T.O. să renunțe la pla
nurile de modernizare a rachete
lor nucleare tactice. într-un mesa] 
adresat statului major al N.A.T.O. 
de la Bruxelles, primarii a 50 de 
orașe grecești, liderii unor organi
zații pentru pace, de femei, sin
dicale și de tineret din această țară 
s-au pronunțat împotriva moder
nizării acestor arme.

HELSINKI. — Din anul 1980, 
cînd orașul Manchester a fost de
clarat zonă denuclearizată, mișca
rea pentru crearea unor asemenea

Reluarea dezbaterilor din Consiliul de Securitate 
în legătură cu situația din Afganistan

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— La sediul O.N.U. de la New York 
au fost reluate dezbaterile în Consi
liul de Securitate în legătură cu si
tuația din jurul Afganistanului. Lu
înd cuvintul, ministrul afgan de ex
terne, Abdul Wakil, a declarat că 
țara sa a propus trimiterea, pe teri
toriul Afganistanului și al Pakista
nului a unei .misiuni a Consiliului 
de Securitate, care să ia cunoștință 
de situația existentă. Guvernul Af
ganistanului a propus, de asemenea, 
convocarea unei conferințe interna
ționale în scopul asigurării neutrali
tății permanente și demilitarizării 
țării, precum și crearea unor posturi 
de observatori ai O.N.U. de-a lungul 
frontierei afgano-pakistaneze.
-Pe de altă parte, secretarul gene
ral al O.N.U., Javier Perez de Cuel
lar, și-a exprimat îngrijorarea în le
gătură cu extinderea luptelor șl a-

NAMIBIAi Tensiunea persistă
• Forțele sud-airicane 
lației din nordul

WINDHOEK. — La aproape trei 
săptămîni de la începerea procesu
lui de decolonizare a Namibiei, si
tuația din acest teritoriu continuă să 
rămină deosebit de complexă. înde
plinind prevederile acordului de în
cetare a focului de la 9 aprilie, din
tre S.W.A.P.O. și trupele sud-afri
cane, citeva sute de luptători ai for
țelor patriotice s-au întors de pe te
ritoriul Namibiei la bazele lor de p* 
teritoriul Angolei. La Windhoek so
sesc noi efective ale Grupului de a- 
sistență al O.N.U. pentru perioada 
de tranziție (UNTAG). Potrivit agen
ției Prensa Latina, pînă in prezent 
au venit aproape 3 000 de militari, 
în următoarele săptămîni este aștep
tat un alt grup, de aproximativ 500 
soldați din forța O.N.U. Un purtător 
de cuvînt al UNTAG a declarat că 
majoritatea „căștilor albastre" ar 
urma să sosească pînă la sfîrșitul 
lunii mal.

Cu toate acestea, situația din Na
mibia rămîne în general încordată. 
Forțele armate teritoriale sud-vest 
africane, care se află sub controlul 
regimului rasist de la Pretoria, con
tinuă actele represive șl de intimi
dare împotriva populației locale din 
nordul Namibiei, in special a per
soanelor care, într-un fel sau altul, 
își exprimă simpatia față de Orga
nizația Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.). Situația creată 
este atît de gravă lncît 6 000 de per-' 
soane au trimis o scrisoare la sediul 
Organizației Națiunilor Unite pen
tru a interveni și a opri represiunea 
la care este supusă populația autoh
tonă.

LUANDA 18 (Agerpres). — Pre
ședintele Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
Sam Nuj orna, aflat în Angola, a ce
rut secretarului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, să intervină 
pentru a determina autoritățile din 
Africa de Sud să dispună revenirea 
trupelor sud-africane la bazele

MOZAMBIC

Ripostă dată rebelilor 
din sudul țării

MAPUTO 18 (Agerpres). — în 
cursul ciocnirilor care s-au produs irt 
provincia Gaza, din sudul Mozambi- 
cului. zilele trecute, forțele militare 
sprijinite de unitățile de apărare civi
le au ucis 10 membri aparținînd gru
purilor rebele din așa-zisa „mișcare 
de rezistență". în cursul acestor cioc
niri mai multi cetățeni civili au fost 
uciși sau răniți șl au fost provocate 
distrugeri materiale populației. Se re
latează. totodată, că. în 1988. circa 
3 000 de rebeli s-au predat autorită
ților guvernamentale, cu armele și 
munițiile pe care le dețineau.

al destinderii
zone In orașe <lln diferite țări ale 
lumii a luat o mare amploare, re
levă revista „Peace Courier", edita
tă la Helsinki de Centrul de in
formare al Consiliului Mondial al 
Păcii. In prezent, numărul ora
șelor ale căror municipalități le-au 
declarat zone denuclearizate a de
pășit 4100, mișcarea luînd o am
ploare deosebit de mare în Japo
nia, unde peste 2 300 de orașe au 
fost declarate zone fără arme nu
cleare.
i

VIENA — Guvernul Austriei a 
prezentat Parlamentului un raport 
cu privire la cerințele puse de a- 
ceastă țară in perspectiva aderă
rii ei la Comunitatea Economică 
(vest-)Europeană (C.E.E.). Princi
pala condiție, subliniată șl în luă- 
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procesul european de asigurare a 
păcii și securității, menținerea Iul 
slujind Interesului general al con
tinentului de promovare a unul 
climat de destindere, transmit a
gentiile A.D.N. și Tanlug.

gravarea suferințelor poporului af
gan — transmite agenția T.A.S.S.

KABUL 18 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvint al Ministerului A- 
facerilor Externe al Afganistanului 
a relevat că detașamentele opoziției 
afgane intransigente au întreprins 
noi atacuri împotriva orașului Ja
lalabad, în încercarea de a -cuceri 
acest centru al provinciei Nangahar. 
Unitățile guvernamentale, sprijinite 
de detașamente ale tribului Dzardan, 
au respins pe atacatori pe poziții si
tuate la 4 km est de oraș. Totoda
tă s-a anunțat că o coloană forma
tă din 63 de camioane cu muniții 
și alimente a intrat In Jalalabad 
venind din Kabul.

Lupte grele se desfășoară Intre 
unitățile armatei afgane și unități 
ale extremiștilor pentru controlul a- 
supra orașului Host.

continuă represiunile Împotriva popu- 
teritoriuiui • Demers al președintelui 

S.W.A.P.O.
Iot, permițînd astfel luptătorilor 
S.W.A.P.O. să se regrupeze la punc
tele O.N.U. sau să revină pe teri
toriul angolez.

CAIRO 18 (Agerpres). — Organiza
ția de Solidaritate a Popoarelor 
Afro-Aslatice și-a exprimat sprijinul 
deplin pentru lupta Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest pen
tru Independența Namibiei. De ase
menea, se face apel către comitetele 
naționale din țările membre să mo
bilizeze opinia publică la acțiuni 
care să determine retragerea trupe
lor sud-africane din Namibia.

ÎN LUMEA CAPITALULUI

Demonstrații de protest împotriva șomajului
BONN 18 (Agerpres). — Minerii din 

localitatea vest-germană Huecklelho- 
ven au început un marș de patru zile 
în semn de protest față de preconiza
ta închidere a minei de cărbuni 
..Sophia Jacoba" din zona Aachen. 
Prin această demonstrație, ca și prin 
alte acțiuni de protest, minerii cer 
adoptarea unei noi politici în secto
rul extracției de cărbune, care să nu 
mai fie orientată după interesele mo
nopolurilor, ci să țină seama de viito-

Creșterea prețurilor In țările membre ale O.E.C.D.
PARIS 18 (Agerpres). — în luna 

februarie, indicele prețurilor la con
sum a marcat o oreștere în țării* 
din O.E.C.D. în intervalul de 12 luni 
încheiat in luna amintită, indicele 
s-a cifrat la 4,8 la sută, cel mai mare 
consemnat din luna noiembrie 1984 
in cadrul acestei organizații, care 
grupează 24 de state capitaliste.

ROMA 18 (Agerpres). — în Italia 
a intrat în vigoare majorarea cu 
procente între 13 și 50 la sută a ta-

Proliferarea „fabricilor morții“
WASHINGTON 18 (Agerpres). — 

Autoritățile americane își exprimă 
îngrijorarea față de proliferarea tot 
mai accentuată pe piața de stupefian
te din S.U.A. a unui sortiment de 
drog sintetic, cocaina artificială sau 
,.crank", cum i se mai spune. Acest 
drog, mult mai puternic decît cocaina 
convențională, s-a extins cu o rapi
ditate extraordinară pe tot teritoriul 
S.U.A.. a declarat James Hall, direc
torul executiv al Centrului de infor
mații privind stupefiantele din Miami. 
Se remarcă faptul că noul drog poate 
fi fabricat relativ simplu din compo
nente aflate la îndemîna traficanților. 
ceea ce face ca răspîndirea lui să fie 
mult mai greu controlată de poliție.

ORIENTUL MIJLOCIU
* Noi ciocniri violent* la Beirut • Reuniunea Consiliului Ugll Arabe bl 
vederea examinării evoluțiilor din Liban • Apel ai Comitetului OXAJ. 

pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poporului palesdnloA
BEIRUT 18 (Agerpres). — După o 

scurtă perioadă de acalmie, luni 
după-amiază la Beirut au fost relua
te ostilitățile la ..linia verde" care 
separă zona de est de cea de vest a 
capitalei libaneze. S-au înregistrat 
morți șl răniți. Părțile aflate In con
flict au folosit inclusiv artilerie, pro
iectilele căzînd aproape in fiecare 
cartier al orașului. De asemenea, au 
fost atacate cu foc de artilerie mal 
multe localități din valea Bekaa, la 
est de Beirut.

KUWEIT 18 (Agerpres). — Vice- 
premierul și ministrul de externe 
kuweltian, Sabah Al Ahmed, a 
anunțat că, vineri, urmează să sa 
întrunească la Tunis Consiliul Ligii 
Arabe, ia nivelul miniștrilor de ex
terne, pentru a examina evoluțiile 
din Liban. într-o declarație făcută 
presei, el a arătat că, in calitate de 
președinte al Comitetului „celor 
șase" al Ligii Arabe, a avut anterior 
consultări cu miniștrii arabi de ex
terne și secretarul general al orga
nizației, Chedll Klibi.

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— Comitetul O.N.U. pentru exercita
rea drepturilor inalienabile ale po
porului palestinian a remis secretaru
lui general al Națiunilor Unite. Javier 
Perez de Cuellar, o scrisoare în care 
se exprimă protestul față de escala
darea practicilor represive ale Israe
lului în teritoriile ocupate, ale căror 
victime sînt civili palestinieni — 
transmit agențiile China Nouă. KUNA 
și T.A.S.S. In document se subliniază 
că întreaga comunitate internațională 
trebuie să-și intensifice eforturile

Evoluția situației din America Centrali
• Critici la adresa politicii S.U.A. de imixtiune in treburile 
interne ale Republicii Nicaragua • Acțiuni contrare recon

cilierii naționale in Salvador
MANAGUA 18 (Agerpres). — Da

niel Ortega, președintele Republicii 
Nicaragua, a făcut responsabile Sta
tele Unite pentru continuarea răz
boiului in tara sa. Intr-o alocuțlun* 
rostită in orașul Leon, el a arătat că 
guvernul sandinist luptă pentru 
pace, dar a subliniat că poporul este 
nevoit să țină arma în mină pentru 
a se apăra de amenințările unor noi 
agresiuni — transmite agenția Prensa 
Latina.

SAN SALVADOR 18 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută la San Sal
vador. vicepreședintele ales al Salva
dorului. Francisco Merino, a afirmat 
că noul guvern, care va fi instalat la 
1 Iunie, va dispune intensificarea

LONDRA: Forum internațional 
cu privire la problemele 

informației
LONDRA 18 (Agerpres). — La 

Londra au început lucrările unul fo
rum internațional cu privire la pro
blemele informației. Participă repre
zentanți din 33 de țări europene, 
S.U.A. și Canada. Organizarea aces
tui forum a fost convenită la Reu
niunea general-europeană da 1* 
Viena.

în deschiderea lucrărilor • rosti* 
o cuvîntare premierul britanic Mar
garet Thatcher.

rul celor aproximativ 5 000 de mineri 
și de alți oameni ai muncii care lu
crează în ramuri ce depind de acest 
sector și ale căror locuri de muncă 
sînt puse sub semnul întrebării.

ROMA 18 (Agerpres). — în orașul 
Bari. din sudul Italiei, s-a desfășurat 
o grevă generală. Greviștii s-au adu
nat în piața centrală a orașului, ce- 
rind echitate pe plan social și pro- 
testînd împotriva șomajului.

rifelor la călătoriile pe căile ferate 
— informează agenția A.D.N.

TOKIO 18 (Agerpres). — în cadrul 
unui studiu guvernamental efectuat 
în luna decembrie, ale cărui rezul
tate au fost date publicității recent, 
un număr din ce în ce mai mare de 
japonezi și-au manifestat îngrijora
rea față de continuarea tendinței de 
majorare a prețurilor în Japonia. Se 
precizează că 84,8 la sută din cei 
chestionați au apreciat că prețurile 
vor crește rapid. în comparație cu 
72,6 la sută în 1987.

O confirmare a acestui fapt o consti
tuie și numărul în continuă creștere 
al laboratoarelor în cadrul cărora se 
fabrică „crank“-ul. Dacă în 1981 exis
tau 184 de asemenea „fabrici ale mor. 
ții", în prezent numărul lor s-a ridi
cat la 816.

La sfîrșitul săptămîni! trecute, la 
Washington au fost arestați 16 mem
bri ai unei Bande de distribuitori de 
cocaină, căreia i se atribuie 30 dintre 
cele 372 omoruri comise anul trecut 
în capitala S.U.A. Se afirmă că banda 
controla 20 la sută din vînzările de 
cocaină și „crank", iar doi conducă
tori. dintre cei arestați, făceau parte 
dintr-o rețea mai largă, ce contro
lează 50 la sută din piața america
nă a stupefiantelor. 

pentru a asigura protejarea palesti
nienilor aflați sub ocupația lsraellanA 
șl pentru retragerea Israelului din 
teritoriul palestinian ocupat.

Da asemenea, ae adresează an 
apel secretarului generai al O.N.U. 
pentru a întreprinde noi acțiuni di
plomatic* în vederea convocării unei 
conferințe Internaționale de pace In 
Orientul Mijlociu.

PARIS 18 (Agerpres). — Intr-o de
clarație făcută la Încheierea vizitei 
sale la Paris, regele Hussein al Ior
daniei s-a pronunțat în sprijinul con
vocării unei reuniuni la nivel înalt 
a țărilor arabe pentru găsirea căilor 
de depășire a crizei libanez*. El * 
arătat că este necesară adoptarea d* 
măsuri urgente pentru Încetarea con
flictului din această țară, care a făcu* 
tot mal mult* victim* în rindul popu
lației civile.

Regele Hussein a pleca* apr* Sta
tele Unite, unde va avea convorbiri 
cu președintele George Bush.

TEL AVIV 18 (Agerpres). — Prl- 
mul-mlniatru al Israelului, Yitzhak 
Shamir, a afirmat că se opune ori
cărei retrageri a trupelor Lsraellene 
și unei supravegheri internațional* a 
alegerilor a căror organizare a pro
pus-o pentru teritoriile ocupata El 
a făcut această declarație presei 
după prezentarea planului său In Co
misia pentru afaceri extern* și *- 
părare a Knessetului. Shamir a a- 
dăugat că se opune, da asemenea, 
participării la alegeri a 140 000 da 
palestinieni din sectarul de est al 
Ierusalimului, relatează agenția Tap.

campaniei împotriva forțelor Insur
gente. campanie care, pînă în pre
zent. s-a soldat cu moartea a pesta 
60 000 de persoane — relatează agen
ția Prensa Latina. El a respins posi
bilitatea inițierii unui dialog de re
conciliere națională, ceea ce. în opinia 
observatorilor de presă din capital* 
țării, reprezintă un pas înapoi pa ca
lea procesului de instaurare a unui 
climat real și durabil de pace, secu
ritate si cooperare în America Cen
trală.

In ultima săptămînă, forțele Insu
recționale salvadoriene au înfrunta* 
trupele trimise împotriva lor în dife
rite regiuni ale țării, scoțînd din 
luptă 86 de militari — relatează pos
tul de radio „Farabundo Marti".

BEIJING

Simpozion consacrat 
strategiilor de dezvoltare 

pentru țările „lumii a treia"
BEIJING 18 (Agerpres). — La Bei

jing a Început un simpozion consa
crat dezbaterii strategiilor de dezvol
tare pentru țările „lumii a treia", la 
care participă peste 100 de oficiali
tăți și specialiști din Asia. Africa și 
America Latină. Sînt examinat* pro
bleme legate de datoriile externe, 
dezvoltarea rurală, crearea de locuri 
de muncă, planificare, schimburi ști
ințifice Si tehnologice, protecția me
diului înconjurător.

în cuvîntarea de deschidere, repre
zentantul chinez a relevat importanța 
și urgența dezvoltării țărilor „lumii 
a treia", condițiile dificile cu car* se 
confruntă ele în cadrul acestui pro
ces. Dezvoltarea „lumii a treia", care 
trebuie să se realizeze pe baza unei 
strategii de dezvoltare corespunză
toare condițiilor naționale, a spui ei. 
nu privește numai țările respective, 
ci influențează dezvoltarea Întregii 
lumi.

Precizări in legătură 

cu renegocierea datoriei 
externe a Mexicului

CIUDAD DE MEXICO 18 (Ager
pres). — Renegocierea datoriei,exter
ne a tării este un proces care recla
mă respingerea unor costuri sociale 
adiționale — a declarat președintele 
Mexicului. Carlos Salinas de Gortari. 
cu prilejul primirii, la Ciudad de 
Mexico, a delegației Parlamentului 
latino-american — relatează agen
ția Notimex. El a arătat că nego
cierile în curs între Mexic și băncile 
și organismele financiare străin* vi
zează înlăturarea încărcăturii excesi
ve a datoriei externe naționale și des
chiderea de perspective pentru dez
voltarea susținută a economiei mexi
cane.

Șeful statului mexican a eviden
țiat, totodată, eforturile depuse pe 
plan regional pentru soluționarea pro
blemei datoriei externe și pentru 
continuarea proceselor naționale de 
transformări democratice, pronunțln- 
du-se pentru intensificarea în conti
nuare a cooperării economice șl co
merciale dintre țările latlno-amerl- 
cane.

ILE DE PRESA
e scurt

ÎNTÎLNIRE. La Moscova a avut 
loc. marți, o întîlnire între Mihail 
Gorbaciov. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., și Milos Jakes, secretar 
general al C.C. al P. C. din Ceho
slovacia. care a efectuat o vizită de 
lucru în capitala sovietică, la invi
tația C.C. al P.C.U.S. In cadrul 
convorbirilor. relatează agenția

T.A.S.S.. au fost examinate rela
țiile ■dintre cele două partide, per
spectivele de dezvoltare a raportu
rilor sovieto-cehoslovace, cu pre
cădere în sfera economică. Totoda
tă. s-a procedat la un schimb de 
păreri asupra unor problem* ale 
vieții internaționale actuale.

ÎNTREVEDERI LA BERLIN. 
Erich Honecker, secretar general 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane, l-a primit, la Berlin, pe 
Jorge Risquet, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din Cuba. 
S-a procedat la un schimb de ve
deri asupra stadiului relațiilor din
tre cele două partide, țări și po
poare, exprimîndu-se dorința ex
tinderii lor în continuare. Au fost 
abordate și unele probleme inter
naționale, cu un accent deosebit 
asupra necesității reglementării pa 
cale politică, prin negocieri, a si
tuațiilor conflictuale de pe glob — 
relatează agenția A.D.N.

PRIMIRE. Președintei* Consi
liului de Stat al R. P. Polone, 
Wojciech Jaruzelski, l-a primit pe 
Roland Dumas, ministrul afacerilor 
externe al Franței, care se află in
tr-o vizită oficială la Varșovia, in
formează agenția P.A.P.

REZULTATELE ALEGERILOR
DIN R.D.P. LAOS. La Vientiane au 
fost anunțate rezultatele oficiale 
definitive ale alegerilor pentru A- 
dunarea Populară supremă a țării, 
desfășurate la 26 martie. După 
cum transmite agenția K.P.L., la 
urne s-au prezentat 1 753 062 .de a- 
legători, reprezentînd 98,44 la sută 
din corpul electoral. Dintre cei 79 
de deputat! aleși în forul legisla

tiv, 65 sînt membri al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian.

PRIZONIERI DE RĂZBOI ELI
BERAȚI. Iranul a eliberat pînă in 
prezent 1 342 prizonieri de război 
irakieni, bolnavi sau răniți, infor
mează agenția I.R.N.A.

PRIMA CENTRALĂ NUCLEA
RA A MEXICULUI, de la Laguna 
Verde, statul Vera Cruz, a intrat 
în funcțiune cu unul dintre gene
ratoare, începînd să furnizeze •- 
nergie electrică.

LEGISLAȚIE. Președintei* FI11- 
pinelor, Corazon Aquino, a semnat 
legea prin care se prevede crea

rea Consiliului mixt legislativ-e- 
xecutiv pentru datoria externă. A- 
cesta va fi organul care va per
mite guvernului să adopte măsu
rile cele mai adecvate în proble
mele legate de soluționarea dato
riei externe, de 29 miliarde dolari, 
pe care o are în prezent țara.

CONVORBIRI. Președintele Sta
telor Unite, George Bush, l-a pri
mit pe ministrul de externe al 
Marii Britanii, Geoffrey Howe, 
aflat în vizită de lucru la Washing
ton, cu care a abordat probleme 
ce privesc relațiile dintre cele 
două țări, chestiuni ce se vor afla 
pe agenda de lucru a viitoarei 
reuniuni la nivel înalt a N.A.T.O. 

șl aspecte ale situației internațio
nale actuale. Geoffrey Howe s-* 
întilnit, de asemenea, cu secreta
rul de stat al S.U.A.

EXPEDIȚIE SPRE POLUL 
NORD. Centrele de urmărire au 
pierdut contactul prin radio cu ex
pediția internațională care străbat* 
pe jos drumul din nordul Canadei 
pină la Polul Nord. Totuși explo
ratorii sint dotați cu un aparat au
tomat ce emite semnale spre un 
satelit. Prin descifrarea semnale
lor respective s-a stabilit că expe
diția se deplasează spre nord cu 
viteza medie de 10 km pe zi șl ur
mează să atingă în curând para
lela 86.
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