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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

s-a îniîlnit cu secretarul general al Partidului Comunist
din Canada, George Hewison
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Strîns uniți în jurul partidului, 
spre noi și mărețe victorii socialiste

„Doresc să exprim convingerea că toți participanții la plenară, toate 
organizațiile și organele de partid, membrii partidului, toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalitate, întregul nostru popor vor înfăptui 
neabătut obiectivele de dezvoltare economico-socială, vor participa activ 
la dezbaterea documentelor și pregătirea Congresului al XIV-lea al parti
dului, la trasarea perspectivelor dezvoltării României spre comunism!".

NICOLAE CEAUȘESCU
Eveniment de importanță isto

rică in viața partidului, a întregii 
națiuni,- deschizător de ample ori
zonturi, de noi și luminoase perspec
tive muncii și vieții poporului 

( român, prin magistrala cuvînta- 
re rostită de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și prin docu- 

* mentele adoptate — astfel pot fi 
apreciate, intr-o formulare sinteti
că, lucrările recentei Plenare a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

După cum se știe, a fost adoptată 
, în unanimitate hotărirea ca în peri

oada 20-25 noiembrie 1989 să aibă 
1 loc Congresul al XIV-lea al parti

dului și au fost stabilite măsurile 
poiitico-organizotorice privind con
vocarea și pregătirea marelui fo
rum al comuniștilor români. Au fost 
dezbătute și adoptate documente 
de excepțională însemnătate pen
tru prezentul și viitorul patriei : 
Proiectul Progrcmului-Directivă al 

i Congresului al XIV-lea al P.C.R. cu 
privire la dezvoltarea economico- 
sociaiă a României in cincinalul 
1991-1995 și orientările de perspec
tivă pină in anii 2000-2010 și Pro
iectul Tezelor pentru Congresul al 
XlV-fea privind dezvoltarea societă
ții românești, perfecționarea con
ducerii economico-sociale, dezvol
tarea democrației muncitorești-re- 
voluționare, creșterea rolului Parti
dului Comunist Român și activitatea 
ideologică, politico-educativă, ridi
carea nivelului de cunoaștere ști
ințifică, de cultură, a conștiinței re
voluționare, raportul de forțe și 
caracteristicile fundamentale ale 
situației internaționale. Aceste do
cumente urmează să fie supuse unei 
largi dezbateri în toate organizați
ile de partid, de masă și obștești, 
cu întregul nostru popor. Sinteză a 

i amplelor si rodnicelor dez
bateri desfășurate in socie-

I tatea românească, pe baza 

Tezelor din aprilie 1988 și a do
cumentelor marelui forum demo
cratic din noiembrie 1988, Progra- 
mul-Directivă și Tezele pentru Con
gresul al XIV-lea înmănunchează, 
practic, cele mai vii aspirații și 
idealuri ale întregului popor, ex
primă voința sa neabătută de a în
făptui exemplar politica internă și 
externă a partidului, de a asigura 
ascensiunea patriei române pe noi 
culmi de progres și civilizație. 
„Documentele adoptate in deplină 
unanimitate de Plenara Comitetului 
Central, ce urmează a fi dezbătute 
de întregul partid și popor și pre
zentate Congresului al XIV-lea al 
partidului - sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU - fac o ana
liză științifică a drumului parcurs 
de poporul român in dezvoltarea 
sa economico-socială, in formarea 
națiunii și a statului național uni
tar român, in dezvoltarea generală 
a forțelor de producție, a științei, 
culturii, a marilor realizări obținute 
in construcția socialismului, a sta
diului actual de dezvoltare a socie
tății socialiste românești. Pe a- 
ceastâ bază, Programul-Directivâ și 
Tezele stabilesc orientările de 
perspectivă privind dezvoltarea pa
triei noastre in noua etapă, pină in 
anii 2000-2010".

Un profund ecou , a avut în con
știința întregului popor Hotărirea 
adoptată in unanimitate de Plena
ra Comitetului Central cu pri
vire la realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția de 
secretar general al Partidului Co
munist Român. Aceasta reprezintă 
un act cu profunde semnificații po
litice, constituindu-se intr-o puter
nică expresie a sentimentelor de 
fierbinte dragoste, inaltă stimă și 
recunoștință pe care comuniștii, 
toți oamenii muncii din țara noas
tră le nutresc față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, strălucit mili
tant comunist și patriot înflăcărat,

ilustru gînditor revoluționar, genial 
făuritor al năului destin al țării 
și al celei mai luminoase epoci din 
istoria patriei', proeminentă perso
nalitate politică a lumii contempo
rane. Prin hotărirea istorică adop
tată de plenară s-a rostit in 
fapt, cu solemnitate, poporul 
însuși, s-a dat glas înaltei a- 
precieri față de eroica și înde
lungata activitate revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
consacrată de aproape șase de
cenii binelui și fericirii națiunii ro
mâne, cauzei independenței, suve
ranității și demnității patriei, so
cialismului și păcii, înțelegerii și 
colaborării internaționale, față de 
cel care și-a legat pentru totdea
una numele de marile momente 
ale istoriei contemporane a țării. 
Adoptind această hotărîre, Plenara 
C.C. al P.C.R. a subliniat ro
lul determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în desfășurarea 
vastului proces revoluționar pe 
care l-a cunoscut societatea româ
nească în epoca de glorie și mă
reție inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului - congres care 
a deschis noi și ample orizonturi 
procesului de edificare a noii o- 
rînduiri, inaugurînd perioada celor 
maj strălucite împliniri socia
liste - in Imprimarea unul
curs înnoitor, revoluționar, di
namic vieții economico-sociale a 
țării, în realizarea tuturor victo
riilor mărețe ce au fost obținute în 
acest răstimp și care au conferit 
acestuia însemnele celei mai rodni
ce epoci din multimilenara istorie 
a poporului român. Prin această 
hotărîre s-a exprimat, totodată, 
adinca încredere a întregului popor 
că realegerea in fruntea partidului 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
reprezintă garanția sigură a edifi
cării cu succes o societății socialis
te multilateral dezvoltate, a înain
tării neabătute a patriei spre cele 

mai înalte culmi de progres și ci
vilizație ; s-a ilustrat convingerea 
nestrămutată că, avîndu-l în frun
te pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
poporul român va adăuga noi și 
mărețe înfăptuiri la cununa de îm
pliniri de pină acum, asigurind 
continua înălțare a țării pe noi 
trepte de glorie, demnitate și mă
reție.

in cadrul plenarei au fost expri
mate, de asemenea, alese sen
timente de prețuire și respect față 
de tovarășa Elena Ceaușescu, emi
nent om politic și savant de largă 
recunoaștere internațională, pentru 
remarcabila sa contribuție la elabo
rarea și înfăptuirea obiectivelor po
liticii partidului și statului nostru, la 
afirmarea puternică și înflorirea 
continuă a științei, învățămintului și 
culturii românești, la dezvoltarea 
generală a patriei socialiste.

Cu un viu și profund interes, 
participanții la plenară, toți comu
niștii țării, întregul nostru popor ou 
primit magistrala cuvihtare rostită 
de secretarul general al partidului 
în încheierea lucrărilor plenarei, 
nouă mărturie a forței anaiitice, ri
gorii științifice, deschiderii spre nou 
și, înnoire, capacității prospective ce 
caracterizează opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Dintr-o per
spectivă larg cuprinzătoare, cu- 
vintarea secretarului general al 
partidului a evidențiat faptul 
că, pe baza realizărilor mărețe 
obținute într-o perioadă scurtă de 
poporul român, se poate afirma cu 
tărie că numai socialismul a asi
gurat lichidarea înapoierii și sără
ciei, puternica dezvoltare economi- 
co-socialo, adevărata independen
ță a patriei ; din analiza drumului 
străbătut de poporul român în e- 
dificarea noii orinduiri sînt des
prinse concluzii cu valoare mai 
largă, precum cele ale însemnătă-
(Continuare in pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general a! Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a intilnit, vi
neri. cu tovarășul George Hewison, 
secretar general al Partidului Comu
nist din Canada, care efectuează o 
vizită in țara noastră la invitația C.C. 
al P.C.R.

Tovarășul George Hewison și-a 
exprimat satisfacția deosebită de a 
se întilni cu conducătorul, partidului 
și statului nostru, a mulțumit pentru 
posibilitatea de a vizita România, 
subliniind că este impresionat de 
realizările poporului român in dez
voltarea economico-socială, in con
strucția socialismului.

în timpul convorbirii a avut loc 
un schimb de vederi în legătură cu 
probleme actuale ale construcției 
socialismului, ale mișcării comuniste 
și muncitorești, ale evoluției situației 
politice mondiale.

Relevînd că, pe ansamblu, în viața 
internațională nu s-au produs schim
bări radicale, situația rămînînd în 
continuare deosebit de gravă și com
plexă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că. in aceste împrejurări, 
se impune ca statele, partidele, toate 
forțele politice, toate popoarele să 
acționeze pentru renunțarea la ar
mele nucleare, la programele de mo
dernizare a acestora, la experiențele

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe anibisaM Republicii Filipine

Președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, 
pe Ernesto Querubin, ambasadorul 
Republicii Filipine, în vizită de ră
mas bun, în legătură cu încheierea 

nucleare, pentru reducerea substan
țială a armamentelor convenționale 
și a cheltuielilor militare.

S-a apreciat că, in condițiile actua
le, acțiunile unite ale statelor socia
liste. ale clasei muncitoare, ale tutu
ror popoarelor au o importanță de
terminantă pentru realizarea unei 
schimbări radicale în viața politică 
internațională, in asigurarea înfăp
tuirii dreptului fiecărui popor de a-și 
defini și reailiza neîngrădit propriile 
opțiuni social-politice și economice, 
în acest context, a fost subliniat rolul 
important ce revine partidelor comu
niste și muncitorești in instaurarea 
unui curs nou in viața internațională 
spre destindere, dezarmare, pace și 
progres. în afirmarea a noi și profun
de prefaceri în societate.

A fost reliefat faptul că reglemen
tarea datoriei externe a țărilor in 
curs de dezvoltare și a celorlalte 
probleme legate de stimularea dez
voltării independente a acestor sta
te, de instaurarea unei noi ordini 
economice in lume trebuie să fie 
abordate și soluționate cu participa
rea, pe bază de egalitate, a tuturor 
statelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
levat că România vă acționa, in con
tinuare. cu toată fermitatea, pentru 
edificarea unui climat, de pace și 
securitate in Europa, pentru reali

misiunii sale în țara noastră. în 
cursul intrevederii au fost evocate 
bunele relații existente intre cele 
două țări, exprimindu-se dorința ca 
aceste raporturi să se amplifice in 
viitor, in interesul ambelor popoare, 

zarea unor relații noi, de deplină 
egalitate, care să asigure progresul 
economic și social al tuturor po
poarelor de pe continentul nostru, 
să ducă la întărirea unității și co
laborării lor.

în cursul convorbirii a fost reafir
mată hotărirea Partidului Comunist 
Român și Partidului Comunist din 
Canada de a milita pentru întărirea 
unității, solidarității și colaborării 
dintre partidele comuniste și munci
torești, bazate pe principiile deplinei 
egalități în drepturi, încrederii și 
stimei reciproce, respectării dreptu
lui fiecărui partid de a-și elabora 
in mod independent linia politică, 
strategia și tactica revoluționară, in 
conformitate cu realitățile și condi
țiile specifice din țara respectivă.

S-a subliniat, in același timp, do
rința celor două partide de â dez
volta colaborarea dintre ele, de a 
conlucra cu partidele comuniste, so
cialiste, social-democrate, cu . toate 
forțele progresiste, antiimperialiste 
in lupta pentru pace, pentru pro
gresul economic si social al tuturor 
popoarelor, pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă pe planeta noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

al cauzei destinderii, păcii și co
laborării internaționale.

Ambasadorul filipinez a adresat 
tovarășului Nicolae 'Ceaușescu vii 
mulțumiri pentru sprijinul ce i-a 
fost acordat in îndeplinirea misiu
nii sale in România.

l«

Planul economic-îndeplinit ritmic,
integral, la toți indicatorii!

Un rezultat cit se poate de concret 
activității productive, dar care 

poartă în conținutul lui semnifica
ți, cu un caracter mult mai larg, se 
impune atenției acum, la jumătatea 
celui de-al patrulea an din actualul 
cincinal : in primul semestru al 
anului 1989 s-a atins un ritm de 
creștere a producției industriale mai 
mare decit media inregistrată in 
anii 1986, 1987 și 1988, deci in cei
lalți trei ani care au trecut din 
cel de-al optulea cincinal. Ast
fel, după cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, la recenta Plenară 
a C.C/ al P.C.R., producția indus
trială a crescut anual cu peste 5 la 
sută in primii trei ani ai actualului 
•cincinal și cu circa 6 la sută in pri
mul semestru din acest an, existind 
toate condițiile necesare pentru 
realizarea in bune condiții a planu
lui pe întregul an. Ce demonstrează 
aceste rezultate, aceste ritmuri înal
te de creștere obținute in contextul 
in care — incepind din anul 1980 — 
se manifestă o prelungită și acută 
criză economică mondială, care in- 
tr-o măsură sau alta a afectat toate 
statele lumii și îndeosebi țările in 
curs de dezvoltare ?

Progresele înregistrate de țara 
■'ră intr-un timp istoric relativ 

î toate planurile vieții eco- 
oclale — dintre care este 
să amintim fie și numai 

datoriei externe, cele 
ări ale retribuțiilor reale 
lor muncii efectuate din 

pină in prezent, conco- 
porirea tuturor pensiilor, 
rmanentă a cheltuielilor 
ale finanțate de la bu- 
program de construcții 
— confirmă prin nuterea 

’re a faptelor realismul, 
științific al politicii parti- 

luiui noștri, orientată consecvent 
spre ridicana nivelului de trai ma
terial și soi-itual al intregului po
por. In felul acesta, devine practic 
axiomatic adevărul că numai un po
nor stăpin in mod real pe destinele 

tie poate asigura lichidarea înapo
ierii intr-un timp relativ scurt, pro
gresul economico-social rapid, inde
pendența și suveranitatea țării. Iar 
factorul dinamizator, stimulator pen
tru munca intregului popor, care 
stă la baza rezultatelor obținu-

știin- 
noas-patria

că in 
fiecare

spune 
în 

producție se 
nivelul acti- 

clasei 
muncitoare, al intregului

te in fiecare domeniu de ac
tivitate și pe ansamblul econo
miei naționale, a fost sintetizat 
cu deosebită limpezime de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la Plenara 
C.C. al P.C.R. : „Toate realizările 
din acest cincinal — ca de altfel tot 
ceea ce am realizat in anii socialis
mului — demonstrează cu puterea 
faptelor de netăgăduit justețea poli
ticii partidului nostru comunist de 
aplicare creatoare a legilor obiecti
ve, a principiilor socialismului 
țific la realitățile din 
tră“.

» Iată de ce se poate 
fiecare fapt de muncă, 
nou succes obținut în 
regăsește concentrat la 
vității cotidiene atașamentul 
noastre 
popor la politica clarvăzătoare a 
partidului de edificare a unei econo
mii moderne, dinamice, sănătoase, 
angajată ferm pe drumul dezvoltării 
intensive, calitativ superioare. Do
vada acestui angajament, a acestei 
adeziuni la efortul pe care in mod 
obiectiv îl impune progresul econo- 
mico-social al țării, a fost făcută 
din nou zilele trecute de oamenii 
muncii din județele Sibiu, Vrancea, 
Buzău, Giurgiu, Mureș, Olt, Sucea
va. Timiș, Vaslui, Caraș-Severin, 
sectorul 1 al Capitalei, orașul Scor- 
nicești, Centrala-Antrepriză Gene-

Legi adoptate de Marea Adunare Națională

• LEGEA privind asigurarea și controlul 
calității produselor și serviciilor

• LEGEA privind gospodărirea rațională, 
protecția și asigurarea calității apelor

din 
au 

ter-
rală de Construcții Căi Ferate, 
numeroase întreprinderi, care 
raportat îndeplinirea înainte de 
men a planului pe primul semestru 
al anului la producția-marfă indus
trială, producția pentru export și 
export, productivitatea muncii, in
vestiții. Ca urmare a avansului de 
timp cîștigat, oamenii muncii din 
aceste județe, din multe unități eco
nomice au realizat peste prevederi, 
pină la încheierea primului semes
tru al anului, însemnate cantități de 
produse industriale electronice și 
electrotehnice, utilaje tehnologice, 
autovehicule, prefabricate din beton 
armat, cherestea, țesături și confec
ții textile, mobilier, materiale de 
construcții, tricotaje și alte sorti
mente solicitate de economia națio
nală și la export. Aceste rezultate 
demonstrează, pe de o parte, hotă
rirea oamenilor muncii din cele mai 
diferite domenii de activitate de a-și 
face exemplar datoria, de a acționa 
fără preget, cu toate forțele pentru 
înfăptuirea programelor de dezvol
tare a patriei, așa cum se și arată in 
mod expres in telegramele adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
acest prilej, iar pe de altă parte do
vedesc realismul sarcinilor de plan, 
caracterul lor mobilizator, științific 
fundamentat.
(Continuare in pag. a IV-a)

BACĂU : Livrări 
suplimentare la export
Acordind o atenție deosebită rea

lizării și livrării în avans a pro
ducției destinate exportului, colec
tivul Combinatului Chimic din Ba
cău a expediat unor parteneri de 
peste hotare, la cererea acestora, 
in plus față de obligațiile contrac
tuale pentru perioada parcursă din 
acest an, produse in valoare de 
peste 36.5 milioane lei. De men
ționat că toate contractele înche
iate pentru această perioadă au 
fost onorate la termenele stabilite, 
iar multe dintre ele în avans. 
(Gheorghe Baltă).

DOLJ : Noi capacități 
de producție

Oamenii muncii din cadrul Trus- 
tului-Antrepriză Generală de Con
strucții Industriale Craiova rapor
tează noi și semnificative succese 
în activitatea lor. Așa cum ne 
spunea inginerul Emil Țugui, direc
torul trustului, prin creșterea pro
ductivității muncii, aplicarea mă
surilor cuprinse în programul pri
vind organizarea și modernizarea 
activității pe șantiere. aplicarea 
unor tehnologii de inalt randa
ment și îmbunătățirea disciplinei, 
în perioada ce a trecut din acest 
an s-au dat în funcțiune 30 noi 
capacități de producție in locali
tățile de pe raza de activitate a 
trustului. în județul Dolj, cele 
mai importante obiective racorda
te la circuitul productiv sînt la 
„Electroputere", întreprinderea de 
Tractoare și Mașini Agricole și 
„Chimica". (Nicolae Băbălău).
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opțiunea Întregului partid, 
OPȚIUNEA ÎNTREGULUI POPOR

Unanimă si entuziastă aprobare a propunerii ‘ j 
de realegere a tovarășului Nicolae Ceausescu 

in funcția supremă de secretar general ai partidului
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RECOLTAREA GRABNICĂ 
A GRÎULUI

A plouat mult și bine pentru 
agricultură, în toate zonele țării. 
Datorită precipitațiilor abundente 
s-a acumulat o rezervă mare do 
apă in sol, asigurind culturilor de 
toamnă condiții ideale de dezvol
tare pentru o bună bucată de 
timp de aici încolo. Este adevărat, 
ploile, in general vremea foarte 
schimbătoare, îngreunează desfă
șurarea secerișului, dar o fac in- 
tr-un fel cu mare folos, pentru că 
ele înlătură pericolul . șiștăvirii 
boabelor atit de amenințate de 
căldurile excesive. în același timp, 
umezeala ridicată creează condiții 
deosebite pentru însămințarea cul
turilor duble.

Acum, cind in majoritatea zone
lor secerișul orzului s-a încheiat 
sau se află pe terminate, efortu
rile oamenilor muncii din agricul
tură, ale organizațiilor de partid 
de la sate trebuie să se îndrepte 
spre recoltarea in cel mai scurt 
timp a întregii suprafețe cultivate 
cu grîu. Există condiții și trebuie 
luate toate măsurile tehnice și 
organizatorice ca secerișul griului 
să se încheie in cel mult 7—8 zile 
de la declanșarea lui în fiecare 
unitate. Sub nici un motiv nu 

poate fi prelungită această perioa
dă, întrucît se știe că la secerișul' 
griului lanul care nu se stringe la 
tiipp nu mai poate fi recoltat decit 
cu prețul unor mari pierderi. Este 
adevărat, nu este o vreme ideală 
pentru seceriș, dar dintotdeauna 
agricultura s-a practicat în condiți
ile oferite de natură, iar cei care 
au știut să folosească din plin zilele 
și chiar orele bune de lucru in cimp 
au obținut, producții mari. Sintem 
totuși in plină vară și este de aștep
ta tea de la o zi Ia alta vremea sâ 
se îmbunătățească, ceea ce va per
mite reluarea activității pe toate 
fronturile muncii in cimp. Oriunde 
lanurile de griu au ajuns la matu
ritate — și in unitățile din sudul 
țării griul este copt acum pe mari 
suprafețe — este necesar să fie 
concentrate cu operativitate toate 
combinele disponibile. în acest scop 
este absolut necesar ca in fiecare 
unitate specialiștii să identifice zi 
de zi și ceas de ceas lanurile apte 
de recoltare, creindu-se toate con
dițiile pentru funcționarea neîn
treruptă a mijloacelor mecanice pe 
tot parcursul zilei.

Concomitent cu măsurile ce se cer 
întreprinse pentru urgentarea sece

rișului, în toate unitățile agricole 
trebuie să se manifeste o preocupa
re plină de răspundere pentru li
vrarea în același ritm cu recolta
rea a tuturor cantităților de cereale 
prevăzute. Aceasta reprezintă o 
sarcină de mare răspundere pentru 
fiecare unitate agricolă, pentru 
toate cadrele care au obligația de a 
asigura buna desfășurare a actualei 
campanii agricole, sarcină care tre
buie îndeplinită in mod exemplar. 
De asemenea, de efectuarea in ritm 
susținut a secerișului este legată 
nemijlocit și realizarea întocmai a 
programului de insămințare a cul
turilor duble. Nu mai este nevoie 
de nici o demonstrație pentru a 
dovedi condițiile de excepție din 
această vară pentru reușita culturi
lor duble. Ceea ce se cere tuturor 
specialiștilor și cadrelor de condu
cere din unități este de a asigura o 
asemenea desfășurare a fluxului de 
lucrări incit toate suprafețele recol
tate a doua zi să fie însămînțate.

Toate acestea sint sarcini urgen
te, de mare importantă, ce revin 
oamenilor muncii de pe ogoare în 
această perioadă de vîrf a lucrărilor 
agricole.
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LEGEA privind asigurarea și controlul calității produselor și serviciilor
In cadrul politicii Partidului Co

munist Român de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate în țara noastră, un obiectiv de 
importanță majoră il constituie ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor in concordanță cu cele 
mai noi cuceriri ale revoluției teh- 
nico-științifice, valorificarea supe
rioară a materiilor prime, materia
lelor. combustibililor și energiei, a 
tuturor resurselor țării, creșterea 
competitivității produselor româ
nești.

în acest scop se impune perfecțio
narea, intr-o concepție unitară, a 
activității de asigurare și control al 
calității produselor și serviciilor și 
stabilirea măsurilor tehnico-organi- 
zatorice ce trebuie luate de către

producător și beneficiar pe toate fa
zele de realizare a acestora, pentru 
respectarea intocmai a condițiilor 
privind calitatea.

Pentru creșterea contribuției și în
tărirea răspunderii consiliilor oame
nilor muncii din întreprinderi, cen
trale, institute de cercetare științi
fică, inginerie tehnologică și de pro
iectare, ministerelor, celorlalte or
gane centrale și locale, a întregului 
personal muncitor in asigurarea 
lității produselor și serviciilor 
pentru crearea cadrului juridic 
respunzător acestei activități,

Marea Adunare Națională 
■Republicii Socialiste 
adoptă prezenta lege.

Capitolul I
Dispoziții

Art. 1. — Asigurarea calității pro
duselor și serviciilor constituie obli
gația fundamentală a muncitorilor, 
maiștrilor, tehnicienilor, inginerilor, 
cercetătorilor și proiectanților, a tu
turor oamenilor muncii, in calitatea 
lor de proprietari ai mijloacelor de 
producție, de producători și benefi
ciari ai bunurilor materiale, care 
răspund nemijlocit de realizarea 
parametrilor tehnico-calitativi ai 
întregii producții, astfel încit nici 
un produs să nu fie livrat, din în
treprindere, dacă nu întrunește con
dițiile de calitate.

Art. 2. — Conducerile întreprin
derilor. centralelor, ministerelor și 
celorlalte organe centrale sint obli
gate să asigure condițiile tehnico- 
materiale necesare realizării calității 
produselor in conformitate cu pre
vederile Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială și ale 
programelor de perfecționarea orga
nizării și modernizarea proceselor 
de producție.

Conducerile institutelor de cerce
tare științifică, inginerie tehnologi
că și de proiectare au obligația să 
elaboreze soluții constructive și teh
nologice, pornind de la cele mai 
bune realizări pe plan mondial, care 
să conducă la obținerea de produse 
cu un inalt nivel tehnic și calitativ.

Art. 3. — Ridicarea nivelului cali
tativ al produselor se realizează, pe 
baza celor mai noi cuceriri ale re

ca- 
și 

co-

România

generale
voluției tehnico-științifice, în condi
țiile încadrării stricte in normele de 
consum de materii prime, materiale, 
combustibili, energie și reducerii 
continue a acestora, înlocuirii mate
riilor prime și materialelor deficita
re, recuperării celor refolosibile, re
ducerii costurilor de producție, creș
terii permanente a rentabilității fie- . 
cărui produs și a productivității 
muncii.

Oamenii muncii au dreptul și obli
gația să facă propuneri pentru redu
cerea normelor de consum, creșterea 
productivității muncii, modernizarea 
proceselor tehnologice, tipizarea pie
selor, subansamblelor și produselor.

Art. 4. — Parametrii de calitate ai 
produselor se prevăd in standarde, 
caiete de sarcini, aprobate de orga
nele prevăzute de lege, precum și in 
contracte, in conformitate cu condi
țiile de bază ale calității stabilite pe 
produse și grupe de produse.

Documentele tehnice normative, 
prevăzute Ia alineatul precedent, 
privind parametrii de calitate, pre
cum și contractele sint obligatorii 
pentru toate unitățile de cercetare 
științifică, inginerie tehnologică și 
de . proiectare, întreprinderi, centra
le, ministere, celelalte organe cen
trale și locale.

Art. 5. — Se interzic derogările 
de la documentația constructivă și 
tehnologică omologată, precum și 
de la prevederile standardelor și ca
ietelor de sarcini.

Capitolul II
Asigurarea și controlul calității produselor

in acest scop, întreprinderile și 
centralele sint obligate să elaboreze 
programe de măsuri tehnice și or
ganizatorice pentru asigurarea și 
controlul calității produselor, pre
cum și planuri de examinări tehnice 
și de inspecții, pe baza normelor-ca
dru, întocmite de ministere, pe ra
muri și subramuri de producție și 
aprobate de Consiliul de coordonare 
a activității pe ramuri, cu avizul 
Inspectoratului General de Stat 
pentru Controlul Calității Produse- 

' lor.
Art. 7. — Pentru garantarea creă

rii condițiilor de asigurare a unei 
calități și fiabilități corespunzătoa
re, fabricația in unități a produselor 
de importanță deosebită și care sînt 
destinate să funcționeze în condiții 

și siguranță'

Art. 6. — în vederea creării tutu
ror condițiilor pentru executarea de 
produse cu înalt nivel tehnic și ca
litativ, activitatea de asigurare și 
control al calității se organizează pe 
toate fazele de realizare a produse
lor :

— cercetarea, proiectarea și elabo
rarea tehnologiilor ;

— testarea, pregătirea fabricației 
și omologarea produselor și tehno
logiilor ;

— contractarea și aprovizionarea 
tehnico-materială ;

— execuția produselor și controlul 
fabricației ;

— ambalarea, manipularea, depo
zitarea și transportul produselor ;

— recepția la livrare; punerea în' m
funcțiune, utilizarea, '•* întreținerea;'*w 
urmărirea în exploatare și fiabHita* • severe-de' exploatare 
tea produselor. este supusă regimului de autorizare.

Capitolul III
Obligațiile și răspunderile producătorilor privind 

asigurarea și controlul calității produselor
Art. 8. — întreprinderile, centrale

le, ministerele și celelalte organe 
centrale au obligația să asigure ni
velul tehnic și calitativ al produse
lor corespunzător prevederilor din 
Planul național unic de dezvoltare 
economico-socială și din programele 
de perfecționarea organizării și mo
dernizarea proceselor de producție, 
in toate fazele de realizare a pro
duselor, incepind cu cercetarea și 
proiectarea și pină la urmărirea în 
exploatare a acestora.

Art. 9. — Institutele de cercetare 
științifică, inginerie tehnologică și 
de proiectare, precum și comparti
mentele de proiectare din unități 
răspund de calitatea soluțiilor tehni
ce privind proiectarea și pregătirea 
de fabricație a produselor, adoptate 
în documentațiile pe care le-au elabd-

rat, de asigurarea asistenței tehnice 
la unitățile producătoare și benefi
ciare pe parcursul execuției, monta
jului, punerii in funcțiune sau utili
zării produselor.

Cercetătorii, proiectanții, tehno- . 
logii și ceilalți specialiști care partir 
cipă la elaborarea și avizarea docu
mentațiilor tehnice ale produselor 
răspund de realizarea în producție 
și exploatare a parametrilor tehni- 
co-economici, de calitate și fiabili
tate proiectați.

Art. 10. — întreprinderile și cen
tralele au obligația să organizeze și 
să execute întreaga producție pentru 
intern și export, prevăzută în plan, 
la nivelul caracteristicilor șl perfor
manțelor tehnice și calitative din 
documentele tehnice normative și 
contracte și iau măsuri pentru :

I .
a) elaborarea și aplicarea progra

melor de măsuri tehnice și organi
zatorice pentru asigurarea și contro
lul calității, a planurilor de exami
nări tehnice și de inspecții și a pro
gramelor de îmbunătățire continuă 
a nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, în condițiile reducerii con
sumurilor de materii prime, combus
tibili și energie ;

b) asigurarea funcționării și între
ținerii mașinilor, utilajelor și insta
lațiilor la parametrii prevăzuți, do
tarea cu standuri 
rate de măsură și

c) introducerea 
serie a produselor 
zate numai după 
tora și a pregătirii de fabricație ;

d) introducerea în procesul de fa
bricație a materiilor prime, materia
lelor, subansamblelor sau a altor 
produse realizate prin cooperare, 
numai pe bază de recepție, interzi- 
cînd folosirea celor care nu cores
pund prevederilor din documentații
le tehnice ;

e) efectuarea, înainte de livrarea 
produselor, a tuturor probelor de 
verificare a parametrilor tehnico- 
funcționali, prevăzute in documenta
ții și contracte ;

f) organizarea compartimentelor 
proprii de control tehnic al calității 
și asigurarea funcționării acestora, 
pe activități, în toate fazele de rea
lizare a produselor ;

g) sistarea fabricației de produse 
în cazul în care se constată abateri 
de la tehnologiile de execuție ;

h) urmărirea sistematică a modu
lui de comportare in exploatare a 
produselor și stabilirea măsurilor 
pentru ridicarea nivelului calitativ 
al acestora ;

i) organizarea perfecționării pre
gătirii profesionale a personalului 
de execuție și de control al calită
ții, instruirea și verificarea periodi
că a cunoștințelor acestuia ;

j) asigurarea respectării stricte a 
prețurilor de producție și de livrare, 
in strinsă corelare cu calitatea pro
duselor realizate, urmărind prin 
compartimentele financiar-contabile 
optimizarea gestiunii calității, înca
drarea in normele de consum și nor
mativele financiare, in costurile de 
producție planificate.

Art. 11. — Produsele pentru intern 
și export se livrează numai însoțite 
de certificate de calitate, de garan
ție, buletine de analiză sau alte do
cumente de certificare a calității, 
emise de ifnitățile producătoare și 
de bazele de aprovizionare tehnico- 
materială.

Mașinile, utilajele, instalațiile, 
aparatele și alte bunuri de folosință 
îndelungată vor fi livrate din în
treprinderi însoțite și de cartea teh
nică a produsului.

Art. 12. — Muncitorii răspund ne
mijlocit de calitatea produselor și 
au obligația să întrețină și să ex
ploateze mașinile, utilajele și insta
lațiile cu care lucrează la nivelul 
de precizie și randamentul prevăzut, 
să execute operațiile conform docu
mentației tehnice, să verifice, con
tinuu, prin autocontrol, operațiile și 
produsele realizate, să prezinte 
maistrului toate piesele și produsele 
în vederea confirmării corectitudinii 
execuției, să fie exigențî și să sesi
zeze imediat conducătorului locului 
de muncă orice deficiență privind 
calitatea, apărută în procesul de fa
bricație.

Art. 13. — Maiștrii și ceilalți con- - 
ducători ai formațiilor de lucru răs
pund de asigurarea calității produ
selor sau lucrărilor executate in ca
drul formațiilor de lucru șl sînt obli
gați să ia măsuri pentru buna or
ganizare și desfășurare a procesului 
de producție, respectarea riguroasă 
a disciplinei tehnologice de către 
muncitori, să controleze permanent 
calitatea operațiilor, lucrărilor și 
produselor realizate, în scopul pre
venirii oricăror abateri de la docu
mentații, să interzică trecerea de la 
o fază la alta a reperelor necores
punzătoare calitativ.

Art. 14. — Șefii de secții și ate
liere răspund de calitatea produse
lor fabricate și au obligația să asi
gure fiecărei formații de lucru din 
subordine condițiile tehnico-mate- 
riale necesare desfășurării procesu
lui de producție potrivit tehnologiei 
de fabricație, să acorde asistentă 
tehnică de specialitate, să ia măsu
rile necesare pentru prevenirea 
cauzelor care pot genera produse 
necorespunzătoare calitativ.

Art. 15. — Personalul din com
partimentul de control tehnic al ca
lității are obligația să efectueze un

de probe și apa- 
control ;
in fabricația de 
noi sau moderni- 
omologarea aces-

fazele de 
verifice

control riguros, în toate 
realizare a produselor, să 
reglajul și precizia mijloacelor de 
producție și să nu admită execuția 
și livrarea produselor cu deficiențe 
de calitate.

Șeful compartimentului de control 
tehnic al calității răspunde de or
ganizarea și executarea controlului 
tehnic al calității pe intreg fluxul 
de fabricație, promovarea metodelor 
moderne de control, ridicarea cali- 

a controlorilor 
livrării produ- 

calitativ. 
și ceilalți 

economice 
sarcinilor

ficării profesionale 
de calitate, oprirea 
selor care nu corespund

Art. 16. — Directorii 
conducători ai unităților 
răspund de îndeplinirea 
de plan ce revin unității în dome
niul calității, de asigurarea tuturor 
condițiilor materiale, tehnice și or
ganizatorice necesare pentru reali
zarea producției în strictă conformi
tate cu documentația tehnică, de 
executarea exigentă a controlului 
tehnic al calității in procesul de 
fabricație și au obligația de a livra 
numai produse corespunzătoare ca
litativ.

Art. 17. — Comisiile pentru calita
tea producției și eficiență economi
că din întreprinderi au obligația să 
controleze și să analizeze perma
nent calitatea producției, modul in 
care controlul calității produselor se 
efectuează de muncitorii care le exe
cută. de maiștrii și ceilalți condu
cători ai procesului de producție și 
să propună măsuri pentru perfec
ționarea tehnologiilor și activității 
de asigurare și control al calității.

Art. 18. — Consiliile oamenilor 
muncii din întreprinderi și centrale 
sînt 'obligate să ia măsuri pentru 
asigurarea condițiilor tehnico-mate- 
riale de realizare a produselor la 
nivelul calitativ prevăzut in docu
mentațiile tehnice normative și în 
contracte, precum și pentru organi
zarea și efectuarea controlului cali
tății pe toate fazele de producție, 
de către muncitori, maiștri, ceilalți 
conducători ai locurilor de muncă 
și compartimentele tehnice de con
trol al calității.

Art. 19. — Adunările generale ale 
oamenilor • muncii din întreprinderi 
șl centrale sînt obligate să ia măsuri 
pentru ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, asimilarea 
de produse și tehnologii noi, promo
varea tehnicii noi in toate sectoarele 
de activitate și valorificarea în pro
ducție a rezultatelor cercetării știin
țifice.

Art. 20. — Ministerele economice 
și celelalte organe centrale răspund 
de nivelul tehnic și calitativ al pro
duselor, realizate de unitățile sub
ordonate pentru intern și export, în 
conformitate cu prevederile Planului 
național unic de dezvoltare econo
mico-socială, programelor de per
fecționarea organizării și moderni
zarea proceselor de producție și 
programelor speciale pe produse și 
grupe de produse, precum și a do
cumentațiilor, în care scop sînt 
obligate să ia măsuri pentru :

a) elaborarea, într-o concepție 
unitară, a normelor-cadru de asigu
rare și control al calității pe ramuri 
și subramuri de producție ;

b) asigurarea și urmărirea îndepli
nirii planului și programelor privind

ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor de către întreprinderi 
și centrale ;

c) asigurarea dotării unităților cu 
mijloace de producție, standuri de 
probă,* aparatură de măsură și con
trol ;

d) organizarea activității de con
trol tehnic al calității, ia nivelul 
ministerului și unităților subordo
nate ;

e) elaborarea studiilor pentru asi
milarea produselor noi, precum și 
pentru modernizarea și ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al pro
duselor ;

f) organizarea cooperării intre uni
tățile producătoare în condiții care 
să asigure realizarea produselor la 
nivelul calitativ prevăzut în docu
mentații ;

g) elaborarea și realizarea progra
melor de școlarizare a forței de 
muncă și de perfecționare continuă 
a pregătirii profesionale a întregu
lui personal muncitor ;

h) organizarea urmăririi compor
tării in exploatare a produselor și 
luarea măsurilor de îmbunătățire a 
calității acestora ;

i) sistarea fabricației produselor 
în cazul in care acestea nu întru
nesc parametrii tehnico-economici 
prevăzuți în documentațiile aproba
te conform legii.

Art. 21. — Consiliile de conducere 
ale ministerelor și celorlalte organe 
centrale au obligația să analizeze 
sistematic modul în care se asigură 
calitatea produselor și se înfăp
tuiesc sarcinile în acest domeniu 
prevăzute in Planul național unic 
de dezvoltare economico-socială și 
programele de perfecționarea orga
nizării și modernizarea proceselor 
de producție, stabilind măsuri teh
nice și organizatorice pentru ridi
carea continuă a nivelului tehnic și 
calitativ al tuturor produselor.

Art. 22. — Consiliile tehnico-eco- 
nomice din întreprinderi, centrale 
și ministere sînt obligate să asigure 
adoptarea soluțiilor tehnice care să • 
conducă la înnoirea și modernizarea 
produselor și să avizeze numai acele 
documentații de execuție care asi
gură realizarea produselor cu carac
teristici funcționale, tehnico-eco- 
nomice și calitative superioare.

Art. 23. — Consiliile de coordona
re a activității pe ramuri răspund 
de înfăptuirea prevederilor din Pla
nul național unic de dezvoltare eco
nomico-socială, programelor de per
fecționarea organizării și moderni
zarea proceselor de producție și 
programelor speciale privind ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor ; stabilesc măsuri ca mi
nisterele, centralele și întreprinde
rile să asigure nivelul calitativ pre
văzut in documentații pentru pro
dusele ce se realizează prin coope
rare.

Art. 24. — Organizațiile de masă 
și obștești sînt obligate să ia măsuri 
pentru modernizarea și stimularea 
inițiativei creatoare a întregului 
personal muncitor, pentru folosirea 
cu eficiență a materiilor prime și 
materialelor, exploatarea corectă și 
eu un înalt randament a mașinilor 
și utilajelor, realizarea produselor 
în condițiile de calitate prevăzute în 
documentații.

rea proceselor de producție șl asi
gură toate condițiile pentru buna 
desfășurare a fabricației produselor 
și urmărirea sistematică a execuției 
acestora la nivel tehnic și calitativ 
corespunzător sarcinilor de plan, 
stabilite pe ministere, centrale, în
treprinderi și in profil teritorial.

Art. 30. — Comitetul Național pen
tru Știință și Tehnologie răspunde 
de realizarea obiectivelor de cerce
tare științifică și introducerea teh
nicii noi care asigură ridicarea per
manentă a nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, promovarea și 
generalizarea tehnologiilor avansate.

Art. 31. — Ministerul Aprovizio
nării Tehnico-Materiale și Controlu
lui Gospodăririi Fondurilor Fixe și 
organele sale teritoriale răspund de 
asigurarea aprovizionării tehnico- 
materiale în conformitate cu preve
derile planului și a normelor de 
consum, de exploatarea, intreținerea 
și repararea corespunzătoare a fon
durilor fixe, care condiționează asi
gurarea calității produselor, precum 
și de dotarea cu standuri de probă.

Art. 32. — Ministerul Finanțelor, 
băncile, Comitetul de Stat pentru 
Prețuri și organele lor teritoriale 
răspund de perfecționarea sistemu
lui de gestiune a calității, asigură 
ca realizarea și finanțarea tuturor 
produselor prevăzute in Planul na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială și in programele de ridicare 
a nivelului tehnic și calitativ al 
acestora să se facă cu încadrarea în 
consumurile materiale și -financiare 
normate și în costurile de producție 
planificate ; urmăresc respectarea 
strictă a prețurilor de producție și 
livrare, înlăturarea completă a pro-

duselor nerentabile și a cheltuielilor 
suplimentare ocazionate de remedie
rea produselor necorespunzătoare 
calitativ și nu creditează produsele 
cu abateri calitative față de preve
derile din contracte.

Art. 33. — Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale și întreprinderile de 
comerț exterior răspund de îndepli
nirea clauzelor contractuale privind 
calitatea, controlînd la întreprinderi 
modul cum se realizează mărfurile 
contractate ia export, de preluarea 
produselor destinate exportului sau 
celor din import pe bază de recepție 
proprie, precum și de întărirea con
trolului in punctele de frontieră.

Art. 34. — Consiliile populare ju
dețene, municipale; orășenești și co
munale răspund de înfăptuirea pre
vederilor Pianului național unic de 
dezvoltare economico-socială și a 
programelor de perfecționarea orga
nizării și modernizarea proceselor 
de producție in profil teritorial, de 
asigurarea tuturor condițiilor pentru 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor de către toate unită
țile care iși desfășoară activitatea pe 
teritoriul lor administrativ.

Art. 35. — Consiliul de Miniștri 
răspunde de înfăptuirea, în întreaga 
economie, a politicii partidului ț" 
statului privind ridicarea calității ș! 
nivelului tehnic al producției, în 
care scop ia măsuri ca ministerele, 
celelalte organe centrale și locale, 
centralele și întreprinderile să reali
zeze prevederile din Planul național 
unic de dezvoltare economico-so
cială și din programele de perfec
ționarea organizării și modernizarea 
proceselor de producție privind asi
gurarea calității.

Capitolul VI
Atribuțiile și răspunderile Inspectoratului General 
de Stat pentru Controlul Calității Produselor

% Art. 36. — Inspectoratul 
de Stat pentru Controlul 
Produselor coordonează și 
de efectuarea unui control riguros 
al calității produselor in toate fazele 
de realizare a produselor, în care 
scop exercită următoarele atribuții 
principale :

a) asigură, împreună cu ministerele 
și celelalte organe centrale și locale, 
organizarea și executarea controlului 
calității produselor, elaborarea pro
gramelor pentru îmbunătățirea cali
tății, stabilirea indicatorilor de cali
tate ce se includ în planurile cinci
nale și anuale ;

bl controlează activitatea de asi
gurare și control al calității produ
selor în întreprinderi, centrale șț 
ministere, urmărind respectarea pe 
fazele de producție a condițiilor 
tehnice de calitate din standarde, 
caiete de sarcini și contracte, inter- 
zicind livrarea produselor care nu 
corespund calitativ : autoriză labora
toarele și personalul de control teh
nic al calității și inițiază acțiuni 
pentru perfecționarea pregătirii pro
fesionale a acestuia :

c) participă la activitățile de omo-

General
Calității 

răspunde
produselor și avizează sau 
propunerile de omologare, 
măsurile ce se impun in 

care nu se asigură cali-

logare a 
respinge 
stabilind 
cazul in 
tatea ;

d) indrumă și controlează elabo
rarea tehnologiilor de control al 
calității produselor, promovează 
utilizarea metodelor moderne de 
control ;

e) controlează, în condițiile pre
văzute de lege, activitatea de asi
gurare a calității mărfurilor din 
import ;

f) controlează aplicarea și respec
tarea reglementărilor legale in do
meniul metrologiei privind dotarea 
proceselor de producție cu mijloac 
de măsurare, exploatarea și intreti 
nerea acestora astfel incit 
gure nivelurile de precizie 
în documentațiile tehnice.

Art. 37. — Inspectoratul 
de Stat pentru Controlul 
Produselor dispune, cu încunoștin- 
țarea prealabilă a organelor centrals 
sau locale de resort, oprirea fabrica
ției, in cazurile în care se constată 
deficiențe în procesul de producție 
și în controlul tehnic al calității.

să se a. 
prevăzu e

General
Calități:

Capitolul IV
Obligațiile și răspunderile beneficiarilor privind 

asigurarea și controlul calității produselor
Art. 25. — Unitățile beneficiare 

sînt obligate să controleze, in con
dițiile prevăzute de lege și con
tracte. pe parcursul executării pro
duselor sau lucrărilor, modul in care 
unitățile furnizoare îndeplinesc clau
zele convenite cu privire la cali
tate, să semnaleze eventualele defi
ciențe și să participe Ja stabilirea 
măsurilor necesare 
dierea lor.

Art. 26. — Unitățile 
efectuează recepția
furnizor potrivit prevederilor legale 
și contractelor și preiau numai acele

pentru reme-

beneficiare 
produselor la

produse care corespund clauzelor 
privind calitatea.

Art. 27. — Unitățile beneficiare 
sint obligate să urmărească sistema
tic modul de comportare în exploa
tare a produselor achiziționate, să 
analizeze rezultatele obținute și să 
stabilească impreună cu furnizorii 
măsuri tehnice pentru îmbunătățirea 
calității.

Art. 28. — Preluarea 
destinate exportului se 
de recepție, efectuată 
derile de comerț 
prezentanți proprii sau pe bază con
tractuală prin unități specializate.

mărfurilor 
face pe bază 
de intreprin- 

exterior prin re-

Atribuțiile
in asigurarea

Art. 29. — Comitetul
Planificării, împreună 
teritoriale de planificare fundamen
tează și elaborează planul de ridioa-

Capitolul V 
organelor centrale și locale 
și controlul calității produselor 
de Stat al re a nivelului tehnic și calitativ al 
cu organele, produselor în conformitate cu pre

vederile din programele de perfec
ționarea organizării 51 moderniza-

Capitolul VII
Atribuțiile Consiliului Central de Control

Muncitoresc al Activității Economice și Sociale
Art. 38. — Consiliul Central de 

Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale controlează 
aplicarea de către ministere, celelalte 
organe centrale și locale, centrale și 
unități economice, a măsurilor sta
bilite de conducerea de partid și de 
stat privind modernizarea structurii 
producției și ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor.

Art, 39. — Consiliul Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale și Inspectora
tul General de Stat pentru Controlul 
Calității Produselor răspund de or
ganizarea și efectuarea unui control 
riguros al mărfurilor de export, atît 
în procesul de fabricație, cit și la 
expedierea acestora, conform preve
derilor contractuale.

Art. 40. — Condițiile de bază ale 
calității produselor și serviciilor, 
condițiile de autorizare a fabricației 
produselor de importanță deosebită, 
răspunderea unităților producătoare 
pentru viciile privind calitatea, con
dițiile de stabilire a răspunderii ma
teriale. precum și faptele care con
stituie contravenții și modul de

sancționare a acestora, alte norme 
privind activitatea de asigurare șî 
control al calității se stabilesc prin 
regulament aprobat prin decret al 
Consiliului de Stat.

Art. 41. — Dispozițiile prezentei 
legi se aplică în mod corespunzătc 
prestațiilor de servicii, precum și 
organizațiilor cooperatiste și celor
lalte organizații obștești.

Art. 42.' — încălcarea dispozițiilo» 
prezentei legi atrage, după caz, răs
punderea disciplinară, materială, ci
vilă, contravențională sau penală a 
celor vlnovați.

Art. 43. — Aplicarea sancțiuniloz 
contravenționale pentru încălcarea 
normelor privind asigurarea și con
trolul calității produselor și servi
ciilor nu exclude aplicarea sancțiu 
nilor disciplinare potrivit Codului 
muncii și altor dispoziții legale.

Art. 44. — Prezenta lege intră în 
vigoare după 90 de zile de la publi
carea ei in Buletinul Oficial al 
Republicii Socialiste România.

Pe aceeași dată se abrogă Legea 
calității produselor și serviciilor 
nr. 7/1977, publicată in Buletinul 
Oficial nr. 63 din 9 iulie 1977.

LEGEA privind gospodărirea rațională, protecția și asigurarea calității apelor
Păstrarea curată a apelor tării, 

gospodărirea judicioasă, folosirea ra
țională și asigurarea calității apei, 
condiție esențială a vieții, bun vital 
al întregului popor, constituie obli
gația tuturor unităților socialiste, de 
stat și obștești, organelor centrale și 
locale, tuturor cetățenilor.

In scopul utilizării judicioase a tu
turor resurselor de apă, eliminării 
pierderilor și a risipei, a poluării

apei, exploatării și valorificării aces
teia cu respectarea strictă a norme
lor stabilite, intăririi disciplinei și 
răspunderilor ce revin unităților so
cialiste și cetățenilor in domeniul 
folosirii și gospodăririi apelor, asi
gurării protecției și calității aces
tora.

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă 
prezenta lege.

Capitolul II

Dispoziții
Art. 1. — Calitatea și puritatea 

apei — condiție esențială a vieții 
— folosirea rațională și protecția re
surselor de apă reprezintă o cerință 
de interes național.

Păstrarea curată a apei, gospodă
rirea și protecția acesteia, conserva
rea și protejarea resurselor de apă 
constituie obligația tuturor unități
lor socialiste, organelor de stat și 
cetățenilor in scopul satisfacerii ne
cesităților economiei naționale și 
populației, inlăturării oricăror forme 
de risipă și consum nerațional, evi
tării epuizării si poluării apei.

Art. 2. — Folosirea apei este per
misă numai cu respectarea normelor 
de consum și în condițiile asigurării 
calității și protecției acesteia împo
triva factorilor poluanți de orice fel, 
în vederea păstrării echilibrului eco
logic, menținerii si ameliorării fac
torilor naturali, apărării sănătății ca 
și a celorlalte condiții de viață și 
muncă ale cetățenilor.

Art. 3. — Exploatarea și valorifi
carea eficientă a apei in cadru! pro
ceselor tehnologice și a celorlalte 
activități economice trebuie să con
ducă la creșterea continuă a gradu
lui de utilizare și refolosire a resur
selor de apă, micșorarea costurilor 
de tratare și epurare, in condițiile 
păstrării calității apei, reducerea 
consumului de apă pe unitatea de 
produs, evitarea oricărei forme de 
risipă sau consum nerațional.

Art. 4. — Unitățile socialiste, de 
stat și cooperatiste, precum și ce- 
‘ățenii sint obligați să aplice măsu
rile stabilite pentru folosirea rațio
nală, protecția și asigurarea calității 
apei, luînd măsuri in scopul utili
zării judicioase a acesteia la fiecare 
loc de muncă, respectiv gospodărie.

Capitolul I
generale
respectarea strictă a disciplinei teh
nologice in activitățile de producție 
care impun folosirea apei, prevenirea 
risipei sau poluării de orice fel.

încălcarea acestor obligații atrage, 
potrivit legii, răspunderea persoane
lor vinovate.

Ministerele, celelalte organe cen
trale, comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al mu
nicipiului București răspund pentru 
organizarea activității de gospodă
rire și protecție a apelor in unită
țile subordonate, controlul acestei 
activități și tragerea la răspundere 
a persoanelor vinovate.

Art. 5. — Consiliul Național al 
Apelor răspunde de aplicarea uni
tară, pe intreg teritoriul țării, a mă
surilor privind folosirea și protecția 
apelor, exploatarea lucrărilor de gos
podărire a apelor și a celor ce au 
legătură cu apele, precum și a in
stalațiilor de alimentare cu apă po
tabilă. organizarea, urmărirea și 
controlul acestor activități in uni
tățile administrativ-teritoriale și la 
toate unitățile socialiste.

în județe și pe bazine hidrografice 
obligația aducerii la îndeplinire a 
măsurilor privind folosirea și pro
tecția apelor revine oficiilor de gos
podărire a apelor și direcțiilor apelor.

Art. 6. — în funcție de necesită
țile de dezvoltare economico-socială 
a tării, in concordanță cu prevede
rile planului național unic și ale 
Programului național de amenajare 
în perspectivă a bazinelor hidrogra
fice. se vor realiza lacuri de acu
mulare cu folosință complexă, prize 
și alte surse de apă, care să asigure 
satisfacerea cerințelor de apă in 
toate unitățile adminfstratlv-terito- 
riale.

Obligații și
Art. 7. — Centralele. întreprinde

rile. celelalte unități socialiste au 
obligația de a asigura folosirea efi
cientă și rațională a apei, protec
ția acesteia împotriva poluării, in 
care scop răspund de :

ă) încadrarea strictă în normele 
de consum pe unitate de produs și 
reducerea continuă a acestor norme:

b) urmărirea sistematică in toate 
fazele de producție a consumului de 
apă. reducerea pierderilor, mărirea 
gradului de recirculare a apei. înlo
cuirea tehnologiilor de producție 
mari consumatoare de apă ;

c) epurarea, la nivelul parametri
lor de calitate stabiliți, a apelor 
uzate, refolosirea apelor convențio
nal curate, rezultate din epurare, 
din procesele tehnologice de răcire, 
spălare și altele ;

d) transportul, manipularea Sau 
depozitarea produselor ori reziduuri
lor in condiții care să nu ducă la 
poluarea apelor :

el prevenirea poluărilor acciden
tale, protecția calității apelor sub
terane și a izvoarelor prin evitarea 
pătrunderii substanțelor poluante ;

f) înlăturarea risipei la toate locu
rile de muncă, repararea tuturor in
stalațiilor interioare pină la robinet 
și întocmirea unor programe stric
te de folosire a apei.

Art. 8. — Folosirea apei de către 
unitățile socialiste se face in condi
țiile și cu autorizația prevăzută de 
lege.

Autorizația se eliberează pe baza 
constatării tehnice a stării corespun
zătoare a instalațiilor in care ur
mează a fi folosită apa și a celor 
de evacuare a apelor uzate.

Autorizația se eliberează pe timp 
limitat, iar prelungirea sa se poate 
face de către organul emitent nu
mai după o nouă constatare potri
vit alin. 2.

Art. 9. — Neindeplinirea condi
țiilor prevăzute in autorizație atra
ge suspendarea sau anularea aces
teia.

Măsurile stabilite de organul de 
control pentru asigurarea condițiilor 
prevăzute in autorizație sint obli
gatorii.

răspunderi
Neindeplinirea acestor măsuri a- 

trage răspunderea persoanelor vino
vate. precum și, în funcție de gravi
tatea abaterilor, instituirea de către 
organul de gospodărire a apelor 
competent a unui regim de supra
veghere specială. Pe toată durata 
regimului de supraveghere specială 
utilizarea și epurarea apei se fac 
sub controlul direct al personalului 
anume desemnat de organul de gos
podărire a apelor. Toate cheltuielile 
suplimentare ale organului de gos
podărire a apelor, legate de aplica
rea regimului de supraveghere, se 
suportă de către unitatea in cauză.

Art. 10 — Centralele. întreprinde
rile, unitățile cooperatiste și cele
lalte unități socialiste răspund de 
buna funcționare a stațiilor și insta
lațiilor de epurare a apelor uzate, 
astfel încit în aval apa să poată fi 
preluată de toți consumatorii, fără ** 
cheltuieli suplimentare de tratare.

Execuția și punerea în funcțiune 
a stațiilor și instalațiilor de epurare 
se fac in mod obligatoriu o dată cu 
capacitățile de producție sau a an
samblurilor de locuințe, iar extin
derea sau, după caz, modernizarea 
acestora, concomitent cu modificarea 
proceselor tehnologice. urmărin- 
du-se, totodată. înlocuirea tehnolo
giilor umede de evacuare cu cele de 
evacuare uscată.

Art, 11. — Unitățile socialiste răs
pund pentru pagubele provocate al
tor unități sau persoanelor fizice 
datorită poluării apelor, suportînd și 
toate cheltuielile impuse de tratarea 
apelor pe care le-au poluat.

în condițiile legii. Consiliul Națio
nal al Apelor poate dispune oprirea 
funcționării unității sau instalației 
care provoacă poluarea.

Persoanele încadrate în muncă vi
novate de încălcarea prevederilor re
feritoare la asigurarea calității apei 
răspund civil sau material, după 
caz, atît pentru pagubele prevăzute 
la alin. 1, cit și pentru cele rezul- 
tind din pierderile de substanțe utile 
datorită neepurării corespunzătoare 
a apelor evacuate și se sancționează 
potrivit legii.

Art. 12. — Se interzic evacuarea, 
aruncarea sau injectarea in apele 
de suprafață, subterane sau marine, 
de ape reziduale, deșeuri sau pro
duse de orice fel, care pot schimba 
caracteristicile apei, evacuarea ape
lor uzate sau epurate in apele stă
tătoare, depozitarea, pe malurile 
sau in albiile cursurilor de apă sau 
ale lacurilor, de gunoaie ori deșeuri 
industriale de orice fel, folosirea de 
îngrășăminte chimice sau pesticide 
la distanțe mai mici de 300 m față 
de malurile cursurilor de apă și 
lacurilor.

De asemenea, se interzic exploa
tarea nisipului, pietrișului, pietrei 
de rîu și altor materiale din albii 
sau malurile cursurilor de apă fără 
autorizație sau contrar prevederilor 
acesteia, pășunatul animalelor si 
efectuarea de arături, săpături, gropi 
sau șanțuri pe diguri, baraje, alte 
construcții hidrotehnice, maluri, al
bii și in zonele de protecție ale aces
tora. precum și circulația auto si 
hipo pe diguri, baraje sau alte lu
crări hidrotehnice dacă nu au fost 
amenajate în acest scop.

Topirea inului, cînepii. teiului sau 
a altor plante textile în cursurile 
de apă, canale, lacuri, bălți sau ia
zuri se poate face numai cu acordul 
organului de gospodărire a apei și 
cu respectarea strictă a condițiilor 
stabilite de acesta.

Art. 13. — Pentru protejarea și fo
losirea izvoarelor, organele de gos
podărire a apelor, organele locale 
ale administrației de stat, toate uni
tățile socialiste și cetățenii au obli
gația să execute lucrările de amena
jare, curățire. întreținere și decolma- 
tare, precum si a celor necesare in 
vederea protecției împotriva po
luării.

Art 14. — Pentru protecția resur
selor de apă, păstrarea. îmbunătă
țirea și asigurarea calității acesteia, 
toți cetățenii sint, în principal, obli
gați :

a) să • folosească in mod judicios 
apa în gospodărie, să asigure efec
tuarea de reparații și întreținere a 
instalațiilor de alimentare cu apă ;

b) să nu arunce în albiile cursuri
lor de apă, în cuvetele lacurilor și 
pe malurile acestora gunoaie me
najere. substanțe sau deșeuri de 
orice fal ;

c) să nu spele vehicule, autove
hicule sau obiecte conținînd sub
stanțe toxice în cursurile de apă șl 
lacuri ori pe malurile acestora ;

d) să nu arunce in instalațiile sa
nitare sau in rețelele de canalizare 
resturile de substanțe petroliere sau 
alte substanțe toxice ;

e) să participe, in condițiile legii, 
la toate acțiunile de igienizare a 
cursurilor de apă, lacurilor și de 
protecție a calității acestora ;

f) să ia o atitudine fermă împo
triva celor ce risipesc apa atit in lo
cuințe, cît și la locul de muncă.

Art 15. — Unitățile care au în 
administrare sau exploatează lucrări 
hidrotehnice sint obligate să uti
lizeze prizele, barajele și lacurile 
de acumulare conform graficelor 
dispecer, pe baza programelor lu
nare de exploatare, să asigure de
bitele necesare folosințelor indus
triei, agriculturii și populației, core
lat cu producerea energiei, și să 
respecte, in perioadele de secetă sau 
inundații, măsurile operative dispuse 
de organele de gospodărire a apelor.

Programul de exploatare a lacu
rilor de acumulare se aprobă lunar 
prin decret al Consiliului de Stat.

Art. 16. — Lacuri de acumulare și 
alte surse de apă vor fi proiectate 
și amenajate în vederea îndeplinirii 
unor funcții multiple, cum sînt ali
mentări cu apă. irigații, producerea 
de energie electrică, navigație și 
dezvoltarea faunei piscicole, în 
strinsă concordanță cu cerințele de 
apă. fundamentate, ale industriei, 
agriculturii și populației.

Art. 17. — Executarea de lucrări 
ori plantații pe cursurile apelor sau 
avînd legătură cu apele, modificarea 
sau extinderea unor astfel de lucrări 
și plantații ori amplasarea oricăror 
construcții in albiile majore ale 
cursurilor de apă se pot face in 
condițiile legii numai cu acordul or
ganului de gospodărire a apelor și 
cu respectarea întocmai a condițiilor 
stabilite prin acest acord.

Art. 18. — Unitățile care exploa
tează sau au în administrare con
strucții hidrotehnice sau plantații de 
protecție a apelor sînt obligate să 
asigure întreținerea și. după caz, 
repararea acestora.

Deteriorarea, sub orice formă, a 
acestor construcții sau plantații 
atrage răspunderea unității și per
soanelor vinovate.

Art. 19. — Navele fluviale sau 
maritime, sub orice pavilion, sint 
obligate să ia măsurile necesare pen
tru păstrarea purității apelor teri
toriale, evitarea poluării prin scur
geri accidentale sau intenționate a 
hidrocarburilor, altor substanțe chi
mice ori toxice, precum și prin arun
carea oricăror deșeuri de natură să 
modifice calitatea apei. în scopul 
prevenirii, depistării și înlăturării 
poluărilor produse de nave, precum 
și pentru constatarea și sancționarea 
eventualelor abateri sau neglijențe, 
controlul navelor fluviale sau mari
time se face de Inspectoratul Navi
gației Civile și căpităniile portuare, 
cu participarea obligatorie a delega
tului organului teritorial de gospo
dărire a apelor.

Ministerul Transporturilor și Tele- ’ 
comunicațiilor are obligația de a rea
liza, în porturile maritime și fluviale, 
dane specializate pentru preluarea 
de la nave a apelor uzate încărcate 
cu hidrocarburi, iar impreună cu 
Ministerul Industriei Chimice și Pe
trochimice de a stabili modul 
recuperare a substanțelor utile 
aefestea.

Art. 20. — încălcarea r 
privind gospodărirea și fol* 
țională a apei, protecția 
rea calității acesteia, eres 
surse de apă atrage r 
disciplinară, materială. 1 
travențională sau penală 
a persoanei vinovate.

Art. 21. — Normele sp 
vind gospodărirea, protec 
tatea apelor, precum și . 
acestor activități se stal 
regulament aprobat prin ut-—* 
Consiliului de Stat.

Consiliul de Miniștri va supun» 
spre aprobare acest regulament în 
termen de 30 de zile de la publicarea 
prezentei legi.

Art. 22. — Prezenta lega îhtră în 
vigoare la 30 de zile de la publica
rea în Buletinul Oficial al Republicii 
Socialiste România.

Pe data intrării in vigoare a pre
vederilor prezentei legi, orice dis
poziții contrare acestora se abrogă.
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OPȚIUNEA ÎNTREGULUI PARTID, 
OPȚIUNEA ÎNTREGULUI POPOR
Unanimă și entuziastă aprobare a propunerii de realegere a tovarășului 
Nieolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului

Cu vie satisfacție și vibrantă min- 
drie patriotică, se arată in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BRA
ȘOV AL P.C.R., comuniștii, toți lo
cuitorii județului Brașov iși expri
mă totala adeziune și aprobă pe 
deplin hotărîrea Plenarei Comitetu
lui Central al partidului de a 
propune Congresului al XIV-lea 
reinvestirea dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, erou intre eroii 
neamului, eminent conducător al 
destinelor națiunii noastre, genial 
ctitor al României socialiste, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, în suprema funcție 
de secretar general al Partidului 
Comunist Român,

Aprobind din toată inima proiec
tul Tezelor și proiectul Programului- 
Directivă' privind dezvoltarea econo- 
mico-socială a României in cincina
lul 1991—1995 si in perspectivă pină 
in anii 2000—2010, supuse dezbaterii 
Plenarei Comitetului Central al 
partidului, dăm glas sentimentelor 
noastre de dragoste fierbinte și 
nețărmurită recunoștință față de 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru contribuția decisivă, de ex
cepțională valoare teoretică și prac
tică, la elaborarea acestor magistra
le documente care deschid grandioa
se perspective înaintării neabătute 
a patriei noastre pe calea socia
lismului și comunismului.

Cu aceleași sentimente de aleasă 
stimă și vie recunoștință aducem un 
respectuos omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu, ilustru om politic și 
savant de largă recunoaștere in
ternațională, pentru aportul remar
cabil la elaborarea acestor minuna
te documente. în cadrul cărora ști
inței, invățămintului și culturii le 
revine un rol fundamental.

Vă încredințăm, mult stimate 
și iubite t o v a r ă ș e 
Nicolae Ceaușescu, că organizația 
județeană de partid, toți oamenii 
muncii din județul Brașov vor 
acționa cu abnegație și răspundere 
patriotică pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce ne vor reveni 
din istoricele hotăriri ale Congresu
lui al XIV-lea al gloriosului nostru 
partid.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din Comitetul de Stat al Planificam, 
se spune în telegrama trimisă de 
BIROUL EXECUTIV AL CONSI
LIULUI DE CONDUCERE AL C.S.P. 
ȘI COMITETUL DE PARTID, au 
urmărit cu viu interes și mîndrie 
patriotică lucrările Plenarei .Comj-^ 
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, care, prin problematica 
multilaterală și complexă supusă 
dezbaterilor, reflectă încă o dată pre
ocuparea neabătută a conducerii 
partidului, a dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, pentru afirmarea tot mai 
puternică a factorilor calitativi ai 
dezvoltării societății românești.

O dată cu încrederea și optimismul 
ce au însuflețit puternic dezbaterile 
din cadrul plenarei, menite să pre
figureze noi și luminoase dimensiuni 
României socialiste, oamenii muncii 
din Comitetul de Stat al Planificării 
trăiesc sentimente de nețărmurită 
bucurie, de vibrantă și legitimă min- 
drm patriotică prilejuite de Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. privind pro
punerea de realegere a dumneavoas
tră în funcția supremă a partidului 
nostru, cel mai iubit fiu al poporu
lui. conducător revoluționar de ex
cepție, eminent ginditor și promo
tor al aplicării creatoare la condi
țiile concrete ale României a legită
ților socialismului științific, strălu
cită personalitate a lumii contem
porane.

Folosim acest prilej de a aduce un 
fierbinte omagiu tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, prim viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Consiliului 
Național al Științei și învățămînțu- 
lui, savant de inalt prestigiu inter
național, prin a cărei strălucită și 
laborioasă activitate știința româ
nească își aduce o contribuție me
reu sporită la înflorirea continuă a 
patriei noastre.

Exprimîndu-ne totala adeziune la 
politica partidului și statului nostru, 
vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
acționa cu toată fermitatea și răs
punderea, astfel incit să intîmpinăm 
cu rezultate cit mai bune cea de-a 
45-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă de la 23 Au
gust 1944 și Congresul al XIV-lea 
al Partidului Comunist Român.

Cu inimile vibrînd de nețărmurită 
bucurie și înaltă mîndrie patriotică, 
se arată in telegrama CONSILIU
LUI NAȚIONAL AL ORGANIZA
ȚIEI PIONIERILOR, vă rugăm sâ 
ne permiteți să exprimăm, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în numele pio
nierilor, școlarilor și șoimilor pa
triei, al tuturor copiilor țării și al 
cadrelor care le îndrumă activitatea, 
adeziunea noastră fierbinte și depli
nă la Hotărîrea Plenarei Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român ca dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al națiunii noastre, să fiți 
reales, la cel de-al XIV-lea Congres, 
în suprema funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân.

Exprlmînd voința înflăcărată a co
muniștilor, a întregului nostru popor, 
propunerea plenarei privind reale
gerea dumneavoastră in această 
inaltă funcție reprezintă un act de 
profundă semnificație politică și pa
triotică, o opțiune istorică de inaltă 
responsabilitate comunistă, garanția 
sigură a înfăptuirii neabătute a Pro
gramului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism, a dezvoltării libere, inde
pendente și demne a scumpei noas
tre patrii. Republica Socialistă 
România.

Gîndurile noastre se îndreaptă, 
totodată, cu aleasă prețuire și dra
goste către tovarășa academician
doctor inginer Elena Ceaușescu. care 
cu atenție și grijă părintească ve
ghează permanent la creșterea și 

educarea noastră ca viitori cetățeni 
devotați partidului și patriei, expri
mîndu-ne. totodată, respectul și ad
mirația față de activitatea sa de 
eminent om politic și savant de lar
gă reputație internațională, pentru 
excepționala contribuție pe care o 
aduce la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, la dezvol
tarea invățămintului, științei și cul
turii românești.

învățînd și muncind cu pasiune și 
răspundere, ne angajăm solemn, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să nu precupe
țim nici un efort pentru a fi la 
înălțimea glorioasei epoci pe care o 
trăiește România socialistă, să în- 
timpinăm cu noi și importante reali
zări cea de-a 45-a aniversare a vic
toriei revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim
perialistă de la 23 August 1944 și 
Congresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român, să vă urmăm cu 
fermitate și hotărire spre gloria 
scumpei noastre patrii. Republica 
Socialistă România, spre viitorul ei 
de aur — comunismul.

Asemenea întregului nostru partid 
și popor, toți oamenii muncii din ju
dețul Gorj — se arată in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN GORJ 
AL P.C.R. — au luat cunoștință cu 
deosebită bucurie de Hotărirea adop
tată de Plenara Comitetului Central 
al partidului cu privire la realege
rea dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de către Congresul al XIV-lea în 
suprema funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român.

Exprimăm cu nemărginit entu
ziasm satisfacția profundă și adeziu
nea înflăcărată față de această hotă
rire care reflectă pe deplin conștiința 
întregului partid, voința de neclintit 
și dorința fierbinte ale întregului po
por de a vă urma neabătut, recu
noașterea calităților remarcabile ale 
personalității dumneavoastră, a clar- 
viziunii și abnegației revoluționare 
cu care conduceți destinele poporu
lui și ale partidului, a contribuției 
remarcabile la dezvoltarea creatoa
re a socialismului științific.

Sub semnul sentimentelor de 
nețărmurită dragoste, admirație și 
recunoștință pe care le nutrim față 
de dumneavoastră, aprobăm cu în
treaga noastră ființă Hotărîrea 
adoptată de Plenara Comitetului 
Central, fiind convinși că reinvesti
rea dumneavoastră la Congresul al 
XIV-lea in funcția de secretar gene
ral al partidului reprezintă un pu
ternic factor de întărire a unității 
și coeziunii partidului, a încrederii 
și adeziunii întregului popor Ia po
litica internă și externă a României, 
constituindu-se în cea mai sigură 
garanție a înaintării noastre victo
rioase spre cele mai îndrăznețe 
culmi ale civilizației socialiste și 
comuniste.

Folosind acest prilej, vă asigu
răm, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că minerii, energe- 
ticienii, petroliștii, constructorii, ță
ranii cooperatori, toți oamenii mun
cii din Gorj, în frunte cu comu
niștii, vor acționa cu înaltă abnega
ție, cu dăruire revoluționară, astfel 
ca anul celei de-a 45-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă și al Congresului al 
XIV-lea al partidului să se înscrie 
ca o grandioasă și strălucită pagină 
în tnăreața epopee a făuririi orin- 
duirii noi.

în atmosfera vibrantă, de puternic 
avint patriotic și angajare revolu
ționară, pentru infăptuirea mărețe
lor obiective de dezvoltare multila
terală a patriei, membrii COMISIEI 
CENTRALE DE REVIZIE A PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN, in de
plină unitate de cuget și simțire cu 
întregul partid și popor. își reafir
mă, incă o dată, din adincul inimii, 
totala adeziune la Hotărirea. recen
tei Plenare a Comitetului Central 
cu privire la realegerea dumnea
voastră la cel de-al XIV-lea Congres 
în suprema funcție de secretar gene
ral ai Partidului Comunist Român.

Acest act politic de importanță su
premă în viața națiunii noastre re
prezintă pentru noi toți un moment 
înălțător și angajant pentru cauza 
partidului, a unității rîndurilor sale, 
a creșterii rolului său conducător si 
constituie o garanție pentru prezen
tul și viitorul socialist și comunist, al 
patriei noastre — Republica Socia
listă România.

Profund cunoscător al realităților 
românești, al legităților obiective de 
dezvoltare a societății, aplicind in 
mod creator principiile generale ale 
socialismului științific la condițiile 
concrete ale țării noastre, ați impri
mat un ritm înnoitor, dinamic, revo
luționar întregii vieți politice, eco
nomice și sociale, perioada inaugu
rată de Congresul al IX-lea al parti
dului, de cind conduceți destinele 
națiunii, inscriindu-se ca cea mai 
bogată in izbinzi remarcabile ale po
porului român, intrată definitiv in 
istoria națională cu numele de „Epo
ca Nicolae Ceaușescu".

Cu convingerea nestrămutată în 
triumful idealurilor socialiste și co
muniste pe pămintul României, că
rora le-ați consacrat întreaga viață, 
vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
acționa cu toate forțele, cu abnega
ție și totală dăruire pentru infăptui
rea exemplară a sarcinilor ce ne re
vin din documentele partidului, pen
tru a întimpina cu noi și tot mai 
mari succese cea de-a 45-a aniver
sare a victoriei revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă de la 23 Au
gust 1944 și cel de-al XIV-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.

în acest moment de vibrant pa
triotism, se arată în telegrama 
CONSILIULUI DE CONDUCERE AL 
MINISTERULUI CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI, ne exprimăm adeziunea 
și profunda satisfacție față de Ho
tărirea Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
privind realegerea dumneavoastră de 
către cel de-al XIV-lea Congres în 
suprema funcție de secretar general 
al partidului, cel mai iubit și stimat 

fiu al națiunii noastre, comunist de 
profundă omenie, luptător neînfricat 
pentru triumful idealurilor nobile de 
pace și progres pe planeta/noastră.

Ne facem o datorie de conștiință 
de a sublinia și cu acest prilej suflul 
nou pe care l-ați imprimat, după 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român. în toate domeniile 
vieții politice, economice și sociale, 
rolul decisiv și contribuția hotări- 
toare pe care le aveți in elaborarea 
și înfăptuirea politicii partidului și 
statului nostru, la edificarea Româ
niei socialiste moderne. Călăuziți de 
clarviziunea gîndirii dumneavoastră, 
au fost descătușate energiile crea
toare ale poporului, s-au deschis 
perspective fără precedent înaintării 
patriei noastre pe calea civilizației 
și progresului, afirmării ei demne in 
rindul națiunilor lumii.

Oamenii muncii din industria con
structoare de mașini sint conștienți 
de marile răspunderi ce le revin și 
alături de întregul popor se anga
jează să acționeze cu toată fermi
tatea pentru creșterea productivității 
muncii, ridicarea calității produselor, 
reducerea consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibil și 
energie, mobilizîndu-și întreaga 
forță pentru a întimpina cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului și cea 
de-a ,45-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă cu 
rezultate superioare în toate dome
niile activității noastre industriale.

Puternic însuflețiți de cele mai 
profunde sentimente de înălțătoare 

• Expresie a sentimentelor de dragoste și 
admirație față de strălucitul conducător al partidului 
și statului nostru, promotor neobosit al idealurilor 
socialismului și comunismului, al înfăptuirii măreței 
opere de edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate in România.

• Hotărire de a munci cu abnegație și răspun
dere pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții 
a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul 
cincinal.
mîndrie patriotică, nețărmurită re
cunoștință și aleasă dragoste, co
muniștii. toți cei ce trăiesc și mun
cesc in Vrancea legendară, într-o 
indestructibilă unitate cu întreaga 
națiune, se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN VRANCEA 
AL P.C.R., aprobă, cu toată căldura 
inimilor, Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. ca dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să fiți reales de către Congre
sul al XIV-lea al Partidului Co
munist Român în funcția supremă 
de secretar general al partidului.

în acești ani luminoși, poporul ro
mân a parcurs o etapă de glorioase 
realizări în toate domeniile activi
tății și vieții economico-sociale, în 
perfecționarea organizării și condu
cerii științifice a societății, afir
marea cu putere a democrației mun- 
citorești-revoluționare. ridicarea bu
năstării materiale și spirituale.

Asemenea tuturor fiilor țării trăim 
intens via satisfacție pentru faptul 
că România se bucură. în prezent, 
de un imens prestigiu, de respectul 
și prețuirea întregii lumi, rod al 
eforturilor și contribuției de inesti
mabilă valoare pe care dumnea
voastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, personalitate 
proeminentă a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, o adu
ceți la dezvoltarea teoriei și prac
ticii construirii socialismului. Ia în
făptuirea celor mai nobile idealuri 
de înțelegere și colaborare, de dez
voltare pașnică și suverană a tu
turor națiunilor.

Exprimîndu-ne adeziunea totală la 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, ne angajăm 
solemn să îndeplinim exemplar 
planul pe aceșt an și pe întregul 
cincinal, să cinstim prin înaltă gin- 
dire și atitudine revoluționară, prin 
demne fapte creatoare cea de-a 45-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și cel de-al XIV-lea 
Congres al partidului, sporindu-ne 
tot mai substanțial efortul și con
tribuția la înflorirea necontenită a 
națiunii noastre, pe treptele supe
rioare ale civilizației socialiste și 
comuniste.

CONSILIUL POLITIC SUPERIOR 
AL ARMATEI, toți comuniștii și 
uteciștii din armată, animați de cele 
mai alese sentimente de stimă și 
deosebită prețuire, își manifestă de
plina adeziune față de Hotărirea a- 
doptată de Plenara C.C. al P.C.R. 
privind realegerea dumneavoastră la 
cel de-al XIV-lea Congres al parti
dului in suprema funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân.

Asemenea întregului popor, toți 
cei care slujim patria sub faldurile 
tricolorului, se arată în telegramă, 
vedem în această opțiune istorică 
o grăitoare expresie a consensului 
național, voința unanimă, neabătută 
a tuturor cetățenilor țării de a vă 
avea, în continuare, în fruntea glo
riosului nostru partid comunist, pe 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
și prețuit fiu al națiunii, conducă

torul încercat și eminent al parti
dului și statului nostru, ilustru gin
ditor comunist, militant revoluțio
nar și patriot înflăcărat, simbol al 
mindriei, demnității și libertății po
porului, ctitorul înțelept al Româ
niei socialiste moderne, proeminentă 
personalitate a contemporaneității, 
cea mai sigură garanție pentru în
deplinirea mărețelor obiective ale 
ridicării României pe noi culmi de 
progres și civilizație, a afirmării ei 
în rindul țărilor libere ale lumii, 
pentru asigurarea independenței și 
suveranității naționale a patriei, 
mersului ferm pe calea socialismu
lui, certitudinea viitorului nostru 
comunist.

Și cu acest prilej dăm expresie 
sentimentelor de profundă prețuire 
și ales respect față de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și de 
stat, savant de largă reputație in
ternațională, pentru remarcabila 
contribuție adusă la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, 
la înflorirea invățămintului, știin
ței și culturii românești.

Vă încredințăm și cu acest 
prilej, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că ne vom con
sacra întreaga energie și capacitate 
înfăptuirii întocmai a sarcinilor și 
orientărilor cuprinse in monumen
tala dumneavoastră operă, perfec- 
ționîndu-ne necontenit stilul și me
todele de muncă în scopul ridicării 
conștiinței politice, patriotice, revo
luționare a efectivelor, creșterii ca
pacității de luptă a armatei, intă- 

ririi ordinii și disciplinei militare, 
realizării ireproșabile a obiectivelor 
în economia națională, a tuturor 
misiunilor încredințate.

împreună și în strînsă unitate cu 
întreaga națiune, comuniștii, toa
te efectivele DEPARTAMENTULUI 
SECURITĂȚII STATULUI au pri
mit cu alese sentimente de mîn
drie patriotică, cu deosebită bucu
rie și profundă satisfacție propu
nerea realegerii dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la cel de-al 
XIV-lea Congres, in suprema func
ție de secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Această propunere legitimă, is
toric și obiectiv necesară, este ex
presia elocventă a unității indes
tructibile a poporului în jurul glo
riosului nostru partid, al secretaru
lui său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a simțămintelor 
de fierbinte dragoste, inalt respect 
și nemărginită prețuire ce vi le 
poartă întreaga națiune și consti
tuie, totodată, garanția deplină că 
drumul ales de poporul român pen
tru edificarea socialismului și co
munismului va fi marcat de noi și 
mărețe realizări în înaintarea fermă 
a patriei spre culmi tot mai înalte 
de progres și civilizație.

Adresăm, totodată, cele mai alese 
sentimente de stimă, prețuire și 
profund respect tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu. 
eminent om politic șl savant de re
nume mondial, militant de frunte 
al partidului și statului, pentru con
tribuția deosebită la elaborarea și 
înfăptuirea programelor de dezvol
tare a țării, la progresul științei. în- 
vățămintului și culturii, la afirmarea 
demnă a României în rindul- na
țiunilor lumii.

Călăuziți permanent de lumino
sul și însuflețitorul dumneavoastră 
exemplu de viață și luptă revolu
ționară. de orientările și indicațiile 
de inestimabilă valoare teoretică și 
practică izvorîte din magistrala cu
vântare la Plenara Comitetului Cen
tral. v'ă rugăm să ne permiteți, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să dăm expresie 
hotăririi noastre nestrămutate de a 
întimpina cea de-a 45-a aniversare 
a victoriei revoluției de eliberare 
socială si națională, antifascistă și 
antiimperialistă si cel de-al XIV-lea 
Congres al partidului prin îndepli
nirea exemplară a sarcinilor si mi
siunilor încredințate pentru apărarea 
securității statului, a independenței, 
suveranității și integrității terito
riale ale scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

Cuprinși de cele mai alese sen
timente .de bucurie, entuziasm și de
plină satisfacție față de Hotă
rirea Plenarei C.C. al P.C.R. pri
vind realegerea dumneavoastră în 
funcția supremă de secretar gene
ral al partidului, de către Congresul 
al XIV-lea, se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN CLUJ 
AL P.C.R., vă adresăm, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în numele co
muniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județul Cluj, cu nestă- 

pinită emoție și întreaga căldură a 
inimilor și ființei noastre, cele mai 
respectuoase felicitări, împreună cu 
urarea de sănătate și putere do 
muncă, de ani mulți fericiți, de noi 
și mărețe izbinzi in realizarea stră
lucitei opere istorice pe care o în
făptuiește poporul român.

Realegerea dumneavoastră în înal
ta funcție de secretar general al 
partidului constituie chezășia uni
tății de nezdruncinat a națiunii noas
tre socialiste, a întregului partid și 
popor, este garanția înfăptuirii 
neabătute a luminoaselor prevederi 
ale Programului partidului, a pro
gramelor de dezvoltare multilatera
lă a patriei, a bunăstării și ferici
rii poporului.

Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că, puternic mo
bilizați de marele moment istoric pe 
care-1 trăim cu bucuria dorinței îm
plinite de însuflețitoarele hotărîri 
adoptate de Plenara Comitetului 
Central al partidului, vom munci 
cu întreaga putere și capacita
te de care dispunem pentru a fi 
la înălțimea noii etape de progres 
și dezvoltare multilaterală a1 scum
pei noastre patrii, pentru a întimpi
na cu realizări deosebite marile e- 
venimente politice ale anului : ani
versarea a 45 de ani de la actul is
toric din august 1944 și Congresul 
al XIV-lea al Partidului Comunist 
Român.

Luînd cunoștință cu adincă mîndrie 
patriotică de Hotărîrea Plenarei Co
mitetului Central al Partidului Comu

nist Român, comuniștii, toți oamenii 
muncii din MINISTERUL INDUS
TRIEI CHIMICE SI PETROCHIMI
CE își manifestă puternica și una
nima adeziune pentru propunerea 
de realegere a dumneavoastră in 
înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, ce va 
fi supusă apropiatului Congres al 
XIV-lea al partidului, fapt ce ne 
umple inimile de bucurie și ne oferă, 
alături de întregul popor, un pri
lej de nețărmurită satisfacție și re
cunoștință. creîndu-ne totodată ga
ranția dezvoltării ascendente a pa
triei noastre, pe drumul ales și con
struit cu clarviziune de gindirea 
dumneavoastră revoluționară, pentru 
victoria socialismului și comunis
mului in tara noastră.

Realizările acestei perioade de 
prodigioasă și fertilă activitate poar
tă pecetea gîndirii novatoare, a vi
ziunii științifice a dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral al partidului, garanția obți
nerii de noi succese in toate dome
niile.

în această minunată epocă, pe 
care cu mîndrie patriotică o numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", chimia 
și petrochimia au cunoscut valențe 
fără precedent, avind astfel obli
gația și datoria de a contribui prin 
eforturile și realizările noastre la 
progresul întregii națiuni.

Ne angajăm, cu fermitate și res
ponsabilitate revoluționară, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, ca, strîns uniți în jurul 
partidului, să nu precupețim nici un 
efort, să antrenăm și să utilizăm în
tregul potențial uman și tehnic de 
care dispunem, pentru ca noi. oa
menii muncii din industria chimică 
și petrochimică, să îndeplinim sarci
nile ce ne revin din hotărîrile Con
gresului al XIII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului și să întîm- 
pinăm cu succese tot mai mari Con
gresul al XIV-lea al Partidului Co
munist Român și marea sărbătoare 
națională de la 23 August.

în deplin consens de gîndire și 
simțire cu toți fiii țării, se arată în 
telegrama CONSILIULUI DE CON
DUCERE AL MINISTERULUI CO
MERȚULUI INTERIOR, exprimăm 
cele mai vibrante șl alese sentimen
te de vie satisfacție ale oamenilor 
muncii din comerțul socialist față da 
Hotărirea Plenarei Comitetului Cen
tral privind realegerea dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al națiunii, de către Congresul al 
XIV-lea al partidului, în suprema 
funcție de secretar general al 
gloriosului nostru partid comunist.

Din adincul inimilor și cu 
neasemuită bucurie, toți lucrătorii 
din comerț susțin această propunere 
adoptată de Comitetul Central al 
partidului, care corespunde dorinței 
celei mai vii și voinței neclintite a 
tuturor comuniștilor, a întregului 
popor, de a avea și mai departe in 
fruntea partidului și a destinelor 
țării pe dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, străluci
tul ctitor al României moderne, 
marele Erou intre eroii neamului, 
genial strateg al mersului viguros 
înainte pe drumul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 

înaintării ferme spre comunism, in 
condiții de pace, prietenie și colabo
rare cu toate popoarele lumii.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa cu întreaga răspundere 
pentru înfăptuirea neabătută a sar
cinilor privind realizarea unei tot 
mai bune aprovizionări și serviri a 
populației, a prevederilor de plan pe 
anul 1989 și întregul cincinal, intim- 
pinînd cu rezultate deosebite marile 
evenimente ale acestui an — a 45-a 
aniversare a istoricului act de la 23 
August 1944 și Congresul al XIV-lea 
al Partidului Comunist Român.

Asemenea întregii țări, comuniștii 
și împreună cu ei toți oamenii mun
cii din județul Botoșani, angajați 
deplin in această perioadă hotări- 
toare într-o intensă activitate pen
tru realizarea sarcinilor economice 
ale anului 1989, se arată in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BOTO
ȘANI AL P.C.R., au luat cunoștință 
cu nețărmurită bucurie de propune
rea făcută și hotărirea adoptată pri
vind realegerea dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului, in 
funcția supremă de secretar general 
al P.C.R., propunere care întrunește 
și adeziunea noastră totală, fiind 
incă o dovadă a expresiei dragostei 
și voinței de neclintit a tuturor lo
cuitorilor din această vatră stră
moșească.

Oamenii muncii din județul Boto
șani, județ care in anii care-i nu
mim cu justificată mindrie patriotică 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" a cunos
cut cea mai strălucită dezvoltare, 
dau o inaltă apreciere titanicei ac
tivități pe care o desfășurați în 
fruntea partidului și a țării, pentru 
dezvoltarea echilibrată a tuturor ju
dețelor. Vă mulțumim din adîncul 
inimilor noastre pentru că județul 
Botoșani s-a bucurat Îndeaproape de 
grija și interesul constant al parti
dului. al dumneavoastră personal, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, al tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, fapt care a dus la ridi
carea necontenită a acestor mîndre 
și frumoase străvechi locuri româ
nești pe noi culmi de progres și 
civilizație.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
aplica neabătut politica ințeleaplă a 
partidului comunist, centrul vital al 
societății noastre, cu convingerea 
nestrămutată că aceasta este calea 
sigură de a construi în scumpa 
noastră patrie, Republica Socialistă 
România, societatea socialistă multi
lateral dezvoltată și înaintarea fermă 
spre comunism, prin munca noastră 
de zi cu zi, care ne străduim să fie 
tot mai spornică. Vom acționa cu 
toată energia pentru ca anul 1989, 
hotăritor pentru realizarea actualu
lui cincinal, să fie un an re
cord în toate domeniile de activitate, 
să intîmpinăm a 45-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul al 
XIV-lea al P.C.R. cu noi și tot mai 
prestigioase succese in muncă.

Urmărind cu deosebit interes și 
mîndrie patriotică lucrările Plenarei 
Comitetului Central al partidului, se 
spune în telegrama CONSILIULUI 
DE CONDUCERE AL MINISTERU
LUI AGRICULTURII, exprimăm to
tala noastră adeziune față de Hotă
rîrea plenarei de a propune celui 
de-al XIV-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român ca în înalta 
funcție de secretar general să fiți 
reales dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Aducem cu acest prilej un profund 
omagiu și întreaga noastră recunoș
tință fierbinte față de neobosita ac
tivitate revoluționară pe care, cu 
neasemuită înțelepciune și fermitate, 
o desfășurați in slujba idealurilor 
de propășire și fericire ale poporu
lui, independenței și suveranității 
patriei, înfăptuirii destinului socia
list al României.

Măsurile adoptate la propunerea 
dumneavoastră privind creșterea 
cantităților de produse pentru retri
buirea in natură, precum și anu
larea datoriilor cooperativelor agri
cole și asociațiilor economice inter- 
cooperatiste contractate pînă la 
sfîrșitul anului 1985 reprezintă un 
sprijin imens acordat acestora, re
flectă permanenta preocupare a con
ducerii partidului, a dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, față de țărănime, 
pentru înflorirea satului românesc 
și dezvoltarea și modernizarea con
tinuă a agriculturii, pentru care vă 
rugăm să primiți întreaga noastră 
recunoștință.

Mindri de propunerea plenarei 
partidului ca la „Congresul victo
riei depline a socialismului in Româ
nia" să fiți reales in înalta func
ție de secretar general, vă în
credințăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți 
oamenii muncii din agricultură, în 
frunte cu comuniștii. nu-și vor 
precupeți eforturile pentru a înfăp
tui prețioasele indicații date de dum
neavoastră spre a obține în acest an 
cele mai mari producții agricole, în- 
tîmpinind in acest fel cu succese re
marcabile cea de-a 45-a aniversare 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperia
listă de la 23 August 1944 și Con
gresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român.

Comuniștii din COMITETUL PEN
TRU PROBLEMELE CONSILIILOR 
POPULARE, toți activiștii organelor 
locale ale puterii și administrației 
de stat, se arată în telegrama tri
misă secretarului general al parti
dului, au luat cunoștință cu deplină 
satisfacție și mîndrie patriotică, 
alături de întregul nostru popor, de 
Hotărîrea recentei Plenare a Comi
tetului Central al partidului ca 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiu 
devotat al poporului român, strălucit 
militant revoluționar și patriot 
înflăcărat, să fiți reales în înalta 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român. Cu senti
mente de nețărmurită bucurie ne 
alăturăm propunerii făcute in legă
tură cu realegerea dumneavoastră 

în înalta funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
expresie elocventă a prețuirii neobo
sitei activități pe care o desfășurați 
cu exemplară dăruire revoluționară 
în conducerea destinelor poporului 
român pe calea înfăptuirii socialis
mului și comunismului in scumpa 
noastră patrie, Republica Socialistă 
România.

Este pentru noi toți, ca și pentru 
întreaga națiune, o datorie de inal
tă conștiință patriotică și revoluțio
nară să reafirmăm și în aceste mo
mente adeziunea noastră totală la 
politica partidului și statului, elabo
rată și înfăptuită sub nemijlocita 
dumneavoastră conducere, să ne ex
primăm întreaga admirație și pre
țuire pentru concepția științifică și 
acțiunile pe care le consacrați pro
movării idealurilor nobile ale Româ
niei, de pace șl bună înțelegere între 
popoare, statornicirii și generalizării 
unor relații de tip nou între toate 
statele lumii, care v-au adus una
nima recunoaștere ca eminent con
ducător politic și personalitate mar
cantă a vieții internaționale.

Comuniștii, personalul muncitor 
din MINISTERUL APROVIZIONĂ
RII TEHNICO-MATERIALE ȘI 
CONTROLULUI GOSPODĂRIRII 
FONDURILOR FIXE, asemenea în
tregii noastre națiuni, au luat cunoș
tință, cu nemărginită satisfacție și vi
brantă mîfidrie patriotică, de 
Hotărîrea Plenarei Comitetului Cen
tral cu privire la realegerea 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
ilustru conducător de partid și de 
țară, strălucită personalitate a lumii 
contemporane. înflăcărat luptător 
pentru libertatea, independența și 
prosperitatea poporului român, in 
înalta funcție de secretar ge
neral ăl Partidului Comunist Ro
mân, expresie a sentimentelor de 
aleasă stimă, nețărmurită dragoste 
și fierbinte recunoștință pe care toți 
cei ce trăiesc și muncesc in Româ
nia socialistă de astăzi le nutresc 
față de exemplara și prodigioasa 
dumneavoastră activitate consacrată 
înfloririi patriei, bunăstării și feri
cirii poporului, triumfului socialis
mului și comunismului pe pămintul 
românesc, al cauzei păcii și cola
borării în lume.

Puternic mobilizați de tezele, idei
le și orientările profund științifice 
cuprinse in monumentala dumnea
voastră operă, de înaltul exemplu 
de muncă și viață pe care ni-1 ofe
riți zi de zi, vă rugăm să ne per
miteți, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. să vă 
asigurăm și cu acest prilej de fn-r 
treaga noastră adeziune la politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, că ne vom dedica 
toate forțele și energia creatoare 
pentru infăptuirea Programului 
partidului, pentru îndeplinirea sar
cinilor ce ne revin în acest an și in 
întregul cincinal, întimpinînd astfel 
cu noi și importante realizări marile 
evenimente ale acestui an — ani
versarea a 45 de ani de la revolu
ția de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă si 
Congresul al XIV-lea al partidului.

Oamenii muncii de la ÎNTRE
PRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC 
„GRIVIȚA ROȘIE"-BUCUREȘTI. in 
deplină unitate de cuget și voință 
cu întreaga suflare românească, se 
arată in telegrama acestui colectiv 
de muncă, îsi exprimă cu profundă 
mindrie patriotică, cu dragoste fier
binte și nețărmurit devotament ade
ziunea la Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la realegerea 
dumneavoastră, mult iubite si 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
in înalta funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român.

Vizitele de lucru pe care le-ați 
efectuat in cadrul întreprinderii, 
frecventele întîlnîri și dialogul viu 
purtat cu oamenii muncii, indicațiile 
și orientările. îndemnurile pe care 
le-ati dat au stimulat inițiativa și 
responsabilitatea celor peste 5 000 
de muncitori, ingineri și tehnicieni, 
care, in cinstea celei de-a 45-a ani
versări a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congresului al 
XIV-lea al partidului, sint puternic 
mobilizați pentru introducerea in 
fabricație a unor tehnologii de vîrf 
în domeniul sudurii otelurilor spe
ciale, realizăm și depășim planul la 
toți indicatorii, astfel incit să ne si
tuăm din nou pe un loc fruntaș in 
ampla întrecere socialistă desfășu
rată în cinstea acestor istorice eve
nimente din viața partidului și po
porului nostru.

Cu sentimente de profundă mîn
drie patriotică, revoluționară, comu
niștii, toți lucrătorii din întreprin
dere, se arată in telegrama COMI
TETULUI DE PARTID ȘI CONSI
LIULUI OAMENILOR MUNCII DE 
LA ÎNTREPRINDEREA AGRICOLA 
DE STAT „INSULA MARE A BRĂI
LEI", JUDEȚUL BRĂILA, aseme
nea tuturor fiilor țării, iși exprimă 
cu entuziasm adeziunea totală la 
Hotărirea Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
privind realegerea dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în funcția supre
mă de secretar general al Partidu
lui Comunist Român, garanție sigură 
a ridicării patriei noastre pe cele 
ntai înalte culmi de progres și ci
vilizație socialistă. Sub semnul mo
bilizatorului și responsabilului an
gajament comunist de a obține în 
acest an rezultate deosebite în toate 
sectoarele de activitate, comuniștii, 
toți oamenii muncii de pe ogoarele 
celei mai mari întreprinderi agricole 
de stat din țară, dind expresie ad
mirației pe care o poartă înaltei 
dumneavoastră personalități, mult 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, vă asigurăm că 
nu vom precupeți nici un efort in 
vasta operă constructivă de edifi
care a civilizației socialiste și comu
niste în patria noastră, pentru a în
timpina cu cinste mărețele eveni
mente ale acestui an, cea de-a 45-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și cel de-al XIV-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.__________ 7
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ÎN TELEGRAME ADRESATE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Unități agricole de stat și cooperatiste, încheind 
secerișul orzului, raportează producții mari la hectar

ADUNĂR[ FESTIVE CU PRILEJUL 
„ZILEI 'ÎNVĂȚĂTORULUI"

IN SECTORUL AGRICOL 
ILFOV:

• Institutul de Cercetări pen
tru Legumicultura și Flori- 
cultură Vidra — 9 254 kg Ia 
hectar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Ciorogirla — 8 707 kg 
la hectar

O Cooperativa Agricolă de 
Producție Periș — 8 306 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Mogoșoaia — 
8 302 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Nuci —• 8 291 kg 
Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de
Producție Chitită — 8 208

kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de 

Producție „1 Mai“ Grădiștea 
8 264 kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Snagov — 8190 
kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă do 
Producție Ciofliceni — 8 164 
kg la hectar

CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ-DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!
BUZĂU

Cind organizarea este temeinică,
ploile nu constituie un impediment
Temeinic organizat, desfășurîn- 

du-se în ritm intens, în ferestrele 
dintre ploi, examenul orzului s-a 
încheiat cu rezultate bune, obținîn- 
du-se o producție medie de 7 004 kg, 
iar cinci unități agricole au realizat 
peste 8 000 kg Ia hectar. „Scurta 
pauză dintre secerișul orzului șl ma
rea campanie de recoltare a griului, 
care s-a declanșat în aceste zile, a 
fost folosită din plin pentru revizui
rea celor peste 1 000 de combine, re
medierea defecțiunilor apărute și 
mai ales pentru generalizarea expe
riențelor valoroase privind evitarea 
pierderilor de boabe, astfel Incit în
treaga recoltă să ajungă în hamba
re -- ne precizează tovarășul Adrian 
Bănică, directorul adjunct al direc
ției agricole. Faptul că la fiecare 
formație de 12 combine am asigurat 
cite un atelier mobil, dotat cores
punzător. ne-a permis ca toate re
parațiile să Ie efectuăm în taberele 
de cimp, iar în momentul în care pe 
anumite sole grîul a ajuna la ma
turitate, recoltarea a început ime
diat. în această vară extrem de ca
pricioasă, combinerii și specialiștii 
nu au mal așteptat condiții ideale 
de lucru sau coacerea întregului Ian, 
ci au acționat cu formații mal mici 
pe solele zvintate. Efectuînd zilnic 
cite 3—4 reglaje la fiecare combină 
se evită pierderile de recoltă șl se 
asigură un ritm intens de lucru".

Traversînd județul Buzău de la 
Mihăilești pînă la Boldu, am con
statat că în toate unitățile unde 
plantele au ajuns la maturitate se 
acționează cu răspundere Ia seceri
șul griului, realizările de pînă feri 
seara insumînd peste 5 000 hectare 
din cele 61 577 hectare cultivate. Joi 
dimineață, din cauza ploilor abun
dente căzute în cursul nopții de 
miercuri, doar în trei din cele șase 
cooperative agricole din Consiliul 
Unic Agroindustrial Mihăilești com

Planul economic — îndeplinit ritmic, integral, 
la toți indicatorii!

(Urmare din pag. I)
Există prin urmare in întreaga 

economie, in toate domeniile de ac
tivitate o bogată experiență pozitivă, 
care poate șl trebuie să fie cit mai 
bine cunoscută, care poate șl tre
buie să fie aplicată pe scară cit mai 
largă. Există și cadrul necesar — pe 
care economia noastră socialistă il 
asigură in mOd principial, progra
matic — pentru cunoașterea și pre
luarea experienței înaintate, a celor 
mai eficiente soluții tehnice și teh
nologice, a celor mai moderne me
tode de organizare și conducere a 
activității productive. Totul depinde 
de munca oamenilor, de interesul 
manifestat intr-o unitate sau alta, 
intr-un județ sau altul, intr-o ra
mură sau alta a economiei naționale 
pentru racordarea rapidă, din mers 
la tot ceea ce este nou, Înaintat, 
eficient. Ce obiective trebuie să stea 
acum in centrul atenției organelor 
și organizațiilor de partid, a orga
nelor de conducere colectivă din În
treprinderi, centrale și ministere, a 
tuturor oamenilor muncii din fieca
re ramură și județ ?

In ansamblul mecanismului pro
ductiv, tot mai complex și cu mul
tiple legături intre ramuri, discipli
na de plan se afirmă in mod preg
nant ca una din condițiile esenția
le pentru înfăptuirea programelor 
stabilite de conducerea partidului cu 
privire la dezvoltarea în ritm rapid 
și la un nivel calitativ superior a 
economiei. Așa cum a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu la recen
ta Plenară a C.C. al P.C.R., este ne
cesar ca in următoarele șase luni 
să se facă totul pentru îndeplinirea 
in cele mai bune condiții a planu
lui pe întregul an, atit in industrie, 
cit și In agricultură și in celelalte 
ramuri, astfel incit anul 1989 să se 
ineheie cu cele mai bune rezultate

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Mogoșoaia — 8 146 kg
la hectar •

IN JUDEȚUL NEAMȚ :
• Cooperativa Agricolă de t 

Producție Averești — 8 760
kg Ia hectar ț

IN JUDEȚUL 
CARAȘ-SEVERIN : •

• Cooperativa Agricolă de
Producție Berzovia — 8 714 £
kg la hectar

9 Cooperativa Agricolă de 
Producție Iertof — 8 133 kg 
Ia hectar

O Cooperativa Agricolă de 
Producție Pojejena — 8 042 
kg la hectar

IN JUDEȚUL SATU MARE:
9 Cooperativa Agricolă de 

Producție Foieni — 8 550 kg 
la hectar

9 Cooperativa Agricolă de 
Producție Tiream —- 8 340 
kg la hectar

9 Cooperativa Agricolă de

binele au putut intra în lan și pînă 
la vremea prinsului au strîns recol
ta de pe 140 hectare. Combinerii 
Gheorghe Șerban, Vasile Ilie, Ion 
Fronea și Cristea Răducanu au rea
lizat încă din prima zi de seceriș 
la grîu cite 25 de buncăre fiecare. 
Tot in întrecere se aflau și cei 10. 
mecanizatori de pe presele de ba
lotat paie și conductorii de atelaje, 
care asigurau eliberarea operativă a 
terenului pentru a crea front larg 
de lucru tractoarelor cu pluguri și 
semănătorilor. în fapt, așa cum 
aveam să constatăm, datorită însă
mi nțării Ia timp și ploilor căzute 
in ultima perioadă, porumbul pentru 
boabe, cultivat după recoltarea celor 
150 hectare de orz. a răsărit, iar de 
săptămina viitoare se va trece la 
efectuarea primei prașile manuale.

$i in Consiliul Unic Agroindus
trial Pogoanele recoltarea griului a 
început, dar și aici combinele sint 
grupate în module de cite 3, acțio- 
nînd pe zone mai restrinse. „Ca 
și la orz — ne spune președintele 
consiliului, tovarășul Gheorghe Răi- 
can — identificăm rapid solele zvin
tate unde griul are umiditatea op
timă admisă, reglăm combinele în 
raport de stadiul de coacere și ta
lia plantelor, acționind rapid și fără 
să înregistrăm pierderi de recoltă. 
Baza de recepție fiind aproape, 
transportul producției se face ope
rativ".

Cu aceeași răspundere ș! ambiție 
acționează și lucrătorii ogoarelor din 
Consiliul Agroindustrial Boldu. Deși 
aici structura terenului diferă de la 
o unitate la alta și chiar intre sole, 
ceea ce face ca starea de vegetație 
a lanurilor să fie diferită, recoltarea 
griului se desfășoară in ritm intens, 
în fiecare cooperativă agricolă asi- 
gurindu-se condiții ca secerișul _să 
se încheie în cel mult 8 zile bune de 
lucru. La Cooperativa Agricolă de 

in producție și să se pună astfel o 
bază trainică pentru realizarea cu 
succes a întregului cincinal, tn a- 
ceastă perspectivă, punctele de re
per ale întregii activități producti
ve trebuie să le constituie preve
derile planului de dezvoltare econo- 
mico-socială, adoptat în unanimita
te de recenta plenară, potrivit că
rora in anul 1990 producțla-marfă 
industrială urmează să fie cu circa 
40 la sută mal mare față de 1985.

Este necesar prin urmare ca încă 
de acum, din primele zile ale ce
lui de-al doilea semestru al acestui 
an, să se asigure în fiecare întreprin
dere. în fiecare județ și ramură de 
activitate o amplă și puternică mo
bilizare a tuturor forțelor umane, 
tehnice și materiale pentru îndepli
nirea ritmică, integrală, la înalt ni
vel calitativ a sarcinilor de plan la 
producția fizică și in primul rind 
la export. Experiența unităților frun
tașe in Întrecerea socialistă, a ju
dețelor și orașelor care și-au înde
plinit și depășit sarcinile de plan la 
producția industrială pe primul se
mestru al anului, demonstrează că 
sint asigurate toate condițiile nece
sare pentru înfăptuirea obiectivelor 
propuse, rezultatele obținute depin- 
zind numai și numai de munca oa
menilor. a cadrelor de conducere șl 
specialiștilor, de interesul manifes
tat pentru soluționarea promptă a 
tuturor problemelor care in mod 
inevitabil pot apărea in procesul 
muncii.

De altfel, numai prin asemenea 
diferente de atitudine se și expli-\ 
că diferențele înregistrate in înde
plinirea planului de la o unitate la 
alta, de la un județ la altul, de la 
o ramură Ia alta. Se impune, așa
dar. ca In fiecare Întreprindere să 
se ia măsuri ferme, tehnice și or
ganizatorice pentru adaptarea pro
gramelor de fabricație la nivelul ac

Producție Cărei — 8 165 kg 
Ia hectar
Cooperativa Agricolă de 
Producție Dindești — 8 140 
kg la hectar
Cooperativa Agricolă de 
Producție Andrid — 8135 
kg la hectar
Cooperativa Agricolă de 
Producție Vezendiu — 8 127 
kg la hectar
Cooperativa Agricolă de 
Producție Cămin — 8120 
kg Ia hectar
Cooperativa Agricolă de 
Producție Urziceni — 8 010 
kg la hectar

în telegrame adresate tovară
șului NICOLAE CEAUȘEȘCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, lucră
torii ogoarelor din unități agricole 
raportează Încheierea stringeril 
orzului de pe întreaga suprafață 
cultivată și realizarea unor pro
ducții peste prevederile de plan.

în același timp, se subliniază că 
au fost asigurate mijloacele nece
sare trecerii cu toate forțele la 
secerișul griului, cultură la care se 
estimează obținerea unor recolte 
bogate, superioare celor prevăzute. 
De asemenea, în aceste zile se

Producție Boldu, pentru o mai mare 
operativitate la eliberarea terenului, 
pa'ele sint transportate in vrac cu 
cele 120 de atelaje, care din zori și 
pînă seara tirziu fac cite 5—6 trans
porturi de la arie la baza furajeră, 
unde o echipă de cooperatori pen
sionari așază paiele în șire ca pe 
vremea tinereții lor.

Faptul că începind de joi după-

MUREȘ

Imediat după seceriș, 
insămînțarea culturilor duble

Acum, in județul Mureș seceri
șul orzului de pe cele mai bine 
de 20 000 hectare cultivate se află 
în plină desfășurare. Dat fiind că 
se lucrează mai mult in „feres
trele" dintre ploi, iar starea de 
coacere a lanurilor este neunifor
mă, specialiștii verifică permanent 
acest lucru, cit și umiditatea lanu
rilor, astfel ca, prin realizarea re
glajelor necesare la combine să fie 
evitate orice pierderi de recoltă, 
iar timpul de lucru să fie utilizat 
la maximum.

Un exemplu despre modul res
ponsabil în care se desfășoară a- 
ceastă lucrare ni-1 oferă cooperato
rii și mecanizatorii din Consiliul 
Unic Agroindustrial Sîngeorgiu de 
Mureș, unde orzul ocupă o supra
față de 1 150 hectare. „în condiții^ 
le ploilor frecvente din această pe
rioadă — ne preciza Vasile Almă- 
șan, inginerul-șef al consiliului 
agroindustrial — pentru a folosi 
fiecare oră bună de lucru, zilnic 
identificăm lanurile cu o coacere 
uniformă, unde acționăm in forma
ții de cite 2—3 combine". Am re
ținut, de asemenea, faptul că, pe 
parcelele unde orzul a căzut, in 
urma combinelor au fost constitui
te formații de cosași și seceră tori, 
fiind astfel evitate orice pierderi 
de recoltă. Totodată, dat fiind că 
după orz întreaga suprafață ur
mează a fi insămințată cu culturi

tual — evident sporit — al preve
derilor de plan pe semestrul al doi
lea al anului, pentru folosirea in
tensivă, la întreaga capacitate a uti
lajelor și instalațiilor din dotare, a 
noilor investiții puse in funcțiune in 
prima parte a anului. Rigorile ac
tivității productive sint cit se poa
te de exacte și tocmai de aceea tre
buie să se asigure încă din faza de 
pregătire a fabricației o deplină con
cordanță între graficele de lucru sta
bilite pe fiecare formație de mun
că, atelier sau secție de producție 
și sarcinile prevăzute în această pe
rioadă pe ansamblul întreprinderilor. 
După cum, pe un plan mai larg, o 
corelare perfectă trebuie să existe 
și între programele de fabricație ale 
diferitelor unități colaboratoare, 
furnizoare de materii prime și ma
teriale. subansamble și piese de 
schimb.

Expresia cea mai elocventă a În
țelegerii și transpunerii in practică 
a orientărilor și sarcinilor stabilite 
de conducerea partidului o repre
zintă indeplinirea ritmică, integrală 
a tuturor indicatorilor de plan can
titativi și calitativi. In actuala peri
oadă de dezvoltare intensivă a 
economiei naționale, factorii calita
tivi, de eficiență capătă chiar o im
portanță dominantă. Așa cum a sub
liniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recepta Plenară a C.C. al P.C.R. va 
trebui să se înfăptuiască cu fermi
tate toate prevederile planurilor și 
programelor cu privire la îmbunătă
țirea calității producției, reducerea 
consumurilor materiale, creșterea 
mai puternică a productivității mun
cii, a eficientei economice si renta
bilității, ca premise de bază ale în
tăririi autoconducerii muncitorești, 
ale autogestiunii și autofinanțării. 
Ca o primă etapă, prin măsurile care 
se iau va trebuf ca Începind din 
trimestrul III al anului să nu mai

IN JUDEȚUL 
TELEORMAN :

9 Cooperativa Agricolă de 
Producție Roșiori de Vede 
— 8 140 kg la hectar

9 Cooperativa Agricolă de 
Producție Viișoara — 8 034 
kg Ia hectar

IN JUDEȚUL GIURGIU :
9 Cooperativa Agricolă de 

Producție „Grivița Roșie" 
Bolintin Deal — 8 041 kg la 
hectar

acordă atenție sporită întreținerii 
culturilor prășitoare, recoltării 
legumelor și fructelor de sezon, 
stringerii și depozitării furajelor, 
desfășurării în cele mai bune con
diții a activității din zootehnie.

în telegrame se exprimă anga
jamentul oamenilor muncii din 
aceste unități de a acționa cu toată 
priceperea și răspunderea în ve
derea înfăptuirii cu succes a sar
cinilor ce le revin în acest an și 
pe întregul cincinal, adecîndu-și 
astfel contribuția la sporirea con
tinuă a producției agricole. Ia 
ridicarea nivelului de bunăstare a 
întregului popor.

amiază secerișul griului s-a extins 
în cele 14 consilii agroindustriale, 
iar ritmul de lucru este in continuă 
creștere, ne îndreptățește convinge
rea că în fiecare unitate agricolă re
colta va fi strinsă în cel mult 8 zile 
bune de lucru.

Stelian CH1PER 
corespondentul „Scinteii*

duble, se acționează astfel Incit 
eliberarea terenului de paie să fie 
efectuată in ritm cu recoltatul. 
Acest mod de lucru l-am regăsit, 
in primul rind, in Cooperativa 
Agricolă de Producție Cristești — 
Mureșeni. Aici, prin buna organi
zare a muncii la cele 10 combine, 
recolta de orz a fost strinsă în 
timp record de pe întreaga supra
față cultivată. Mai important este 
însă că, in acest an, cooperatorii 
și mecanizatorii de aici au reali
zat o producție medie de 9 080 kg 
orz la hectar, cea mai mare din 
istoria unității. O organizare bună 
a muncii am întilnit, în acest con
siliu agroindustrial, și in coopera
tivele agricole din Acățari, Live- 
zeni, Sintana și altele, unde strin- 
gerea recoltei de orz se desfășoa
ră — am zice — în același timp cu 
strîngerea paielor de pe miriște, 
cu executarea arăturilor și însă- 
mințarea culturilor duble.

Așa se acționează, de altfel, în 
aceste zile și în unitățile agrico
le din consiliile agroindustriale 
Sărmașu, Zau de Cîmpie, Luduș, 
Dumbrăvioara și altele, cu su
prafețe mari de or2, unde, sece
rișul orzului apropiindu-se de 
sfirșit, forțele sint concentrate la 
semănatul celei de-a doua culturi.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii*

existe produse șl întreprinderi eu 
pierderi, tn perspectivă, posibilitățile 
șl cerințele cu privire la creșterea 
eficienței economice, a rentabilității 
producției sint insă cu mult mai 
mari în toate domeniile de activitate. 
Este pe deplin posibil ca prin în
făptuirea programelor de perfecțio
nare a organizării și modernizare a 
producției, prin promovarea susți
nută a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, prin extinderea 
și generalizarea experienței înain
tate să se înregistreze un adevărat 
salt calitativ in valorificarea resur
selor de materii prime și materiale, 
în folosirea bazei tehnice din do
tare, in general in creșterea eficien
tei economice. Toate colectivele de 
oameni ai muncii dispun de expe
riența și forțele necesare pentru in
deplinirea exemplară a planului pe 
acest an și pe întregul cincinal.

In spiritul sarcinilor subliniate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al 
hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R, este 
necesar să se acționeze Încă din 
aceste zile pentru creșterea răspun
derii in muncă a organelor și orga
nizațiilor de partid, a tuturor co
muniștilor. a organelor de conducere 
colectivă din economie, a tuturor 
muncitorilor și specialiștilor, astfel 
încit să se asigure condițiile nece
sare pentru desfășurarea ritmică, zi 
de zi, a producției la nivelul sar
cinilor de plan. Datoria patriotică a 
fiecărui colectiv de oameni ai mun
cii este acum să facă tot ce este 
posibil, să își pună in valoare com
petența și hărnicia pentru a intim- 
pina cu noi și Însemnate succese în 
producție marile evenimente politice 
ale acestui an : cea de-a 45-a ani
versare a revoluției de eliberare «o- 
cială șl națională, antifascistă și 
antiimperialistă și cel de-al XIV-lea 
Congres al partidului.

Ion TEODOR

„Ziua învățătorului", zi de cin
stire a tuturor slujitorilor școlii, a 
fost marcată, vineri, in întreaga 
țară, potrivit unei frumoase și 
emoționante tradiții, prin adunări 
festive, prilej de evaluare a rezul
tatelor muncii, de stabilire a noi 
măsuri de perfecționare a activită
ții din acest important domeniu.

Ministerul Educației și învăță- 
mintului a acordat in acest cadru 
titlul de „evidențiat" unui mare 
număr de cadre didactice ce s-au 
distins în activitatea instructiv- 
educativă și social-obștească.

într-o atmosferă însuflețitoa- 
re, de vibrant patriotism, parti- 
cipanții la adunările festive au 
adresat telegrame tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România. în deplină 
unitate de cuget și simțire cu în
tregul nostru popor, cadrele di
dactice, tineretul studios își expri
mă in telegrame adeziunea una
nimă față de Hotărirea Plenarei

Educatorul - promotor 
al spiritului patriotic, revoluționar

A intrat în tradiție ca 30 iunie 
Să fie sărbătorită in fiecare an, de 
intregul popor, ca „Zi a Învățăto
rului", consacrată cinstirii tuturor 
celor ce îndrumă, cultivă și in
spiră, din invățămintul preșcolar 
pînă la cel superior, pasiunea cu
noașterii, a muncii și creației, dra
gostea și atașamentul tinerelor ge
nerații pentru tot ce se inalță in 
patrie și se împlinește sub soarele 
socialismului. „Ziua Învățătorului" 
îngemănează astfel virtuțile unui 
moment sărbătoresc și de bilanț 
al activității desfășurate în școli 
și facultăți, pe parcursul unui an 
Întreg, prilejuind de fiecare dată 
evidențierea muncii pline de răs
pundere a slujitorilor învățămin
tului, a spiritului lor revoluționar 
și patriotic, evaluarea realizărilor 
obținute, cum și definirea sarcini
lor ce-i revin școlii de toate gra
dele in infăptuirea politicii parti
dului de ridicare la noi cote cali
tative a întregului proces de pre
gătire și de perfecționare a forței 
de muncă, pe măsura exigentelor 
mereu sporite ale societății româ
nești.

în acest an, asemenea atribute 
sint amplu potențate de bucuria 
și entuziasmul cu care întregul 
nostru popor a primit hotărirea 
recentei Plenare a Comitetului 
Central cu privire la realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
suprema funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român. Sint, de asemenea, potența
te de mobilizatoarele fapte de mun
că. de creație cu care întregul nos
tru popor, in frunte cu comuniștii, 
întimpină aniversarea a 45 de ani de 
la victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 
1944, precum Si Congresul al 
XIV-lea al partidului, evenimente 
istorice majore, mareînd. fiecare 
in felul său specific, mărețele în
făptuiri ale construirii socialismu
lui și comunismului pe pămîntul 
scump al patriei, situarea Româ
niei pe inalte culmi de civilizație 
și cultură, in al cărei proces de 
dezvoltare multilaterală, invătă- 
mîntul de toate gradele înscrie 
contribuții tot mai însemnate. Stau 
mărturie, in acest sens, mobiliza
toarele cuvinte de Încredere în 
menirea înaltă a școlii românești, 
de apreciere a priceperii și 
devotamentului întregului nos
tru corp didactic. chemările 
vibrante rostite frecvent de 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, de la tri
buna Congresului al IX-Iea si Pînă 
astăzi :

„Trăim o epocă de mari trans
formări revoluționare, de noi și 
noi descoperiri științifice și tehni
ce, de lărgire continuă a orizon
tului cunoașterii umane in toate 
domeniile de activitate. Iată de ce 
trebuie să spunem cu toată tăria 
că viitorul poporului nostru — ca 
de altfel al oricărui popor — va 
fi determinat în mod hotărîtor de 
nivelul învățămintului și al cerce
tării științifice. Sint pe lume mari 
puteri, care dispun de multă for
ță militară 1 Dar cea mai puter
nică forță este aceea a științei, a 
culturii, a învățămintului — și un 
popor cu o înaltă cultură, înarmat 
cu o înaltă știință în toate dome
niile, va deveni o putere mare pe 
pămînt ! Trebuie ca și România, 
poporul nostru să devină, in do
meniul științei, învățămintului, 
culturii, un popor puternic, o mare 
putere a științei și culturii !“ 
Aceste înălțătoare aprecieri, for
mulate de conducătorul partidului 
și statului nostru în cuvintarea 
rostită la Timișoara, cu prilejul 
deschiderii actualului an de invft- 
țâmînt, alcătuiesc un veritabil 
program de dezvoltare si perfec
ționare multilaterală a învățămln- 
tului românesc, de creștere a efi
cienței sale sociale printr-o strinsă 
conlucrare cu știința și practica - 
economică, social-istorică din pa
tria noastră.

Sub nemijlocita îndrumare a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, președintele Con
siliului Național al Științei și în
vățămintului, școala românească de 
toate gradele beneficiază astăzi de 
6 concepție superioară, revoluționa
ră și patriotică, formulată ca o stra
tegie pe termen lung în domeniul 
formării și perfecționării neconte
nite a pregătirii tuturor oamenilor 
muncii, al creșterii nivelului de 
cunoaștere, de cultură al întregului 
nostru popor. Integrarea învăță
mintului cu cercetarea științifică și 
cu producția deschide largi posibi
lități de valorificare a bazei mate
riale a invățămîntului, de conectare 
a conținutului acestuia la uriașe
le descoperiri ale revoluției știin
țifice și tehnice contemporane, sti

C.C. al P.C.R. privind propunerea 
de realegere in funcția supremă de 
secretar genera! al partidului, Ia 
Congresul al XIV-lea, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, văzind în 
aceasta chezășia implinirii celor 
mai cutezătoare proiecte și aspira
ții ale generațiilor tinere, ale În
tregului nostru popor, garanția si
gură a înaintării României pe dru
mul luminos al socialismului și 
comunismului.

Dind glas atașamentului deplin 
al tuturor celor ce contribuie la 
educarea și formarea tinerei gene
rații la politica internă și externă 
a partidului și statului, participan- 
ții la adunări iși exprimă senti
mentele de profundă dragoste și 
recunoștință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fată de to
varășa Elena Ceaușescu pentru 
condițiile minunate de muncă și 
viață asigurate, pentru sprijinul 
permanent acordat dezvoltării si 
modernizării școlii românești, pen
tru atenția statornică pe care o 
acordă educării tinerei generații în 

mulează creația didactică, intensa 
circulație a informației și transpu
nerea în practică a numeroaselor 
descoperiri științifice care . germi
nează în orizontul vieții școlare și 
universitare. Școala de toate grade
le iși sporește astfel necontenit ro
lul său social, de factor activ in via
ța României, dobîndlnd o pondere 
hotăritoare in ridicarea nivelului 
de pregătire, de cunoaștere al în
tregului popor și — o dată cu creș
terea și diversificarea influenței 
sale — își amplifică aria de cuprin
dere, prin apropiata generalizare a 
învățămintului de 12 ani. iși demo
cratizează și iși perfecționează 
structurile proprii, prin rapida lor 
adaptare la nou, la exigențele so
cietății moderne.

Tocmai în lumina acestor exigen
țe, însemnătatea socială, profesio
nală a cadrelor didactice crește 
necontenit Educatorul zilelor noas
tre iși reprimenește înțelesul și, 
drept urmare acestei mutații, 
societatea românească il reașază 
în rindul autenticilor creatori de 
valori, conferindu-i demnitatea 
făuritorilor de conștiințe patrio
tice și revoluționare, prin po
tențarea celor mai strălucite tra
diții ale școlii românești, ale 
dascălilor săi, în rindul cărora 
s-au prenumărat dintotdeauna 
și cei mai mari creatori ai po
porului român. Accentul pus astăzi, 
în școala noastră, pe conținutul for- 
mattv al procesului de invățămint, 
pe stimularea și extinderea, la scara 
întregii populații școlare și uni
versitare, a tehnicilor active de 
pregătire, pe transformarea fiecărui 
tînăr într-Un coautor, „subiect" al 
formării propriei personalități de
rivă din cel dinții și cel mai impor
tant obiectiv al învățămintului ro
mânesc : transformarea fiecărui 
tinăr intr-un cetățean multilateral 
pregătit, pe deplin capabil de gîn- 
dlre novatoare, de o inaltă creație 
socială, cu aptitudinea perfecționă
rii necontenite și însuflețit de idea
lurile iubirii nestinse de patrie, ale 
înălțării României pe culmile mă
reției.

Perfecționarea necontenită a în
vățămintului este o necesitate 
obiectivă derivînd din însăși evo
luția și perfecționarea societății 
noastre socialiste, așa cym se sub
liniază pregnant- în cuvintarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la re
centa Plenara a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân. Începind din anul 1990, in
tregul tineret va urma treapta a 
doua a liceului, deci se va genera
liza invățămintul de 12 ani. Ca 
urmare, încă din primii ani ai celui 
de-al 9-lea cincinal vor intra in 
producție tinerii absolvenți ai în
vățămintului de 12 ani, in toate 
sectoarele de activitate. Se creează 
astfel condițiile pentru ridicarea 
nivelului general profesional, teh
nic, științific și cultural al tutu
ror oamenilor muncii, al Întregu
lui popor și asemenea condiții tre
buie să fie valorificate la nivel 
optim.

Acestea toate sint argumente pen
tru ca manifestările consacrate „Zi
lei Învățătorului" să favorizeze un 
bilanț exigent, de riguroasă punere 
in valoare a experienței dobindite 
in fiecare școală, să extindă anali
za critică și autocritică Ia nivelul 
tuturor compartimentelor muncii 
școlare și universitare, să conducă 
la elaborarea și aplicarea unor cu
prinzătoare măsuri de perfecționare 
a invățămîntului românesc. Roiul 
atribuit invățămîntului românesc 
astăzi, de principal factor de cul
tură și civilizație, cu o contribuție 
esențială în desfășurarea vastului 
proces de creație materială și spi
rituală la care participă întregul 
nostru popor, reclamă din partea 
școlii de toate gradele ca, sub con
ducerea organelor și organizațiilor 
de partid, să-și îmbogățească necon
tenit conținutul, sâ-șl perfecționeze 
structurile organizatorice, să con
lucreze mai activ cu unitățile 
științifice și productive, astfel 
încit procesul de invățămint, prin 
întreaga lui operă de instrucție 
și educație, cercetare și produc
ție, să anticipeze dezvoltarea so- 
clal-economică, sâ-i sprijine În
noirea firească, să-i consacre și 
să-i generalizeze valorile autentice, 
îmbunătățirea planurilor și progra
melor de Invățămint, aducerea la 
zi a tuturor cărților destinate șco
lii, inclusiv prin sporirea accesibi
lității lor, stimularea și mai buna 
organizare a efortului de autoper- 
fecționare a cadrelor didactice sint 
și rămin preocupări permanente ale 
învățămintului. modalități esenția
le pentru creșterea calitativă a 
muncii școlare.

Obiectivele actuale și de pers
pectivă reclamă, totodată, ca invă- 
țămintul de toate gradele, aseme
nea tuturor celorlalte ramuri ale 
activității sociale, să extlrpeze din 

spiritul înaltelor valori ale socie
tății noastre socialiste.

Conștienți de înaltele responsa
bilități ce le au in calitate de 
educatori în procesul de formare a 
tinerei generații, se spune in tele
grame, cadrele didactice, întregul 
personal din invățămint se anga
jează să facă totul pentru trans
punerea în viată a sarcinilor ce 
revin școlii românești în lumina 
tezelor, orientărilor și indicațiilor 
cuprinse in magistrala cuvintare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 27—23 
iunie, pentru ridicarea continuă a 
calității învățămintului, pentru 
educarea patriotică, revoluționară 
a tineretului studios din învăță- 
mintul de toate gradele.

în telegrame sint adresate to
varășului Nicolae Ceaușescu. din 
adincul inimii, urări de multă să
nătate și putere de muncă pentru 
a conduce cu strălucire și demni
tate destinele istorice ale scumpei 
noastre patrii pe trepte tot mai 
inalte de progres și civilizație, 
spre gloria poporului român.

existența sa orice compromis cu 
formalismul, cu improvizația și 
mediocritatea, să-și proiecteze fie
care . etapă a devenirii sale sub 
semnul unui riguros examen al 
calității. Experiențe ctirdnte de
monstrează că oricît de bine ar fi 
dotată o școală, de pe urma ori
căror mijloace materiale ar bene
ficia. rezultatele activității sale 
riscă să fie nesatisfăcătoare atita 
vreme cit fondul de gindire. de 
creație, de inițiativă al cadrelor di
dactice nu-și află valorificarea la 
nivelul optim. Și tot astfel, oricit 
de numeroase ar fi raporturile sta
bilite între unitățile de invățămint, 
cele de cercetare științifică și de 
producție, cu oricîte bilanțuri s-ar 
încorona, conlucrarea astfel stator
nicită devine satisfăcătoare numai 
din momentul în care se efectuează 
pe deplin transferul de valori soli
citat : școala să-și reprimenească 
înțelesurile cu care operează, in 
lumina exigențelor actuale și de 
perspectivă ale vieții, ale societății 
românești în plină evoluție crea
toare. iar unitățile productive să 
includă in fluxul lor de creație și 
să valorifice integral, ca pe cea 
mai scumpă materie primă, fondul 
de cunoștințe, de priceperi și de
prinderi individuale cu care absol
venții vin din invățămint. Ceea ce 
presupune ca perfecționarea cali
tativă a școlii să fie amplifi
cată, îngemănată cu transfor
marea pe segră largă a fabricilor, 
uzinelor, șantierelor, a tuturor uni
tăților productive și în spații ale 
învățării permanente, in factori de 
perfecționare necontenită a pregă
tirii profesionale, științifice, mo
rale, politice pentru toți oamenii 
muncii.

Evalua'tă din această perspectivă. 
„Ziua învățătorului" îmbracă astfel 
semnificația unei sărbători obștești 
a muncii, a autodepășirii prin 
cunoaștere și forță morală, iar cel 
dinții adevăr din care se reclamă 
este că profilul de miine al țării, 
tăria, prestigiul ei se plămădesc 
astăzi in școli, în facultăți și că vi
itorul ne aparține in măsura în 
care vom ști să ridicăm activitatea 
acestor instituții, intregul proces 
de educație, la cele mai inal
te cote calitative. îndeosebi tinere
tul este chemat astăzi, mai mult 
decit oricînd, să stâpînească la ni
vel superior disciplinele fundamen
tale și tehnologice, mesajul uma
nist al întregii culturi românești și 
universale, să-și cultive personali
tatea în lumina celor mai înalte 
idealuri ale poporului român, pen
tru a deveni un factor activ și 
competent al creației sociale, un 
promotor al spiritului patriotic și 
revoluționar. Datoria lui de a se 
pregăti temeinic, multilateral este 
cu atit mai mare cu cit, se știe, 
intregul proces de perfecționare a 
pregătirii cadrelor, desfășurat în 
unitățile productive, urmează în
deaproape și depinde în mare mă
sură de fundamentul pregătirii in- 
stituționalizate prin școală, de 
fondul cunoștințelor, al priceperi
lor și deprinderilor proprii absol
venților invățămîntului liceal și 
profesional. Sint, și sub acest ra
port. pilduitoare înflăcăratele în
demnuri adresate tinerilor de că
tre conducătorul partidului și 
statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a invăța ne
contenit. de a înnobila învățătura 
prin creație și munca prin învăță
tură. în Mesajul adresat pionierilor 
și șoimilor patriei, tuturor copiilor 
țării. întregului tineret cu prilejul 
implinirii a 40 de ani de la înfiin
țarea Organizației pionierilor din 
Republica Socialistă România, al 
„Zilei pionierilor" și al încheierii 
anului școlar, se spune : „Fo
losiți din plin minunatele con
diții ce vă sint puse la dispoziție 
spre a învăța, a învăța și iar a. in
văța ! însușiți-vă cele mai noi cu
ceriri ale științei și cunoașterii, din 
toate domeniile de activitate, pre- 
gătiți-vă spre a fi cit mai folosi
tori societății, avind permanent in 
față exemplul clasei noastre mun
citoare, ai țărănimii și intelectua
lității care — intr-o strinsă unitate, 
sub conducerea partidului nostru 
comunist — înfăptuiesc neabătut 
programele de ridicare a patriei 
noastre pe noi trepte de progres și 
civilizație J"

A cultiva, la nivelul fiecărui elev 
și student, conștiința marii lui răs
punderi pe care tocmai prin învă
țătură temeinică și-o îndeplinește 
față de patrie, față de partid Șî 
popor, a introduce spiritul revolu
ționar și patriotic în ecuația com
petenței științifice, profesionale în
seamnă a defini, astăzi, com
plexa și nobila misiune socială, 
încredințată de partid, de popor, 
ca semn de înaltă cinstire, slujitori
lor școlii românești de toate gra
dele.

Mihai IORDÂNESCU
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SPRE NOI ȘI MĂREȚE VICTORII SOCIALISTE
(Urmare din pag. I)
ții uriașe a aplicării principiilor și 
legităților generale ale construcției 
socialiste la condițiile concret-isto- 
rice din fiecare țară, ale rolului 
fundamental, hotăritor al proprie
tății socialiste in obținerea tuturor 
înfăptuirilor, orice tendințe de di
minuare a acesteia reprezentînd nu 
numai o dare înapoi, ci și o pu
nere in pericol a dezvoltării so
cialiste, a însăși dezvoltării econo- 
mico-sociale, a bunăstării și inde
pendenței poporului. In cuvintarea 
secretarului general al partidului 
au fost subliniate preocupările sta- 

lerfecțio- 
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acest prilej, contribuția determinan
tă a secretarului general al parti
dului la elaborarea strategiei de 
edificare a noii orînduiri, la con
ceperea și înfăptuirea procesului 
de perfecționare continuă a orga
nizării și conducerii vieții sociale, 
pe temelia celor mai noi și înain
tate cuceriri ale revoluției științi- 
fico-tehnice contemporane, ale cu
noașterii umane în general. Bo
găția de idei și teze noi cuprinse 
in această cuvîntare, profunzimea 
și rigoarea științifică a demersului 
analitic privitor la dezvoltarea ge
nerală a societății românești ac
tuale, la direcțiile acțiunii viitoare 
pentru ridicarea țării pe noi trepte 
de progres multilateral pun în lu
mină forța gîndirii teoretice a to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ocuparea sa statornică pentru a- 
profundarea fenomenelor noi apă
rute în viața economico-socială, ca
pacitatea de a structura într-un 
ansamblu unitar și armonios, rigu
ros fundamentat științific, obiecti
vele muncii și acțiunii revoluționare 
ale partidului și poporului, de a 
descifra sensul evoluției evenimen
telor.' S-a relevat încă o dată, și cu 
acest prilej, așa cum s-a subliniat 
și în cadrul lucrărilor plenarei, me
ritul inestimabil al secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în definirea 
trăsăturilor și obiectivelor strategice 
ale fiecărei etape istorice, în apli
carea creatoare a legităților gene
rale la condițiile concrete ale țării 
noastre, în apărarea și promovarea 
principiilor și valorilor fundamenta
le ale socialismului.

Prin întreaga lor desfășurare, 
prin documentele dezbătute, prin 
hotărîrile adoptate, lucrările plena
rei îndreptățesc aprecierea că ele 
reprezintă un moment de seamă în 
viața partidului, a poporului. Do
cumentele plenarei, ce vor fi su
puse dezbaterii cu întregul partid, 
cu întregul popor, deschid în fața 
țării noi și luminoase perspec
tive, prefigurînd de pe acum uriașa 
însemnătate pe care o va avea în 
dezvoltarea societății socialiste ro
mânești Congresul al XlV-lea, pe 
bună dreptate apreciat la plenară 
drept Congresul marilor victorii sol

cialiste, ol muncii pline de abne
gație a întregului popor, al adevă
ratei suveranități și independenței 
depline, Congresul care deschide 
perspectivele minunate spre înal
tele culmi ale societății fără clase, 
spre culmile comunismului.

Așa cum a cerut secretarul ge
neral al partidului, perioada care 
urmează trebuie să reprezinte răs
timpul unei ample și susținute ac
tivități politico-organizatorice, pen
tru a se asigura cunoașterea și în
sușirea aprofundată a prevederilor 
documentelor programatice supuse 
spre dezbatere. In spiritul acestora, 
trebuie să se acționeze cu toată e- 
nergia și fermitatea pentru realiza
rea planului și a programelor de 
dezvoltare economico-socială pe ur
mătoarele șase luni și pe întregul 
cincinal în industrie, agricultură și 
In celelalte sectoare de activitate, 
astfel incit toate colectivele de oa
meni ai muncii să poată raporta 
Congresului al XlV-lea rezultate 
tot mai bune, realizări exemplare 
in înfăptuirea sarcinilor de plan în 
acest 
trainică 
tarea i 
nînd astfel, 
menii 
premă devotamentului lor față de 
patrie, adeziunii 1or la politica 
partidului, voinței lor ca, in strînsă, 
indestructibilă unitate în jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral, să asigure patriei scumpe un 
viitor și mai măreț, mai bogat în 
înfăptuiri, răspunzînd astfel prin fap
te patrioticelor, vibrantelor îndemnuri 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu: 
„La încheierea lucrărilor plenarei, 
după dezbaterea și adoptarea in 
unanimitate a hotărîrilor, putem să 
afirmăm încă o dată că am străbă
tut un drum lung, am urcat pe 
înalte culmi, am invins multe ob
stacole și am obținut victorii minu
nate I De la înălțimile la care am 
ajuns se văd acum clare piscurile 
înalte și zările minunate, luminoase 
ale primăverii omenirii - zările co
munismului. Să facem totul pentru 
a străbate drumul pe care îl mai 
avem intr-un timp cit mai scurt, în 
deplină unitate a întregii noastre 
națiuni I",

an, asigurind astfel o 
i temelie pentru dezvol- 
viitoare a patriei. Acțio- 

comuniștii, toți oa- 
muncii dau expresie su-

a 100 de ani de la fondarea
Uniunii Interparlamentare

La Palatul Marii Adunări 
nale a avut loc, vineri, adunarea ju
biliară a membrilor Grupului Român 
din Uniunea Interparlamentară, con
sacrată Împlinirii a 100 de ani de Ia 
fondarea Uniunii Interparlamentare.

Lucrările ati fost conduse de to
varășul Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale.

Au luat cuvîntul deputății Marin 
Ivașcu, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, președintele Grupu
lui Român din Uniunea Interparla
mentară, Florin Tănăsescu, vicepie- 
ședinte al grupului. Radu Voi- 
nea, președintele Grupului parla
mentarilor români pentru securitate 
și cooperare in Europa, Dumitru 
Ghișe, Iuliana Bucur și Dezideriu 
Szilagyi, membri ai Comitetului de 
conducere al Grupului Român din 
Uniunea Interparlamentară.

în deplin consens cu gîndurile și 
sentimentejfc întregului partid și po
por, participanții la adunarea jubi
liară au exprimat sprijinul lor în
flăcărat față de Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. privind propunerea ca 
Ia al XlV-lea Congres al partidului, 
cel mai iubit fiu al națiunii noastre 
socialiste, ilustrul conducător și ge
nial strateg al noului destin al 
României, eminentă personalitate 
a vieții internaționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să fie reales în 
funcția supremă de secretar general 
al partidului, garanția fermă a îna
intării neabătute a României pe ca
lea socialismului și comunismului, a 
progresului și bunăstării, a afirmării 
ei și mai puternice ca factor activ 
al păcii și cooperării internaționale.

Vorbitorii au evidențiat profunde
le semnificații ale ideilor și orien
tărilor de înaltă valoare teoretică 
și practică cuprinse in magistrala

Națio- cuvintare rostită de tovarășul 
Nicolae CeauȘescu la Plenara C.C. 
al P.C.R.. relevind însemnătatea ex
cepțională a documentelor adoptate 
— Proiectul Programului-Directivă 
și Tezele pentru Congresul al XIV- 
lea al P.C.R, — ce deschid noi și 
generoase orizonturi înaintării im
petuoase a țării noastre pe calea so
cialismului și comunismului, afir
mării ei libere și independente pe 
arena mondială.

Participanții la dezbateri au re
levat că parlamentarii români, 
afiliindu-se la Uniunea Interparla
mentară încă din 1891. au fost prin
tre primii care au aderat la scopu
rile și principiile generoase ale or
ganizației. pe care le-au promovat 
cu fermitate și consecvență de-a 
lungul întregii perioade a existentei 
organizației interparlamentare mon
diale.

Relevind că cel de-al IX-lea Con
gres al P.C.R. a reprezentat un 
punct de cotitură și în activitatea 
parlamentarilor români în cadrul 
Uniunii Interparlamentare, vorbitorii 
au subliniat că aceasta s-a axat, in 
primul rînd, pe promovarea iniția
tivelor de răsunet international 
ale României. ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind căile de 
soluționare justă si durabilă, in in
teresul si cu participarea tuturor 
popoarelor, a problemelor grave si 
complexe ale lumii contemporane, 
sporirea contribuției în acest sens a 
Uniunii Interparlamentare.

Reafirmînd atașamentul paria-, 
mentarilor români la scopurile și 
principiile Uniunii Interparlamenta
re, participanții s-au pronunțat pen
tru angajarea sporită a forumului 
mondial al parlamentarilor în ve
derea împlinirii celor mai arzătoare 
năzuințe ale 
volta libere 
trăi intr-un 
laborare.

popoarelor de a se dez» 
și independente, de a 
climat de pace și co-

r

<

Domnului maior PIERRE BUYOYA
Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională, 

Președintele Republicii Burundi
BUJUMBURA

Aniversarea Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă transmite sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de pace și progres poporului burundez prieten.

Sint încredințat că bunele raporturi de prietenie și cooperare existente 
între Romania și Burundi se vor dezvolta și întări continuu, pe baza și în 
spiritul înțelegerilor convenite la nivel inalt. spre binele țărilor și popoare
lor noastre, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul burundez 
sărbătorește astăzi Îm
plinirea a 27 de ani 
de la proclamarea in
dependenței țării sale.

Situată in inima 
continentului african, 
fără a avea ieșire la 
mare, Republica Bu
rundi are o suprafa
ță de 27 834 kmp și o 
populație de 4,4 
lioane locuitori. Prin
cipala ramură a 
nomiei naționale este 
agricultura, care fur
nizează, datorită în
tinselor culturi de 
cafea și ceai, 80 la 
sută din devizele ță-

mi-
eco-

rii. în anii care au 
trecut de la apariția 
sa pe harta politică a 
lumii, tinăra republi
că a realizat un șir 
de pași înainte pe ca
lea lichidării subdez
voltării și a făuririi 
unei vieți noi. A avut 
loc reforma agrară, au 
fost puse bazele unei 
industrii proprii, s-a 
trecut la valorificarea 
resurselor subsolului. 
Astfel, la Bujumbura 
a fost creată o plat
formă industrială, iar 
intr-o zonă situată la 
20 km de capitală
intrat in funcțiune

cea mai mare centra
lă electrica construită 
pină acum in Bu
rundi.

Relațiile de priete
nie statornicite intre 
România și Burundi 
cunosc un curs ascen
dent. stimulat prin 
dialogul la nivel înalt. 
Acordurile și i 
gerile existente 
feră perspective 
nice conlucrării 
mâno-burundeze 
diverse planuri, 
interesul reciproc, 
edificării unei noi 
dini economice și 
litice mondiale.

ințele- 
con- 

• rod- 
ro- 
pe 
in 
al 

or- 
po-

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII RUANDEZE

Domnului general-maior JUVENAL HABYARIMANA
Președintele Republicii R.uanâeze,

Președinte fondator al Mișcării Revoluționare 
Naționale pentru Dezvoltare

KIGALI
indenendenteiCu prilejul celei de-a 27-a aniversări a proclamării _______ ___ _

— Ziua națională a Republicii Ruandeze — imi este plăcut să vă adresez 
calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
progres și prosperitate poporului ruandez prieten.

Exprim convingerea că bunele relații de prietenie si cooperare stator
nicite intre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică in 
viitor, in interesul popoarelor român și ruandez. al cauzei păcii. înțelegerii 
și colaborării internaționale.

Cronica zilei

AT10NAIĂ A COOPERAȚIEI
»

simbătă 
i hotăriri 
mișcarea 
■bătorește 
perației". 
mile na- 
nponente 
Interna- 

•ganizație 
glob ce 

lioane de 
e a trece 
ute, ca și 
ziunii la 
mișcarea 

i : pro- 
ir, lichi- 

------ -------------L—.......  ...me, in
staurarea unui climat de pace, cola
borare și ințelegere între popoare.

Anul acesta, cooperatorii din țara 
noastră, membri ai celor trei mari 
organizații cooperatiste — Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție, Uniunea Centrală a 
Cooperativelor de Producție, Achi
ziții și Desfacere a Mărfurilor și 
Uniunea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești — marchează „Ziua 
Internațională a Cooperației" în 
atmosfera de puternică efervescen
ță politică, de profundă însuflețire 
și angajare patriotică cu care în
tregul nostru popor intimpină a 45-a 
aniversare a actului istoric de la 
23 August 1944 și cel de-al XlV-lea 
Congres al partidului. In minu
natul tablou al înfăptuirilor po
porului nostru, al stadiului ac
tual al dezvoltării societății ro
mânești. înfățișat in mod strălucit 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
magistrala cuvintare la recenta Ple
nară a Comitetului Central al parti
dului, se regăsesc, fără îndoială, și 
munca însuflețită, eforturile și re
zultatele 
membri 
sate. Se 
sens, ca 
portante 
agricole 
anul acesta a celei mai bune pro
ducții de orz de pină acum — peste 
7 000 kg la hectar pe întreaga țară.

Bucurindu-se permanent de 
sprijinul partidului și statului, așe- 
zind la baza întregii lor activități 
orientările și indicațiile secretarului 
general al partidului, organizațiile 
cooperatiste din țara noastră și-au 
extins și diversificat continuu preo
cupările acționind cu consecvență 
pentru înfăptuirea sarcinilor tot mai 
însemnate ce le revin din actualul 

■ plan cincinal in dezvoltarea diferi
telor ramuri și sectoare ale econo- 

i miei naționale, pentru creșterea 
continuă a bunăstării întregului 
popor, pentru progresul multilateral 
și necontenit al patriei socialiste.

Puternic însuflețit de minunatele 
perspective deschise de documente
le programatice adoptate de recenta

obținute de milioanele de 
cooperatori de la orașe și 
cuvine a menționa in acest 
un exemplu, rezultatele im- 

obținute de cooperativele 
de producție in realizarea

i
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Plenară a C.C. al P.C.R. — proiec
tul Programului-Directivă și Tezele 
pentru Congresul al XlV-lea al 
partidului, care, prin definirea unor 
orientări și obiective strategice 
realiste, științific fundamentate, de 
largă și generoasă perspectivă, 
asigură intrarea României într-o 
nouă etapă, superioară, de țară so
cialistă multilateral dezvoltată —, 
milioanele de membri cooperatori de 
la orașe și sate, alături de întregul 
popor, sint ferm hotăriți să acțio
neze cu dăruire și abnegație pentru 
îndeplinirea in bune condiții a 
sarcinilor de plan pe anul in curs, 
a prevederilor actualului cincinal, 
în centrul preocupărilor lor ei si
tuează dezvoltarea și modernizarea 
agriculturii 
ducții mari 
obiectivelor 
înfăptuirea 
ducere și . ___ ,
profil teritorial, pentru intensifica
rea schimbului de mărfuri dintre 
sat și oraș și formarea fondului de 
stat de produse agroalimentare, 
pentru dezvoltarea micii industrii 
prin atragerea in circuitul productiv 
a resurselor locale refolosibile, pen
tru dezvoltarea producției bunu
rilor de consum 
pieței interne, cit 
pentru extinderea 
tre populație și îmbunătățirea ca
lității acestora. Organizațiile coo
peratiste din tara noastră, mem
bre ale Frontului Democrației si

• - — ■ ” în 
de

Un succes 
al constructorilor 

de căi ferate

(I

cinema
• Noiembrie, ultimul bal : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30 
STUDIO (59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 17 
19,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15 
13,30; 15,45; 18; 20
• Maria șl marea : COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 17; 19, ARTA (213186)
— 15; 17; 19
• O vară cu Mara : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
• Franțots Villon : VOLGA (79 71 26)
— 9: 13; 17
O Via(a ca o poveste (filmul româ
nesc, ieri și azi) — 17; 19, In fiecare 
zi mi-e dor de tine — 9; II; 13; 15: 
LIRA (31 71 71)
• Maria și Mirabela in Tranzistorla : 
9: 11; 13; 15, Alo, aterizează străbu
nica — 17; 19 : PACEA (71 30 85)
• „Bucuria" lui Matveev : TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Fata de pe riu : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17: 19
O Jandarmul șt jandarmeritele : VIC
TORIA (16 2879) — 9; 11,15; 13,30:
15,45; 18; 20, FEROVIAR (50 51 40) —
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20
• De la literatură Ia film : PATRIA 
(11 86 2S) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15

și obținerea unor pro- 
și constante. Ia nivelul 
noii revoluții agrare, 

programelor de autocon- 
autoaprovizionare in

destinate atit 
și exportului, 

serviciilor că-

antreneazăUnității Socialiste, 
tot mai mare măsură masele 
cooperatori, în calitatea lor de pro
prietari, producători și beneficiari 
al roadelor muncii lor, la aplicarea 
in viață a principiilor democrației 
muncitorești-revoluționare. a auto- 
conducerii și autoaprovizionării in 
profil teritorial, ale autogestiunil și 
autofinanțării unităților administra- 
tiv-teritoriale, de dezvoltare și mo- 

localităților, 
condiții de 
bune locui-

dernizare a tuturor 
pentru asigurarea unor 
muncă și viață tot mai 
torilor țării.

Ca membru activ și ______  _
Alianței Cooperatiste Internaționale, 
cooperația din țara noastră militea
ză cu consecvență, în spiritul poli
ticii externe a partidului și statului 
nostru care a adus României socia
liste, președintelui ei un înalt pres
tigiu pe întregul glob, pentru am
plificarea legăturilor de colaborare 
cu toate organizațiile cooperatiste 
din lume, pentru promovarea nobi
lelor idealuri ale păcii și înțelegerii 
intre popoare. pentru înfăptuirea 
dezarmării generale, și în primul 
rind a celei nucleare, cu ferma 
convingere că numai intr-un climat 
de înțelegere și cooperare, de secu
ritate și pace se pot asigura bună
starea și progresul fiecărei națiuni, 
ale întregii omeniri.

fondator al

• Colonelul Redl : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9: 12: 15,30; 18.30
• Program special pentru copil si ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19

Constructorii căii ferate Albeni — 
Seciuri — Berbeștl (Alunu) au în
registrat in aceste zile un impor
tant succes : începerea, cu două 
luni mai devreme, a lucrărilor Ia 
cel mai lung tunel de. pe acest tra
seu,.— Dobrana —, de 1 247 m.

în lungime totală de 27 km, sec
torul feroviar Albeni — Berbești 
(Alunu) face parte din linia fe
rată Tîrgu Cărbunești — Băbeni, 
ce va lega, pe o distanță de 57 km. 
județele Gorj și Vîlcea, avind o 
mare importanță economică prin 
preluarea și transportarea către be
neficiari a cărbunelui din zona sub
carpatică a Olteniei. Pină in pre
zent au fost dați în folosință 30 km 
de cale ferată și un tronson de 
10 km pe distanța Cilnic — Albeni 
— Seciuri — Berbești (Alunu).

Lucrările pe ultimii 17 km se des
fășoară in ritm susținut, deși ca
racteristicile traseului ridică serioa
se probleme constructorilor. De 
menționat că pe traseul rămas se 
construiesc șase viaducte cu lun
gimi variind intre 100 și 300 m, 
trei tunele între 100 și 1 247 m, 
precum și poduri și terasamente. 
(Agerpres).

Tovarășul Ștefan Andrei, viceprim- 
•ministru al guvernului, a primit, vi
neri, pe .John Simone, vicepreședin
te executiv al companiei americane 
Manufacturers Hanover Trust.

tn cursul convorbirii au fost evi
dențiate buna colaborare stabilită 
intre filiala de la București a aces
tei companii cu instituțiile financiar- 
bancare din țara noastră, condițiile 
favorabile create de statul român 
desfășurării activității companiei. 
Totodată, s-a, exprimat dorința con
tinuării și extinderii conlucrării din
tre Manufacturers Hanover Trust și 
unitățile de profil din țara noastră.

Compania americană Manufac
turers Hanover Trust a organizat, 
vineri, in Capitală, o întilnire cu 
reprezentanți al presei române, cu 
prilejul împlinirii a 15 ani de la 
deschiderea filialei sale de la Bucu
rești. în declarațiile făcute cu acest 
prilej, membri ai conducerii compa
niei au subliniat bunele condiții 
create de statul român desfășurării 
activității filialei'și au exprimat do
rința de a amplifica, in continuare, 
colaborarea cu instituțiile financiar- 
bancare din țara noastră.

(Agerpres)
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* La închiderea anului de învățămînt 

cuîtural-științiîic
lunii îulie marcheazăînceputul

închiderea anului de invățămint cul- 
tural-științific 1988—1989 pentru uni
versitățile de profil, instituții ce 
desfășoară o susținută activitate 
politico-ideologică și cultural-educa- 
tivă pentru permanenta lărgire a 
orizontului general de cunoaștere al 
maselor, 
versități 
orașe, ca 
finalizat
mint) s-a caracterizat printr-o largă 
arie tematică — circa 11 000 de 
cursuri cu profil politico-ideologic, 
economic, artistic, de educare pa
triotică și moral-cetățenească. tema
tică pusă sub 
45 de ani de 
de eliberare 
antifascistă și 
Congresului al

Activitatea universităților cultural- 
științifice, axată permanent pe do
cumentele de partid și desfășurată în 
lumina indicațiilor și orientărilor

Programă celor 247 de uni- 
cultural-științifice de la 
și a celor sătești (ce și-au 
anterior anul de invăță-

Filmul românesc 
la festivaluri 

internaționale
Filmul românesc s-a aflat înscris 

In ultima vreme în programul mai 
multor festivaluri cinematografice 
internaționale, consacrate lung și 
scurtmetrajului cu tematică actuală. 
O mențiune aparte se cuvine a fi 
făcută lungmetrajelor artistice „Re
zervă " ' ' '
Mora), care a primit recent premiul 
special al juriului la Festivalul in
ternațional al filmului sportiv de la 
Beijing, și „Miracolul" (regia Tudor 
Mărăscu), distins la Festivalul de la 
Santarem (Portugalia) cu premiul 
orașului care a găzduit manifestarea.

Filmului despre natură, mediul 
Înconjurător, protejarea și conserva
rea acestuia ii este rezervat cel 
de-al 41-lea festival „Parcomondo 
2000“ de la Varallo Sesia (Italia), 
unde cinematografia românească este 
reprezentată printr-o selecție de 
scurtmetraje. O tematică similară 
au avut și festivalurile de la Kranj 
(Iugoslavia). Ostrava-Paruba (Ceho
slovacia) și Trento (Italia), la care 
au fost prezentate, de asemenea, 
filme românești. Documentare și 
filme artistice consacrate unor rea
lizări ale școlii noastre de medicină, 
mișcării sportive, încununată de 
marea competiție națională „Da- 
eiada", precum și pelicule de desen 
animat au fost proiectate la festi
valurile de la Annecy (Franța), 
Ankara, Torino și Varna. (Agerpres)

la start" (regizor Anghel

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar peneral 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

setanul aniversării a 
la victoria revoluției 
socială și națională, 

antiimperialistă și 
XlV-lea al P.C.R.

secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut 
ca obiectiv de prim-ordin intensi
ficarea activității de educație poli
tică. patriotică, revoluționară a ma
selor. de răspindire a celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii con
temporane. de formare și dezvol
tare a gindirii economice și de ridi
care a nivelului pregătirii profesio-' 
nale a cursanților. Activitatea de 
învățămint a fost legată nemijlocit 
de practica productivă, o parte 
cursuri desfășurîndu-se pe 
platforme industriale, in întreprin
deri și instituții din Capitală si ju
dețele țării. Demnă de menționat 
este. în această privință, activitatea 
celei mai mari universități cu acest 
profil din* țară — cultural-științifice 
— București, Timișoara, Cluj-Napo- 
ca. Craiova, Iași, Ploiești, Tg. Mu
reș. (Agerpres).

La 1 iulie, poporul 
ruandez marchează 
27 de ani de la dobin- 
dlrea independenței.

Ruanda, „Țara celor 
o mie de 
(suprafața : 
kmp ; populația : 
milioane 1__ ?
are o economie cu un 
pronunțat caracter a- 
grar. Se cultivă ce
reale, manioc, ceai 
(produs care aduce 
țării 13 la sută din 
veniturile în devize) 
și cafea (70 la sută 
din venituri), ultimele 
două fiind și cele mai 
importante produse de 
export.

Poporul ruandez a

coline"
28 333 
. 4,7 

locuitori),

depus eforturi susți
nute pentru lichida
rea grelei moșteniri a 
trecutului colonial, ac- 
ționind pentru pune
rea în valoare a re
surselor subsolului 
(bogate zăcămipte de 
aur. wolfram,' tung
sten, cositor) și crea
rea unei industrii 
naționale. Agricultu
ra cunoaște, de ase
menea, un pro
ces de modernizare, 
in centrul preocupări
lor situindu-se diver
sificarea culturilor, 
dezvoltarea zooteh
niei, extinderea su
prafețelor irigate, me-

canizarea lucrărilor a- 
gricole.

Animat de Sentimen
te de solidaritate cu 
popoarele Africii, po
porul român urmăreș
te cu simpatie efortu
rile depuse de poporul 
ruandez pentru făuri
rea unei vieți noi, li
bere și prospere. în
tre Republica Socia
listă România și Re
publica Ruandeză s-au 
Statornicit relații . 
prietenie și cplabo- 

srare, care cunosc <i;i. 
curs ascendent, în fo
losul reciproc, al țe
lurilor dezvoltării 
pașnice a omenirii.

din 
mari

t V
4.

13,09 Telex
13.05 La slîrșlt de săptămlnă
14,45 saptămlna politică
15,00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19,25 Sub tricolor, sub roșu steag. Ver

suri patriotice, revoluționare
19,35 Teleenciclopeclia
20,05 Steaua fără nume. Etapa a IT-a. 

Emisiune-concurs de muzică ușoară
21,00 Film artistic. ..Ultima întilnire". 

Producție a studiourilor de televi
ziune din R.D. Germană. Pre
mieră TV

22,20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

LISTA OFICIALA
a obligațiunilor C.E.C.

ieșite ciștigătoare Ia tragerea la sorți 
lunară din 30 iunie 1989

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 1 iulie, ora 20 — 4 iulie, ora 20. 
In (ară : vremea va fi în general Insta
bilă in vestul, centrul șl nordul țării, 
cu cerul mai mult noros, și în general 
frumoasă în restul teritoriului, cu cerul 
variabil. Vor cădea ploi, mai ales cu 
caracter de aversă, însoțite de descăr
cări electrice și izolat de grindină, pe 
arii relativ extinse. îndeosebi in prime
le zile, în vestul, centrul și estul țării, și 
izolat în celelalte zone după-amiaza. 
Cantitățile de apă pot depăși 25 litri 
pe metrul pătrat in 24 de ore, mai ales 
în zonele de deal și de munte, vintul 
va sufla slab pină la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
10 și 20 de grade, iar cele maxime între 
22 șl 32 de grade, mai ridicate în sud, la 
sfîrșitul intervalului. In București : 
Vremea va fi in general frumoasă, iar 
cerul variabil. Vor cădea ploi, ce vor 
avea șl caracter de aversă dupâ-amiaza. 
mai ales în primele zile. Vint slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vot 
oscila între 16 și 18 grade, iar cele 
maxime în jurul valorii de 30 de grade.

ACTUALITATEA SPORTIVA
. NATAȚIE. în ultima zi a campio
natelor republicane de natație, des
fășurate la bazinul „23 August" din 
Capitală, Tamara Costache a ciștigat 
proba de 50 m liber, cu timpul de 
26”51/100. în proba similară mascu
lină, Ionuț Mușat s-a situat pe pri
mul loc, cu 23”20 100. Alte rezultate : 
masculin : . 200 m fluture : Flavius 
Vișan — 2’04”60/100 ; 200 m mixt : 
Marian Satnoianu — 2’08”97/100 ; fe
minin : 200 m fluture : Stela Pura 
— 2T4”23/100 ; 200 m mixt : Anca 
Pătrășcoiu — 2T9”51/100.

TENIS. în turul TI al turneului in
ternațional de tenis de Ia Wimble
don, jucătorul vest-german Boris 
Becker l-a eliminat cu 6—3, 7—5,
6— 4 pe americanul Richard Matu- 
sewski, cehoslovacul Miloslav Mecir 
a dispus cu 6—7, 4—6, 6—1, 7—5,
7— 5 de australianul Mark Kratz- 
man. iar John McEnroe (S.U.A.) a 
ciștigat 
tida cu 
neberg. 
narsson 
no (S.U.A.)
9—7 ; Wally Masilr (Australia) — 
Joey Rive (S.U.A.) 6-3, 7-6. 4—6, 
6—2 ; Brad Drewett (Australia) — 
Tim Wilkison (S.U.A.) 6—3, 7—5,
6—2.

Rezultate înregistrate in proba fe
minină : Nicole Provis (Australia) — 
Robin White (S.U.A.) 3—6, 6—3, 6—3;

cu 6—3, 3—6, 6—3. 7—5 par- 
coechipierul său Richey Re- 
Alte rezultate : Jan Gun- 
(Suedia) — Derrick Rostag- 

6—7, 2—6, 7—5, 7—6,

Dlmlneața

Majestic,

• Teatrul National (14 71 71. 
mare) : Hagl Tudose — 18 ; (sala Am
fiteatru) : Drumul singurătății — 18
• .Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Festivalul 
național „Cintarea României-. Con
cert vocal-simfonlc. Dirijor : Mircea 
Cristescu. Soliști : Anda Petrovlci, 
Marin Cazacu. Nicolae Licareț — 19
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Li
liacul — 18
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Secretul familiei PosKet — 18 : (sala 
Grădina Icoanei. 11 93 44) : '
pierdută — 18
• Teatrul Giulești (sala 
14 72 34) : Pescărușul — 18
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Hai copil la Joc 1 — 11

Jana Novotna (Cehoslovacia) — E- 
lise Burgin (S.U.A.) 6—4, 3—6,6—2; 
Ann Hobbs (Anglia) — Gisele Miro 
(Brazilia) 6—2, 6—4 ; Eiyzabeth 
Smylie (Australia) — Tina Larsen 
(Danemarca) 6—1, 6—7, 6—1 ; Na
talia Zvereva (U.R.S.S.) — Eva Pfaff 
(R.F. Germania) 6—2, 6—3 ; Pam 
Shriver (S.U.A.) — Sara Gomer (An
glia) 6—4, 3—6, 8—6 ; Raffaella
Reggi (Italia) — Sophie Amiach 
(Franța) 7—6. 6—4 ; Arantxa San
chez (Spania) — Julie Halard 
(Franța) 6—4, 6—3.

ATLETISM. în cadrul concursului 
internațional de atletism de la Hel
sinki, sportivul italian Salvatore An- 
tibo a stabilit cea mai bună per
formanță mondială a anului in proba 
de 10 000 m, cu timpul de 27’16”50Z 
100. Clasat pe locul doi, etiopianul 
Addis Abebe a realizat un nou re
cord mondial de juniori cu 27’17” 
82/100.

FOTBAL. „Cupa Suediei" la 
fotbal a fost câștigată la actuala e- 
diție de echipa Malmo, care cu
cerește pentru a 14-a oară trofeul.

în finala disputată Ia Stockholm, 
fotbaliștii de 
cu scorul de 
Djurgaarden,

la Malmo au învins
3—0 (1—0) formația

partida inaugurală aVOLEI. în 
turneului internațional masculin de 
volei de Ia Seattle, selecționata 
S.U.A. a întrecut cu scorul de 3—0 
(15—7, 15—10, 15—9) formația Bra
ziliei.

HANDBAL. Federația Internațio
nală de Handbal a decis ca meciul 
pentru „Supercupa Europei" la mas
culin. dintre deținătoarșa „Cupei 
campionilor europeni", echipa sovie
tică S.K.A. Minsk, și ciștigătoarea 
„Cupei cupelor", formația vest-ger- 
mană Tusem Essen, să se dispute 
la 24 septembrie. Locul de desfă
șurare urmează să fie stabilit 
terior.

ul-

ȘAH. Turneul internațional de 
de la Bela Krîvka (Iugoslavia) 
încheiat cu victoria maeștrilor 
vietici Vadim Ruban si Serghei Go
relov, clasați pe primul loc. la e- 
galitate, cu cite 9 puncte. Pe locul 
trei s-a situat marele maestru iu
goslav O. Cvitan — 8,5 puncte.

în ultima rundă, a 11-a, Gorelov 
l-a învins pe Magamedov, Ruban pe 
Tosici, iar Cvitan a ciștigat la Kart- 
man.
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1 19196 80 40 000
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1 45768 77 40 000
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Ciștigurile întregi revin obliga
țiunilor de 200 de lei. în valoarea 
ciștigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite cîș- 
tigătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează 
prin sucursalele, filialele și agenții
le C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—225. la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.
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CUVINTAREA TOVARĂȘUIUI NICOLAE■CEAUȘESCU

LA PLENARA C. C. AL P.C.R.

Mare novatoare, principială
a marilor probleme ale contemporaneității

„Avem ferma convingere că, deși problemele actuale sînt destul de 
grave și complexe, acționind unite, forțele progresiste, popoarele de pre
tutindeni, cercurile realiste pot găsi calea unei conlucrări active, pot 
schimba cursul evenimentelor, pot impune o nouă gindire politică, un 
nou mod de acțiune - în interesul progresului, în interesul bunăstării și 
independenței fiecărui popor, al păcii și colaborării între toate națiunile 
lumii,”

NICOLAE CEAUȘESCU
Deschideri de o asemenea amplitu

dine, cum sînt cele privind dezvol
tarea multilaterală a patriei pinâ 
dincolo de fruntariile acestui secol 
*i acestui mileniu, trasate in magis
trala cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara Comi
tetului Central al partidului, sînt du
blate de clarviziunea analizei asu
pra evoluțiilor lumii contemporane, 
în baza căreia sint formulate opțiu
nile principiale ale politicii externe 
a României socialiste.

Ca in întreaga perioadă deschisă 
de Congresul al IX-lea al partidului. 
România se distinge in cimpul vieții 
internaționale prin politica ei dina
mică, de colaborare cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orinduire 
socială, prin demersul ei original și 
constructiv pentru soluționarea ma
rilor probleme ale umanității. Re- 
liefind trăsăturile proprii gindirii 
revoluționare a secretarului general 
al partidului — spiritul creator, ca
pacitatea de investigare a realități
lor, de a sesiza sensul evoluțiilor și 
proceselor de pe marea scenă a lu
mii — cuvîntarea la Plenara C.C. al 
P.C.R. jalonează căi și modalități 
practice de acțiune, cristalizează 
teze și idei ce se înscriu ca o con
tribuție de. mare valoare la tezau
rul gindirii universale.

într-un moment cind sint in plină 
I desfășurare profunde mutații poli- 
I tice, sociale, economice, militare, de 

natură să modifice continuu raportul 
. mondial de forțe, este de o mare în

semnătate punerea in evidență a 
adevărului că in viața internaționa
lă s-a realizat un echilibru relativ 
al balanței de forțe, ceea ce și ex
plică faptul că s-au putut depăși nu
meroase momente dificile, asigurin- 
du-se pacea în lume. Un rol im
portant in acest sens, se subliniază 
în cuvîntare, a revenit și revine ță
rilor socialiste.

în lumina experienței construcției 
socialiste, a marilor realizări obți
nute de țara noastră, a dezvoltării 
generale a socialismului, tovarășul 
Nicblae Ceaușescu subliniază cu pu
tere legitimitatea istorică a socialis
mului, realizările obținute demon- 
strind superioritatea noii orinduiri, 
forța și vigoarea sa, faptul că so
cialismul reprezintă o necesitate 
obiectivă, viitorul intregii omeniri. 
Afirmarea acestui mare adevăr este 
intimpinată insă cu ostilitate de 
cercurile reacționare, imperialiste, 
care și-au intensificat in ultimul 
timp atacurile antisocialiste. incer- 
cind să destabilizeze și să denigreze 
socialismul. Sint pe deplin îndrep
tățite, in aceste împrejurări, nedu
merirea și îngrijorarea ce le stîr- 
nesc tendințele ce se manifestă în 
unele țări de slăbire a rolu
lui conducător al partidului, de re
întoarcere la așa-zisul sistem pluri- 
partit, de negare sau diminuare a 
rolului proprietății socialiste. Por
nind de la asemenea tendințe, in 
cuvintarea secretarului general al 
partidului nostru se subliniază cu 
claritate că nu există și nu pot 
exista perfecționarea și dezvoltarea 
socialismului fără un partid unic al 
clasei muncitoare, că socialismul nu 
se poate înfăptui decit pe baza prin
cipiilor socialismului științific, a 
înlăturării inegalităților și a asu
pririi, prin realizarea unor rela
ții noi de producție, a unei ade
vărate dreptăți sociale. în ce pri
vește preocuparea — firească și ne
cesară — pentru perfecționarea dez
voltării socialismului existentă in 
diferite țări, aceasta trebuie să se 
realizeze, după părerea partidului 
nostru, nu de pe poziții de negare 
sau subapreciere a forței socialismu
lui, ci de pe poziții de afirmare a 
forței și superiorității sale.

Este cunoscută importanța deose
bită pe care Partidul Comunist Ro
mân, România socialistă o acordă 
dezvoltării prieteniei și colaborării 
cu toate țările socialiste, in primul 
rind cu cele vecine — orientare pro
gramatică, definitorie a politicii 
noastre externe, reafirmată pregnant 
și in recenta cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în spiritul a- 
cestei poziții principiale, din dorința 
ca toate țările socialiste să asigure 
dezvoltarea lor fermă pe calea so
cialismului, partidul nostru a pro
pus ca țările membre ale Tratatu
lui de la Varșovia, toate țările so
cialiste să analizeze împreună pro
blemele actuale ale construcției so
cialiste, să stabilească împreună 
cum să conlucreze mai bine pentru 
depășirea unor dificultăți. pentru 
asigurarea progresului .continuu al 
operei de edificare a noii orinduiri.

în cuvintarea secretarului general 
al partidului este reafirmată orien

tarea consecventă a României socia
liste privind întărirea colaborării cu 
țările in curs de dezvoltare, a că
ror pondere în ansamblul schimbu
rilor noastre externe a crescut con
tinuu. în același timp, se exprimă 
hotărirea țării noastre de a acționa 
pentru dezvoltarea largă a relațiilor 
cu țările capitaliste dezvoltate, cu 
toate statele, fără deosebire de orîn- 
duire socială, ca o cerință a progre
sului general.

Din păcate, realitățile arată că 
raporturile interstatale și coopera
rea economică internațională con
tinuă să fie afectate de per
sistența unor practici nocive, de 
condiționare a relațiilor econo
mice de considerente politice sau 
de altă natură, pe aceeași linie 
a discreditatei politici de amestec in 
treburile interne ale altor state. în 
această privință, România, prin gla
sul președintelui ei, și-a spus din 
nou, cu toată fermitatea, cuvintul : 
este timpul să se renunțe la ase
menea practici, tributare vechiului 
mod de gindire in viața interna
țională, la tentativele unor cercuri, 
ale unor oameni politici din Occi
dent de a-și aroga dreptul de a sta
bili ce este și ce nu este bine pen
tru o tară sau alta Cu atît mai 
mult, cu cit în propriile țări se con
fruntă cu numeroase probleme — 
de la șomajul cronic și lipsa de lo
cuințe la extinderea sărăciei, la per
sistența inechităților și discriminări
lor de tot felul, cu corolarul lor 
inevitabil : accentuarea violentei, 
creșterea criminalității, proliferarea 
drogurilor, agravarea altor fenomene 
sociale. Iată probleme umanitare 
reale, a căror soluționare prin cola
borarea activă a statelor ar fi ne
cesară și utilă, după părerea tării 
noastre, aceasta fiind de natură să 
asigure o viată liberă și demnă 
pentru toate popoarele.

Raportate la complexitatea vieții 
internâționale, aprecierile secretaru
lui general al partidului asupra mo
mentului actual se evidențiază prin 
caracterul lor realist, lucid, clar
văzător. Este incontestabil, se arată 
în cuvîntare, că în ultimul timp 
s-au făcut unii pași importanți în 
direcția destinderii și păcii, fiind 
evident impactul asupra climatului 
politic al unor asemenea măsuri cum 
sint realizarea acordului sovleto-a- 
merican privind eliminarea rachete
lor nucleare cu rază medie de acțiu
ne, începerea negocierilor de la Vie- 
na de dezarmare convențională in 
Europa, trecerea la solutionarea prin 
tratative a unor conflicte din diferite 
zone ale lumii. Adevărul este insă 
că, cu toate acestea, situația inter
națională continuă să se mențină 
gravă și complexă. Iar acest adevăr, 
sublinia secretarul general al parti
dului, trebuie spus deschis popoare
lor.

Care sint factorii care determină 
gravitatea și complexitatea situa
ției internaționale actuale ? Este 
vorba, în primul rînd, de existența 
armelor nucleare, a altor arme de 
distrugere in masă, de acumularea 
unor uriașe arsenale convenționale, 
toate la un loc conturînd un mare 
pericol la adresa popoarelor, a 
însăși vieții pe planeta noastră. 
Menținerea acestui pericol este de
terminată de persistența politicii 
de forță, promovată in virtutea 
așa-numitei „descurajări nucleare11. 
Se știe astfel că unele țări ale 
N.A.T.O. se cramponează de pro
blema modernizării armelor nuclea
re cu rază scurtă de acțiune șî 
tactice, ceea ce ar duce la sporirea 
considerabilă a' puterii lor de distru
gere. Apreciind renunțarea la arme
le nucleare drept una din proble
mele fundamentale ale vieții inter
naționale. secretarul general al 
partidului subliniază necesitatea 
renunțării la asemenea arme, la mo
dernizarea lor, a realizării de noi 
acorduri intre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii privind 
reducerea cu 50 la sută a armamen
tului nuclear strategic și pentru li
chidarea definitivă a oricăror arme 
nucleare, renunțării la experiențele 
nucleare .și la militarizarea Cos
mosului. Este reafirmată, totodată, 
poziția țării noastre privind redu
cerea radicală a armelor convențio
nale, a cheltuielilor militare, mijloa
cele devenite disponibile urmînd a 
fi folosite pentru soluționarea unor 
probleme economico-sociale din fie
care țară, precum și pentru ajuto
rarea țărilor în curs de dezvoltare.

O apreciere realistă asupra mo
mentului actual nu poate ocoli rea
litatea intensificării activității dife
ritelor organizații neofasciste și de

dreapta, a manifestărilor propagan
dei naționalist-șovine, a unor 
cercuri reacționare, care visează la 
o revizuire a granițelor. în cuvîn
tarea secretarului general al parti
dului se face un justificat apel de 
a nu se uita învățămintele istoriei. 
Evenimentele ce au premers de
clanșarea celui de-al doilea război 
mondial au arătat astfel unde poate 
duce tolerarea sau -- și mai grav — 
încurajarea activității unor organi
zații fasciste, revanșarde. Uriașa 
tragedie generată de instaurarea 
fascismului în unele țări trebuie să 
îndemne permanent la reflecție și 
la vigilență. Așa cum se subliniază 
în cuvîntare, respingerea fascismu
lui înseamnă apărarea democrației, 
a libertății, a păcii

Atașamentul profund al României 
Ia cauza securității europene, pro
bat de-a lungul anilor prin multi
ple inițiative deschizătoare de 
drumuri, prin acțiuni practice pen
tru infăptuirea marelui deziderat al 
realizării unei Europe a păcii și 
colaborării, își găsește o nouă și 
pregnantă expresie în cuvîntarea 
secretarului general al partidului. 
România se pronunță pentru unita
tea Europei — insă o unitate în di
versitatea orînduirilor sociale exis
tente — pentru o Europă a națiu
nilor libere și independente. în 
același timp, în cuvîntare este rea
firmată hotărirea țării noastre de a 
acționa pentru dezvoltarea unei 
largi colaborări între țările balca
nice, pentru realizarea în Balcani a 
unei zone fără arme nucleare și 
chimice, fără baze militare străine, 
ca o componentă a păcii și cola
borării pe ansamblul continentului 
european.

Evoluția vieții internaționale con
firmă pe deplin justețea poziției 
consecvente a partidului și statului 
nostru subliniată din nou la Plena
ra C.C. al P.C.R., privind rolul im
portant ce revine țărilor mici și mi.i- 
jocii, țărilor in curs de dezvolta
re, nealiniate în viața internațională. 
Experiența, mai îndepărtată sau mai 
apropiată, demonstrează că nici una 
din marile probleme ale omenirii 
nu își poate găsi o soluționare justă 
și viabilă fără participarea activă a 
tuturor statelor, indiferent de orin
duire socială sau mărime.

în spiritul unei inalte răspunderi 
istorice, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat și cu acest prilej orien
tarea consecventă a Partidului Co
munist Român privind întărirea so
lidarității internaționale. O aseme
nea orientare izvorăște din înseși 
tradițiile mișcării muncitorești, re
voluționare din țara noastră, dar și 
din profunda înțelegere a faptului 
că situația mondială gravă și com
plexă, schimbările ce au loc în ra
portul de forțe pe plan internațio
nal impun, ca o necesitate obiecti
vă, întărirea și mai mult a colabo
rării și solidarității cu toate forțele 
înaintată. Nici un partid comunist, 
nici un partid revoluționar, progre
sist, se subliniază in cuvîntare, nu 
se poate izola. Dimpotrivă, în ac
tualele împrejurări este mai nece
sară ca oricind întărirea conlucrării 
și solidarității internaționale. Clasa 
muncitoare, generațiile viitoare, ară
ta tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu-’ 
vor ierta pe acei ce nu înțeleg că 
tocmai în aceste condiții trebuie fă
cut totul pentru întărirea unității — 
o unitate de tip nou, a partidelor 
independente, egale in drepturi.

Conceptul de solidaritate definit 
de secretarul general al partidului 
nostru este un concept de largă des
chidere, incluzînd solidaritatea cu 
toate partidele comuniste și munci
torești, cu partidele socialiste și so- 
cial-democrate, cu mișcările pro
gresiste, antiimperialiste, cu forțele 
democratice de pretutindeni, pentru 
afirmarea țelurilor comune, a idea
lurilor supreme ale tuturor po
poarelor.

Partidul Comunist Român, Româ
nia socialistă, prin glasul de înaltă 
autoritate și prestigiu al secretaru
lui general al partidului, președin
tele Republicii, și-au reafirmat so
lemn hotărirea neabătută de a-și a- 
duce întreaga contribuție în acest 
sens, de a conlucra cu toate forțele 
înaintate ale contemporaneității, cu 
convingerea că, prin acțiuni unite, 
solidare, este pe deplin posibilă 
schimbarea cursului evenimentelor, 
afirmarea unui nou mod de gindire 
și acțiune, care să asigure împlini
rea năzuințelor de pace, indepen
dență și progres ale intregii uma
nități.
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PRIMIRE LA SOFIA. Todor 
Jivkov, secretar . general al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Bulgaria, 
l-a primit pe Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, care a întreprins 
o vizită oficială in Bulgaria, a- 
nunță agenția B.T.A. în cadrul con
vorbirii au fost abordate proble
me ale relațiilor bilaterale și ale 
actualității internaționale.

LA WASHINGTON au avut loc 
convorbiri intre președintele Sta
telor Unite, George Bush, și pre
ședintele Zairului. Mobutu Șese 
Seko, aflat in vizită oficială. Au 
fost abordate probleme ce privesc 
sudul Africii în contextul încheie
rii acordurilor de la Gbadolite re
feritor la situația din Angola și 
eforturile privind reglementarea si
tuației din Namibia.

Schimb de mesaje 
intre tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Kim Ir Sen
PHENIAN 30 (Agerpres). — 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu s-au transmis to
varășului Kim Ir Sen. secretar ge
nerai al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, un călduros șl 
prietenesc salut și cele mai bune 
urări de sănătate și viață îndelun
gată, de noi și mari succese in ac
tivitatea rodnică dedicată edificării 
depline a socialismului în Republi
ca Populară Democrată Coreeană, 
pentru bunăstarea și fericirea po
porului coreean prieten, pentru re- 
unificarea pașnică și independen
tă a patriei.

Mulțumind, tovarășul Kim Ir Sen 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu expresia sentimen
telor sale profunde de prietenie și 
un cordial salut, urări de multă să
nătate și viață îndelungată, de stră
lucite succese în nobila activitate 
ce o desfășoară pentru construirea

socialismului șl comunismului in 
România, spre binele șl fericirea 
poporului român prieten.

Schimbul de mesaje a avut loc 
cu prilejul primirii de către tova
rășul Kim Ir Sen a tovarășului 
Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiului Cen
tral de Partid, care se află la Phe
nian ca oaspete la cel de-al XIII-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților.

Au fost evocate tradiționalele re
lații de strinsă prietenie, colaborare 
și solidaritate militantă statornicite 
între partidele și popoarele român 
și coreean, dorința comună de a 
dezvolta in continuare aceste rela
ții. potrivit înțelegerilor realizate in 
octombrie anul trecut, cu prilejul 
întilnirii la cel mai înalt nivel.

La primire au fost prezenți loan 
Toma, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, conducătorul delegației 
române de tineret la cel de-al 
XIII-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților, și Nicolae 
Girba, ambasadorul României în 
R.P.D. Coreeană.

R. P, CHINEZA

„Zilele culturii românești"
BEIJING 30 (Agerpres). — ..Zile

le culturii românești" — manifesta
re aflată in plină desfășurare in 
China — au continuat printr-un 
concert festiv, organizat la Beijing, 
sub patronajul Ministerului Cultu
rii din Republica Populară Chineză.

Desfășurat in sala de concerte a 
complexului cultural Clubul inter
national din Beijing, spectacolul a 
fost dedicat marilor evenimente 
jubiliare sărbătorite in acest an de 
popoarele român și chinez — 45 de 
ani de la victoria revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă din Româ
nia, Congresul al XIV-lea al 
Partidului Comunist Român și, res
pectiv, aniversarea întemeierii Chi
nei Populare. Concertul a înmă
nuncheat piese reprezentative, de 
mare virtuozitate, din repertoriul 
clasic românesc și universal.

Au fost de față Liu Depou, ad
junct al ministrului culturii, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Secției Relații Externe 
a C.C. al P.C. Chinez, șefi ai unor 
misiuni diplomatice, oameni de cul

tură și artă, ziariști, un numeros 
public.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei la Beijing.

■k
De asemenea, sub auspiciile 

Uniunii Scriitorilor din R.P. Chine
ză. la Beijing a. avut loc o întîlnire 
prietenească intre scriitori români 
și chinezi.

Zhu Ziqi, membru al Prezidiului 
Uniunii Scriitorilor, a relevat in 
cuvintul său relațiile bune stator
nicite intre creatorii de artă și li
teratură din cele două țări — parte 
integrantă a raporturilor tradițio
nale de prietenie și colaborare din
tre popoarele chinez și român. Tot
odată, scriitorii Malaqinfu și Jing 
Yi au prezentat impresii de călă
torie din România.

Scriitorii Ion Dodu Bălan și Con
stantin Țoiu au înfățișat aspecte ale 
creației literare din țara noastră, 
participarea vie a literaturii la via
ța spirituală, in climatul de emulație 
creatoare inaugurat de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunișt Ro
mân.

Situația economiei ungare 
relevată in raportul ministrului de finanțe prezentat in cadrul 

sesiunii Adunării de Stat
BUDAPESTA 30 (Agerpres). — 

Luînd cuvintul in cadrul sesiunii 
Adunării de Stat a R.P. Ungare, mi
nistrul finanțelor, Laszlo Bekesi, a 
prezentat raportul cu privire la rea
lizarea Bugetului de stat pe anul 1988
— transmite agenția M.T.I. în raport 
se subliniază că in 1988 produsul na
țional brut și venitul național nu au 
crescut în conformitate cu prevede
rile planului, ci s-au redus cu 0,5—1 
la sută. Producția industrială a stag
nat, iar valoarea producției industriei 
alimentare a fost inferioară celei pla
nificate.

După ce a arătat că Ungaria și-a 
îndeplinit obligațiile internaționale, 
și-a menținut solvabilitatea, minis
trul s-a referit la faptul că in aceas
tă perioadă comerțul exterior a înre
gistrat rezultate mai bune comparativ 
cu prevederile planului.

în timp ce venitul global nu a cres
cut, proporțiile repartizării venitului
— în cea mai măre parte ca urmare 
a unei rate a inflației mai mari decît 
fusese planificată, precum și datorită 
reformei impozitelor, s-au modificat, 
s-a subliniat în continuare. Potrivit 
raportului, nici în anul care a trecut 
nu a început creșterea economică 
preconizată.

„Ministrul de finanțe a arătat — 
precizează agenția M.T.I. — că. ade
seori și in mod justificat, conduce
rea guvernamentală este supusă cri

ticii, deoarece ea nu este suficient 
de hotărită și consecventă in redu
cerea și lichidarea surselor pierderi
lor. în perioada de după ultima se
siune parlamentară a fost intentat 
proces de faliment împotriva a 18 
întreprinderi și cooperative, dini cau
za datoriilor mari neplătite. în cu- 
rînd, marile bănci comerciale vor în
cepe lichidarea altor 15—20 de unități 
economice de multă vreme insolva
bile11.

Ministrul a informat că guvernul 
este hotărît să reducă alocațiile pen
tru activitatea economică.

Este evident că, în cadrul econo
miei ungare în lupta cu criza, buge
tul -de stat se află, de asemenea, în- 
tr-o stare de criză — a subliniat 
ministrul de finanțe. Criza sistemu
lui financiar și a bugetului de stat 
din cadrul acestuia decurge, funda
mental, din problemele dificile ale 
economiei, adică neajunsurile siste
mului financiar reprezintă, în cea 
mai mare parte, consecințe. Din anul 
1973, în fondurile bănești ale statu
lui există un deficit.

Ministrul a arătat că lichidarea 
datoriei țării va face necesară și ne 
viitor prezența creditelor din străină
tate. dar este interzisă folosirea re
surselor externe pentru finanțarea 
deficitului bugetar — relatează agen
ția M.T.I.

Criză politică în Irlanda
DUBLIN 30 (Agerpres). — Ca ur

mare a faptului că guvernul condus 
de primul-ministru Charles Haughey 
nu a obținut votul de încredere in 
Dail, Republica Irlanda se află in 
criză politică. După aflarea re
zultatului votului, în cursul că
ruia împotriva guvernului au votat 
86 de deputați și 76 l-au susținut, 
premierul Haughey și-a prezentat 
demisia.

Observatorii politici din Dublin a- 
preciază că prin organizarea la 
15 iunie a alegerilor anticipate nu 
s-a pptut ajunge la un raport de

forțe care să permită formarea unui 
guvern monocolor stabil și că nici 
una din formațiunile politice din 
opoziție nu a acceptat o coaliție cu 
Fianna Fail, partidul premierului de- 
misionar. în aceste condiții, parti
dele politice irlandeze vor încerca 
să găsească o soluționare a crizei 
fără a se recurge din nou la ale
geri generale, cărora opinia publică, 
după cum arată sondajele de presă, 
le este nefavorabilă și care, în plus, 
nu ar schimba in prea mare măsură 
actuala configurație a parlamentu
lui.

PORTUGALIA: Rezultatele alegerilor pentru parlamentul 
(vest-)european

LISABONA 30 (Agerpres). — Po
trivit rezultatelor definitive ale scru
tinului pentru parlamentul (vest-) eu
ropean, date publicității la Lisabona, 
coaliția de stingă, din care face parte 
și partidul comunist, și-a sporit nu
mărul mandatelor la 4, socialiștii au 
obținut 8 mandate, Partidul Social-

Democrat (de guvernămînt) a pier
dut un mandat, avînd 9 mandate 
acum, ca și creștin-democrații, care 
au numai 3 mandate, față de 4, cîte 
obținuseră la alegerile din 1987. Un 
mandat a revenit Partidului Ecolo
gist.

UNIUNEA INTERPARLAMENTARA ȘI-A SĂRBĂTORIT CENTENARUL In 
această organizație sînt reprezentate 112 parlamente din întreaga 
lume. Fondată la 29 iunie 1889, această organizație și-a propus ca 
principal scop facilitarea contactelor intre parlamentarii diverselor țări 
in slujba operei de instaurare a păcii în lume.

ACORDURI COLUMBIAN!) — 
GUYANEZE. Ministrul guyanez de 
externe, Rasleigh Edmund Jack- 
son, și-a încheiat vizita oficială in 
Columbia, El a fost primit de pre
ședintele Columbiei, Virgilio Bar
co, și a avut convorbiri cu omo
logul său columbian, Julio Londo
no. Acordurile semnate in cursul 
vizitei privesc, între altele, inten
sificarea cooperării mai ales în do
meniile invățămintului și sănătății 
și stimularea schimbului de teh
nologie in sectoare de interes re
ciproc.

CONVORBIRI ÎN PROBLEMA 
CIPRIOTA. La sediul Națiunilor 
Unite din New York s-au încheiat 
convorbirile secretarului general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
cu președintele Ciprului. Ghiorghios 
Vassiliou, și liderul comunității 
cipriote turce, Rauf Denktaș, în 
vederea găsirii unei soluții la pro
blema cipriotă. Părțile au căzut de 
acord să continue convorbirile 
cu participarea reprezentanților 
O.N.U. și au acceptat invitația 
secretarului general al O.N.U. de 
a se intilni din nou in sep

tembrie pentru a examina pla
nul și a trece la negocieri cu 
privire la acordul general.

LA GENEVA s-a încheiat a 11-a 
rundă a consultărilor sovieto-ame- 
ricane privind interzicerea arma
mentelor chimice.

RAPORT. Ministerul mexican al 
Bugetului și Planificării a dat pu
blicității un raport pe primul tri
mestru al anului, menționînd, in
tre altele, că, față de primul tri
mestru al anului precedent, eco
nomia mexicană a crescut cu cir
ca 1,8 la sută. Raportul apreciază 
că această creștere este semnifi
cativă, deoarece s-a Înregistrat, în 
paralel, o reducere a inflației. în 
industria prelucrătoare, ritmul de 
creștere a fost de 4,2 la sută.

ZIUA NAȚIONALĂ A CANADEI

Doamnei JEANNE SAUVE
Guvernatorul general al Canadei

OTTA A
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Canadei. îmi este plăcut să vă 

adresez, în numele poporului român și al meu personal, calde felicitări și 
cele mai bune urări de prosperitate, pace și progres pentru poporul cana
dian prieten.

Nutresc convingerea fermă că, acționind consecvent, de ambele părți, 
in spiritul înțelegerilor realizate cu prilejul dialogului la nivel inalt, rela
țiile de prietenie și colaborare dintre România și Canada se vor dezvolta 
necontenit, pe toate planurile, in interesul celor două popoare ale noastre, 
al cauzei păcii, securității și înțelegerii internaționale.

9

NICOLAE CEAUȘESCU e. juTT -i și co- 
uirea pre- 

.îal unic de 
socială și a 

jcțlonarea orga- 
■rea iproceselo’

* fii teritor1-’
* condiții' 

tr ,
n intr <.|

Republ

TELEGRAMA
Primul-ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Con
stantin Dăscălescu, a trimis o tele
gramă primului-ministru al Canadei, 
Brian Mulroney, prin care ii trans
mite sincere felicitări cu prilejul 
aniversării Zilei naționale

La 1 iulie se împli
nesc 122 de ani de la 
înființarea Confede
rației Canadiene, eve
niment marcat ca zi 
națională a acestei 
țări intinse, cu o su
prafață cit a Europei, 
ale cărei țărmuri sint 
scăldate de apele 
a trei oceăne — Atlan
tic, Pacific și Arctic. 
Dispunind de vaste 
resurse ale solului si 
subsolului. Canada 
și-a creat o structură 
economică diversifi
cată, numărindu-se in 
prezent printre țările 
cu nivel inalt de dez
voltare. Dar inșiși 
canadienii iși numesc 
patria drept „țară a 
contrastelor11, eviden
țiind astfel că intre

a acestei

țări. In t 
vingerea 
și Canadt 
pe toate 
ciproc al 
zei păcii 
nale.

diversele regiuni care 
o compun continuă 
să se mențină mari 
discrepanțe. Sînt zone 
intinse unde largi 
pături ale populației, 
in special din rîn- 
dul populației băști
nașe, se confruntă 
cu serioase dificul
tăți ; in același timp 
in tară numărul celoi 
fără un. loc de munci 
și fără adăpost deasu 
pra capului ești 
încă ridicat. Pe plai 
extern. Canada este i 
prezență activă, parti, 
cipind la dialogu 
asupra marilor pro 
bleme ale lumii con 
temporane.

în spiritul politic 
sale externe de dej 
voltare a relațiilor c
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Azi se deschide la

FESTIVALUL MONDIAL Al 
Șl STUDENȚIL

tn perioada 1—3 iulie, la Phenian, 
capitala Republicii Populare Demo
crate Coreene, se desfășoarq. cel 
de-al XIII-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților. Tineri și 
studenți de pe toate continentele vor 
trăi, alături de tinerii Coreei popu
lare, bucuria de a se întilni și a eta
la frumoasele tradiții culturale ale 
țărilor lor, de a-și afirma prietenia 
și solidaritatea internațională, de a

da expt 
colabor 

Astăz 
Mai" di 
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aprinsă 
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Stadionul „1 Mai" din Phenian, cu peste 150 000 de locuri, unde va 
avea ioc ceremonia deschiderii Festivalului Mondial
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Lovitură de stat
KHARTUM 30 (Agerpres). — Pos

tul de radio Khartum, citat de agen
țiile de presă, a anunțat că, vineri, 
în Sudan a avut loc o lovitură de 
stat militară. într-o declarație fă
cută de generalul Omar Hassan — 
conducătorul loviturii militare — se 
precizează că armata a preluat con
trolul in toată țara — relatează 
agenția M.E.N.A. Comunicatul forțe
lor armate relevă că „membrii gu
vernului și ai organismelor care de
țineau puterea ilustrau prin activi
tatea lor dezordinile și conflictele 
dintre partide11. „Cetățenii onești 
știu că partidele politice nu au l'ăcut 
altceva decît să contribuie la pier
derea unității naționale și la agra-

militară in Sudan
varea confruntării între armată și 
frații ei din vestul țării11, subliniază 
comunicatul.

Aeroportul din Khartum a fost în
chis. Noile autorități au anunțat di
zolvarea parlamentului și instaura
rea stării de urgență pe intreg teri
toriul național.

Printr-un decret semnat de con
ducătorul loviturii militare, puterea 
legislativă și executivă supremă in 
țară vor fi exercitate de „Comanda
mentul Revoluției pentru Salvare". 
Un alt decret anunță dizolvarea tu
turor partidelor politice, a sindica
telor și a organelor regionale ale 
puterii.

Declarația Biroului Politic al C. C. al M. P. L A. 
- Partidul Muncii din Angola

LUANDA 30 (Agerpres). — La 
Luanda a fost dată publicității o 
declarație a Biroului Politic al C.C. 
al M.P.L.A. — Partidul Muncii din 
Angola, în care este adresat cetățe
nilor țării apelul de a depune efor
turi pentru instaurarea in țară a 
unei atmosfere de unitate, patrio
tism și încredere, pentru a se a- 
sigura edificarea unei Angole libe-, 
re. progresiste și suverane. Decla
rația exprimă convingerea că po
porul angolez poate să găsească sin
gur căile de rezolvare, fără ames
tec din afară, a problemelor sale in

terne și cheamă celelalte țărî ale 
lumii să sprijine procesul de recon
ciliere din Angola și să se opună 
oricărei acțiuni de amestec in tre
burile angoleze.

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— Reprezentantul permanent al An- 
golei la Națiunile Unite l-a informat 
pe secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, despre acor
durile de pace dintre guvernul ango
lez și forțele grupării Unita, relevă 
agenția Prensa Latina.
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de deportare a palestinienilor din teritoriile ocupate
DHAKA 30 (Agerpres). — Pre

ședintele R. P. Bangladesh. Hussain 
Mohammad Ershad, s-a intîlnit, la 
Dhaka, cu președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Arafat, 
în cursul întilnirii, relatează agenția 
T.A.S.S., au fost discutate o serie de 
probleme de interes comun pentru 
cele două părți, precum și unele 
probleme internaționale și regiona
le actuale.

TEL AVIV 30 (Agerpres). — Au
toritățile militare israeliene au hotă- 
rît să expulzeze din teritoriile ocu
pate un număr de opt palestinieni, 
sub acuzația că sint conducători ai 
acțiunilor de protest ale populației 
palestiniene — informează agenția 
China Nouă. Cei opt au fost trimiși 
cu elicoptere militare în zona din

sudul Libanului aflată sub ocupația 
israeliană.

Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, și-a expri
mat protestul față de decizia auto
rităților israeliene în legătură cu 
această expulzare — a declarat un 
purtător de cuvînt oficial al Națiu
nilor Unite, citat de agențiile A.D.N. 
și China Nouă.

CAIRO 30 (Agerpres). — Ministrul 
de stat egiptean pentru afaceri ex
terne, Boutros Ghali, a declarat că 
Egiptul condamnă politica Israelu
lui de deportare a palestinienilor 
din teritoriile ocupate. După cum 
relevă agenția M.E.N.A., Boutros Ghali 
a subliniat că aceste practici din 
partea Israelului contravin rezolu
țiilor O.N.U. și Convențiilor de la 
Geneva.
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