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Sub președinția tovarășM Nicolae Ceaușescu 
PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL 

AL OAMENILOR MUNCII

fată de propunerea

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii, au continuat, joi, 
13 iulie, lucrările Plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii.

Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu 
In Sala Palatului Republicii, unde s-a desfășurat plenara, a fost salutată 
cu deosebită insuflețire de participanți.

La reluarea lucrărilor In plen, 
tovarășul Emil- Bobu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, se

cretar al C.C. al P.C.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, a prezentat

o informare asupra lucrărilor pe 
secțiuni — pe consilii și domenii 
de activitate — desfășurate 
miercuri după-amiază. Din infor
mare rezultă că la lucrările pe 
secțiuni au participat 1 403 tova
răși. în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvintul 160 tovarăși și au fost 
făcute 282 propuneri.

în continuare, pe marginea do
cumentelor înscrise la ordinea de 
zi au luat cuvintul tovarășii Va-

sile Vișan. secretar al Comitetului 
județean Sibiu al P.C.R., vice
președinte al consiliului jude
țean al oamenilor muncii, Viorel 
Boantă, prim-vicepreședinte al 
consiliului oamenilor muncii al 
întreprinderii Miniere Lonea, Au
relia Bratu. confectioner, pre
ședintele consiliului oamenilor
(Continuare in pag. a Il-a)

■■

CUViNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși.Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii a dezbătut timp de două zile, în plen și secțiuni, intr-un spirit de înaltă răspundere, activitatea pentru realizarea planului pe acest an, precum și planul pe 1990 și proiectul Programu- lui-Directivă pentru cincinalul următor și, în perspectivă, pînă în anii 2000—2010.Se poate afirma că adoptarea în unanimitate, de înaltul forum democratic al oamenilor muncii, a acestor documente reprezintă expresia hotărîrii unanime a clasei muncitoare, a întregii noastre națiuni de a asigura înfăptuirea neabătută a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare fermă a României spre visul de aur, spre comunism ! (Aplauze 

și urale puternice, prelungite; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul!“, „Ceaușescu reales la al 
XIV-lea Congres !“).Este bine cunoscut cum s-au realizat, în primele 6 luni, planul de dezvoltare economică pe acest an și măsurile ce se impun pe semestrul II, pentru încheierea întregului an cu rezultate cît mai bune. De asemenea, sînt cunoscute prevederile planului pe 1990. Ele au fost discutate în secțiuni și s-au tras toate concluziile cu privire la activitatea viitoare.De asemenea, Programul-Direc- tivă, precum și Tezele au fost publicate, s-au dezbătut și vor fi dezbătute în continuare în viitoarele luni, pînă la Congresul partidului, iar la Plenara Comitetului Central m-am referit pe larg la importanța acestor documente. De aceea, nu doresc acum decît să subliniez cîteva probleme pe care le consider importante pentru activitatea noastră imediată.în dezbateri s-au evidențiat realizările obținute în prima jumătate a acestui an, s-au formulat și unele critici cu privire la activitatea desfășurată. Avem, este adevărat, unele rezultate bune, dar avem și unele rămîneri în urmă. De aceea, se impune să luăm toate măsurile și să trecem cu toată hotărîrea la realizarea, începînd cu această lună, a obiectivelor pentru semes

trul II, astfel îneît să Încheiem planul anual cu rezultate cit mai bune, să creăm condiții pentru trecerea la realizarea planului pe 1990, ultimul an al cincinalului al 8-lea, care asigură trecerea patriei noastre la un nou stadiu de dezvoltare, ridicarea pe o treaptă superioară a nivelului de trai material și spiritual al întregii națiuni. (Aplauze puternice, pre
lungite).Este necesar, în primul rind, să concentrăm forțele, în toate întreprinderile, pentru realizarea zi de zi a producției fizice, pentru că a- ceasta reprezintă cerința hotărî- toare în vederea îndeplinirii în bune condiții a planului în toate domeniile de activitate.O atenție deosebită trebuie să acordăm realizării programului de materii prime și energie, în toate sectoarele de activitate. Aici au fost luate angajamente de către oamenii muncii din sectorul minier, din sectorul petrolier, din celelalte sectoare de activitate.Aș dori să atrag atenția ministerelor, centralelor, conducerilor întreprinderilor că trebuie să asigure înfăptuirea neabătută a măsurilor și programelor stabilite, pentru a asigura țării mai mult cărbune, mai mult petrol, mai multă energie, mai multe alte materii prime și materiale — aceasta constituind o necesitate și o cerință vitală pentru buna desfășurare a întregii activități. în calitate de proprietari, toți oamenii muncii trebuie să se angajeze cu toate forțele în înfăptuirea acestor sarcini de importanță'deosebi
tă 1 (Aplauze puternice, îndelun
gate).Pe această bază este necesar să asigurăm desfășurarea corespunzătoare a activității în toate celelalte ramuri și sectoare, în așa- zisa industrie orizontală, în vederea bunei aprovizionări tehnico- materiale și desfășurării ritmice a producției. în același timp, sint necesare, în continuare, măsuri ferme pentru respectarea normelor de consum, materiale și energetice, a normelor de muncă, pentru reducerea consumurilor materiale și energetice, pentru recuperarea și refolosirea materialelor, subansamblelor și pieselor. Cunoașteți fiecare că toate acestea 

reprezintă o parte importantă — în unele sectoare, de peste 50 la sută — a bunei aprovizionări teh- nico-materiale. Avem realizări importante, dar sînt încă multe de făcut în toate sectoarele de activitate.în același timp, se impun măsuri mai hotărî te — așa cum de altfel s-a subliniat de către unii tovarăși în plenară — în direcția înfăptuirii în mai bune condiții a programelor de modernizare șl organizare a producției, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Avem în general — după cum cunoașteți — o industrie modernă ; am investit mult, foarte mult, sute și sute de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă cîteva mii de miliarde lei. Acum însă, este necesar să avem în vedere că se impune să menținem continuu industria noastră — subliniez, continuu — la nivelul noilor cuceriri ale științei și tehnicii. Orice neglijare și rămînere în urmă în privința aceasta vor determina o rămînere în urmă a dezvoltării generale a țării. Subliniez aceasta, pentru că, în calitatea lor de proprietari și producători, de stăpîni ai tuturor bogățiilor țării, oamenii muncii, clasa muncitoare, intelectualitatea, țărănimea, întregul nostru popor trebuie să facă totul pentru buna folosire și gospodărire a mijloacelor de producție, dar și pentru înnoirea și ridicarea continuă a nivelului tehnic al activității noastre. Să menținem întotdeauna industria noastră la nivelul celor mai noi cuceriri ale tehnicii și științei ! Aceasta este calea spre comunism ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“).Aceasta impune intensificarea în continuare a activității de cercetare, concentrarea forțelor pe problemele cele mai importante ale dezvoltării economico-sociale. dar și pe problemele fundamentale, de perspectivă. Și în acest domeniu avem realizări importante ; avem o puternică forță științifică, care s-a dovedit capabilă să soluționeze cele mai complexe probleme — și trebuie să facem în așa fel îneît, în activitatea din acești ani și în perspectivă, știința românească să-și 

aducă o contribuție de seamă la întreaga dezvoltare a patriei noastre, să ocupe un loc important în dezvoltarea științei mondiale, în progresul general al omenirii. (Aplauze 
puternice, prelungite).Trebuie să dezvoltăm și să perfecționăm învățămîntul pe baza celor mai noi cunoștințe, să înarmăm tineretul nostru din toate domeniile — de la școala primară, dacă se poate spune așa, pînă la universitate, la politehnică — cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Trebuie să avem muncitori cu o înaltă calificare și, începînd de anul viitor, întregul tineret va urma școala de 12 ani. Vom crea, astfel, în cîțiva ani, o clasă muncitoare cu înalt nivel de cultură generală și tehnică, o clasă muncitoare de intelectuali, constructori ai socialismului! (Aplauze 
puternice, prelungite).Să creăm specialiști în toate domeniile — ingineri, matematicieni, fizicieni, chimiști, agronomi, medici ș.a.m.d. — cu înalte cunoștințe, în stare să aplice în viață tot ceea ce a cucerit știința, dar și să ducă mai departe cunoașterea tehnico-științifică, să realizeze noi descoperiri, pentru că a ne propune doar să aplicăm ce s-a realizat pînă acum înseamnă să ne propunem să rămînem în urmă. Noi nu numai că trebuie să promovăm în practică cuceririle dobîndite pînă acum, ci trebuie să ne angajăm — și orice specialist, orice om al muncii trebuie să se angajeze — să contribuim Ia dezvoltarea în continuare a cunoașterii. Numai astfel vom asigura progresul continuu al patriei noastre, ridicarea ei pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație 1 
(Aplauze puternice, îndelungate).Dispunem — este adevărat — de mașini și uzine bune, dar mai presus de toate avem oameni minunați, și forța hotărîtoare o reprezintă omul, oamenii 1 De aceea, trebuie să facem totul pentru înarmarea clasei muncitoare, a intelectualității, a întregii națiuni, în primul rînd a tineretului, cu cele mai înalte cunoștințe din toate domeniile, astfel îneît să acționeze întotdeauna ca adevărați revoluționari, hotărîți să facă totul pentru realizarea de noi și noi des

coperiri, pentru înălțarea României pe noi culmi, pentru a-i asigura în lume un loc demn, liber, independent 1 (Aplauze șl urale pu
ternice, îndelungate ; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“).In toate domeniile este necesar să se acorde mai multă atenție îmbunătățirii calității activității și producției, ridicării nivelului calitativ și' tehnic al produselor.Avem rezultate bune, dar mai a- vem mult de făcut — și, în acest domeniu, niciodată nu vom putea spune și nu trebuie să fim mulțumiți cu ceea ce realizăm ! Permanent trebuie să acționăm pentru o calitate mai bună, pentru ridicarea nivelului produselor noastre din toate domeniile la nivelul celor mai bune produse pe plan mondial și cu multe produse să ne putem situa pe primul plan. Produsele românești să poată să spună : pe locul I ne aflăm noi, produsele din România, realizate de muncitorii care sînt stăpîni și proprietari — și făuresc produse de înaltă calitate 1 (Aplauze puternice, pre
lungite).Trebuie să folosim cît mai bine și complet capacitățile de producție, să asigurăm creșterea mai puternică a productivității muncii, în toate domeniile de activitate.Este bine știut că, cu cît vom ridica mai mult productivitatea muncii, cu cît vom cheltui mai puțină muncă, mai puțin timp pentru realizarea unor produse, cu atît va crește mai mult bogăția întregii țări, cu atît mai repede se vor crea condițiile necesare pentru dezvoltarea generală a patriei noastre, pentru ridicarea nivelului de trai al întregii națiuni. Productivitatea muncii a fost, este și ră- mine un factor revoluționar și trebuie să acționăm întotdeauna pentru creșterea continuă a acesteia ! 
(Aplauze puternice).De asemenea, se impune ca toate unitățile, centralele,, ministerele să acorde — în toate sectoarele — mai multă atenție problemelor eficienței și rentabilității economice.Am adoptat în ultimii ani cîteva legi importante cu privire la normarea economico-financia- ră, la formarea prețurilor, la func

ționarea întregii activități pe principiile autogestiunii și autocondu- cerii. Se impune să acționăm în așa fel îneît, începînd cu semestrul II al acestui an, sau — mai bine-zis — cu prima lună a a- cșstui semestru, să nu mai avem produse și întreprinderi cu pierderi ! Dar, așa cum am atras a- tenția, să realizăm aceasta pe seama reducerii cheltuielilor materiale, a cheltuielilor de muncă și prin creșterea mai puternică a eficienței economice !Nu există sector unde, prlntr-o mai bună organizare a muncii, printr-o bună folosire a capacităților, prin creșterea productivității muncii, printr-o conducere responsabilă, să nu găsim soluții de sporire a eficienței economice! Trebuie să se înțeleagă bine că problema rentabilizării nu trebuie să se realizeze prin creșterea în nici un fel a prețurilor, ci prin reducerea cheltuielilor, prin sporirea productivității muncii. Aceasta este singura cale de dezvoltare econo- mico-socială, de construcție cu succes a socialismului și comunismului ! (Aplauze puternice, pre
lungite).Este deci necesar să aplicăm cu fermitate principiile și legile pe care le-am stabilit în domeniul economic — autoconducerea, autofinanțarea — astfel îneît fiecare consiliu al oamenilor muncii, a- dunările generale din toate sectoarele să soluționeze cu înaltă responsabilitate problemele bunei conduceri, ale creșterii eficienței, bunei gospodăriri a părții din a- vuția națională, din fondurile fixe încredințate diferitelor colective de oameni ai muncii.Am făcut un lucru foarte bun că, de la mii de produse nerentabile, am realizat, în cîteva luni, o clarificare a acestei probleme. Dar acesta este riumai începutul, pentru că noi trebuie să acționăm continuu pentru reducerea costurilor, pentru creșterea mai puternică a eficienței și beneficiilor. Cu cît beneficiile, rentabilitatea în toate sectoarele vor fi mai mari, cu atît va crește venitul național, vom dispune de mijloace necesare pentru dezvoltarea generală a țării și ridicarea — repet — a nivelului de trai material și spi

ritual al poporului ! Acesta este țelul suprem al politicii noastre, dar îl vom putea realiza prin munca hotărîtă și fermă, prin creșterea rentabilității în toate sectoarele ! (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu-P.C.R.„Ceaușescu și poporul!“). Este necesar să a- cordăm o atenție mult mai mare problemelor relațiilor economice internaționale. Mă opresc acum îndeosebi asupra necesității realizării în bune condiții a producției de export și a exportului, pornind de la realizarea la timp a contractelor, de la calitatea produselor, de la realizarea de înțelegeri privind cooperarea în producție și tot ceea ce este necesar pentru lărgirea și extinderea relațiilor economice internaționale cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu țările capitaliste dezvoltate. Așa cum am subliniat la plenară — și nu doresc să mai repet — sîntem hotărîți să participam activ la diviziunea internațională a muncii, la cooperarea în producție, să ne angajăm — în cadrul cooperării în producție — să realizăm o serie de obiective care să contribuie la dezvoltarea economico-socială a fiecărei țări. Cred că nu este necesar să mai insist asupra acestei probleme, deoarece fiecare înțelegeți bine că exportul nu este ceva facultativ, ci constituie o necesitate obiectivă pentru buna desfășurare a activității economice, pentru dezvoltarea forțelor de producție, pentru a asigura participarea țării noastre la diviziunea internațională a muncii. Și sîntem hotărîți să facem totul în această direcție !
Stimați tovarăși,Marele forum al democrației muncitorești-revoluționare a adoptat în unanimitate Programul-Di- rectivă, care urmează, în continuare, să fie larg dezbătut în adunările generale de toți oamenii muncii și, pe baza lui, să se acționeze pentru stabilirea măsurilor corespunzătoare în vederea realizării obiectivelor prevăzute.

(Continuare in pag. a IlI-a)
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PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII
(Urmare din pag. I)
muncii al întreprinderii de 
Confecții și Tricotaje Bucu
rești, Marin Nedelcu, maistru 
oțelar, membru al consiliului 
oamenilor muncii al Combina
tului Siderurgic Reșița, Alexan
dru Necula, ministru secretar 
de stat, membru al consiliului 
de conducere al Ministerului 
Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, 
Floare Antal, maistru, membru 
al consiliului oamenilor mun
cii al întreprinderii „Solidari
tatea" — Oradea, Erou al Mun
cii Socialiste, Maria Nacu, mai
stru textilist, membru al con
siliului oamenilor muncii al 
Combinatului de Fire Sintetice 
Săvinești, Erou al Muncii Socia
liste, Mircea Drăgulin, președin
tele consiliului științific al In
stitutului Central de Cercetare 
Științifică, Inginerie Tehnologică 
și Proiectare pentru Sectoare 
Calde și Metalurgie, Marinache 
Andronic, președintele consi
liului oamenilor muncii al în
treprinderii de Utilaj Greu 
„Progresul" — Brăila, Dumitra 
Antonie, vicepreședinte al con
siliului oamenilor muncii al 
întreprinderii „Electroputere" 
— Craiova, Marian Avram, 
maistru trasator, membru al 
consiliului oamenilor muncii al 
întreprinderii „23 August" — 
București, Erou al Muncii So
cialiste, Ioan Schmidt, maistru, 
membru al consiliului oameni
lor muncii al întreprinderii 
„Tractorul" — Brașov. Adrian 
Stoica, președintele consiliului 
oamenilor muncii al Centra
lei Industriale de Rafinării 
și Petrochimie, Vasile Niță, lă
cătuș, membru al consiliului oa
menilor muncii al Complexului 
de Căi Ferate București, Erou 
al Muncii Socialiste, Constantin 
Buzatu, secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R., 
vicepreședinte al consiliului ju
dețean al oamenilor muncii.

Ca și în prima zi a lucrărilor, 
cei ce au luat cuvintul au dat 
expresie deplinei satisfacții a 
milioanelor de oameni ai mun
cii din industrie, construcții, 
transporturi și telecomunicații, 
din domeniul finânciar-bancar 
și al circulației mărfurilor, a 
întregului nostru popor fată de 
Hotărirea Plenarei Comitetului 
Central privind propunerea de 
realegere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la cel de-al 
XIV-lea Congres al P.C.R.. in

supremă de secretar 
al partidului, subliniind

funcția 
general . 
că acest act politic de însem
nătate covîrșitoare, care ilus
trează voința întregului partid, 
a întregii națiuni, reprezintă 
garanția edificării cu succes a 
socialismului și comunismului 
in România.

Cu sentimente de profundă 
stimă și prețuire, vorbitorii au 
reliefat contribuția determinan
tă a secretarului general al parti
dului la fundamentarea și înfăp
tuirea întregii politici interne și 
externe a partidului și statului, 
în stabilirea strategiei dezvoltă
rii multilaterale a patriei, per
fecționarea continuă a între
gii activități economico-sociale, 
adîncirea democrației muncito- 
rești-revoluționare, asigurarea 
unei noi calități a vieții și mun
cii tuturor cetățenilor țării.

în cadrul dezbaterilor a fost 
adus un cald omagiu tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru contri
buția de seamă la elaborarea și 
realizarea planurilor și progra
melor de dezvoltare a patriei, la 
promovarea pe scară largă a pro
gresului tehnic, la continua în
florire a științei, învătămintului 
și culturii românești.

Dezbaterile în plen și pe 
secțiuni au evidențiat 
seninătatea excepțională a pro
iectului Programului-Directivă și 
a Tezelor pentru Congresul al 
XIV-lea, documente programati
ce care deschid noi și cuteză
toare orizonturi amplului proces 
de făurire a socialismului în țara 
noastră, purtînd pecetea incon- 
fundabilă a gindirii revolu
ționare a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a viziunii 
sale profund științifice, novatoa
re privind dezvoltarea și perfec
ționarea societății românești.

In cuvintul lor, evidențiind 
marile înfăptuiri care au avut 
loc in anii socialismului. în 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", vor
bitorii au subliniat cu putere im
portanța covîrșitoare a conduce
rii de către partid, centrul vital 
al întregii națiuni, a vastului 
proces de dezvoltare, multilate
rală a patriei, chezășia traducerii 
în viață a programului luminos 
de construcție a socialismului 
și comunismului pe pămintul 
României.

in-

S-a desprins clar importanța 
acordată rolului fundamental 
pe care îl are marea proprie
tate socialistă, relevîndu-se că 
realizarea marilor obiective ale 
construcției socialiste depinde 
într-o măsură hotărâtoare de 
modul in care oamenii muncii 
din întreaga țară acționează, 
în calitatea lor de proprietari, 
producători și beneficiari ai 
avuției naționale, pentru înde
plinirea exemplară a prevede
rilor de plan, de exercitarea a- 
tribuțiilor organismelor siste
mului democrației noastre mun- 
citorești-revoluționare. înfăp
tuind cu consecvență principiul 
edificării socialismului cu po
porul și pentru popor.

In lumina orientărilor și 
indicațiilor, t o v a;r ă ș u l u i 
Nicolae Ceaușescu, participanții 
la dezbateri in plen și pe 
secțiuni — pe consilii și dome
nii de activitate — au continuat 
analiza, cu înaltă exigentă co
munistă. în spirit critic și auto
critic. a rezultatelor activității 
desfășurate în primul semestru 
al acestui an și în perioada 
parcursă din actualul cincinal, 
relevînd succesele înregistrate, 
precum și lipsurile și neajun
surile manifestate în unele sec
toare, măsurile adoptate în ve
derea lichidării neintirziate a 
stărilor de lucruri negative și 
îmbunătățirii radicale a între
gii activități. Au fost înfățișate 
pe larg preocupările în direcția 
utilizării mai bune a capacită
ților de producție, înfăptuirii 
programelor de organizare și 
modernizare a producției, spo
ririi productivității muncii, di
minuării consumurilor de mate
rii prime, materiale și combus
tibili, sporirii nivelului tehnic, 
calitativ și de competitivitate 
al produselor, realizării planu
lui la toți indicatorii, și în pri
mul rind a exportului, condiții 
de bază pentru ca în scurt timp 
toate produsele și toate între
prinderile să fie rentabile.

Au fost prezentate, de ase
menea, preocupările pe linia 
perfecționării în continuare a 
stilului și metodelor de muncă 
ale organelor de conducere co
lectivă, implicării lor mai pro
funde in întregul proces de a- 
plicare a principiilor autocon- 
ducerii muncitorești și auto- 
gestiunii, astfel incit acestea

să-și îndeplinească în condiții 
tot mai bune atribuțiile in so
luționarea operativă a tuturor 
problemelor legate de dezvol
tarea producției. întărirea or
dinii și disciplinei, apărarea Și 
consolidarea proprietății socia
liste.

După dezbateri, participanții 
au adoptat, în unanimitate, do
cumentele aflate pe ordinea 
de zi.

A fost adoptată, de asemenea, 
Hotărirea-Chemare a Plenarei 
Consiliului National al Oame
nilor Muncii care se va da pu
blicității.

în încheierea lucrărilor, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, a 
rostit o amplă cuvintare.

Urmărită cu deplină aprobare 
și vie satisfacție, cuvîntarea 
conducătorului partidului și sta
tului a fost subliniată in repe
tate rinduri cu puternice a- 
plauze, cu îndelungi urale și 
ovații.

Plenara a luat sfirșit într-o 
atmosferă entuziastă, de pu
ternică vibrație patriotică, sem
nificativă pentru unitatea in
destructibilă dintre poporul ro
mân și gloriosul său partid co
munist. Cei prezenti au scandat 
cu însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“. „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu. reales la 
al XIV-lea Congre^l".

Un grup de pionieri a urcat la 
prezidiu, oferind cu dragoste 
și recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de 
flori.

Aprecierile, orientările și în
demnurile cuprinse în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
au găsit un puternic ecou în ini
mile tuturor participanților la 
lucrările plenarei, care au dat 
expresie hotărîrii clasei munci
toare, a întregului popor de a 
face totul pentru îndeplinirea 
exemplară a planului pe acest 
an și pe întregul cincinal, pen
tru înfăptuirea obiectivelor pre
figurate în documentele progra
matice dezbătute, pentru ridi
carea României pe noi trepte de 
progres și civilizație.

mân, autentic triumf al voinței 
sale de a trăi și munci intr-o 
patrie liberă și demnă, stăpină 
pe propriile destine, care și-a 
dobindit astfel independenta 
deplină, politică și economică.

Această măreață victorie, care 
constituie un prilej de înaltă 
mîndrie patriotică, a fost posi
bilă numai în condițiile socia
lismului, care a descătușat și 
unit uriașele energii creatoare 
ale tuturor fiilor și fiicelor a- 
cestui pămînt. asigurind împli
niri și realizări fără precedent, 
transformarea revoluționară a 
vieții întregii societăți, edifica
rea unei patrii libere, mai pu
ternice și mai prospere, așa cum 
și-au dorit-o, in cele mai cute
zătoare aspirații ale lor strămo
șii noștri.

Cu înaltă stimă și profund 
respect. dăm glas simțăminte- 
lor de admirație și prețuire față 
de tovarășa Elena Ceaușescu, 
strălucit exemplu de spirit 
creator și dăruire revoluționa
ră. care s-a impus in con
știința națiunii noastre socialis
te prin contribuția deosebită a- 
dusă la elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului și statului, la 
înflorirea științei. învățămintu- 
lui și culturii. îmbogățind, tot* 
odată, prin opere de referință, 
cunoscute și apreciate pe nu
meroase meridiane ale lumii, 
patrimoniul științific universal.

In continuare, vorbitoarea a 
relevat rezultatele bune obținn- 
te pe primul semestru al aces
tui an in realizarea producției 
pentru export, ca și a celei 
pentru beneficiarii interni, in 
condițiile înnoirii produselor in 
proporție de 98 la sută.

Vă asigurăm, a spus vorbi
toarea. că organele de condu
cere colectivă, organizațiile de 
masă și obștești, sub directa 
conducere a organizației de 
partid din întreprinderea noas
tră. acționează cu maximă res
ponsabilitate pentru întărirea 
disciplinei tehnologice și mun
citorești. pentru soluționatea o- 
perativă a problemelor privind 
desfășurarea ritmică a produc
ției. aprovizionarea tehnico-ma- 
terială, asigurarea unei produc
ții de înaltă calitate și compe
titivitate. concomitent cu redu
cerea cheltuielilor materiale și 
a consumului de energie elec
trică. pentru întărirea și dezvol
tarea continuă a proprietății so
cialiste. a întregii avuții a în
treprinderii. care în anii socia
lismului a crescut și s-a dez
voltat impetuos, ajungind de la 
vechile mici ateliere din trecut, 
cunoscute sub numele de 
APACA. la întreprinderea mo
dernă de astăzi.

Vă asigurăm că vom face tot 
ceea ce depinde de noi pentru 
a realiza integral planul pe 
acest an si pe întregul cincinal.

port pe anul viitor să fie con
tractat in proporție de 70—80 la 
sută, cu o pondere mai ridicată 
la produsele cu ciclu lung de fa
bricație din sectoarele construc
țiilor de mașini și utilaje.

Vom acționa, de asemenea, 
pentru încheierea de contracte 
de lungă durată, menite să con
fere stabilitate și perspectivă re
lațiilor economice externe, inclu
siv pentru contractarea de obiec
tive complexe, inițierea de noi 
acțiuni de cooperare și speciali
zare în producție, care să asi
gure o bază trainică aprovizionă
rii cu materii prime și materiale 
necesare economiei naționale.

Pentru dezvoltarea largă a re
lațiilor economice cu toate sta
tele lumii, România acționează 
ferm, așa după cum ați arătat 
dumneavoastră in repetate rîn
duri, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru. eliminarea oricăror ba
riere și discriminări din calea 
schimburilor comerciale, a con
diționărilor economice pe consi
derente politice. în acest sens, 
ne pronunțăm cu hotărire împo
triva oricăror încercări de deni
grare a realizărilor din țările 
socialiste, de dezbinare și desta
bilizare, pentru a se pune capăt 
politicii de amestec sub orice 
formă in treburile interne ale 
altor state.

CUVINTUL
CUVINTUL TOVARĂȘULUI

MARIN NEDELCU
Mult stimate șl iubite 

tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Din cuvintul participanților la dezbateri

CUVINTUL TOVARĂȘULUI CUVINTUL TOVARĂȘULUI

VASILE VIȘAN
'I. dlBflO

Muît:;stimate șl Iubite tovarășe fond cadfâ 'să : sugereze 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu.

Stimați tovarăși,

VIOREL BOANTĂ

Așa cum s-a subliniat șl tn 
documentele adoptate de recen
ta Consfătuire de la București 
a Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, respec
tarea principiilor noi, democra
tice, in relațiile dintre state 
constituie o condiție fundamen
tală a progresului economic ge
neral și a asigurării păcii în 
lume. Călăuziți permanent de 
prețioasele dumneavoastră In
dicații, acționăm pentru spori
rea competitivității și eficienței 
exportului românesc, pentru că 
țara noastră dispune de o in
dustrie modernă, de muncitori 
și tehnicieni de înaltă calificare, 
ceea ce ne permite să producem 
și să livrăm mărfuri Ia nivelul 
exigentelor impuse pe piața 
mondială.

Doresc să asigur Plenara Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii, pe dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secre
tar general, că, 
producătorii pentru export, 
vom 
pentru realizarea sarcinilor 
mare importanță ce revin 
merțului 
etapă de 
înaintare 
spre noi 
civilizație.

împreună cu 
nu 

precupeți nici un efort 
de 

______ __ ,__ co- 
exterior în actuala 

dezvoltare intensivă și 
fermă a României 
culmi de progres și

T OVAR AS El
3

FLOARE ANTAL
Mult stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Intr-un climat de profundă 

angajare politică, comunistă, de 
efervescență creatoare și fier
binte patriotism, oamenii mun
cii din întreprinderea „Solida
ritatea" Oradea, impreună cu 
întregul popor din patria noas
tră, aprobă cu entuziasm și 
nemărginită bucurie și susțin 
din inimă Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. cu privire la 
propunerea de realegere a dum
neavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, de 
către Congresul al XIV-lea al 
partidului în funcția supremă 
de secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Prezența dumneavoastră în 
fruntea partidului și a tării, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, marele 
Erou al națiunii, înflăcăratul 
patriot, conducător politic de a 
cărui acțiune revoluționară sînt 
legate cele mai de seamă iz- 
binzi din istoria multimilenară 
a patriei, constituie chezășia 
mersului înainte pe drumul 
construcției socialismului și co
munismului in România, a în-

știenți de răspunderea ce le re
vine in calitatea lor de proprie
tari, producători și beneficiari, 
realizează an de an produse de 
bună calitate, 
piața externă.

După ce s-a referit la realiză
rile colectivului orădean. la pre
ocupările privind dezvoltarea și 
modernizarea producției, vorbi
toarea a spus : întreprinderea 
noastră, una dintre cele mai mari 
de acest fel din țară, in care 
lucrează peste 5 000 de oameni, 
a fost construită din temelii, pe 
locul in care în anul 1948. Ia na
ționalizare, erau doar citeva ate
liere cu 300—400 de lucrători. Nu 
putem să nu 'facem o legătură 
firească intre puternica dezvol
tare a întreprinderii și îmbună
tățirea continuă a condițiilor de 
muncă și de viață ale celor ce 
lucrează aici. Dezvoltarea între
prinderii a însemnat și construi
rea unui- adevărat cartier de lo
cuințe pentru muncitorii noștri, 
cu. creșe, grădinițe, școli, maga
zine, cinematograf și alte obiec
tive social-culturale.

Dezvoltarea armonioasă a ță
rii. a tuturor județelor și loca
lităților, făurirea socialismului 
pentru toți fiii acestui popor, deci 
și pentru fiii județului nostru, 
care s-au născut pe aceste locuri 
și doresc să rămînă în aceeași

și beneficiari.mestru și întregul an 1989, cit 
și prevederile pentru 1990. ul
timul an al cincinalului actual, 
ale cărui obiective sint in de
plină corelație cu capacitățile 
de producție și posibilitățile de 
care dispunem. Astăzi, lucrăm 
intr-un combinat care. împreu
nă cu întreaga țară, a cunos
cut in ultimele două decenii și 
jumătate o impresionantă dez
voltare, o continuă moderniza
re. Privind la tot ce s-a reali
zat in patria noastră, la stadiul 
atins in dezvoltarea economico- 
socială. pentru noi toti este e- 
vident că numai socialismul a 
asigurat condițiile pentru obți
nerea mărețelor înfăptuiri ale 
națiunii noastre, fapt care ne 
dă o deplină încredere în prin
cipiile și valorile acestei orin- 
duiri sociale superioare. De a- 
ceea. sintem hotărîți să acțio
năm permanent in vederea în
tăririi și dezvoltării proprietă
ții socialiste, să gospodărim cit 
mai bine partea din avuția so
cietății încredințată colectivului 
nostru spre folosință, inclusiv 
prin creșterea participării noas
tre cu părți sociale la fondul 
de dezvoltare, pentru apărarea 
proprietății socialiste, ca o ce
rință vitală a dezvoltării vii
toare a patriei. Respingem pu 
fermitate îndemnurile și reco- ■■ 
mgndările perfide ale unor 
cercuri'din afarăt de a renunța 
la principiile fundamentale ale 
socialismului. Unor asemenea 
încercări de a destabiliza socia
lismul. care amintesc de trista 
epocă a „războiului rece", noi, 
oamenii muncii, întregul popor 
român le dăm o replică fermă, 
principalul nostru argument 
fiind faptele, cuceririle istorice 
obținute 
cialiste.

De 
tribună 
stimate 
Nicolae 
țumiri pentru grija permanen
tă pe care o manifestați pen
tru sporirea bunăstării poporu
lui. cea mai recentă și mai e- 
locventă dovadă fiind majo
rarea retribuțiilor întregului 
personal muncitor, încheiată, 
din inițiativa dumneavoastră, cu 
o lună mai devreme față de ter
menul prevăzut. Exprimăm, tot
odată, angajamentul muncito
resc al puternicului nostru de
tașament de siderurgiști de a 
munci cu aceeași abnegație, 
pentru a da tării cît mai mult 
metal, sporindu-ne contribuția 
la progresul și prosperitatea 
scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România.

competitive pe

In aceste memorabile 
mente, de intensă trăire 
triotică, generate de larga 
batere a documentelor progra
matice pentru Congresul al 
XlV-Iea al partidului, comu
niștii, toți oamenii muncii din 
cetatea cu foc a Reșiței, ase
menea întregului popor, ne în
dreptăm prinosul recunoștinței, 
sentimentele de aleasă cinstire 
și prețuire către dumneavoas
tră, mult 
tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, 
ctitor al 
țării, care, prin prodigioasa ac
tivitate desfășurată, ați ridicat 
virtuțile geniului creator româ
nesc, ați exprimat dorința fier
binte a națiunii noastre de 
colaborare, înțelegere deplină 
și pace. Iată de ce susținem 
din adincul inimii Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. cu pri
vire la propunerea de realegere 
a dumneavoastră, la Congresul 
al XlV-Iea, in suprema funcție 
de secretar general al partidu
lui, văzîrid in aceasta garanția 
înaintării' noastre ferme pe 
drumul socialismului și comu
nismului.

De la această tribună a de
mocrației noastre muncitorești- 
revoluționare dau glas senti
mentelor de aleasă stimă pe 
care metalurgiștii reșițeni le 
nutresc față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, pentru remarcabila 
sa contribuție la progresul eco
nomiei naționale, la avîntul 
fără precedent al științei, în
vătămintului și culturii.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la activitatea de pro
ducție a siderurgiștilor re
șițeni, arătînd că in primul 
semestru al anului și-au depă
șit sarcinile la producția-marfă 
industrială și la productivitatea 
muncii. In comparație cu a- 
ceeași perioadă a anului trecut, 
s-au obținut in plus circa 37 000 
tone oțel și 15 000 tone lami
nate. Subliniind că nu au fost 
totuși valorificate in întregime 
potențialul uman și material de 
care dispune Combinatul Side
rurgic din Reșița, vorbitorul a 
spus : Prin măsurile complexe 
adoptate in ultima perioadă a- 
sigurăm condițiile necesare bu
nei desfășurări a proceselor de 
producție, astfel incit să putem 
îndeplini în mod exemplar 
planul pe cel de-al doilea

stimate 
secretar

viitorului

mo- 
pa- 

dez-

și iubite 
general 

strălucit 
de aur al

.... făptuirii... cu șuțces a Progra- vatră .•^.r.țnunpj.i-, Șfe simplinirji, 
muiui părtidUltti și a hotărirț««„>ie întăresc-hotărârea-de a con
tor de importanță națională cp.^.^SblldațjțmWțea!.^.,,nezdruncinat 
•vor fi adoptate de marele for ■ a pnpnruitri-in jurai partidului 
.i ------- --------------nostru comunist, al secreta

rului tău general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Sintem con
vinși că nici un efort nu este 
prea mare atunci cind destinele 
țării, viitorul nostru însuși ne în
deamnă să acționăm ca adevărați 
comuniști, ca revoluționari și pa- 
trioți.

De aceea, respingem cu Indig
nare, și fermitate propaganda și 
acțiunile unor cercuri din afara 
granițelor tării, care denaturează 
realitățile noastre, denigrează 
mărețele cuceriri obținute pe ca
lea socialismului, reînvie vechi
le, prăfuitele și inumanele me
tode ale războiului rece, practi
cile șovine și naționaliste. Ce le 
putem spune acestor mesageri ai 
trecutului, pe care valurile isto
riei îi aduc la mal ca pe niște 
epave 1 Că nimeni nu va clinti 
poporul român din drumul său 
victorios spre socialism și comu
nism, că adevărații oameni se 
formează în lupte aspre, eroice, 
atunci cind îsi propun să edifice 
o țară care să fie numai a lor — 
liberă, independentă și suverană.

stîî ’ lipi tn.‘H9C twHiens noastră, a fost dezvoltat și per
fecționat continuu sistemul de
mocrației muncitorești-revoluțio- 
nare, s-a întărit proprietatea so
cialistă, s-a deschis cimp larg 
afirmării energiilor creatoare ale 
clasei muncitoare, ale poporului 
român, a fost redat națiunii 
noastre sentimentul demnității 
și încrederii în forțele proprii, a 
dezvoltării sale libere și indepen
dente.

In continuare, vorbitorul a In
format plenara că, in spiritul 
indicațiilor și orientărilor de care 
au beneficiat cu prilejul vizitei 
de lucru efectuate de secretarul 
general al partidului, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu in 
Valea Jiului, minerii au aplicat 
măsuri ferme pentru creșterea 
randamentelor în subteran. întă
rirea ordinii și disciplinei, de
pășind in primul1 semestru al 
anului planul la producția de 
cărbune cu peste 16 000 tone 
huilă energetică și cocsificabilă. 
Productivitatea muncii a fost 
depășită cu 800 kilograme pe 
post in abataje, iar beneficiile 
sint superioare prevederilor de 
plan cu 1,3 milioane lei.

Arătînd că rezultatele obținute 
nu sint încă la nivelul posibi
lităților existente în minele din 
Valea Jiului, vorbitorul a spus : 
Așa cum ne-ați indicat, 
stimate 
secretar general, ne-am 
centrat eforturile și acționăm 
pentru realizarea ritmică și in
tegrală a sarcinilor de plan pe 
semestrul II și pe întregul an 
1989. Ne preocupăm de nreeăti- 
rea temeinică a producției anu
lui viitor, prin asigurarea capa
cităților productive necesare, 
promovarea de noi metode de 
extracție, cu productivitate spo
rită și consumuri reduse de ma
teriale. astfel încît planul pe 
1990 și pe întregul cincinal să fie 
îndeplinit exemplar.

Trăind cu emoție satisfacția ' 
conferirii „Ordinului Muncii" 
clasa I colectivului nostru, pen
tru rezultatele obținute în între
cerea socialistă pe anul 1988. 
minerii mi-au încredințat man
datul să însoțesc sentimentele 
lor de profundă recunoștință și 
gratitudine pe care le nutresc 
fată de dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. față de tova
rășa Elena Ceaușescu. cu hotă- 
rîrea neclintită de a-și onora cu 
cinste angajamentul asumat în 
întrecerea socialistă pe acest an 
de a realiza peste plan cel puțin 
35 000 tone de cărbune pentru 
metalurgie.

p-c } i> V --fl. . ■
Mult Iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși.

! falset'‘ 
piste de așa-zisă „democratiza- ' 
re a socialismului" ar fi' bine 
să vină în țara noastră și să 
vadă cum de la muncitorul de 
la strung sau operatorul de la 
tabloul de comandă, de la direc
tor și pînă la ministru, fiecare 
om al muncii poate și are drep
tul garantat prin lege de a-și 
exprima opiniile sale privind 
înfăptuirea în cele mai bune, 
condiții a programelor econo- 
mico-sociale, in fond, a progra
melor dezvoltării și prosperității 
Întregii națiuni. In acest stimu
lator climat democratic poț rodi 
din plin inițiativa și capacitatea 
creatoare ale fiecărui om al 
muncii, pot fi formulate critici 
și afirmate sincer, deschis opi
nii și propuneri pentru perfec
ționarea întregii activități. De
pinde, desigur, de noi, cei care 
muncim și avem răspunderi în 
aceste largi organisme democra
tice, să înfăptuim exemplar 
ceea ce dumneavoastră, stimate 
tovarășe secretar general, ne 
cereți insistent : creșterea efica
cității tuturor acestor instituții 
democratice, sporirea contribu
ției lor efective la soluționarea 
tuturor problemelor majore de 
care depinde realizarea în cele 
mai bune condiții a 
a programelor de 
economico-socială a țării, 
tocmai în acest sens 
județean al oamenilor 
va acționa hotărît.

Pe deplin conștient! 
tele răspunderi ce ne 
exercitarea eficientă a rolului 
conducător al organizațiilor de 
partid in toate domeniile vieții 
economice și sociale, comitetul 
județean de partid acționează 
cu întreaga energie și capacita
te pentru mobilizarea colective
lor de oameni ai muncii la în
făptuirea sarcinilor de plan. 
Prin îndeplinirea în avans a 
planului productiei-marfă pe 
primul semestru am realizat o 
producție industrială suplimen
tară în valoare de 1.2 miliarde 
lei. ceea ce înseamnă onorarea 
angajamentului pe întregul an. 
Menționăm că întregul spor s-a 
obținut pe seama creșterii mai 
accentuate a productivității 
muncii, indicator ale cărui pre
vederi au fost depășite. Totoda
tă, întreprinderile județului 
și-au onorat integral comenzile 
și contractele de export din 
ceastă perioadă.

Cunoaștem bine sarcinile 
revin colectivelor noastre 
muncă în ultimul an al cinci
nalului actual și apreciem că 
ele sînt realiste și mobilizatoa
re. Atingerea ritmurilor de 
creștere prevăzute pe ansamblul 
industriei județului cere, sintem 
conștienți. o puternică mobiliza
re a tuturor oamenilor muncii 
și, mai ales, o exemplară orga
nizare a muncii in toate com
partimentele, întărirea răspun
derii personale și colective în 
îndeplinirea sarcinilor concrete 
ce le revin.

Vă asigurăm, din adincul inimi
lor noastre, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, că sibienii vor face 
totul pentru a-și onora exem
plar, în spirit patriotic, angaja
mentele asumate în fata dum
neavoastră.

al comuniștilor români.
Exprimăm, totodată, senti

mentele noastre fierbinți de 
dragoste, respect și înaltă pre
țuire față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, militant de frunte 
al partidului și statului nostru, 
strălucită personalitate a știin
ței românești și universale, 
pentru contribuția deosebită pe 
care o aduce la elaborarea ,și 
traducerea în viață a progra
melor de dezvoltare economico- 
socială a țării, la transformarea 
științei, învățămintului și cul
turii în puternice forțe ale 
progresului și civilizației româ
nești.

Ca om al muncii din județul 
Bihor, în cursul zilei de ieri am 
trăit un moment emoționant : 
am avut deosebita satisfacție ca 
în cadrul plenarei noastre, dum
neavoastră personal, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
să conferiți organizației județe
ne de partid „Ordinul Muncii" 
clasa I, pentru locul I obținut in 
întrecerea socialistă dintre ju
dețele țării. Acest rezultat deo
sebit Incorporează și realizările 
obținute de întreprinderea noas
tră, în care oamenii muncii, con-

Vă rog să-mi îngăduiți, mult 
iubite și stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, 
ca, in numele minerilor de la 
Lonea și din întreaga Vale a 
Jiului, să dau glas celor mai 
alese sentimente de dragoste, 
stimă și profundă recunoștință 
față de eroica și îndelungata 
dumneavoastră activitate revo
luționară, consacrată de aproa
pe șase decenii înfăptuirii ce
lor mai nobile idealuri ale cla
sei muncitoare, ale întregii na
țiuni — de progres, prosperi
tate și pace, afirmării libere și 
independente a României in 
rindul națiunilor lumii, susți- 
nind din adîncul inimilor Ho
tărirea Plenarei Comitetului 
Central al partidului, privind 
realegerea dumneavoastră, la 
Congresul al XIV-lea, in func
ția supremă de secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român.

Este cunoscut saltul uriaș 
făcut de întreaga economie a 
României. Se poate pune între
barea : ar fi fost posibil acest 
salt fără actul 
ționar, petrecut 
urmă — actul 
Răspunsul este 
categoric nu ! Numai dispunind 
de toate bogățiile țării, de re
zultatele muncii sale, poporul 
nostru a putut să realizeze a- 
ceste uriașe transformări înnoi
toare, vizibile in orice colț de 
țară. Pe vremuri. Valea Jiului 
era considerată ca o Vale a 
plingerii. Astăzi, este o Vale 
a luminii și muncii libere. S-au 
făcut investiții de zeci și zeci 
de miliarde de lei pentru mo
dernizarea muncii în mine, pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale minerilor.

în perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului, 
s-a promovat in mod constant o 
strategie științifică, revoluționa
ră de dezvoltare armonioasă, 
multilaterală a patriei, s-a asi
gurat creșterea puternică și re
partizarea echilibrată a forțelor 
de producție pe întregul teritoriu 
al țării, s-au accentuat puternic 
laturile intensive, calitative ale 
creșterii eficienței economice. 
Prin suflul novator, dinamic De 
care l-ați imprimat întregii vieți 
politice și economice din patria

cele mal 
aspirații 
națiuni.

în deplin consens 
înălțătoare ginduri 
ale întregii 
dind expresie dragostei și recu
noștinței cu care partidul și po
porul nostru il înconjoară pe 
genialul conducător al destine
lor României socialiste, vă rog 
să-mi permiteți să exprim, in 
numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul 
Sibiu, adeziunea noastră totală 
față de Hotărirea Plenarei Co
mitetului Central privind reale
gerea, la cel de-al XlV-Iea Con
gres al partidului, in funcția 
supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
patriot și revoluționar inflăcă- 
rat. Erou între eroii neamului, 
militant de inalt prestigiu in
ternational pentru cauza păcii, 
dezarmării și bunei înțelegeri 
în lume. Vedem în această in- 
suflețltoare opțiune politică ga
ranția înfăptuirii cu succes a 
programului grandios de înflo
rire pe mai departe a tării, de 
afirmare liberă și demnă intre 
statele lumii, de făurire cu suc
ces a socialismului și comunis
mului.

Sintem bucuroși și fericiți să 
adresăm, din adincul inimii, cu 
profund respect și recunoștință, 
tovarășei Elena Ceaușescu, emi
nentă personalitate politică, sa
vant de largă recunoaștere in
ternațională. sentimentele de 
aleasă prețuire pentru contribu
ția remarcabilă pe care o aduce 
la elaborarea și transpunerea 
în viață a politicii generale a 
partidului și statului, la înflo
rirea științei. învătămintului și 
culturii românești.

Dezbaterile la care participăm 
în acest inalt for al democrației 
muncitoreștl-revoluționare con
stituie o vie și elocventă expre
sie a tezei fundamentale, sta
tornic și convingător afirmată 
de dumneavoastră, stimate to
varășe secretar general, privind 
construirea socialismului cu 
poporul și pentru popor. La 
recenta Plenară a Comitetului 
Central ați subliniat cu toată 
limpezimea că trebuie să facem 
ca toate hotărîrile de partid și 
de stat, tot ceea ce privește dez
voltarea patriei să fie larg dez
bătut și adoptat de către între
gul partid, de întregul nostru 
popor. Este o cerință princi
pială fundamentală, ce-și 
găsește o clară exprimare 
dezbaterea largă din aceste zile 
deopotrivă a proiectului Planu
lui unic de dezvoltare a Româ
niei pe anul 1990 și a proiec
tului Programului-Directivă al 
Congresului al XlV-Iea al parti
dului. Și aceasta, cum bine se 
știe. nu reprezintă decît o 
parte a complexului edificiu de
mocratic, unic în felul său, 
făurit în țara noastră din ini
țiativa dumneavoastră, stimate 
tovarășe secretar general, în 
luminoșii ani de după Con
gresul al IX-lea al partidului. 
Iată de 
ne dau 
ducerea 
miei, •

cu
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noastre

planului, 
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Si 
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de înal- 
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ce 
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la
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Ceaușescu. calde mul-

această înaltă 
adresăm. mult 
iubite tovarășe

re
in

ce credem că cei care 
„sfaturi" privind con- 
democratică a econo- 
lntregil țări, cei care In

istoric, revolu- 
cu 41 de ani in 
naționalizării ? 
unul singur:

CUVINTUL

mult 
și iubite tovarășe 

con-

TOVARĂȘEI

AURELIA BRATU
Mult stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Intr-o vibrantă unitate de cu

get și simțire cu întregul partid 
și popor, comuniștii, toti oa
menii muncii de la întreprin
derea de 
București 
omagiu 
Nicolae 
strateg al României 
moderne, proeminentă persona
litate a lumii contemporane.

Confecții și 
aduc un 

t o v a r ă 
Ceaușescu,

Tricotaje 
înălțător 
tulul 

genialul 
socialiste

exprimindu-și deplina 
față de propunerea de 
ales, la Congresul al 
în funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, chezășia sigură a reali
zării cu succes, cu poporul și 
pentru popor, a mărețelor o- 
biective cuprinse în Programul 
partidului, a înaintării neabă
tute a României pe calea so- ■ 
cialismului și comunismului.

Lucrările marelui forum al 
democrației noastre muncito- 
rești-revoluționare au loc acum, 
cind țara noastră a lichidat 
complet datoria externă, cu
cerire istorică a poporului ro-

atit
se-

CUVINTUL TOVARĂȘEI
CUVINTUL TOVARĂȘULUI

ALEXANDRU NECULA
Mult iubite șl stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

MARIA NACU

adpziune 
a fi re- 
XIV-lea,

Vă rog să-mi permiteți ca tn 
numele lucrătorilor din dome
niul comerțului exterior și coo
perării economice internaționa
le, împreună cu toți oamenii 
muncii din patria noastră, cu 
întregul popor, să exprim de
plina adeziune fată de propu
nerea ca la Congresul al XIV- 
lea ai partidului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales 
in funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român. Reinvestirea celui mai 
iubit fiu al națiunii noastre în 
această funcție constituie ga
ranția fermă a edificării cu 
succes a socialismului și comu
nismului In România șl, tot
odată, participarea mereu mal 
activă a tării noastre la circui
tul economic mondial, la solu
ționarea marilor probleme eco
nomice și politice internațio
nale.

Aducem, de asemenea, mul
țumiri tovarășei Elena 
Ceaușescu, pentru contribuția 
sa deosebită la elaborarea pro
gramelor generale de dezvolta
re economico-socială a tării, la 
înflorirea continuă a științei și 
la aplicarea tehnologiilor mo
derne in diverse sectoare de 
activitate.

Angrenată intr-un amplu pro
ces de dezvoltare și moderni
zare a economiei, România a 
reușit, prin efortul propriului 
său popor, ca la sfirșitul lunii 
martie să lichideze datoria ex-

ternă — care reprezintă obți
nerea deplinei independențe e- 
conomice și politice a țării —, 
rod al strategiei economice ori
ginale elaborate de dumnea
voastră. mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Vorbind despre marile lzbinzi 
obținute de poporul român in 
ampla operă de edificare socia
listă a patriei, trebuie subliniat 
adevărul profund, scump nouă, 
că toate acestea nu ar 
fi fost posibile fără conducerea 
de către partid, centrul vital al 
națiunii noastre, a. întregului 
proces de înaintare fermă a 
României pe drumul luminos al 
comunismului.

Aplicind cu fermitate prețioa
sele dumneavoastră indicații și 
orientări, vom promova, în con
tinuare. cu mai multă insistență, 
acțiunile de cooperare și specia
lizare in producție cu țările so
cialiste, țările în curs de dezvol
tare și țările capitaliste dezvol
tate utilizînd forme noi și mo
derne de participare la diviziu
nea internațională a muncii.

Anul 1989 marchează o creș
tere importantă a exportului ro- 
mânesc șl a eficienței acestuia, 
inregistrîndu-se o dinamică as
cendentă față de primul semes
tru al anului 1988. Pentru înfăp- 
tuirea obiectivelor stabilite, a 
planului pe acest an și pe între
gul cincinal, s-au elaborat mă
suri concrete care să conducă la 
îmbunătățirea întregii noastre 
activități.

Intensificăm acțiunile de con
tractare în contul anului 1990 
astfel încît — așa cum ne-ați in
dicat dumneavoastră, tovarășe 
secretar general — pînă la fine
le acestui an programul de ex-

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe și 
tovarăși.

stimat!

în acest 
democratic, 
preocupării __  „ ____
tarului general al partidului de 
a asigura dezbaterea cu oame
nii muncii, cu întregul popor, 
a problemelor de însemnătate 
majoră pentru viața economică, 
socială și politică a tării, ex
prim. din adincul inimii, ade
ziunea totală a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din 
Combinatul de Fibre Sintetice 
Săvinești față de Hotărirea Ple
narei Comitetului 
partidului privind 
de realegere a 
Nicolae Ceaușescu. 
sul al XIV-lea. tn 
tie de secretar general al Parti
dului Comunist Român. Aseme
nea întregului nostru ponor, ve
dem in acest act de decizie na
țională garanția fermă a îna
intării României pe drumul lu
minos al socialismului și comu
nismului.

Ca oameni care beneficiem 
statornic și eficient de rezulta
tele remarcabile ale cercetării 
științifice din chimie, aducem 
un vibrant omagiu tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru prodi
gioasa contribuție adusă la dez
voltarea și modernizarea ra
murii în care lucrez, la promo
varea largă a progresului teh
nic în toate domeniile, la înflo
rirea științei. învătămintului 
culturii noastre socialiste.

Referindu-se In continuare 
proiectul

reprezentativ for 
dovadă grăitoare a 
statornice a secre-

Central al 
propunerea 
tovarășului 
Ia Congre- 

lnalta func-

$i

Ia
Programului-Direc- 

tivă și Tezele pentru Congresul 
al XIV-lea al P.C.R.. supuse 
dezbaterii întregului popor, vor
bitoarea a subliniat că aceste

documente de inestimabilă În
semnătate pentru viitorul socia
list și comunist al României, 
capătă in această perioadă — 
cind, într-o serie de țări con
tinuă să fie încălcate cele mai 
elementare drepturi ale omu
lui, dreptul la muncă, dreptul 
la învățătură, dreptul la con
diții civilizate de locuit, drep
tul la asistență socială corespun
zătoare — o importanță și mai 
mare prin aceea că ele prevăd 
o dezvoltare și mai puternică a 
patriei, afirmarea plenară a 
celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii contemporane. In 
acest context vorbitoarea a 
spus : In repetate rînduri ați 
subliniat, mult stimate tovarășe 
Nicolae 
major că măsura reală a activi
tății desfășurate de organismele 
democratice de conducere ale 
întreprinderilor este dată de re
zultatele practice obținute în 
realizarea planului, de prompti
tudinea cu care soluționează 
problemele muncii și vieții co
lectivului. Vă raportăm că uni
tatea noastră a depășit preve
derile pentru perioada care a 
trecut din acest cincinal la pro
dusele noi și modernizate, gra
dul de valorificare a materiilor 
prime sporind cu peste 500 lei 
pe tonă. Am pus tn 
o nouă capacitate de 
pentru fibră melană, 
utilaje și tehnologii 
și executate în mare 
Săvinești, care asigură o valori
ficare superioară a materiei 
prime și o creștere însemnată a 
eficientei economice. Râmi ne ca 
sarcină a noastră permanentă 
folosirea tuturor posibilităților 
organismelor democrației mun- 
citorești-revoluționare, să dăm 
viață efectivă îndatoririlor si 
obligațiilor pe care le avem ca

Ceaușescu, adevărul

funcțiune 
producție 
dotată cu 
concepute 
parte la

(Continuare în pag. a IV-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
LA PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL AL OAMENILOR MUNO[

(Urmare din pag. I)După cum s-a putut constata, Programul-Directivă se bazează pe mările înfăptuiri obținute de poporul român în anii construcției socialiste. Se subliniază pe drept cuvînt și cu îndreptățită mîndrie că poporul nostru, sub conducerea gloriosului său partid comunist, a parcurs într-o perioadă istorică scurtă mai multe etape de dezvoltare economico-socială, a ajuns la un înalt nivel de dezvoltare a forțelor de producție, a industriei, agriculturii, a științei, culturii, a tuturor sectoarelor de activitate. Tpate acestea demonstrează — și trebuie s-o spunem cu tărie — justețea politicii partidului nostru comunist de aplicare creatoare a socialismului științific, a legilor general-obiective la realitățile și condițiile din România, de renunțare Ia șabloane și trecerea la făurirea socialismului, corespunzător voinței, intereselor și năzuințelor națiunii noastre. (Aplauze 
puternice, prelungite).Dar trebuie — așa cum am ară
tat la Plenara Comitetului Central— să subliniem cu tărie că numai și numai socialismul a asigurat condițiile pentru obținerea acestor minunate realizări de către poporul nostru, ceea ce demonstrează că numai și numai socialismul asigură fiecărui popor calea spre o dezvoltare liberă, spre fericire, spre independență și bunăstare. (Aplauze puternice ; Se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu, România
— stima noastră și mindria !“).Nu am fi putut obține asemenea realizări dacă nu am fi alocat an de an din venitul național circa o treime pentru fondul de dezvoltare și investiții. Poate unii vă mai reamintiți că pe la începutul anilor ’70 am atras atenția că dacă nu vom investi în mod corespunzător, dacă nu vom aloca pentru dezvoltare circa o treime din venitul național, vom putea să asigurăm cîțiva ani un consum mai ridicat, dar, în acest Caz, România va rămine o țară înapoiată, ceea ce va afecta grav — pentru multă, multă vreme — nivelul de dezvoltare al țării. Am subliniat de mai multe ori că este în interesul socialismului, al viitorului poporului nostru să se asigure permanent fondurile necesare de acumulare și dezvoltare. Viața a demonstrat cu putere justețea acestei orientări, pentru că tocmai pe această bază am asigurat atît dezvoltarea generală a țării, cit și ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului. De altfel, este o lege universal valabilă că acumularea, fondul de dezvoltare constituie factorul hotă- rîtor al progresului societății omenești — cu atît mai mult atunci cînd clasa muncitoare, cînd poporul își făurește în mod liber viitorul său socialist și comunist. (Aplauze 
puternice, prelungite).Iată de ce am și asigurat în a- ceastă perioadă creșterea fondurilor fixe de peste 22 de ori, am dezvoltat puternic proprietatea socialistă ca singura bază a făuririi socialismului și comunismului, a bunăstării poporului. De aceea, pe drept cuvînt s-a subliniat în plenară și doresc încă o dată să menționez necesitatea de a face totul pentru dezvoltarea continuă în toate domeniile ■— în industrie, transporturi, agricultură, în toate sectoarele — a proprietății socialiste, a întregului popor și cooperatistă, ambele forme de proprietate reprezentînd calea pentru progresul economico-social al patriei, pentru făurirea cu succes a socialismului și comunismului. Și trebuie să facem totul pentru a dezvolta și întări continuu proprietatea comună, în toate domeniile ! Aceasta reprezintă viitorul națiunii noastre, viitorul poporului nostru liber, în societatea socialistă și comunistă ! (Urale și aplauze 
puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — eroism, 
România — comunism 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mindria !“).

Stimați tovarăși,In anii construcției socialiste — și îndeosebi după Congresul al IX- lea — am perfecționat continuu conducerea și planificarea întregii activități economico-sociale, a activității statului nostru muncitoresc. Am dezvoltat, totodată, puternic formele democrației mun- citorești-revoluționare, în toate sectoarele de activitate.Sînt bine cunoscute toate acestea. Am pornit și pornim ferm de la faptul că socialismul îl construim cu poporul și pentru popor și trebuie să facem totul incit să asigurăm participarea activă a întregii națiuni Ia făurirea conștientă a propriului său viitor. Aceasta impune întărirea continuă a legăturii cu poporul, participarea fiecărui om al muncii din toate domeniile, la dezbaterea și adoptarea programelor de dezvoltare economico-socială, a politicii interne și externe, dar și a activității de realizare în viață a acestora.însuși Consiliul Național al Oamenilor Muncii — forumul suprem al democrației muncitorești- revoluționare, care reprezintă, de fapt, cele 8 milioane de proprietari colectivi ai mijloacelor de producție — trebuie să acționeze cu cea

mai înaltă răspundere pentru buna desfășurare a întregii activități. în această calitate, Consiliul Național trebuie să facă totul, atît pentru elaborarea programelor, a planurilor de dezvoltare, dar și pentru realizarea lor, pentru ca fiecare om al muncii și fiecare colectiv din toate domeniile să acționeze întotdeauna în cadrul adunărilor generale ale proprietarilor și producătorilor, cu întreaga răspundere. Nu există în lume, pînă astăzi, o asemenea organizare democratică în care clasa muncitoare, poporul să-și poată hotărî în mod liber, independent, dezvoltarea în toate domeniile de activitate ! Noi am ales această cale ! Alte țări merg pe altă cale. Desigur, fiecare merge pe calea pe care o consideră că este cea mai bună, însă doresc să afirm că nu putem decît să ne mîndrim cu forma democratică în care clasa muncitoare, intelectualitatea, țărănimea — bărbați, femei, tineri, întregul nostru popor — participă organizat la conducerea societății. Aceasta este, de fapt, democrația reală în plină acțiune ! (Aplauze, 
urale îndelungate. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).Acelor cercuri și domni din țările occidentale care ne îndeamnă să ne întoarcem la vechile forme ale democrației burgheze le spunem că am cunoscut această democrație. Desigur — în condițiile burgheziei — am apreciat și apreciem democrația parlamentară. Dar ea nu este nici pe departe o democrație în care clasa muncitoare, oamenii muncii să-și poată manifesta cu adevărat forța și inițiativa lor. Chiar le-aș recomanda adepților acestei democrații — și le-am mai propus de citeva ori — să facem un schimb de experiență, să treacă și ei la organizarea fabricilor prin darea acestora sub conducerea clasei muncitoare, a adunărilor generale ale oamenilor muncii și a consiliilor de conducere în care muncitorii să fie prezenți, să hotărască atît cum se produce, dar — mai cu seamă — cum se repartizează rezultatele muncii, cum se repartizează veniturile. Și dacă sînt de acord, vom saluta și vom aprecia această cale spre o democrație reală ! Sîntem gata oricînd să ne așezăm, cum se spune, a- cum, la o masă-rotundă, să discutăm cum să organizăm mai bine activitatea clasei muncitoare, ca adevăratul stăpîn și proprietar al mijloacelor de producție. Aceasta este calea dem.ocrației reale — a poporului, pentru popor! (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul!“, „Ceaușescu, România 
— stima noastră și mindria !“).Dezvoltarea democrației munci- torești-revoluționare, perfecționarea continuă a formelor de conducere, de organizare reprezintă o necesitate obiectivă pentru asigurarea înaintării societății noastre, pentru că și aici, ca în toate domeniile, trebuie să nu uităm niciodată că uriașele cuceriri ale științei, tehnicii, ale cunoașterii umane în general impun continuu perfecționarea tuturor formelor de conducere și planificare.Am vorbit mult despre aceste probleme. Le repet pentru că trebuie să fim conștienți că în activitatea fiecărei adunări generale, 
a fiecărui consiliu de oameni ai muncii trebuie să găsim continuu 

forme cît mai bune de activitate, de participare a tuturor oamenilor muncii la dezbaterea și soluționarea tuturor problemelor privind dezvoltarea societății. Numai împreună cu întregul popor, repet, vom crea și vom asigura garanția supremă a înaintării victorioase spre societatea fără clase, spre visul de aur, spre societatea comunistă! 
(Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,Avem documente de mare însemnătate. Congresul al XIV-lea urmează să adopte toate aceste documente și să dea o perspectivă nouă activității de viitor. Mai sînt cîteva luni pînă la Congres — și este necesar să dezbatem temeinic toate aceste documente. Practic, toate colectivele de oameni ai muncii, toți cetățenii trebuie să-și spună cuvîntul asupra acestor documente, să prezinte, atunci cînd au, propuneri cum să organizăm mai bine activitatea noastră.în acest sens, este necesar ca, în toate întreprinderile să se treacă la dezbaterea și întocmirea, pe baza Programului-Directivă, a propriilor programe de dezvoltare economico- socială, în strînsă consultare cu centralele și ministerele, pentru că avem deja anumite orientări și prevederi, cum să acționăm în diferite sectoare. Să facem astfel încît la Congres întreprinderile, centralele să vină cu gîndirea proprie, cu programe proprii cum se asigură dezvoltarea sectoarelor, a ramurilor respective de activitate.Să realizăm asemenea programe pe județe, în orașe, în comune. în așa fel ca toate unitățile teritorial- administrative să aibă programe c» dezvoltare, economico-socială, în spiritul prevederilor din Directive, de dezvoltare armonioasă a diferitelor sectoare de activitate ; în comune — să dezvoltăm agricultura, dar și industria și alte activități, în așa fel încît să asigurăm ridicarea generală a nivelului de viață al întregii țări. Pe această bază, la Congres, delegații din comunele, orașele, județele respective să prezinte cum gîndesc și cum văd ei înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare viitoare a patriei noastre.Este o activitate imensă care trebuie să stea în centrul preocupării tuturor organelor și organizațiilor de partid, a tuturor consiliilor populare, a consiliilor de conducere din toate domeniile. Cu cît vom realiza aceasta în condiții mai bune, cu atît vom asigura ca Programul-Directivă ce va fi adoptat de Congresul al XIV-lea al partidului să dea o perspectivă de lungă durată, care să exprime voința unanimă a întregii națiuni de făurire cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și de a trece, după anii 2000, spre comunism. Este voința de acum a întregii națiuni — și trebuie să realizăm aceasta! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
eroism, România — comunism !“, 
„Ceaușescu și poporul!“).

Stimați tovarăși,La Plenara Comitetului Central m-am referit pe larg la politica internațională a României, subliniind justețea activității internaționale a partidului și statului nostru, de dezvoltare a relațiilor cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, de participare activă la lupta pentru 

dezarmare, pentru pace, pentru o lume a colaborării între toate națiunile lumii, pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, a respectului independenței, suveranității și neamestecului în treburile interne. (Aplauze puternice, 
prelungite).Sînt multe probleme de soluționat in viața internațională. In spiritul celor subliniate la plenară, România este hotărîtă să acționeze cu toată fermitatea pentru a-și aduce și în continuare întreaga sa contribuție la realizarea dezarmării generale, și în primul rînd a celei nucleare, la eliminarea deplină a armelor nucleare, a armelor chimice și la reducerea radicală a armelor așa-zis convenționale, considerînd că aceasta corespunde pe deplin atît intereselor națiunii noastre, cît și intereselor tuturor națiunilor lumii. 
(Aplauze puternice, îndelungate).în acest spirit, aș dori să subliniez importanța Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor socialiste participante la Tratatul de la Varșovia, care a avut loc cu o săptămînă în urmă în București. S-au publicat documentele, văț sînt cunoscute. Ceea ce doresc să subliniez este că țările socialiste și-au afirmat și de această dată hotărîrea de a acționa ferm pentru dezarmare, pentru dezarmarea convențională, pentru eliminarea armelor nucleare, pentru relații noi, de deplină egalitate, între toate națiunile lumii. Aș putea spune că Declarația și Comunicatul consfătuirii reprezintă un Apel adresat țărilor din N.A.T.O., altor state ale lumii de a acționa împreună, în interesul popoarelor, pentru pace, pentru a se pune cu desăvîrșire capăt vechii politici, pentru o politică nouă, de deplină egalitate în drepturi, pentru a asigura națiunilor dreptul la dezvoltarea liberă, independentă. 
(Aplauze puternice, prelungite). Așa cum era și firesc, am acordat la această consfătuire o a- tenție deosebită și problemelor e- conomiei mondiale și îndeosebi situației țărilor în curs de dezvoltare. Aceasta pentru că actualmente situația țărilor în curs de dezvoltare este deosebit de gravă. Mai mult de 4 miliarde de oameni trăiesc in sărăcie și, în acest deceniu, situația lor a continuat să se înrăutățească, în timp ce țările bogate — și din acestea, desigur, un mic grup de bogați — au acumulat anual zeci și zeci de miliarde de dolari din țările în curs de dezvoltare. Este o situație care nu poate să continue ! Așa se prezintă lumea la care unii domni ne îndeamnă să revenim : o lume a inechității, a jafului, a asupririi. Am cunoscut-o sute de ani, dintre care o sută de ani sub capitalism ! De aceea, am declarat că pentru noi au apus pentru totdeauna perspectivele unei asemenea căi ! Poporul nostru spune, cîteodată, că aceasta se va întîm- pla „cînd o face plopul mere sau răchita micșuhele". (Aplauze pu
ternice). Dar nu vă grăbiți să a- plaudați, genetica modernă a făcut progrese uriașe. (Vii aplauze, 
prelungite). S-ar putea să ne întîl- nim, cîndva, și cu plopi și cu răchite care să facă mere și micșu- nele. Dar nici atunci, nici chiar în asemenea situații nu vom admite întoarcerea înapoi ! Capitalismul în România a apus pentru totdeauna! La noi, poporul este adevăratul stăpîn și va ră- 

mîne veșnic stăpîn pe destinele sale, pe bogățiile sale ! (Urale Și 
aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează indelung „Ceaușescu 
și poporul!“). Aceste cercuri și acești domni vor trebui să-și îndrepte privirea spre două direcții : cum să se lichideze asuprirea țărilor în curs de dezvoltare, cum să se rezolve datoria externă, de 1 200 miliarde de dolari, a acestor țări. Și aceasta nu prin simboluri ! Simbolismul o fi bun în artă. In economie și în politică nu face doi bani 1 (Aplauze pu
ternice).Noi am mai propus — și aș dori să repet și aici, în forumul nostru, al democrației, aceste propuneri — să se anuleze o parte din datoriile țărilor mai sărace, să se anuleze tot ce provine din dobînzile care au mers pînă la 20 la sută și să se reeșaloneze, pe termen lung, restul datoriilor. Totodată, să se introducă un sistem de dobînzi raționale, de colaborare egală, în drepturi, de prețuri avantajoase pentru toate țările, să se realizeze o nouă ordine economică mondială, care să țină seama de interesele tuturor statelor. Aceasta este în interesul tuturor țărilor — Și al celor dezvoltate, și al celor în curs de dezvoltare, și al celor care merg spre dezvoltare. Toți sîntem interesați în crearea de noi relații economice, echitabile, fără asupritori și fără asupriți. Acesta, este primul domeniu spre care trebuie să ne îndreptăm atenția ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).în al doilea rînd, dacă acești domni sînt așa de preocupați de ceea ce se întîmplă într-o țară sau alta, nu ar fi mai bine să vadă ce se întîmplă cu milioanele de șomeri din țările lor, cu zecile de milioane de săraci din propriile țări ? N-ar fi mai bine să se preocupe de faptul că, în acest deceniu, a crescut numărul săracilor care au devenit și mai săraci, în timp ce s-a redus numărul bogați- lor, care au devenit și mai bogați, acumulînd și mai multe bogății ? Este aceasta în concordanță cu democrația ? Cu drepturile omului ? Așa oare l-a făcut natura pe om ? I-a împărțit astfel pe oameni încît unii să moară de foame, iar alții să trăiască în lux ? Nu ! Nu așa a făcut natura omul ! De ce nu se gîndesc acești domni la ce fac milioanele de tineri din țările lor, unde — după datele oficiale — între 20 pînă la 40 la sută din tineri, anual, nu li se asigură locuri de muncă ? Ce fac a- cești tineri ? De ce nu se îngrijesc acești domni să soluționeze aceste probleme, să asigure cetățenilor lor, tineretului din țările lor să aibă cu ce trăi ? Să nu aștepte ca acești tineri, muncitorii, săracii să urmeze îndemnul marelui nostru poet : „să nu uitați că-n voi e și număr și putere", fiindcă, a- tunci cînd vor acționa uniți ei vor putea să schimbe această lume ! 
(Aplauze puternice).Sînt multe, multe probleme. Nu doresc acum să mă refer la ele. Dar este necesar să se înțeleagă de către acești domni și de aceste cercuri că gîndurile'lor de a întoarce popoarele de pe calea socialismului sînt sortite eșecului. Ei pot, desigur, să creeze greutăți. Dar socialismul a înregistrat asemenea transformări și realizări încît se afirmă cu putere — și, în anii 2000, el va păși triumfător, ca societatea cea mai demnă, cea mai umană, singura care asigură omenirii viitorul liber, independent, pacea, securitatea și bunăstarea 1 
(Urale și aplauze puternice, pre

lungite ; se scandează Îndelung 
„Ceaușescu — eroism, România — 
comunism !“).Desigur, toate aceste probleme aparțin popoarelor respective, forțelor politice, clasei muncitoare. Nu avem intenția să ne amestecăm în treburile altor state. Am reamintit toate acestea pentru ca aceste cercuri și acești domni să reflecteze mai bine și să înțeleagă oă trebuie să se renunțe cu desăvîrșire la vechea politică de amestec în treburile interne ale altor state, să se renunțe cu desăvîrșire la politica „războiului rece". Să nu se uite că anticomunismul și politica de destabilizare nu au dus decît la încordare, la înrăutățirea situației internaționale.Să se înțeleagă bine că destinderea și soluționarea problemelor complexe internaționale cer o nouă politică, o nouă gîndire, o acțiune în spiritul colaborării egale în drepturi. Trebuie să se înțeleagă bine că poleind — chiar cu aur, nu numai cu dolari, vechea politică, nu se poate ascunde structura ei învechită, ruginită, anticomunistă, care trebuie aruncată la o parte. Numai așa se deschide calea spre colaborare, spre soluționarea, într-o strînsă colaborare, a problemelor grave ale lumii, spre asigurarea păcii pe planeta noastră. (Aplauze pu
ternice, prelungite).în acest an se împlinesc 50 de ani de la izbucnirea celui de-al doilea război mondial — și este necesar să nu se uite învățămintele istoriei, să nu se uite ce a însemnat fascismul. De aceea, nu putem să nu luăm poziție fermă împotriva reactivizării diferitelor forțe fasciste, antisemite, național- șoviniste, care au stat la baza pregătirii și au dus la cel de-al doilea război mondial. Nu există popor în Europa care, într-o măsură sau alta, să nu fi plătit scump această îngăduință față de fascism, față de aventurieri, care să nu fi plătit scump lipsa de unitate în lupta împotriva fascismului și războiului.Politica de concesii, de capitulare, nu numai că nu a oprit agresiunea fascistă ; dimpotrivă, a încurajat-o și a urmat cel mai crîncen război din cîte a cunoscut omenirea. Iată de ce este necesar ca acum, cînd sînt multe probleme de soluționat și cînd anumite cercuri revizioniste, fasciste își ridică capul, popoarele europene să-și unească forțele, să acționeze cu toată răspunderea pentru a respinge fascismul și toate formele brutale de înjosire a omului, prin- tr-o politică de colaborare egală între toate națiunile europene și între toate națiunile lumii. Să acționăm cu toată fermitatea pentru înfăptuirea obiectivelor unei Europe a securității, colaborării și păcii, pentru o Europă unită, în care fiecare națiune să se dezvolte liberă și independentă, o Europă a națiunilor independente și libere ! O asemenea Europă poate avea un rol important în soluționarea problemelor mondiale, va asigura fiecărei națiuni europene libertatea și dezvoltarea economico-socială, va contribui la soluționarea problemelor progresului economico-social în întreaga lume ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează indelung 
„Ceaușescu — pace !“).Iată de ce este necesar ca poporul nostru, clasa muncitoare, 

forumul democratic al oamenilor muncii să militeze pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu muncitorii de pretutindeni, cu toate popoarele, pentru întărirea unității și colaborării, pornind de la faptul că unitatea clasei muncitoare, a popoarelor asuprite, a popoarelor care doresc pacea reprezintă forța cea mai sigură și singura forță pentru victoria rațiunii, pentru dezarmare, pentru o lume fără războaie și arme, pentru o lume a dreptății naționale și sociale, o lume a bunăstării fiecărei națiuni. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,Am dezbătut și adoptat în unanimitate hotărîri cu privire la documentele pe care le-am avut la ordinea de zi. Acum este necesar să trecem la activitatea practică de realizare în viață a acestora. Se impune ca toate consiliile oamenilor muncii, toate organismele de conducere ale acestora să acționeze cu întreaga răspundere revoluționară în direcția bunei organizări a activității în toate domeniile. Subliniez, încă o dată, că trebuie să încheiem anul — așa cum ne-am propus — cu rezultate cît mai bune în industrie. Se pare că, din ce cunoaștem pînă în prezent, agricultura va avea, în- tr-adevăr, cele mai • bune rezultate de pînă acum. Să facem astfel ca și industria — și stă în puterile noastre, ale tuturor — să se prezinte la Congresul partidului cu cele mai bune rezultate din acest cincinal ! (Aplauze puternice, pre
lungite).Să dezvoltăm spiritul de răspundere, combativitatea revoluționară, întărind ordinea și disciplina în toate domeniile de activitate. Nimeni nu poate, sub nici o formă, să admită încălcarea legilor țării, să admită știrbirea, Intr-o formă sau alta, a proprietății obștești, să aducă daune mersului înainte al poporului nostru spre realizarea programelor sale de dezvoltare economico-socială.Cu cît este mai puternică democrația noastră muncitorească- revoluționară, cu atît trebuie să fim mai fermi față de acei care încalcă legile și ordinea noastră socialistă. Aceasta reprezintă, de altfel, o cerință vitală a democrației muncitorești-revoluționare 1Construim o societate nouă, a oamenilor muncii, a dreptății, a egalității. De aceea, trebuie să a- părăm și să păstrăm cu sfințenie, cum se spune, această ordine socialistă, proprietatea comună, conviețuirea comună, să nu admitem nimănui să dăuneze intereselor națiunii, intereselor poporului nostru ! (Aplauze puternice, prelun
gite. Se scandează „Ceaușescu șl 
poporul!“).Să dezvoltăm puternic conștiința revoluționară a tuturor constructorilor societății noastre socialiste, în toate domeniile ! Fiecare, în orice loc de muncă, să știe că răspunde deopotrivă pentru fabrică, pentru interesele generale ale țării ! Să îmbinăm interesul general cu interesul particular ! Nimeni nu-și poate asigura bunăstarea decît în cadrul bunăstării și dezvoltării generale a țării !Să ridicăm continuu conștiința socialistă, revoluționară, conștiința unității întregii noastre națiuni în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea partidului nostru comunist — garanția mersului ferm înainte în deplină unitate spre socialism, spre comunism ! (Aplauze puternice, 
prelungite).In încheiere, aș dori să exprim convingerea că toți participanții la plenară, toate donsiliile oamenilor muncii, toți oamenii muncii vor acționa cu întreaga răspundere pentru realizarea programelor și hotărîrilor pe care le-am adoptat și în plenara noastră și vor face totul pentru a asigura înaintarea tot mai fermă a patriei noastre spre cele mai înalte culmi de progres și civilizație, pentru ridicarea bunăstării întregii națiuni, întărirea independenței și suveranității României ! (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul „Stima 
noastră și mindria, Ceaușescu — 
România !“).Cu aceasta vă urez tuturor, urez consiliilor oamenilor muncii, tuturor oamenilor muncii, întregii noastre națiuni succese tot mai mari în realizarea obiectivelor de dezvoltare a patriei, pentru a în- timpina cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă și Congresul al XIV-lea al partidului cu rezultate cît mai bune în toate domeniile !Multă sănătate și fericire !

(Aplauze și urale puternice, pre
lungite. Se scandează indelung : 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul!“, Ceaușescu, Româ
nia — stima noastră și mindria !", 
„Ceaușescu reales Ia al XIV-lea 
Congres". Intr-o atmosferă de pu
ternică insuflețire și strînsă unita
te in jurul partidului, toți cei pre
zenți in marea sală a plenarei se 
ridică în picioare și ovaționează 
indelung, minute in șir, pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
secretarul general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU).
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PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII
Din cuvîntul participanților la dezbateri

(Urmare din pag. a II-a)

proprietari si producători, să 
acționăm pentru solutionarea 
promptă a tuturor problemelor, 
astfel ca în fiecare secție si pe 
ansamblul unității să existe un 
climat sănătos, propice angajă
rii depline a oamenilor muncii 
pentru realizarea planului la 
export, a prevederilor la pro
ducția fizică și la înfăptuirea 
programelor de modernizare a 
producției.

Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceausescu, că 
oamenii muncii din Combinatul 
de Fibre Sintetice Săvinești — la 
fel ca Întreaga noastră clasă 
muncitoare, întregul nostru po
por — dau o înaltă apreciere

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
MIRCEA DRĂGULIN

Mult iubite $i stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimat! tovarăși,
Mîndri de a fi participant la 

profundele transformări revolu
ționare și Înnoitoare ale socie
tății noastre socialiste, vă rog 
să-mi permiteți să reafirm, și 
cu acest prilej, cele mai alese 
sentimente de stimă și prețuire, 
de vie recunoștință față de 
marele Erou între eroii neamu
lui, proeminentă personalitate a 
lumii politice contemporane, 
genialul nostru conducător, se
cretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Cu cele mai alese gînduri si 
simțăminte, oamenii de știință, 
asemenea întregii noastre na
țiuni. iși fac o datorie de con
știință, exprimîndu-și deplina 
adeziune față de hotărîrea Ple
narei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român pri
vind propunerea ca dumnea
voastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
care v-ațl legat întreaga viată 
de comunist Înflăcărat și patriot 
revoluționar de înfăptuirile fără 
precedent ce au schimbat din 
temelii chipul și destinul Româ
niei. să fiți reales în funcția 
supremă de secretar general al 
partidului. Vedem în aceasta 
chezășia mersului nostru ne
abătut înainte pe drumul socia
lismului și comunismului.

în conștiința întregului nostru 
popor, istoricul moment al ale
gerii dumneavoastră, la Congre
sul al IX-lea, în fruntea parti
dului s-a înscris ca început de 
epocă profund înnoitoare, ge- 
neratparg,.de adinei, și.M c^tirabile 
transformări revoluționare’ iii 
viata ! socdal-politică,.. .economică 
și spirituală a țării, pe 
măsura timpului eroic ce-1 
tsăim sub înțeleaptă și clarvă
zătoarea dumneavoastră condu
cere.

între mărețele realizări obți
nute de România in anii socia
lismului se înscrie avîntul fără 
precedent al științei. Dispunem 
astăzi de o puternică forță ști
ințifică și tehnologică, de pro
grame judicioase, de largă per
spectivă, înregistrăm însemna
te realizări in cercetare, in im
plicarea sa tot mai puternică 
in activitatea productivă. O 
contribuție esențială, determi
nantă la dezvoltarea impetuoa
să a științei românești și Ia 
transformarea acesteia într-o

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
MARINACHE ANDRONIC

Mult stimate și Iubite 
tovarășe secretar general, 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Participăm la lucrările aces

tui înalt for al democrației 
noastre muncitorești-revoluțio- 
nare, cu sentimentul deplinei 
răspunderi de proprietari, pro
ducători si beneficiari, de oa
meni care, potrivit concepției 
novatoare, de mare clarviziune 
și profunzime științifică a ilus
trului nostru conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general al partidului, 
punem Ia temelia propășirii pa
triei dezvoltarea și moderni
zarea forțelor de producție, ri
dicarea necontenită a eficien
tei activității productive. întă
rirea și dezvoltarea proprietă
ții socialiste.

Realitățile din întreprinderea 
„Progresul" Brăila — asemeni 
realităților din întreaga tară — 
pun în evidență cu forța de ar
gument a faptelor de viață a- 
devărul de necontestat că în 
România de azi proprietatea so
cialistă stă la baza tuturor ma
rilor înfăptuiri in domeniul dez
voltării forțelor și relațiilor de 
producție, al perfecționării ac
tivității economice și sociale, al 
adîncirii caracterului democra
tic al mecanismului de condu
cere și organizare a întregii ac
tivități. întreprinderea noastră
— înființată în trecut cu ca
pital străin și în care munca 
era sîngeros exploatată de că
tre capitaliștii de peste hotare
— se înfățișa acum 41 de ani, 
la istoricul act al naționaliză
rii principalelor mijloace de 
producție, ca o modestă unita
te de reparații, dotată rudi
mentar, cu condiții insalubre de 
muncă, ce puneau în primejdie 
sănătatea și integritatea fizică 
a muncitorilor. Este o deosebi
re ca de la cer la pămînt în
tre ce a fost ieri și înfățișarea 
modernă de azi a întreprinde
rii noastre, cu hale luminoase, 
cu mașini și utilaje de cel mai 
înalt nivel tehnic atins pe plan 

concepției dumneavoastră pri
vind necesitatea dezvoltării pro
prietății socialiste, ca o condiție 
esențială a înseși existentei noii 
societăți, a înfăptuirii cu suc
ces a programului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a țării 
spre comunism, și de aceea nu 
concepem să existe datorie mai 
scumpă și țel mai înalt decît 
acela de ar acționa continuu 
pentru buna administrare și 
gospodărire a părții din avuția 
națională ce ne-a fost încredin
țată, pentru Întărirea orinduirii 
noastre noi, a proprietății so
cialiste, pentru apărarea cu
ceririlor revoluționare ale clasei 
muncitoare, alo poporului ro
mân.

autentică forță de producție, a 
adus și o aduce, prlntr-o Înaltă 
competență, tovarășa academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, președintele Consi
liului National al Științei și 
învățămintului, eminent mili
tant revoluționar și om politic, 
savant de largă recunoaștere 
internațională, căreia întregul 
front de pe tărimul cercetării 
îi adresează cel mai înalt oma
giu, calde și alese mulțumiri și 
respectuoasa noastră gratitu
dine.

îndepllnindu-ne în întregime 
sarcinile de plan pe primul 
semestru al anului, vă ra
portăm dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, darea in fo
losință de către Institutul Cen
tral de Cercetare Științifică, 
Inginerie Tehnologică și Proiec
tare pentru Sectoare Calde și 
Metalurgie București, a unor 
instalații tehnologice compara
bile ca nivel de tehnicitate cu 
cele realizate pe plan mondial.

Trebuie să recunoaștem insă 
că, analizindu-ne activitatea in 
spiritul exigențelor subliniate 
de dumneavoastră, mult stima
te și iubite tovarășe secretar 
general, nu ne putem declara 
mulțumiți în ce privește opera
tivitatea cu care am acționat 
pentru rezolvarea eficientă a 
unor probleme importante pen
tru economie, ritmul lent de 
generalizare a rezultatelor ob
ținute, preocuparea încă insufi
cientă a unor cercetători șî 
proiectanți de a urmări cu per
severență aplicarea în produc
ție a lucrărilor realizate.

Avem datoria de conștiință de 
a munci fără preget pentru dez
voltarea creației naționale, a pa
trimoniului științific, punind tot 

.. mai larg in„valpare minunata ca-, 
paritate de creație a poporului, 

. ■ d,ezvpltlnd și întărind continuu 
■ proprietatea socialistă, temeiul 

ridicării necontenite a nivelului 
său de trai material și spiritual, 
al superiorității de necontestat 
a sistemului democratic, revolu
ționar ai societății noastre so
cialiste.

Vă rog să-mi permiteți să vă 
asigur pe dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu. 
pe dumneavoastră, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu. că în
tregul colectiv de cercetători si 
proiectanți ai institutului. în 
frunte cu comuniștii, va acționa, 
fără a precupeți nici un efort, 
pentru a îndeplini exemplar sar
cinile ce ne revin ne acest an și 
pe întregul cincinal.

mondial. Aceasta demonstrează 
cu prisosință puterea de crea
ție a clasei noastre muncitoa
re. La ce tinjesc cei de 
pește hotare care desfășoară 
o propagandă deșănțată, cău- 
tind să întoarcă roata isto
riei, să submineze proprieta
tea socialistă și — prin aceasta 
— însăși temelia orinduirii noi ? 
încercările lor de a promova 
neîncrederea și destabilizarea 
sint sortite dinainte eșecului. 
Cercurile reacționare din Occi
dent, la fel ca și toți cei care se 
lasă ademeniți de mirajul pro
prietății capitaliste sau al micii 
proprietăți asupra mijloacelor de 
producție, care, cum se știe, 
generează „zi de zi și ceas de 
ceas" capitalism, uită că princi
palul invățămint al istoriei este 
tocmai acela că istoria nu 
poate fi oprită în loc. Parti
dul șt poporul nostru, ilus
trul nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, apără cu 
fermitate și dezvoltă cu consec
vență revoluționară valorile so
cialismului, intre care proprieta
tea socialistă ne este scumpă ca 
lumina ochilor I

Privim cu deplină încredere 
viitorul socialist și comunist al 
patriei. In conștiința fiecăruia 
dintre noi acest viitor este 
indisolubil legat de eminenta 
personalitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, făuritorul 
noului destin al României, al 
chipului înnoit al țării, al imen
sului ei prestigiu internațional. 
Acesta este temeiul, izvorit din 
adîncul ființei noastre, care ne 
determină să susținem cu dra
goste, cu recunoștință și cu în
credere Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. privind propunerea de 
realegere la cel de-al XlV-lea 
Congres, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția su
premă de secretar general al 
partidului. Este o opțiune de ra
țiune șl de inimă, este garanția 
viitorului nostru luminos.

în continuare, vorbitorul a ra
portat că puternicul colectiv de 
oameni ai muncii de la Intre- 

prinderea de Utilaj Greu „Pro
gresul" — Brăila, acționind sub 
conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, și-a concentrat 
atenția în direcția perfecționării 
întregii activități de producție si 
îndeplinirii exemplare a sarcini
lor de plan. In acest an au fost 
livrate suplimentar beneficiari
lor interni utilaje tehnologice și 
piese de schimb in valoare de 30 
milioane lei, 80 excavatoare, iar 
la export s-a realizat in avans 
un număr de 14 contracte în va
loare de 127 milioane lei. onorin- 
du-se astfel întreaga producție

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI

DUMITRA ANTONIE
Mult stimate tovarășe

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă

Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
împreună cu întregul nostru 

popor, cu toți cei ce trăiesc și 
muncesc pe legendarele plaiuri 
doljene, oamenii muncii din 
unitatea noastră, în frunte cu 
comuniștii, au luat cunoștință 
cu adincă emoție șl profundă 
satisfacție de hotărîrea Ple
narei Comitetului Central al 
partidului ca. la cel de-al 
XlV-lea Congres, dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să fiți 
reales în funcția supremă de 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. în consens cu 
voința întregului partid, a în
tregii națiuni, ne alăturăm din 
toată inima acestei propuneri, 
cu convingerea că prezenta 
dumneavoastră în fruntea 
partidului și a tării reprezintă 
garanția mersului neabătut al 
patriei pe drumul luminos al 
comunismului.

Vă sintem profund recunos
cători, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru dez
voltarea economico-socială în
floritoare a Doljului, pentru 
chipul nou pe care îl are Craio
va de azi, în care s-au format 
și se afirmă puternice detașa
mente muncitorești. întreprin
derea „Electroputere", citadelă 
muncitorească cu tradiție a e- 
lectrotehnicii românești, care a 
beneficiat prin grija dumnea
voastră de o continuă și armo
nioasă dezvoltare, a devenit 
una din marile uzine ale țării, 
in care făurim nu numai ma
șini electrice de mari per
formanțe tehnice, ci și oameni 
noi ai muncii.

în contextul acestor mărețe 
realizări ale patriei, consider 
că trebuie să înscriem ca date 
esențiale ale dezvoltării noas
tre, ale progresului întregii 
țări aplicarea și respectarea 
riguroasă a principiilor socia
lismului științific, întărirea 
continuă a proprietății socialis
te, a rolului conducător al 
partidului în întreaga operă de 
construcție socialistă, promo
varea largă a democrației mun- 
citorești-revoluționare.

Sintem mîndri. mult stimate 
tovarășe secretar general, de 
poziția profund principială, 
demnă pe care partidul nostru, 
sub conducerea dumneavoas
tră, o adoptă în problemele 
construcției socialiste. Comba
tem cu fermitate orice incer-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
MARIAN AVRAM

Mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Plenara Consiliului Național al 

Oamenilor Muncii, larg și repre
zentativ for al democrației noas
tre muncitoreștl-revoluționare, 
are loc în preajma aniversării a 
24 de ani de la Congresul a! 
IX-Iea, eveniment de impor
tanță istorică, moment de coti
tură radicală în evoluția socie
tății românești. Clasa muncitoa
re, întregul nostru popor trăiesc 
o realitate de netăgăduit, con
vingătoare, că niciodată în mul
timilenara și încercata sa istorie 
n-a existat un partid atît de pu
ternic ca Partidul Comunist 
Român, conștiință vie, revoluțio
nară a întregii noastre națiuni, 
care a adoptat și adoptă, în toa
te momentele importante — in
terne și internaționale — o ati
tudine clară, fermă, totdeauna 
în strinsă concordanță eu năzuin
țele poporului, cu cauza inde
pendenței și suveranității Româ
niei, a socialismului și comunis
mului. Și nu am avut niciodată 
un conducător mai luminat, mai 
devotat țării, partidului și po
porului din care s-a născut, 
aspirațiilor sale de progres, li
bertate și pace, ca marele con
ducător al națiunii noastre so
cialiste, înflăcăratul patriot și 
militant revoluționar, comunistul 
dîrz și neînfricat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Iată de ce noi, comuniștii, cla
sa muncitoare, întregul popor 
urmăm cu încredere neclintită șl 
înalt devotament partidul. Iată 
de ce, și noi, puternicul detașa
ment muncitoresc de la între
prinderea „23 August" din Capi
tală, susținem din adîncul inimi
lor Hotărîrea Plenarei Comitetu
lui Central al partidului ca to
varășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales, la Congresul al XlV-lea 
în funcția subremă de secretat 
general al Partidului Comunist 
Român.

Cu aleasă stimă si profund 
respect, aducem șl cu acest pri
lej cel mai Înalt omagiu tova
rășei Elena Ceaușescu. strălucit 
om politic și de stat, care îm
bină armonios vocația științei, cu 
patosul activității revoluționare, 
pentru contribuția remarcabilă 
adusă la elaborarea si tnfăn. 
tuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, la 
împletirea tot mai strinsă a ști

de excavatoare contractată In 
1989.

Referindu-se, In încheiere, la 
sarcinile ce revin colectivului în 
care lucrează, vorbitorul a spus: 
Ne angajăm în. fața plenarei, a 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că vom ac
ționa neabătut, cu fermitate și 
spirit revoluționar pentru a ne 
spori contribuția la propășirea 
scumpei noastre patrii și la viața 
tot mai prosperă și fericită a 
harnicului și talentatului nostru 
popor.

care de destabilizare a socialis
mului și respingem categoric 
încercările celor ce îndeamnă 
popoarele din țările socialiste 
ca. pentru „un pumn de dolari", 
să renunțe la cuceririle lor re
voluționare, la calea socialistă 
de dezvoltare. Celor ce încearcă 
asemenea trucuri le spunem 
deschis și categoric că nu nu
mai constructorii de locomotive 
electrice, cu caracterul lor dirz, 
ci și poporul nostru, in întregul 
său. mindru de libertatea și îm
plinirile de pină acum, nu poate 
fi cumpărat, că libertatea, de
mocrația socialistă, independen
ta patriei nu se vînd și nu se 
cumpără 1

Noi, cei care am cunoscut ex
ploatarea capitalistă, a impe
riilor și monopolurilor străine, 
nu vom admite niciodată ames
tecul in problemele noastre in
terne. in construcția societății 
socialiste pe pămintul Româ
niei. Iată de ce, alături de în
tregul nostru popor, nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
întărirea statului nostru socia
list, pentru dezvoltarea continuă 
a proprietății noastre socialiste, 
pentru victoria socialismului pe 
pămintul patriei.

în continuare, vorbitoarea s-a 
referit pe larg la realizările co
lectivului întreprinderii „Elec
troputere". unde iși desfășoară 
activitatea, arătind că ponderea 
produselor noi și reproiectate 
în totalul fabricației a crescut 
de la an la an, ajungînd la sfîr- 
șitul acestui semestru la 72 Ia 
sută. în primul, semestru din 
acest an a fost depășit cu 3 la 
sută planul la fabricația de lo
comotive. iar la producția de 
export creșterile sint de 31 la 
sută. Prin participarea cu părți 
sociale la fondul de dezvoltare 
al întreprinderii s-a întărit și 
mai puternic proprietatea socia
listă, a crescut răspunderea în
tregului colectiv pentru utiliza
rea mijloacelor de care dis
pune.

Referindu-se la măsurile 
luate pentru asigurarea Înde
plinirii în cele mai bune con
diții a planului pe acest an și 
pe întregul cincinal, vorbitoarea 
a spus :
Asigur plenara, pe dumneavoas

tră, mult stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, 
pe mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, că oamenii muncii 
din întreprinderea „Electropu
tere" Craiova sint ferm hotăriți 
să nu precupețească nici un 
efort, să acționeze cu pasiune 
revoluționară și abnegație mun
citorească pentru înfăptuirea 
sarcinilor de plan.

inței cu învățămîntul și produc
ția, pe noi principii de orientare 
și eficiență, de care a beneficiat 
și întreprinderea noastră în pro
cesul continuu de modernizare.

Se petrec astăzi in lume 
unele fenomene care nu pot 
fi trecute cu vederea. U- 
nele cercuri din afară con
fundă in mod voit democra
ția revoluționară cu liberalismul 
mic burghez. în numele unor 
așa-zise libertăți și reforme de
mocratice, ele lansează fel de fel 
de „îndemnuri", iși permit să dea 
fel de fel de sfaturi de a se re
nunța la proprietatea socialistă, 
Ia o serie de cuceriri revoluțio
nare fundamentale ale clasei 
muncitoare, ale popoarelor. Si
gur, s-ar putea spune că fiecare 
om cum iși așterne așa doarme. 
Dar noi, clasa muncitoare, po
porul român, nu concepem con
struirea socialismului și comu
nismului fără Partidul Comunist 
Român, care de-a lungul glorioa
sei sale existențe a demonstrat 
că este singurul capabil să con
ducă țara in înaintarea sa 
neabătută spre cele mai înalte 
culmi de progres și civili
zație. Iată de ce, mult sti
mate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, vă rog să-mi 
îngăduiți ca, in numele munci
torilor de la „23 August" — al 
proprietarilor, producătorilor și 
beneficiarilor marii citadele in
dustriale — pe care-i reprezint 
în acest înalt organism al siste
mului democrației muncitorești- 
revolutionare, ca unul care am 
participat Ia actul istoric al na
ționalizării, să vă aduc cele mai 
calde mulțumiri pentru fermita
tea cu care partidul nostru. în 
frunte cu dumneavoastră apărați 
cuceririle socialismului, asigurați 
dezvoltarea neabătută a Româ
niei pe calea înfăptuirii visului 
de aur al poporului nostru — 
comunismul. Pe noi nimeni nu 
ne poate abate de pe calea pe 
care mergem cu succes — a 
făuririi unei economii puterni
ce, cu o industrie și agricultu
ră moderne, cu o știință la ni
velul celor mai bune din lume.

Dimpotrivă, sintem profund 
surprinși să aflăm că unei țări 
vecine i se promitea, de curînd, 
transformarea industriei ei în... 
o sută de mii de „mici uni
tăți particulare". Șî aceasta în 
condițiile In care S.U.A. se 
laudă nu numai cu coloși! ei 
Industriali, dar chiar cu mar! 
monopoluri internaționale, !n 
fața cărora orice unitate mică 
este pur și simplu ștrivită.

Reflectind la asemenea „pro
iecte" ce se vor „generoase" 
mă gindeam la ceea ce dum
neavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, spu
neați la recenta plenară a 
partidului, cînd menționați gre
lele urmări ale exploatării in 
trecut a micilor unități indus
triale românești de către mo
nopolurile externe, lăsind po
porul român în trista situație 
de popor „sărac in țară săra
că", așa cum scria, cu profun
dă mîhnire Eminescu. Poporul 
nostru nu va mai admite nici
odată o asemenea situație 1

Strîns uniți in jurul parti
dului, al dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe .secretar gene
ral, vă raportăm, că, puternic 
însuflețiți de orientările și sar
cinile date și cu prilejul vizi
telor de lucru în întreprinderea 
noastră, a sprijinului perma
nent pe care ni-1 acordați, ac
ționăm hotărît pentru înfăp-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
IOAN SCHMIDT

Muît stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Asemenea întregii națiuni ro

mâne și noi, oamenii muncii de 
Ia întreprinderea „Tractorul" 
din Brașov, cu inimile încărcate 
de dragoste și recunoștință, cu 
sentimente de aleasă prețuire, 
susținem din adîncul inimilor 
noastre Hotărirea Plenarei C.C. 
al P.C.R. cu privire la reale
gerea in înalta funcție de secre
tar general, la cel de-al XIV- 
lea Congres al partidului, a cti
torului strălucit al României 
moderne, inspiratorul tuturor 
marilor noastre victorii socialis
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Prezența dumneavoastră in 
fruntea partidului reprezintă 
pentru noi, muncitorii construc
tori de tractoare brașoveni, che
zășia sigură a realizării cu suc
ces a Programului partidului de 
edificare pe pămintul României 
a celei mai drepte și mai uma
ne orînduiri — comunismul. 
Sintem pe deplin conștienți că 
toate marile realizări înscrise în 
luminosul arc de timp deschis 
de Congresul al IX-lea nu s-ar 
fi putut obține fără unitatea de 
nezdruncinat a clasei noastre 
muncitoare, fără un partid unic, 
puternic — Partidul Comunist 
Român — și fără un înțelept 
vizionar șl clarvăzător condu
cător cum sinteți dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tova
rășe secretar general, care ați 
dat, spre mîndria și satisfacția 
poporului român, o neasemuită 
strălucire chipului țării, un loc 
de frunte și un binemeritat 
prestigiu României în rindul 
țărilor lumii.

Ca multe alte uzine ale țări! 
și întreprinderea de tractoare 
din Brașov a fost, îndeosebi 
după Congresul al IX-lea, mo
dernizată din temelii, a bene
ficiat din plin de rezultatele 
cercetării științifice, de promo
varea puternică a progresului 
tehnic, toate acestea determi- 
nînd o creștere de peste patru 
ori a producției industriale și 
de aproape 20 de ori a exportu
lui. Iată de ce, vă rog să-mi 
permiteți, ca și în acest cadru 
să aduc, cu adînc respect, 
un cald și vibrant omagiu 
mult stimatei tovarășe Elena 
peaușescu, pentru remarcabila 
contribuție la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului și 
statului nostru, la dezvoltarea 
multilaterală a patriei, la în
florirea continuă a științei, ln- 
vățămintului și culturii in'țara 
noastră.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
ADRIAN STOICA

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,

Cu profund respect și alese 
simțăminte, dăm glas adeziunii 
depline a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din Centrala 
Industrială de Rafinării și Pe
trochimie Pitești față de Hotări
rea Plenarei Comitetului Central 
al partidului privind propunerea 
de realegere, la Congresul al 
XlV-lea al partidului, in funcția 
supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Puternic mobilizate de măre
țele obiective stabilite de partid, 
de indicațiile și orientările mult 
stimatului și iubitului nos
tru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. toate colec
tivele de muncă din cadrul Cen
tralei. sub conducerea nemijlo
cită a organelor și organizațiilor 
de partid — expresie concretă a 
creșterii rolului conducător al 
partidului în toate domeniile 
vieții economice și sociale — au 
acționat cu mai multă răspun
dere pentru înfăptuirea în prac
tică a programelor de perfecțio
nare și modernizare a producției, 
pentru îndeplinirea ritmică a 
producției fizice, In primul rînd 
a celei pentru export, ridicarea 
calității produselor, aplicarea 
neabătută a principiilor meca
nismului economic - financiar. 
Folosind mai bine baza tehnico- 
materială de care dispunem, in 
semestrul I din acest an am în
registrat o serie de realizări bu
ne. Fată de perioada corespun
zătoare a anului trecut, volumul 
producției-marfă industrială cu
noaște un plus de 651.7 milioane 
lei. producția pentru export este 
cu 8,5 la sută mai mare, iar la 
producția fizică s-au obținut 
creșteri substanțiale la prelucra
rea țițeiului și la alte produse. 
Au fost asimilate și lansate in 
fabricație un număr însemnat de 
produse noi, precum și o serie 

tuirea programului de organi
zare a capacităților de produc
ție în vederea realizării de pro
duse noi, de înalt nivel calita
tiv, competitive pe piața inter
națională.

în primul semestru al aces
tui an am livrat o producție 
mai mare decit în anul trecut, 
furnizind economiei naționale și 
partenerilor externi însemnate 
cantități de produse noi și mo
dernizate. Sintem hotăriți să 
acționăm cu toată energia și 
capacitatea noastră de muncă 
pentru ca, în spiritul indicați
ilor dumneavoastră, al docu
mentelor recentei plenare a 
partidului, să asigurăm îmbu
nătățirea continuă a activității 
noastre, să acționăm cu răs
punderea pe care o avem, de 
stăpîni ai mijloacelor de pro
ducție, pentru ca aportul nos
tru la dezvoltarea generală a 
patriei să fie zi de zi tot mai 
mare, mai eficient din toate 
punctele de vedere.

Cu mîndrie și satisfacție ra
portăm plenarei că in bilanțul 
de rodnice înfăptuiri pe care 
oamenii muncii din județul 
Brașov le raportează la sfirșitul 
primului semestru al acestui 
an, se regăsesc și realizările co
lectivului întreprinderii „Trac
torul". Valorificînd din plin 
baza tehnico-materială de care 
dispunem, amplificind efortu
rile fiecărui om al muncii, în
treprinderea și-a îndeplinit și 
depășit planul la producția- 
marfă, productivitatea muncii 
și la alțl indicatori. Analizind 
cu toată răspunderea rezultate
le obținute trebuie să recunoaș
tem că in activitatea noastră 
mai sint incă neajunsuri. Iată 
de ce, sintem ferm hotăriți să 
acționăm in spirit comunist, re
voluționar, pentru realizarea in
tegrală a planului pe acest an 
la toți indicatorii, pentru 
crearea condițiilor înfăptuirii 
corespunzătoare a producției 
ultimului an al cincinalului.

Asistăm astăzi la o adevărată 
ofensivă a forțelor cela mai 
reacționare împotriva socia
lismului. Acțiuni cu scop desta
bilizator pentru unele țări so
cialiste sint ridicate, în anumite 
părți ale lumii, la rang de po
litică de stat. Se aud voci, une
le provenind de la persoane cu 
înalte funcții de stat, care ne 
sfătuiesc să renunțăm la cu
ceririle noastre revoluționare, 
la drumul pe care ni l-am ales. 
Aș vrea ca de la această înaltă 
tribună a democrației noastre 
muncitorești-revoîuționare. să 
Ie „răspund acestor domni, ( cu 
toată, hotărîrea muncjțqi’ească : 
nu domnilor. România nu va 
abdica niciodată de la drumul 
pe care a pornit acum 45 de 
ani !

Cu neasemuită dragoste ș! 
profundă recunoștință pentru 
cel care conduce cu clarviziune 
și cutezanță revoluționară de 
aproape două decenii și jumă
tate poporul român pe calea 
edificării societății socialiste, 
ne angajăm să muncim cu și 
mai multă dăruire, să ne per
fecționăm continuu activitatea. 
Este acesta răspunsul nostru de 
fapte pentru minunatele con
diții in care trăim și muncim în 
această tară a păcii și omeniei, 
in fruntea căreia se află omul 
păcii și omeniei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în fața că
ruia ne angajăm să nu precu
pețim nici un efort pentru a 
traduce în viață istoricele obiec
tive prefigurate de proiectul 
Programului-Directivă și Tezele 
pentru Congresul al XlV-lea al 
partidului.

de tehnologii moderne care asi
gură valorificarea superioară a 
țițeiului și a produselor petro
chimice.

Puternica dezvoltare multi
laterală și armonioasă a econo
miei naționale, cu deosebire în 
Epoca Nicolae Ceaușescu, s-a 
concretizat și în cadrul ceritra- 
lei noastre prin creșterea po
tențialului productiv și diversi
ficarea gamei sortimentale a 
produselor. Numai de la Con
gresul al XlII-lea au Intrat în 
circuitul productiv 40 noi ca
pacități de producție. Pe aceas
tă bază s-au valorificat superior 
materiile prime, aslgurind creș
terea de 74 ori a producției- 
marfă, de 9,1 ori a productivi
tății muncii.

în continuare, vorbitorul a 
subliniat : Toate aceste succese 
și împliniri au drept fundament 
trainic proprietatea socialistă, 
singura formă de proprietate 
care, conform concepției parti
dului nostru, pe deplin validată 
de realitățile noastre econo- 
mico-sociale, poate asigura dez
voltarea neabătută a economiei, 
pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii. înain
tarea întregii societăți pe calea 
progresului multilateral, a ci
vilizației și bunăstării, aplicarea 
principiilor de echitate socială.

în prezent, în toate unitățile 
centralei se acționează pentru 
finalizarea lucrărilor de dezvol
tare și modernizare a unor in
stalații tehnologice, iar în 
colaborare cu Institutul Central 
de Chimie sintem preocupați 
de valorificarea potențialului 
instalațiilor-pilot pentru a în
locui un număr cit mai mare 
de chimicale, reactivi și catali
zatori din import și satisfacerea 
unor cerințe ale economiei.

Doresc să subliniez și cu acest 
prilej că in activitatea de pro
movare susținută a cercetării 
științifice în cadrul unităților 
din centrala noastră am bene

ficiat și beneficiem în continua
re de indrumarea și sprijinul 
neprecupețit al tovarășei Elena 
Ceaușescu. militant revoluțio
nar, reputat om de știință, 
exemplu luminos de savant 
patriot care și-a consacrat în
treaga activitate și energie 
creatoare propășirii multilate
rale a națiunii noastre socia
liste, creșterii prestigiului ști
inței și culturii românești și 
căreia petrochimiștil piteșteni 
îi mulțumesc din inimă.

Așa cum s-a prevăzut în pro-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
VASILE NTȚĂ

Mult stimate șl iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimafi tovarăși.
Vă rog să-mi îngăduiți ca, în 

numele puternicului detașament 
de muncitori din Complexul de 
căi ferate „Grivița" să vă ex
primăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, sentimentele 
de dragoste și profundă recu
noștință pentru strălucita dum
neavoastră contribuție la elabo
rarea și fundamentarea strate
giei dezvoltării țării, magistral 
înfățișată in proiectul Progra
mului-Directivă și in Tezele 
pentru Congresul al XlV-lea. 
Totodată, dăm glas deplinei 
adeziuni față de Hotărirea Ple
narei Comitetului Central ca 
dumneavoastră să fiți reales, la 
Congresul al XlV-lea, in funcția 
supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român. 
Comuniștii, toți oamenii muncii 
din transporturile feroviare, 
alături de întregul popor, ve
dem in reinvestirea dumnea
voastră chezășia înaintării fer
me a României spre comunism, 
a creșterii necontenite a nive
lului de trai material și spiri
tual al poporului nostru.

Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii dezbate 
documente deosebit de impor
tante pentru prezentul si viito
rul patriei, in care regăsim 
fundamentate Tezele revoluțio
nare privind creșterea rolului 
clasei muncitoare, ca principală 
forță socială în edificarea socia
lismului și comunismului, afir
marea tot mai puternică a ro
lului partidului unic al clasei 
muncitoare, întărirea si apăra
rea proprietății socialiste, dez
voltarea și perfecționarea demo
crației muncitoreștl-revoluțio- 
nare, ce se inscriu ca remarca
bile contribuții la îmbogățirea 
teoriei și practicii revoluțio
nare, naționale și universale.

Sint unul dintre muncitorii 
care, in urmă cu 41 de ani am 
participat-ia înfăptuirea actului 
revoluționar al naționalizării, 
trăind de atunci' bucuria și sa
tisfacția că bunurile create de 
noi ne aparțin in Întregime, că 
din acel moment am lichidat 
pentru totdeauna exploatarea 
omului de către om in Româ
nia. Noi. poporul român, ne-am 
ales drumul și de la acest drum, 
care este al socialismului și

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN BUZATU

Mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu.

Stimați tovarăși,
Doresc ca in numele oameni

lor muncii din județul Con
stanta să exprim cele mai 
profunde mulțumiri mult iubi
tului și stimatului conducător al 
partidului nostru comunist Și al 
României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prin a cărui 
gîndire genială și strălucită 
conducere poporul nostru se 
simte astăzi cu adevărat făuri
torul direct al prezentului șl 
viitorului patriei, al indepen
denței, libertății și progresului 
României, al propriei bunăstări, 
materiale și spirituale.

Intrucit, în această perioadă, 
se vorbește mult in lume des
pre participarea oamenilor 
muncii la conducerea treburilor 
obștești și despre democrație, 
consider necesar să subliniez că 
niciodată, in nici o etapă a is
toriei sale, muncitorimea și in
telectualitatea noastră n-au be
neficiat de largile posibilități 
de acum, de a-și spune cuvin- 
tul și a decide asupra întregii 
politici de dezvoltare a țării. 
Datorăm aceasta sistemului de
mocrației muncitorești-revolu- 
ționare conceput de secretarul 
general al partidului și transpus 
în practică după cel de-al IX- 
lea Congres. Iată de ce locuito
rii județului Constanța, stră
veche și mereu înfloritoare va
tră românească, spun un „Da !“ 
plin de entuziasm propunerii 
Plenarei Comitetului Central ca 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
fiți reales in înalta funcție de 
secretar general al partidului, 
la Congresul al XlV-lea.

Folosindu-mă de posibilitățile 
democratice oferite de Ple
nara Consiliului Național, do
resc să subliniez că bilanțul pe 
care îl înregistrează industria 
județului Constanta in 
anii glorioși ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" poate și 
merită să primească același ca
lificativ — glorios. Cifrele vor
besc de la sine. Valoarea fon
durilor fixe a crescut din 1965 
de 10,5 ori ; producția-marfă 
industrială de peste 11 ori ; s-a 
realizat un volum total de in
vestiții de peste . 325 miliarde 
Iei ; au fost date în folosință 
110 000 apartamente șl au fost 
create peste 150 000 noi locuri 
de muncă. 

lectul Programului-Directivă, șl 
industria chimică și petrochi
mică va cunoaște ritmuri înalte 
de dezvoltare. în scopul realiză
rii sarcinilor deosebite ce ne 
vor reveni în această perspec
tivă, vom acționa pentru unirea 
eforturilor de muncă și creație 
ale tuturor colectivelor, pentru 
valorificarea superioară a po
tențialului tehnic și uman pe 
care il avem, cinstind cu noi 
și însemnate realizări marile a- 
niversări și evenimente politica 
din acest an.

comunismului, nimeni și nimic 
nu ne va abate. Noi. muncitorii 
feroviari, răspunzînd indemnu- 
rilor dumneavoastră, vom ac
ționa cu toată energia și res
ponsabilitatea revoluționară 
pentru continua dezvoltare și 
apărare a proprietății noastre 
socialiste. Vrem să se știe in 
Întreaga lume că niciodată ca
pitalismul. sub nici o formă, 
nu-și va mai găsi locul in 
România și respingem cu toată 
fermitatea încercările de ames
tec în treburile interne ale ță
rii noastre.

Vă rog să-mi permiteți să 
raportez, a spus in continuare 
vorbitorul, că și Complexul de 
căi ferate „Grivița" a cunoscut 
o dezvoltare continuă, o sporire 
a capacităților de producție, 
dispunind azi de locomotive 
moderne, de mare putere și vi
teză, vagoane de confort spo
rit, mașini-unelte și alte do
tări de înalt nivel tehnic. în 
perioada care a trecut din a- 
cest an, am îndeplinit planul 
la toți indicatorii. Producția 
globală a fost realizată in pro
porție de 110 la sută, produc
tivitatea muncii 112 la sută, in 
condiții de siguranță și regu
laritate a circulației, economi
sind importante cantități de 
combustibil și energie electrică.

După ce a înfățișat modul 
cum consiliul oamenilor mun
cii, întregul colectiv acționează 
pentru a încheia cu rezultate 
bune planul pe acest an șl pre
gătirea temeinică a producției 
pe 1990. vorbitorul a spus : Vă 
rog să-mi permiteți, mult 
stimate și iubite tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu. să exprimăm, in 
numele muncitorilor feroviari 
din Capitală, mîndria și profun
da noastră satisfacție de a fi 
contemporanii celor mai mărețe 
Împliniri în dezvoltarea econo
mico-socială și ediiitar-urbanis- 
tică a municipiului București, 
care devine o metropolă socia
listă, cu adevărat . deAjnă de 
glorioasa epocă în care trăim.
! Profund recunoscători pentru 
prezentul strălucit și viitorul 
luminos al patriei, ne angajăm 
să nu precupețim nici un efort 
pentru a înfăptui planul pe a- 
cest an șî pe întregul cincinal, 
pentru a întîmpina cu realizări 
deosebite marea sărbătoare de 
la 23 August și Congresul al 
XlV-lea al Partidului Comunist 
Român.

în continuare, după ce a în
fățișat realizările din primul 
semestru al acestui an. intre 
care se remarcă onorarea con
tractelor la export si devansa
rea cu peste 100 milioane lei a 
obligațiilor pe semestrul ai II- 
lea, vorbitorul a spus : Aceste 
realizări ca. de altfel, toate 
grandioasele înfăptuiri obținute 
de poporul român după Congre
sul al IX-lea al partidului, de
monstrează cu tăria faptelor 
justețea liniei politice a parti
dului in edificarea socialismului 
și comunismului, superioritatea 
societății noastre, care are la 
bază proprietatea socialistă <Je 
stat si cooperatistă, fapt ce a 
determinat dezvoltarea în ritm 
susținut a tării, concomitent cu 
lichidarea datoriei externe, care 
a asigurat cu adevărat Româ
niei independenta pa toate pla
nurile. Ne Simțim mindri să 
știm că prin munca noastră. »ub 
conducerea partidului, a dum
neavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
trăim intr-o țară care nu mai 
depinde de -nimeni — nici poli
tic, nici economic !

în fundamentarea și înfăp
tuirea mărețelor planuri de dez
voltare a tării, a importantelor 
programe de organizare si mo
dernizare a producției, de dez
voltare a științei, învățămintu- 
lui și culturii românești, o re
marcabilă contribuție a adus șl 
aduce tovarășa Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și de stat, 
savant de largă recunoaștere 
mondială, căreia li exprimăm 
cu profund respect întreaga 
noastră recunoștință și cel mai 
fierbinte omagiu,

în continuare, vorbitorul a 
prezentat măsurile stabilite 
pentru realizarea planului pe 
semestrul II și pregătirea te
meinică a producției anului vi
itor.

Vă rog să-mi permiteți — a 
spus în încheiere vorbitorul — 
ca. in numele tuturor oamenilor 
muncii din județul Constanța, 
să vă exprimăm cu deosebit 
respect, cu toată căldura ini
milor întreaga recunoștință — 
dumneavoastră, mult Iu
bite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. dumnea
voastră, mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu —. pentru înal
ta distincție acordată județului 
nostru, asigurinduj-vă că vom 
acționa fără preget, cu pasiune 
și dăruire revoluționară, pen
tru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin în acest 
an și pe întregul cincinal.

t
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ÎN TELEGRAME ADRESATE

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Deosebit de impresionat de mesajul de felicitare și bunele urări pe care 
ați binevoit să mi le trimiteți cu ocazia sărbătorii noastre'naționale, doresc 
să vă exprim cele mai sincere mulțumiri din partea mea și a poporului 
malgaș.

Fie ca relațiile dintre țării» noastre să «e Întărească tot mai mult In 
vtitor.

Cu cea mai înaltă considerație.
DIDIER RATSIRAKA

Președintele 
Republicii Democratice Madagascar

ZIUA NAJIONALĂ A REPUBLICII FRANCEZE

Domnului FRANCOIS MITTERRAND
Președintele Republicii Franceze

PARIS

încheierea recoltării griului 
și realizarea unor producții mari la hectar

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada R.P. Ungare

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Franceza și a bicen
tenarului Revoluției franceze, desfășurată sub semnul marilor idealuri d» 
libertate, egalitate și fraternitate, am plăcerea de a vă adresa calde feli
citări, împreună cu cele mai bune urări de prosperitate și progres pentru 
poporul francez prieten.

Sper ca relațiile tradiționale de colaborare româno-franceze să cunoască 
o dezvoltare pozitivă, pe baza respectării independenței și suveranității fie
cărui stat, a egalității și neamestecului In treburile interne, tn interesul și 
spre binele popoarelor român și francez, al cauzei păcii și Înțelegerii inter
naționale.

în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul județean Constanța al P.C.R. ra
portează terminarea recoltării griului de pe întreaga 
suprafață cultivată și obținerea unei producții medii 
de 8 022 kg la hectar. Un număr însemnat de unități 
agricole de stat și cooperatiste au realizat recolte su
perioare mediei pe județ.

în acesta momente de puternică 
angajare revoluționară a întregu
lui partid și popor pentru reali
zarea obiectivelor planului de dez
voltare economică și socială a pa
triei pe acest an și pe întregul 
cincinal. VA RAPORTAM CA 
OAMENII MUNCII DIN AGRI
CULTURA JUDEȚULUI CON
STANȚA AU ÎNCHEIAT RECOL
TATUL GRÎULUI PE ÎNTREAGA 
SUPRAFAȚA CULTIVATA. OBȚI- 
NÎND ÎN MEDIE 8 022 KG LA 
HECTAR. UN NUMĂR ÎNSEMNAT 
DE UNITĂȚI DEPĂȘESC ACEST 
NIVEL, PRINTRE CARE : ÎNTRE-

PRINDERILE AGRICOLE DE 
STAT MANGALIA — 8 647 KG LA 
HECTAR. POARTA ALBA — 8 622 
KG LA HECTAR. ȚOPRAISAR — 
8 611 KG LA HECTAR. TÎRGU- 
ȘOR — 8 561 KG LA HECTAR, 
MIHAIL KOGALNICEANU — 
8 507 KG LA HECTAR. ALBEȘTI
— 8 500 KG LA HECTAR. UNITA
TEA AGROINDUSTRIALA CON
STANȚA — 9 200 KG LA HEC
TAR, COOPERATIVELE AGRI
COLE DE PRODUCȚIE RÎMNIC
— 8 550 KG LA HECTAR, COBA- 
DIN — 8 540 KG LA HECTAR. 
TECHIRGHIOL — 8 520 KG LA

HRCTAR, OVIDIU — 8 515 KG LA 
HECTAR, AGIGEA — 8 512 KG 
LA HECTAR. MANGALIA — 8 500 
KG LA HECTAR.

Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că in 
aceste zile acționăm intens pen
tru eliberarea terenului și insă- 
mintarea culturilor duble, întreți
nerea și irigarea culturilor prăsi
toare, recoltarea și valorificarea 
superioară a legumelor, fructelor 
și a celorlalte culturi de sezon, 
strîngerea și depozitarea furajelor.

Acum, cind sărbătorim împli
nirea a 24 de ani de la istoricul 
Congres al IX-lea al partidului — 
moment de excepțională însemnă
tate in viata poporului român, 
care a .marcat începutul celei mai 
glorioase epoci din întreaga isto
rie a patriei —. in numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor mun
cii din județul Constanța vă asigu
răm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de legămintul 
nostru solemn de a vă urma nea
bătut, cu pasiune și dăruire revo
luționară, în tot ce întreprindeți 
In interesul înfloririi multilaterale 
a României socialiste.

La Ambasada Republicii Populare 
Ungare din București a avut loc. joi. 
prezentarea de condoleanțe în legătu
ră cu încetarea din viață a tovarășu
lui Janos Kadar. militant de seamă 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, al mișcării comuniste și mun
citorești; internaționale.

în numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român au fost ex
primate profunde condoleanțe »pen- 
tru această pierdere. De asemenea.

a fost exprimată întreaga compasiu
ne familiei îndoliate.

Condbleanțele au fost prezentate de 
tovarășii Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Ion DinCă, membru 
a! Comitetului Politic .Executiv . I 
C.C. al P.C.R.. prim viceprim-minis
tru al guvernului. Ion Stolen, mem
bru supleant, al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Cei prezențl au păstrat un moment 
de reculegere și au semnat tn cartea 
de condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

(Agerpres)

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
ÎN JUDEȚUL BIHOR:

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sintandrei — 8 967 kg 
la hectar

• Unitatea Agroindustrială Ora
dea — 8 921 kg la hetar

IN JUDEȚUL CONSTANȚA: 
0 Stațiunea de Cercetări pentru 

Culturi Irigate „Dobrogea** 
Valu lui Tralan — 8 650 
Ia hectar

• întreprinderea Agricolă 
Stat Poarta Albă — 8 622 
Ia hectar

• întreprinderea Agricolă 
Stat Țopraisar 
hectar

• întreprinderea Agricolă 
Stat Mihail Kogălniceanu 
8 507 kg Ia hectar

kg

de 
kg

8 611 kg la

de

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit joi pe Mtanyos Habib, mi
nistrul petrolului și resurselor mi
nerale din Republica Arabă Siriană, 
care face o vizită în țara noastră.

Cu acest prilej, au fost abordate 
probleme legate de dezvoltarea rela

țiilor economice dintre România și 
Siria.

La convorbire au participat Euge- 
niu RădUleșou, ministru! industrie) 
construcțiilor de mașini, precum și 
Bahjat Doughman. însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Siriei la Bucu
rești.

(Agerpres)

Expoziție republicană de creație științifică 
și tehnică în domeniul minier

de 
Ia

IN JUDEȚUL ARAD :
• întreprinderea Agricolă 

Stat Semlac — 8 560 kg 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Semlac — 8 180 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „Mureșul" Nădlac — 
8 170 kg Ia hectar
Cooperativa Agricolă de Pro-

COVASNA

ducție Iratoșu — 8 060 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Comișani — 8 315 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ionești — 8 062 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL TIMIȘ :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Periam — 8 168 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL DOLJ :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Tunarii Vechi — 8 120 
kg la hectar

★

în telegrame adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, oamenii 
muncii din unitățile agricole de 
stat și cooperatiste respective ra
portează încheierea recoltării griu
lui de pe toate suprafețele cultiva
te și obținerea unor producții mari, 
superioare celor planificate. în pre
zent. se acționează Ia eliberatul te
renurilor și insămințarea culturilor 
duble și succesive. Alte importan-

0 Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Lipovu — 8 092 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cerăc — 8 086 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Nedeia — 8 070 kg la 
hectar

ÎN JUDEJUL PRAHOVA :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Lipăncști — 8 031 kg Ia 
hectar

IN JUDEȚUL TELEORMAN: 
• Întreprinderea Agricolă de 

Stat Turnu Măgurele — 8 020 
kg Ia hectar

♦

forte sint mobilizate, la lntr.e-te __  ___ ...,_ _____
tinerea culturilor prăsitoare, la re
coltatul și valorificarea legumelor 
și fructelor, la strîngerea șl depo
zitarea furajelor.

Țăranii cooperatori, mecanizato
rii, specialiștii, ceilalți lucrători ai 
ogoarelor — se arată în telegrame 
— sint hotărî ți să muncească cu 
dăruire pentru a obține în acest 
an producții agricole cit mai mari, 
intimpinind astfel cu rezultate deo
sebite marile evenimente politice 
din viața partidului și a țării.

La Deva s-a deschis expoziția 
republicană de creație științifică 
și tehnică in domeniul rpifiier — 
„EXPOMIN ’89“. Sint înfățișate 
roadele efortului creator al oame
nilor muncii din industria extrac
tivă a țării, în anii actualului cin
cinal. în perioada menționată, in 
atenția muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor, a celorlalți specia
liști din unitățile rpiniere s-au. a- 
flat spre cercetare obiective a 
căror finalizare s-a soldat cu un 
spor de producție-marfă — față de 
anul 1985 .— de peste 20 la sută 
și cu reducerea consumurilor ener
getice cu aproape 5 la sută. Acest 
fructuos bilanț se 
întrruil 
noi și 
schimb 
te care 
port, 
lucru avansate, care contribuie la

materializează
mare număr de produse 

modernizate, piese de 
și subansamble asimila- 

tnlocuiesc pe cele din im-
tehnologii și procedee de

creșterea productivității muncii, 
diminuarea consumurilor <Șe mate
riale, combustibil șl energie.

între creațiile prezentate ' în ca
drul expoziției figurează mașina 
de perforat și încărcat elecțrohi- 
draulică. realizată in cadrul' Cen
tralei Minereurilor din Deva, in
stalația de captare a prafului la 
perforarea talcului, ăparținînd 
specialiștilor de la întreprinderea 
Minieră Hunedoara, instalații mul- 
tibraț de perforare pentru săparea 
puțurilor, concepută la Combina
tul Minier Valea Jiului, tehnologia 
de susținere a suitorilor în ele
mente prefabricate, aplicată la 
Centrala Minereurilor din Baia 
Mare, instalația mobilă pentru fo
raje de mică adîncime, realizată 
la întreprinderea Minieră Comă- 
nești, procedeul de pirogenarea 
șisturilor bituminoase, pus la 
punct de specialiștii Combinatului 
Minier Banat-Anina. (Agerpres)
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19.00 Telejurnal
19,25 Proiectul Programulul-Dfrectlvă al 

Congresului .al XIV-lea a! P.C.R. — 
tnsuflețitor program de ascensiune 
a Rotnânie! • Dezvoltarea inten
sivă a economiei naționale în cinci
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• Din tainele pădurii

21,35 Mar! ansambluri folclorice laurea
te ale Festivalului național „Cln- 
tarea României"

21,50 Telejurnal

Cu 200 de ani In urmă, la 14 Iu
lie 1789. poporul răsculat al Parisu
lui ocupa și trecea la dăriraarea 
din temelii a sinistrei fortărețe-in- 
chisoare a Bastiliei. simbol al ab
solutismului monarhic, al inechită
ților și asupririi, declanșind În
ceputul marii revoluții burghezo- 
democratice. care avea să schimbe 
decisiv cursul istoriei Franței, să 
marcheze, totodată, un moment de 
răscruce in istoria umanității. Tor
ta libertății aprinsă in acea zi avea 
să fie dusă mai departe pe bari
cadele mișcărilor revoluționare din 
1830 șl 1848, ale Comunei din Pa
ris. care a vestit apariția pe sce
na lumii a proletariatului ca for
ță politică de sine stătătoare, pen
tru ca. trecînd apoi pragul veacu
lui nostru și cucerind mereu noi 
spații geografice, să dobindeasefi o 
strălucire si mai puternică in era 
deschisă de Revoluția din Octom
brie. sub forța de iradiere irezis
tibilă a socialismului științific.

Sărbătoare națională a poporului 
francez, ziua de 14 iulie, ziua că
derii Bastiliei, este, de aceea, un 
eveniment pe care îl cinstesc și il 
evocă forțele înaintate de pretutin
deni. Idealurile generoase ale re
voluției din 1789 au rodit și și-au 
găsit întruchiparea intr-un proces 
al prefacerilor care a cuprins trep
tat tot mai numeroase țâri. Nu este 
insă mai puțin adevărat că aspi
rațiile spre eliberarea de opresiu
ne, spre echitate și justiție socia
lă. ale promotorilor revoluției de 
acum două secole nu și-au găsit 
pe deplin afirmarea, că, și astăzi, 
o mare parte a populației globu
lui trăiește sub apăsarea subdez
voltării. cu întregul ei cortegiu de 
consecințe tragice, tot așa după 
cum chiar și in țările dezvoltate, 
inclusiv pe meleagurile unde s-a 
aprins flacăra revoluției, drepturi
le fundamentale ale omului și ce
tățeanului sint departe de a se 
fi generalizat. Este semnificativ că. 
în paralel cu ceremoniile oficiale. 
Piața Bastiliei a fost, in ultime
le zile, scena unei manifestații de 
masă, ai cărei participant! au pro
testat Împotriva organizării, ou 
prilejul bicentenarului Revoluției 
franceze, a reuniunii la nivel înalt 
a principalelor șapte țări capitalis
te ale lumii, considerind că trans-

★

Cu prilejul Zilei naționale ■ 
Republicii Franceze și a bicente
narului Revoluției franceze, joi 
după-amiază a avut loc în Capi
tală o manifestare culturală orga
nizată de Institutul Român pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea 
și Asociația de prietenie România- 
Franța. în cadrul căreia au fost 
înfățișate momente din istoria re
lațiilor tradiționale de prietenie 
româno-franceze.

formarea acestui jubileu intr-o 
sărbătoare a „celor bogati" con
travine telurilor înscrise pe stin
dardul acestei revoluții ; tot atit de 
semnificativă este și hotărirea de 
a se realiza o contrareuniune a 
reprezentanților a șapte din cele 
mai sărace țări ale lumii.

Se știe că evenimentele de la 
1789 și cele câTe le-au urmat pe 
linia continuării și adtncirii trans
formărilor revoluționare au avut 
ecou Si in țările române. Prezenta 
in rindurile revoluționarilor de la 
1848 a lui Nicolae Bălcescu, jert
fele de singe ale ' multor patrioți 
români in timpul silelor glorioase 
ale Comunei și participarea unei 
alte generații de patrioți la Rezis
tenta franceză Împotriva hitleris- 
mului se înscriu într-o continuita
te de acțiuni solidare, la fel ca 
atitudinea favorabilă a Franței fată 
de cauză unității țărilor române 
sau colaborarea militară româno- 
franceză din primul război mon
dial. ■'

Bucurîndu-șe de asemenea tra
diții, ca și de afinitățile lingvis
tice și culturale, legăturile de 
prietenie și colaborare româno- 
frgnceze s-au dezvoltat în perioa
da postbelică pe plan economic, 
tehnico-științific, in alte do,menii de 
interes mutual, ca și .în viata in
ternațională. ,Vn rol d« cea mai 
mare însemnătate in acest sens au 
avut , vizitele reciproce la nivel 
inalt, acordurile și înțelegerile bi
laterale.

Promotoare a dialogului, a 
colaborării cu toate statele lumii, 
pe baza respectării neabătute a 
principiilor suveranității și inde
pendentei, neamestecului In trebu
rile interne, egalității in drepturi 
și avantajului reciproc. România se 
pronunță pentru continuarea și ex
tinderea acestor relații. Sărbători
rea Zilei naționale a Franței, car» 
in acest an coincide cu declanșarea 
revoluției burghezo-democratice de 
acum 200 de ani,' constituie pen
tru opinia publică din țara noas
tră un prilej de a-șl reînnoi în
crederea că un asemfenea curs este 
in folosul ambelor țări și popoare, 
corespunde intereselor edificării 
unei Europe .unite, a națiunilor 
libere și independente, aspirațiilor 
generale .spre pace.

*
în continuare »-» prezentat un 

film documentar.
Au luat parte membri al condu

cerii I.R.R.C.S. • și Asociației- de 
prietenie România-Franța, repre
zentanți ‘ai Ministerului Afacerilor 
Externe; oameni de cultură, un 
numeros public.

Au fost prezențl Jean-Marie Le 
Breton,- ambasadorul Republicii 
Franceze la București..

(Agerpres)
. ... t ,

vremea
Prognoza meteorologica pentru inter

valul 1* inlie, ora 20 — 17 iulie, ora 
20, in tară : Vremea va fi in general 
instabilă șl se va răci treptat și în re
giunile din estul șl sud-estul tării, Iar 
cerul va prezenta tnnorărl mal accen
tuate tn vestul, centrul șl nordul țării.

R EPOR TA JE •NOTE* INFOR MA ȚII

PANORAMIC JUDEȚEAN
• De la începutul 

anului și pină in pre
zent au fost date in 
folosință peste 400 de 
noi apartamente, 
acestea, numărul noi
lor apartamente 
struite in județul Co- 
vasna se ridică la 
aproape 34 000.
• Industria orașului 

Tirgu Secuiesc iși 
realizează sarcinile la 
export in condiții de 
inaltă eficiență și ca
litate. Astfel, in peri
oada care a trecut din 
acest an, planul la ex
port a fost îndeplinit 
in proporție de peste 
105 la sută.
• Sezonul estival a 

debutat și in județul 
Covasna cu o seamă 
de noutăți. A fost 
modernizată stațiunea 
Malnaș, unde s-a dat 
în folosință hotelul 
„Oltul". In apropierea 
Lacului Ana și-a 
început activitatea 
noul complex hotelier 
„Carpați", situat în
tr-o zonă pitorească, 
la o altitudine de pes
te 900 metri, intr-o at
mosferă puternic ioni
zată. Complexul dis
pune de o bază pro
prie de tratament 
pentru bolile cardio
vasculare, neuroaste- 
nice și de nutriție. 
Oaspeții săi au posi
bilitatea să viziteze 
una din cele mai in
teresante rezervații 
naturale — Sulfatariul 
de la Turia, unicat in 
felul său — și pot be
neficia de efectele te
rapeutice ale apelor 
minerale recomandate 
în tratarea diferitelor 
afecțiuni.

• Colectivul de 
muncă al întreprinde
rii de Execuție șt Ex
ploatare a Lucrărilor 
de îmbunătățiri Fun
ciare depune eforturi 
deosebite pentru creș-

Cu
con-

ferea rodniciei pămin- 
tului. După ce a dat 
dovada competentei 
profesionale, prin exe
cutarea la un inalt 
nivel calitativ a unor 
lucrări de îndiguiri, 
combaterea eroziunii 
solului si alte amena
jări de îmbunătățiri 
funciare, colectivul 
întreprinderii și-a con
centrat acum forțele 
la realizarea siste
mului de desecări și 
drenări din zona Hi- 
lib — Ghelința — Bra- 
teș. Aici se execută 
lucrări de desecări pe 
o suprafață de aprda- 
pe 6 200 hectare, de 
drenări pe 500 hectare 
și de regularizări de 
văi pe o lungime de 
aproape 3 kilometri.
• Aflăm de la cen

trul de proiectare din 
municipiul Sfintu 
Gheorghe că un nou 
obiectiv social se află 
intr-un avansat 
diu de finisare,
vorba despre moderna 
cantină a grupului 
țcolar al Întreprinde
rii Textile „Oltul". 
Noul edificiu are trei 
niveluri și o suprafață 
utilă de peste 1100 
metri pătrați.
• Specialiștii Mu

zeului Județean din 
municipiul Sfintu 
Gheorghe, ajutați de 
un grup de elevi din 
comuna Turla, pasio
nați pentru arheolo
gie, au efectuat să
pături și au scos la 
iveală vestigii ale 
unui cimitir de inci- 
nerație unde se folo
seau urne acoperite 
cu capace de lut. tn- 
tr-una din urne s-a 
găsit o statuie de lut. 
Valoarea obiectelor 
scoase la iveală, care 
atestă continuitatea 
poporului român pe 
aceste meleaguri, a 
determinat colectivul

sta-
Este

de muzeografi să 
dezvolte in acest 
an cercetările arheo
logice de pe raza co
munei Turia.
• Pentru îmbunătă

țirea aprovizionării cu 
apă potabilă a muni
cipiului Sfintu Gheor
ghe se execută impor
tante lucrări de extin
dere a conductelor de 
aducțiune cu aproape 
6 kilometri și a celor 
de distribuție cu 5,5 
kilometri. Prin înche
ierea actualei etape de 
modernizare a stației 
de tratare a apei, mu
nicipiul va beneficia 
de o capacitate în plus 
de 125 litri de apă pe 
secundă.
• Știați ci una din 

cele mai mari cultiva
toare de cartofi din 
țară este Cooperativa 
Agricolă de Producție 
din comuna Cernat ? 
In această unitate se 
cultivă 900 hectare cu 
cartofi, marea majori
tate din producție 
fiind destinată carto
fului pentru sămlnță, 
datorită înaltelor cali
tăți biologice ale ma
terialului sădltor. Prin 
munca plină de abne
gație a cooperatorilor, 
suprafața cultivată cu 
cartofi se prezintă in
tr-o stare de vegetație 
avansată, ceea 
anunță obținerea 
recolte bogate.
• Față de 

1968, cind în 
nea Covasna 
numai 
serie, 
ra se 
peste 
ne se
moderne și 
proceduri de cură bal- 
neară.

ce 
unor

anul 
stațlu- 

existau 
S3 locuri pe 

numărul acesto- 
ridică acum la 
3 000. In stațiu- 
aplică cele mai 

eficiente

Constantin 
TI MARII

TIRGU MUREȘ: Importante 
depășiri de plan la export
Oamenii muncii de la întreprin

derea „Electromureș** din Tirgu 
Mureș, unitate ale cărei produse 
sint exportate în numeroase țări 
ale lumii, obțin succese deosebite 
în întrecerea socialistă. Astfel, pu- 
nînd in centrul întregii lor acti
vități realizarea de produse com
petitive, cu un înalt grad die pre
lucrare și valorificare a materiilor 
prime și a materialelor și onorarea 
ritmică a contractelor încheiate cu 
partenerii externi, ei raportează 
că, în perioada care a trecut din 
acest an, au produs și livrat, pe 
adresa partenerilor externi, în plus 
față de sarcinile de plan, o pro
ducție in valoare de peste 13 mi
lioane lei. Acest succes este cu 
atit mai demn de subliniat cu cit, 
în 1989, planul la export a cres
cut cu aproape 50 la sută față de 
anul precedent, sporul acesta ur- 
mind a fi realizat, în principal, 
pe seama produselor noi, asimilate 
in ultima perioadă. (Gheorghe 
Giurgiu).
BRĂILA : Obiectiv energetic
în județul Brăila a fost pusă in 

funcțiune și racordată la sistemul 
energetic național Centrala hidro
electrică de mică putere Zăvoaia, 
cu o capacitate de 2,5 MW. prin 
valorificarea superioară a căderii 
de apă de pe un canal de irigații, 
asigurînd circa 60 la sută din ener
gia necesară pompării debitului de 
apă în acest canal. Acest obiectiv 
energetic nou. amplasat în inima 
Bărăganului brăilean. este prima 
microhidrocentrală din tară de o 
asemenea capacitate amplasată pe 
un canal de irigații. Ea a fost rea
lizată în exclusivitate cu echipa
mente de proveniență românească. 
(Candiano Priceputu).
VATRA DORNEI : Un nou 
produs de inaltă tehnicitate
Puternic mobilizați de orientările 

și îndemnurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a realiza 
produse cu un înalt grad de tehni
citate, prin care se valorifică su
perior resursele materiale, oame
nii muncii de la Uzina de Construc
ții și Reparații Utilaje și Piese de 
Schimb din Vatra Dornei. unde 
căutările pe linia Înnoirii și diver
sificării producției au valoroase 
corespondente in practică, au fina
lizat mașina de șlefuit cu bandă 
magnetică. Realizat In colaborare

cu specialiști de la Institutul de 
Cercetări și Proiectări pentru Uti
laje și Piese de Schimb București, 
noul produs și-a dovedit înalta e- 
ficiență la întreprinderea de Pre
lucrare a Lemnului din Rădăuți, 
între alte avantaje, mașină contri
buie la reducerea efortului fizic Ia 
operația de șlefuire, creșterea sub
stanțială a productivității muncii 
și îmbunătățirea calității suprafe
țelor prelucrate. (Sava Bcjinariu).

MARAMUREȘ: O nouă 
microhidrocentrală

Pe valea Firizei a fost conectat 
Ia sistemul energetic national pri
mul hidroagregat de la microhidro- 
ceritrala Blidar III. care are cea 
mai mare capacitate din salba oe 
se construiește în Maramureș. Con
structorii și montorii brigăzii com-' 
pleXe din Baia Mare ă întreprin
derii „Electromontaj" Cluj au exe
cutat prizele de apă de pe patru 
văi. un baraj de 15 metri înălțime, 
conducte de 6 kilometri lungime, 
un bazin compensator de 500 metri 
cubi. La acestea se adaugă centra
la subterană, clădirea, două stații 
trafo. liniile electrice de legătură. 
Alte asemenea obiective se află pe 
planșetele proiectanților, care se 
vor materializa pe cursurile de apă 
din Maramureș. (Gheorghe Părja).

TIRGU-JIU : Sporește 
eficiența acțiunilor 

de modernizare
în baza programelor de perfec

ționare a organizării și moderni
zare a producției, In unitățile in
dustriale din municipiu] Tirgu Jiu 
se întreprind largi acțiuni ce vi
zează modernizarea capacităților 
existente, creșterea gradului de 
mecanizare și automatizare, redu
cerea normelor de consum, ridi
carea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, accelerarea ritmului 
lucrărilor de investiții. Numai in 
primul semestru al anului au fost 
finalizate peste 260 măsuri, pe 
seama cărora s-a obținut supli
mentar o productie-marfă indus
trială de 90 milioane lei, in con
dițiile reducerii costurilor de pro
ducție cu peste 16 milioane lei. Cu 
cele mai bune rezultate se înscriu 
în această acțiune colectivele de 
munfiă de Ia întreprinderea de 
Mașini-Unelte. întreprinderea de 
Producție și Reparații Utilaj Mi
nier, Combinatul de Lianți și Az
bociment, Antrepriza de Con
strucții Industriale și altele. 
(Dumitru Prună).

apoi și tn rest, îndeosebi tn primele 
zile. Vor căde» averse de ploaie înso
țite de descărcări electrice și. izolat, 
de grindină In regiunile din vestul, cen
trul și nordul țării, apoi șl tn rest. Can
titățile de apă vor depăși izolat 25 litri 
pe metru! pătrat tn 24 de ore.. Vtntul 
va sufla slab ptnă Ia moderat, cu in
tensificări trecătoare tn estul țării și 
la munte, tar Izolat șl tn regiunile su
dice. unde, trecător, va avea aspect de 
vijelie, cu viteze ptnă la 55 kilometri 
la oră. Temperaturile minime se vor 
situa. în general, între 12 și 20 de gra
de. iar cete maxime între 22 și 27 de 
grade tn Jumătatea nordică a țării, și 
Intre 27 șl to de grade in rest. In Bucu
rești : Vremea va fi tn general instabilă 
și se va răci ușor, Îndeosebi la tnceputul 
intervalului. Ceru! va fi variabil, cu țh- 
norări mal accentuate după-amiaza. 
cind vor cădea averse de ploaie Însoțite 
de descărcări electrice, vlntu! va sufla 
moderat, cu intensificări trecătoare 
pînă la W kilometri Ia oră la În
ceputul intervalului. Temperaturile mi
nime vor oscila tntre 15 și 18 grade, tar 
cele maxime Intre 27 și 30 de grade.

IAȘI : Economii de energie 
electrică

Acordind o atenție deosebită fo
losirii judicioase a curentului e- 
lectric, oamenii muncii din jude
țul Iași au reușit să obțină eco
nomii importante de energie in 
condițiile desfășurării unei bune 
activități In industrie, agricultură 
și în celelalte ramuri de activi
tate. Ca urmare, in perioada care 
a trecut din acest an. p» ansam
blul județului lași s-au înregis
trat economii care însumează 37 
milioane kilowați-oră energie elec
trică Această economie este In 
măsură să asigure întregul nece
sar de curent electric pentru În
treaga activitate din industrie și 
din sectoarele neindustriale timp 
de 11 zile. Cu cele mai bune re
zultate se înscriu colectivele de 
muncă de la Întreprinderile „Teh- 
noton“, metalurgică, mecanică „Ni- 
colina", de mătase „Victoria” ți 
altele din lași, precum și Între
prinderile din Pașcani. (Manole 
Corcaci),

cinema

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Succese ale atletelor noastre in „Marele Premiu** 

de la Barcelona
în cadrul concursului internațional 

de atletism de la Barcelona, contînd 
pentru „Marele Premiu** al federa
ției internaționale, sportiva româncă 
Doina Melinte a ciștigat detașat pro
ba de 800 m, fiind cronometrată cu 
timpul de l’57”95'100. Pe locurile ur- 
mâtoare s-au situat Maite Zuniga — 
2’01 ”32'100 și Blanca Lacambra (am
bele.Spania) — 2’03”97/100. Cursa fe
minină de 3 000 m a fost dominată de

reprezentantele țării noastr», clasat» 
pe primeîe două locuri. A ciștigat 
Margareta Kerszeg. in 8’52”45/l(M, 
secundată de Viorica Ghlcan — 
8'54”51710O, locul trei fiind ocupat de 
Concepcion Ferreira (Portugalia) — 
9’01 ”14 100. în proba feminină de 
400 m garduri, in cate victoria a re
venit americancei Kathy Freeman, 
cu 36’TO'IOO, Cristiana Matei (Româ
nia) a sosit, a doua, în 56”56/100.

Victorie a canoiștilor români la spartachiada militară 
varăde

Concursul de caiac-canoe al »par- 
tachiadel militare de vară s-a înche
iat cu probele de fond (10 000 m) in 
care echipajul român de canoe du
blu-format din Lehaci și Andriev s-a 
clasat pe locul intîi, urmat de Gyu- 
lai-Petervari (Ungaria) și frații Kal- 
pakov (Bulgaria). La caiac dublu, 
echipajul Dulău-Feodosie (România) 
s-a.situat pe locul al treilea.

în concursul de tir, proba de pis
tol cu aer comprimat a revenit so
vieticului Vladas Turla cu 680 puncte,

!

• Secretul... armei secrete : FAVORIT 
(45 31 70) - 9;.11; 13; 15; 17; 19, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13: 15; 17; 
19, LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11; 
13; 15; 17,15; 19.30
• Noiembrie, ultimul ba! : GIULEȘT1 
(17 53 46) - 9; 11; 13.15; 15,30; 17,43; 20, 
VOLGA (79 71 26) - 9; 11; 13,15; 15,30: 
17,45; 20
• Răzbunarea haiducilor : 9: 11; 13.13,
Transavion : 18 — -----
(15 61 10)
• O vară cu Mara :
- 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Maria șl Mirabela
COTROCENI (81 68 83) — 15; 17; 19
• Maria și marea : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19
• Sora 13 : VICTORIA (16 28 79) — »; 
11; 13; 15; 17; 19

TIMPURI NOI

DACIA (50 35 94)

în Tranzistorla :

★
RUGBI. în Cehoslovacia te desfă

șoară competiția internațională de 
rugbl pentru Juniori „Concursul 
Prietenia", intr-unui dintre meciuri
le zilei a doua, reprezentativa Româ
niei surclasind, cu scorul da 94—6 
(42—3) selecționata Bulgariei. într-o 
altă partidă, U.H.S.S. a dispus cu 
42—9 (14—9) de formația Poloniei.

FOTBAL • „Cupa Americli** I» 
fotbal a programat primele meciuri 
ale fazei a doua. Pe stadionul „Ma- 
racana" din Rio de Janeiro, tn pre
zenta a 120 000 spectatori, formația 
Braziliei a Învins cu scorul de 2—0 
(0—0) selecționata Argentinei în- 
tr-un ajt meci. Uruguay a întrecut 
cu scorul de 3—0 ,(1—0) echipa Pa
raguayului • Rezultate înregistrate 
în competiția Internațională de fot
bal „Cupa de vară — Intertoto" :

urmat de Sorin Babil (România) — 
678 puncte, Liviu Stan (România) — 
678 puhete, -fio Gir San (R.P.D. Co
reeană) — 672 puncte, Derek Csaba 
(Ungaria) — 668 (sunete, Kim Gi Zeu 
(R.P.D. Coreeană) — 668 puncte etc.

La volei, in turneu! pentru locu
rile 1—4 au fost consemnate urmă
toarele rezultate: Bulgaria —Româ
nia 3-2 <15—7, 12—15, 15-4, 6rt-15,
15-6); U.R.S.S. — Poloni» 3-0 
(15—7, 13—8, 13—10).

Oergryte GSteborg — Wismut Au»
2— 0 (0-4)); Cari Zeîss Jena — Vienna
3— 1; F.C. Lucerna — F.C. Den Bosh 
5—0; S.C. Karlsruhe - F;C. Liege
3— o'i — .....
tOcfc _ _,___
4— 0; Admira Wacker ___ ____
5— 1; Brbertdby — Grasshoppers Zu
rich 1-3; Lybgby — l.F.K. GSteborg 
3—0; Tatabahya — Lokomotive Leip
zig* 0—0; Slavia Praga — Oerebro 
0—4; Siofok — Wettingen 0—3; Han
nover 96 — Vejle 1—3.

MOTOCICLISM. Desfășurat la 
Rotlîenthurm, „Marele Premiu*1 al 
Elveției la motocros pentru motoci
clete cu ataș a fost ciștigat de olan
dezii , Timmermans și Verhagen 
(..KawasaJti**). Pe.locul doi s-au cla
sat. vest-germanii ' Garhammer. șl 
Haa» („EML-Jumbo").

Plăstika Nitra — Hansa Ros- 
3—0; F.C. Tyrol — Bellinzona 

' : — Raba Eto

• Program «pecial pentru copjl șt ti
neret : DOINA (16 35 381 — »; 11; 13
• Jandarmul șl Jandarmeritele :
UNION (13 49 64) - 9; 11; 13: 15: 17; 19, 
LIRA (31 71 71) — 9: 11; 13; 15,15: 17.30; 
19.30, la grădină — 21, COSMOS
(27 54 95) - 8.30: 10,30; 12,45; 13; 17,15; 
19,30
• șatra : DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 
13: 17: 19
• Caz cu eaz nu ae potrivește t FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 17: 19
• Actrita : FLOREASCA (33 29 71) — 
9: 11: 13; 15; 17; 19
• Viața ca o poveste (filmul româ
nesc, ieri șl azi) : — 19 Alo, ateri
zează străbunica — 13; 15. VIITORUL 
(10 61)40)
• Zece negri mititei : ARTA (21 31 86) 
— 15: 18
• Program specia) pentru copil șl ti
neret : 9; 11; 13.15, Colonelul Redl : 
17; 19,30, CULTURAL (83 50 13)
• De la literatură la film t PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15.43; 13; 
30.15

• Un examen neobișnuit : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12.15; 14,30; 18,45; 1»

ta t r
• Filarmonica „Gtorge Ehescu* 
(13 89 75, sals Studio) : Recital de viol» 
Teodor Coman, Viorica
— pian —’17,30
• Teatru! Mic 
scriitorilor din 
România de azi 
lumină) —. 21
• Ansamblul ______ ______ ____
Română- (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 10.30
• Teatrul „Țăndărică* (15 23 Tt, sala 
Victoria) : Hai copii Ia Joe 1 — 11
• Teatrul evreleac de stat (20 M n, ta 
sala Majestic) : Sonata Kreuteee — îs

Boerescu
(14 70 81, Ia
Clșmigju) : 

(spectacol de sunet șl

rotond» 
Cintăm

artistic „Rapsodia



ffPacea și prosperitatea popoarelor lumii BUENOS AIRES MINSK

sirius legate de reglementarea justă
a problemei datoriei externe"

Un mesaj adresat șefilor de stat și de guvern 
ai principalelor state occidentale industrializate

DAR ES SALAAM 13 (Agerpres). 
— Condițiile actuale de acordare a 
creditelor au condus la un transfer 
net de resurse din țările sărace că
tre cele bogate, iar programele de 
pină acum destinate soluționării cri
zei datoriilor s-au dovedit ineficien
te. efectele împovărătoarei datorii 
externe asupra popoarelor și a e- 
conomiilor tărilcr in curs de dez
voltare fiind dezastruoase — a ară
tat Julius Nyerere, președintele Co
misiei Sud-Sud pentru intensifica
rea cooperării între țările în curs 
de dezvoltare. într-un mesaj adresat 
șefilor de stat și de guvern ai prin
cipalelor șapte țări occidentale in
dustrializate. în perioada 1983—1987, 
cind serviciul datoriei externe a ță
rilor în curs de dezvoltare a de
pășit cu mult noile credite primi
te. transferul net de fonduri din ță
rile sărace spre cele bogate a de
venit un fenomen la ordinea zilei — 
a arătat el. Numai în 1988, 17 țări 
cu cele mai mari datorii au efec
tuat un transfer net de 31 miliar
de dolari spre statele creditoare. Mai 
mult, fiecare majorare cu un pro
cent a dobînzilor a adăugat 4 mi
liarde dolari pe an la serviciul da
toriei externe al celor 17 țări.

în mesaj este avansată propunerea 
organizării unei reuniuni a reprezen
tanților principalelor țări și organis
me creditoare și ai celor debitoare, 
care să discute modalitățile de re
zolvare a crizei datoriilor externe. 
După ajungerea la un consens 
cadrul unei asemenea reuniuni 
urma ca experții să elaboreze, 
decurs de șase luni, un plan de 
țiune.

J. Nyerere subliniază în. încheie
rea mesajului său că pacea și pros
peritatea lumii sint strins legate de 
o soluționare justă a problemei da
toriei externe, pacea fiind posibilă 
numai in condiții de justiție.

in 
ar 
in 

ac-

CARACAS 13 (Agerpres). — Ame
rica Latină trebuie să ceară hotărît 
o soluție dreaptă șl durabilă la

Oceanul Indian

de-problema datoriei externe — a 
clarat președintele Mexicului, Car
los Salinas de Gortari, într-un dis
curs rostit la sediul din Caracas al 
Sistemului Economic Latino-Ameri- 
can (S.E.L.A.), relatează- agenția de 
presă mexicană Notimex. El. a men
ționat că experiența latino-america- 
nă este injustă, din 1983 și pînă în 
1988 înregistrîndu-se un transfer de 
aproximativ 200 miliarde de dolari 
peste granițe în calitate de servicii la 
datoria externă a regiunii. Această 
sumă reprezintă circa 50 la sută din 
datoria externă efectivă a Americii 
Latine.

Președintele Mexicului a arătat, 
pe de altă parte, că fiecare națiune 
trebuie să-și stabilească modalitățile 
proprii de efectuare a transformă
rilor pe care le preconizează, in con
formitate cu aspirațiile sale majore.

★
BONN 13 (Agerpres). — Cancela

rul federal al R.F. Germania, Helmut 
Kohl, a cerut băncilor din statele 
industrializate să-și aducă contribu
ția la soluționarea problemei grave 
a datoriilor externe ale țărilor din 
lumea a treia. într-un interviu a- 
cordat săptămînalului „Wirtschats- 
woche“, cancelarul vest-german a 
spus că băncile trebuie să se ală
ture eforturilor < 
vederea unei noi 
ducă la rezultate 
structive.

care se depun in 
inițiative care să 

! imediate și con-

13 (Agerpres). — 
peste

ADDIS ABEBA 
In fiecare zi, 
își pierd viața în 
rită unor cauze legate de malnutri- 
ție și de lipsa unei asistențe sani
tare corespunzătoare, relevă un ra
port al secretarului executiv al Co
misiei Economice pentru Africa 
(E.C.A.). în document se arată că 
statele în curs de dezvoltare din 
Africa, afectate de criza economică, 
au fost nevoite să-și reducă nivelul 
cheltuielilor pentru ocrotirea sănă
tății și învățămînt de la 25.2 la sută 
în 1966 la 19 la sută în 1988.

10 000 copii 
Africa dato-

zonă a păcii și colaborării

Oceanul 
Ia New 
al unui 
care se •

Raportul Comitetului O.N.U. pentru Oceanul Indian
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).

— Comitetul O.N.U. pentru 
Indian, reunit in sesiune 
York, a audiat un raport 
grup de lucru special, în
relevă, între altele, necesitatea re
tragerii tuturor forțelor militare 
străine din regiune și a transformă
rii acesteia într-o zonă a păcii și 
colaborării. De asemenea, se are in 
vedere aplicarea de măsuri de În
credere și dezarmare, care să ducă

la extinderea raporturilor între sta
tele din regiune și care să împie
dice proliferarea armelor nucleare 
în zona Oceanului Indian.

Raportul sugerează ca aceste pro
bleme să fie prioritare la confe
rința Internațională privind situația 
din Oceanul Indian, care ar urma să 
aibă loc in 1990 în Sri Lanka. în 
conformitate cu rezoluția in acest 
sens adoptată de Adunarea Gene
rală a O.N.U.

Prin reducerea cheltuielilor militare —.
fonduri pentru dezvoltare

BONN 13 (Agerpres). — Ministrul 
vest-german al invățămintului și 
științei, Jurgen Melleman. s-a pro
nunțat In favoarea reducerii cheltu
ielilor militare ale R.F. Germania, 
dacă vor fi întreprinse măsuri și 
de către Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite. Intr-un interviu acordat 
revistei „Quik“, el s-a pronunțat 
pentru ca la negocierile de la Viena 
cu privire Ia forțele armate clasice

în Europa să se ajungă cît mai cu- 
rind la rezultate pozitive. Atunci — 
a menționat ministrul vest-german 
— am putea ca, în decurs de doi 
ani, să reducem cu 5 la sută chel
tuielile pentru apărare, iar în de
curs de trei ani am putea economisi 
17 miliarde mărci, atît de necesare 
în sfera invățămintului, ocrotirii me
diului înconjurător și în alte do
menii.

Convorbiri româno-argentimene
BUENOS AIRES 13 (Agerpres). — 

Cu prilejul participării la instalarea 
lui Carlos Saul Menem, ca președinte 
al Argentinei, in calitate de repre
zentant al președintelui 
Nicolae Ceaușescu, tovarășul Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, a avut convorbiri cu 
Eduardo Duhalde. vicepreședinte al 
Republicii Argentina și președinte al 
Senatului, Alberto Pierri, președin
tele Camerei Deputaților, precum și 
cu senatorul Eduardo Menem și cu 
Domingo Cavallo, ministrul relați
ilor externe.

In cursul convorbirilor s-a anali-

zat stadiul actual al colaborării ro- 
mâno-argentiniene, subliniindu-se 
posibilitățile de dezvoltare, în per
spectivă, a relațiilor politice, eco
nomice, științifice și culturale din
tre cele două țări. Au fost abor
date unele probleme ale vieții in
ternaționale.

Tovarășul Manea Mănescu a avut, 
de asemenea, întilniri cu miniștri 
de la departamentele economice de 
stat.

In cadrul acestora s-au analizat 
căile și modalitățile concrete de ex
tindere și diversificare a relațiilor 
economice.

Consfătuirea adjuncților 
miniștrilor de externe 

din unele țări socialiste
V

MOSCOVA 13 (Agerpres). — In 
perioada 10—13 iulie a avut loc, 
la Minsk (R.S.S. Bielorusă), con
sfătuirea adjuncților miniștrilor afa
cerilor externe din unele țări socia
liste, cu privire la problemele se
siunii a 44-a a Adunării Generale 
a O.N.U.

Din țara noastră a participat o 
delegație condusă de Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului.

în legătură cu vizita președintelui

S. U. A. în Polonia și Ungaria

Un preț prea mare pentru 
promisiuni de trei parale

ORIENTUL MIJLOCIU
• Consiliul Ligii Arabe își reafirmă sprijinul pentru lupta 
poporului palestinian sub conducerea O.E.P. • Comitetul 
tripartit pentru Liban s-a reunit la Damasc • Rezolvarea 
problemei palestiniene, condiție a unei păci durabile și juste 

în regiune
Comisia O.N.U. și-a început 

activitatea
TUNIS 13 (Agerpres) — Consiliul 

Ligii Arabe, care a examinat situa
ția din teritoriile ocupate, a reafir
mat sprijinul față de lupta justă a 
poporului palestinian sub 
cerea Organizației pentru 
rarea Palestinei, unicul său repre
zentant legitim.

In comunicatul dat publicității la 
Încheierea reuniunii de urgentă a 
consiliului — desfășurată, la Tunis, 
la nivelul reprezentanților perma
nent! ai țărilor membre ale organi
zației — participants au subliniat, 
totodată, importanta convocării unei 
conferințe internaționale de pace 
în Orientul Mijlociu sub egida 
O.N.U., cu participarea țărilor mem
bre permanente ale Consiliului de 
Securitate și a tuturor părților im
plicate. inclusiv a O.E.P.. cu drep
turi egale. Este reliefată impor
tanta soluționării juste și globale a 
conflictului din regiune pe baza re
zoluțiilor 242 și 338 ale Consiliului 
de Securitate.

condu- 
Elibe-

ln- 
deziderat maior 
chemate să depu- 
efort pentru asi- 
toate zonele pla- 
declarat președin-

dezvoltarea umanității. Pentru 
făptuirea acestui 
toate statele sint 
nă maximum de
gurarea păcii în
netei noastre — a______ .—,------
tele Egiptului, Hosni Mubarak. In
tr-un interviu acordat cotidianului
„Al Missa". șeful statului egiptean 
a afirmat că numai prin eforturile 
comune ale popoarelor pot fi 
asigurate stabilitatea și înflorirea 
civilizației umane.

Referindu-șe la situația din Orien
tul Mijlociu, interlocutorul a ară
tat că cea mai accesibilă cale pen
tru solutionarea crizei din regiune 
o constituie organizarea unei confe
rințe internaționale cu participarea 
tuturor părților interesate. O pace 
durabilă și justă în regiune — a 
precizat președintele egiptean — 
poate fi realizată numai prin rezol
varea problemei palestiniene.

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 
— La sediul Națiunilor Unite din New 
York și-a început activitatea Comisia 
tehnică pentru Sahara occidentală, 
creată la 30 iunie în vederea grăbirii 
procesului de infăptuire a planului de 
reglementare pașnică a conflictului. 
Comisia a avut întilniri separate cu 
delegația Marocului și cu delegația 
Frontului POLISARIO. Despre conți
nutul acestor convorbiri confidenția
le au fost informați și reprezentanții 
Algeriei și Mauritanlei.

Comisia tehnică, creată de secreta
rul general al O.N.U. și președintele 
Organizației Unității Africane, are ca 
sarcină să examineze. împreună cu 
părțile aflate în conflict, căile con
crete de aducere la îndeplinire a pla
nului de pace asupra căruia în prin
cipiu s-au declarat 
gust anul trecut, la

de acord, în au- 
Geneva.

DAMASC 13 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei. Hafez Al Assad, s-a 
întîlnit cu miniștrii de externe ai 
țărilor din Comitetul tripartit pen
tru Liban al Ligii Arabe — Algeria. 
Arabia Saudită și Maroc — sosiți 
la Damasc. Au fost discutate moda
litățile de realizare a unui acord de 
încetare a focului între grupările 
implicate în conflictul intern liba
nez și rezultatele eforturilor depuse 
pînă acum în acest sens de mem
brii comitetului — menționează 
agențiile de presă.

CAIRO 13 (Agerpres). — Pacea 
este condiția primordială pentru

din
DUBLIN 13 (Agerpres). — Tn ca

drul sesiunii plenare a Parlamentu
lui Republicii Irlanda (Dail), Charles 
Haughey a fost ales, pentru a patra 
oară în cariera sa politică, în func
ția de prim-ministru, cu 84 de voturi 
pentru și 79 împotrivă — transmit a- 
gențiile de presă.

Alegerea sa a fost posibilă ca ur
mare a acordului intervenit intre 
partidul pe care îl conduce, Fianna 
Fail, și Partidul Progresist Demo
cratic. formațiune politică minoritară 
în forul legislativ irlandez, dar ale 
cărei mandate s-au dovedit a fi su
ficiente in cursul votului — notează 
observatorii politici din Dublin. Prin 
această decizie, se pune capăt crizei 
guvernamentale din Irlanda, Charles 
Haughey urmînd să conducă un cabi
net de coaliție alcătuit din reprezen
tanții celor două partide.

SESIUNEA CONSILIULUI ECONOMIC SI SOCIAL AL O.N.U.*

Luări de poziție privind soluționarea
echitabilă a problemelor economiei mondiale

La palatul Națiunilor Unite din 
Geneva continuă lucrările sesiunii 
Consiliului Economic și Social al 
O.N.U., pe agenda căruia figurează 
o serie de probleme legate de situa
ția economică și socială din lume, 
ale relațiilor comerciale și financiare 
internaționale.

In intervențiile lor in cadrul șe
dinței plenare, reprezentanții unui 
șir de țări participante au arătat că, 
la încheierea actualului deceniu, at
mosfera nu este deloc euforică. O 
dovedește situația economică dificilă 
pe care o cunosc multe țări ale lumii. 
Fenomenul paradoxal al transferului 
invers de resurse. evoluțiile care 
s-au produs recent într-o serie de 
țări foarte îndatorate și îndeosebi 
situația in care se află circa up mi
liard de persoane, afectate de sărăcie 
și mizerie, se înscriu printre conse
cințele dramatice ale agravării crizei 
economice mondiale. în țările dez
voltate, unde se polarizează bogăția 
lumii, venitul pe locuitor este de 50 
de ori mai ridicat decît in statele 
slab dezvoltate.

La originea acestei situații drama
tice se află — așa cum s-a subliniat 
în dezbaterile sesiunii — numeroși 
factori, între care povara, devenită 
insuportabilă, a datoriei externe a 
țărilor in curs de dezvoltare. Luind 
cuvintul în cadrul dezbaterilor, re
prezentantul României a subliniat in 
acest sens că și țara noastră a fost 
prinsă, la începutul anilor ’80. în an
grenajul datoriilor. îndeosebi ca ur
mare a dobînzilor excesiv de mari 
de pe piețele financiare internațio
nale. De aceea, s-a luat decizia po
litică de a se achita într-un termen 
cit mai scurt datoria externă. O 
asemenea opțiune a impus efor
turi pentru mobilizarea resurse
lor țării. Obiectivul propus a fost 
însă realizat — și nu in detri
mentul creșterii economice sau al 
progresului social, ci tocmai prin in
termediul lor. Cele circa 2 000 mi
liarde de lei investite in economia 
țării noastre după 1980 au permis 
menținerea creșterii economice, inre-

gistrarea de excedente in balanța de 
plăți și, in același timp, sporirea re
tribuției și pensiilor.

Sistemul economic al României, a 
evidențiat in continuare vorbitorul, 
se bazează pe proprietate'a socialis
tă. pe rolul central al planului de 
stat, pe autogestiunea și autofinan
țarea unităților economice, pe pre
turi ce reflectă costurile și pe retri
buții echitabile, care exclud apariția 
păturilor privilegiate. Acest sistem 
s-a dovedit perfect adaptat la sco
purile urmărite de tara noastră : a- 
sigurarea unei utilizări optime a re
surselor. deplina folosire a forței de 
muncă, participarea fiecărui individ, 
a fiecărei unități și a economiei in 
ansamblu la creșterea economică și 
la rezultatele ei. Este vorba, a sub
liniat vorbitorul, de un sistem care, 
în actuala situație dificilă, și-a do
vedit vitalitatea și capacitatea de a 
absorbi șocurile produse de impac
tul unor factori economici externi.

Referindu-se la „recomandările'* 
unor instituții financiare interna
ționale pentru „ajustări" structu
rale în economia diverselor țări, 
reprezentantul român a exprimat 
îndoieli în sensul că programele 
prevăzute in acest sens ar corespun
de nevoilor și posibilităților reale 
ale țărilor în cauză. Țările in curs 
de dezvoltare au consimțit mari e- 
forturi in scopul realizării unor ase
menea ajustări, dar economiile lor 
continuă să intîmpine mari dificul
tăți și nu există nici o îndoială ca 
această situație se va perpetua atîta 
vreme cît va fi promovată actuala 
politică de gestionare a crizei în fa
voarea țărilor bogate — a arătat 
vorbitorul. Statele in curs de dezvol
tare vor trebui să se bazeze mai 
mult pe forțele proprii, dar efortu
rile lor vor fi anihilate dacă siste
mul financiar international, cu insti
tuțiile. regulile și practicile sale, va 
rămine același, dacă va continua să 
favorizeze economiile cele mai dez
voltate.

Gravele probleme economice ac
tuale, perturbațiile tot mai puter-

nice provocate de criza economică 
mondială, a arătat vorbitorul. fac 
necesară stabilirea și adoptarea u- 
nor măsuri care să ducă la elimi
narea practicilor de exploatare a ță
rilor sărace, la aplicarea in viață 
a principiilor noi de relații interna
ționale. de natură să garanteze dez
voltarea economică și socială, inde
pendenta fiecărei națiuni, progresul 
tuturor popoarelor. In acest sens, a 
subliniat reprezentantul român, se 
impune să se tragă concluziile ne
cesare pentru a se ajunge la o so
luționare rapidă a problemei dato
riilor externe ale țărilor în curs de 
dezvoltare și la instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale — 
obiectiv care, așa cum se arată și 
în Declarația de la Caracas a „Gru
pului celor 77“, își păstrează întrea
ga însemnătate. Atît timp cît nu se 
va găși o soluție justă și viabilă 
problemei datoriilor externe ale ță
rilor in curs de dezvoltare, cit nu se 
va proceda la o reformă radicală a 
sistemului de relații financiare, cît 
creditul internațional nu va rede
veni un factor de creștere pentru 
statele respective și va rămine aso
ciat cu instabilitatea și imprevizibi- 
litatea situației economice interna
ționale. precum și cu spolierea sta
telor sărace, este evident că econo
mia mondială în ansamblu nu va 
putea depăși criza prin care trece. 
Este necesar, de asemenea, să se 
renunțe la practica condiționării re
lațiilor economice din rațiuni poli
tice, la discriminări în domeniul cre
ditului, la tendința de a privilegia 
sectorul privat, sistemul capitalist.

In lumina acestor considerente. 
România se pronunță pentru relan
sarea dialogului internațional în ve
derea creării unui climat economic 
mondial stabil, democratic și echita
bil. care să favorizeze creșterea mai 
rapidă a țărilor în curs de dezvol
tare. progresul tuturor popoarelor.

Gh. CERCELESCU
Geneva, 13

Evoluția situației din Africa australă
• O.U.A. se pronunță pentru întărirea efectivelor forțelor O.N.U. 
din Namibia • Un nou turneu african al secretarului general 

al O.N.U.
DAR ES SALAAM 13 (Agerpres). 

— Intr-o declarație făcută după în
cheierea reuniunii Comitetului de 
eliberare al O.U.A. de la Arusha, 
Hashim Mbita, secretar executiv al 
comitetului, a subliniat că rezoluția 
adoptată de participanți se pronunță 
pentru întărirea efectivului forțelor 
O.N.U. din Namibia. El a relevat că 
la reuniunea ministerială a O.U.A. 
care va avea loc lă Addis Abeba în 
cursul acestei luni va fi stabilită 
componența grupului de Observatori 
ai O.N.U. care vor supraveghea a- 
legerile din Namibia din luna no
iembrie.

care s-au soldat cu aproximativ 
3 000 de morți în ultimii ani.

PRETORIA 13 (Agerpres). — Con
gresul Sindicatelor Sud-Africane 
(COSATU) a cerut guvernului să 
înceapă negocieri cu Congresul Na
țional African. In cuvintarea rosti
tă la deschiderea congresului națio
nal al COSATU de la Johannes
burg, Elijah Barayi, președintele 
organizației, a arătat că numai în
ceperea unui dialog ar putea pune 
capăt situației explozive din țară. 
El a cerut, de asemenea, încetarea 
ciocnirilor interetnice din Nathal,

NAȚIUNILE UNITE 13 
preș). — Secretarul 
O.N.U., Javier Perez de 
întreprinde, începînd de 
un nou turneu politic 
de-al doilea în interval 
țin de o lună, transmit 
presă. Prima etapă o constituie Na
mibia, unde, pină la 21 iulie, Perez 
de Cuellar va examina modul tn care 
își desfășoară activitatea Grupul de 
asistență al O.N.U. pentru perioada 
de tranziție (UNTAG). După, aceea, 
se va deplasa Ia Pretoria, unde, va 
avea convorbiri cu oficialități sud- 
africane în probleme legate de ac
cesul Ia independență al acestui te
ritoriu.

Totodată, secretarul general al 
O.N.U. va întreprinde o vizită ofi
cială în Somalia, la invitația pre
ședintelui Mohhammed Siad Barre, 
și va participa, în perioada 23—26 
iulie, la reuniunea la nivel înalt a 
Organizației Unității Africane de la 
Addis Abeba, s-a precizat la Na
țiunile Unite.

(Ager- 
general al 
Cuellar, va 
la 18 iulie, 
african, cel 
de mai pu- 
agențiile de

In cursul acestei săptămini. pre
ședintele Statelor Unite. George 
Bush, a efectuat vizite oficiale in 
Polonia și Ungaria, vizite al căror 
scop a fost meticulos prâgâtit, cu 
mult înainte de a fi efectuate.

Desigur, orice contact intre re
prezentanții unor țări și popoare re
prezintă un fapt pe deplin salutar. 
Atita numai că, intre declarațiile ce 
încercau să lase o impresie de 
generoasă preocupare pentru viito
rul celor două popoare și faptele 
propriu-zise, distanța s-a dovedit a 
fi aceea a unei foarte clare intenții 
de destabilizare a acestor țări. După 
cum deja a publicat presa noastră 
incă de la plecarea din Washington, 
Bush lansa o adevărată provocare 
sinonimă cu amestecul cel mai gro
solan in treburile interne ale Po
loniei și Ungariei. „Cine va fi cu noi, 
va fi sprijinit", spunea el, agitînd 
ideea donațiilor in dolari contra... ce
dărilor politice și ideologice. Chiar o 
gazetă ca „Washington Post" scria 
că Bush folosește vizitele sale în Po
lonia și Ungaria pentru impulsio
narea încercării de a împinge aces
te două țări din Europa centrală 
dinspre comunism spre Occident, 
spre princioiile pieței capitaliste și 
ale pluralismului politic. La rîndul 
său. corespondentul companiei de te
leviziune americane „ABC“ trans
mitea din Budapesta că ..Bush a 
plecat să sprijine spiritul liberei ini
țiative și reformele politice".

Că președintele american sprijină 
tendințe care servesc Statelor Unite 
nu era un secret pentru nimeni. Așa 
cum nu era un secret faptul că în 
rîndul cetățenilor din țările pe care 
le-a vizitat existau deja multe în
doieli cu privire la motivele reale 
ale interesului american față de Eu
ropa răsăriteană. Astfel, referindu-se 
la vizita menționată, ziarul polonez 
„Zycie Warszawy" a inserat rezulta
tele unui sondaj efectuat de Cen
trul pentru studierea opiniei publi
ce. referitor la relațiile polono- 
americane. Un număr de 58 la sută 
dintre polonezii chestionați apreciau 
că „S.U.A. doresc să se folosească 
de Polonia în jocul lor cu U.R.S.S.", 
51 la sută considerau că „Statele 
Unite sint interesate de contradic
țiile existente între unele sau alteia 
dintre țările socialiste".

Rezultatele vizitei n-au contrazis 
cu nimic aceste anticipări. Este sem
nificativ că ziarul londonez „Times** 
scria că. în cursul vizitelor, pre
ședintele american a trebuit să mear
gă „pe o frînghie politică bine în
tinsă".

La Varșovia, președintele american 
a promis un program de ajutor, în 
cinci puncte, privind acordarea de 
noi credite, reeșalonarea datoriilor 
externe, angrenarea Băncii Mondiale 
și a Fondului Monetar Internațional 
intr-un gen de „operațiune de salva
re" sui-generis. Numai că datoria 
Poloniei estS de aproximativ 40 de 
miliarde dolari, i-r „ajutorul" ame
rican este1 numai o promisiune, și 
doar de ordinul milioanelor. împă
nată cu serioase condiții de ordin po
litic. Prima din' -e ele : dezvoltarea 
sectorului privat în Polonia ! în 
funcție de aceasta 'Tor curge și pică
turile ajutorului promis. Nu întim- 
plător, agenția spaniolă Efe nota că 
„planul de ajutor acordat Poloniei, 
anunțat de președintele Statelor 
Unite, are mai curînd un conținut 
politic decit economic". De altfel, 
însuși purtătorul de cuvînt polonez, 
W. Gornicki, sublinia că „pachetul 
inițiativelor americane este deosebit 
de îndepărtat de suma optimă de 10 
miliarde dolari necesară Poloniei. Cu 
alte cuvinte — menționa el — nu 
trebuie să se conteze pe nici un fel 
de nou plan Marshall".

In fața acestei deziluzii, ■ secretarul

de stat american. James Baker, a de
clarat limpede că, de fapt, „polonezii 
trebuie să se ajute pe ei înșiși". El nu 
a făcut altceva decit să reia adevă
ratele intenții ale președintelui 
S.U.A., care declara că „principalele 
sale probleme Polonia trebuie să șl 
le rezolve singură".

Ce înseamnă aceste probleme o 
spune clar ziarul „Pravda" din Bra
tislava, care menționa în aceste zile 
că „datoriile Poloniei față de Occi
dent totalizează peste 39 miliarde do
lari", subliniind că „numai politica 
de embargo și restricții promovată de 
S.U.A., după cunoscutele evenimente 
de la sfirșitul anului 1981, au adus 
Poloniei prejudicii in valoare de 15 
miliarde dolari. Avînd in vedere fap
tele pe care Bush le-a invocat în 
timpul vizitei, nu poate fi vorba des
pre nici un fel de compensație. Aju
torul american redus a provocat deci 
dezamăgire... Președintele american 
parcă nici nu ar fi auzit cererile pri
vind acordarea de ajutoare", sublinia 
ziarul slovac.

La Budapesta, lucrurile s-au re
petat după tipicul experimentat Ia 
Varșovia. Președintele american a 
promis că va solicita Congresului 
S.U.A. să acorde un fond de 25 mi
lioane de dolari în scopul — bine
înțeles I — al... redresării sectorului 
particular al economiei ungare. „Eu 
văd Ungaria ca țară cu 100 000 da 
întreprinderi mici", a declarat ritos 
președintele american. Deci, după 
un calcul elementar, ar reveni cita 
250 de dolari pentru fiecare dintre 
acestea.

Motivele turneului președintelui 
american în Polonja șl Ungaria au 
devenit astfel clare pentru toată 
lumea ! în spatele unui așa-zis aju
tor, considerat dezamăgitor de benefi
ciarii înșiși, s-a ascuns, în fapt, ten
tativa de a stimula procese anti- 
socialiste. încercări de a stimula 
„reforme" cu un vădit caracter ca
pitalist, de a promova o „diploma
ție selectivă", care împarte țările 
socialiste în „bune** și „rele", după 
cum convine intereselor' marilor 
puteri capitaliste.

Un asemenea mod de abordare a 
relațiilor dintre state, o asemenea 
concepție despre rolul dialogului 
internațional, o asemenea optică 
asupra resorturilor colaborării re
prezintă nu numai o sfidare deschi
să a codului de conduită ce trebuie 
să guverneze raporturile dintre 
state, dar și o revenire la practici 
și metode de mult condamnate. Incri
minate de popoare, de Întreaga 
opinie publică. Orice formă de 
imixtiune în treburile Interne ale 
unor țări reprezintă un act arbitrar, 
profund dăunător climatului general 
al destinderii și colaborării, un act 
profund reprobabil, indiferent In ce 
vorbe s-ar drapa. Este vorba, nici 
mai mult,iniei mai puțin, de Încer
carea de ase da înapoi roata isto
riei. Cît se va izbuti in această în
cercare rămine de văzut. Deocam
dată, cert este doar faptul că oaspe
tele american, așa cum relatează o 
agenție de presă occidentală, că
lătorind prin Budapesta, a „cumpă
rat o pungă de piersici, cu 18 fo- 
rinți, de la un negustor particular, 
și a dat autografe unor amatori de 
sport, punindu-și semnătura chiar 
și pe un pantof de tenis murdar**.

Dar nu totul se vinde șl se cum
pără. De pildă, dreptul la indepen
dență, la neamestec în treburile in 
terne, la idealuri, Ia opțiune socială. 
Ia democrație. Se vede însă că sînt 
și împrejurări in care aceste ade
văruri sint uitate sau ignorate cu 
aroganță. Și nu e bine. Căci nimeni 
nil poate fi dispus să plătească un 
preț atît de mare pentru promisiuni 
de trei parale.
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In aceste zile, cind pe teritoriul Namibiei a început campania elec
torală in vederea alegerilor de la 1 noiembrie, poporul namibian își ex
primă prin cele mai diferite forme sprijinul pentru S.W.A.P.O., repre
zentantul legitim al poporului namibian, care se află în fruntea luptei 
pentru independență. Cu prilejul unui mare miting desfășurat la Wind
hoek, mii de oameni au salutat programul politic elaborat de S.W.A.P.O., 
cerînd, totodată, Republicii Sud-Africane să pună capăt manevrelor 
menite să intimideze masele și să întirzie aplicarea planului O.N.U. cu 
privire la decolonizarea Namibiei.

AMERICA CENTRALA
Misiunea O.S.A. revine în Panama pentru a contribui

la soluționarea crizei politice din această țară • A fost aprobat 
calendarul procesului electoral din Nicaragua

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Misiunea Organizației Statelor Ame
ricane (O.S.A.) a anunțat că se va de
plasa pentru a treia oară în Panama, 
la 14 iulie, în baza mandatului încre
dințat de O.S.A. Misiunea este 
alcătuită din miniștrii de ex
terne din Ecuador, Guatemala și 
Trinidad-Tobago și secretarul general 
al O.S.A. Hotărirea a fost luată pen
tru a contribui la dialogul dintre pa
namezi după ce au fost primite indi
cii din partea părților implicate în 
sensul că este nevoie încă o dată de 
prezența misiunii în Panama. După 
cum se știe, misiunea a mai fost în 
două rînduri în Panama și în rapoar
tele prezentate și-a exprimat părerea 
că există posibilitatea înțelegerii în
tre părți.

.MANAGUA 13 (Agerpres). — Con
siliul electoral suprem din Nicaragua 
a aprobat calendarul procesului elec
toral. convenit cu partidele politice 
în vederea alegerilor generale de la 
25 februarie 1990. Potrivit deciziei 
adoptate de acest organism în cursul 
zilei de marți — relatează agenția 
Prensa Latina —. înregistrarea ofi
cială a candidaturilor pentru funcțiile 
de președinte și vicepreședinte ai sta
tului. precum și pentru mandatele 
deputat în parlament urmează să se 
desfășoare in perioada 25 august — 
13 septembrie. în țară, înscrierea 
listele de alegători va avea loc în in
tervalele 8—10 septembrie și 27—29 
octombrie, iar pentru nicaraguanii 
din. străinătate înscrierea se va face 
între 8 septembrie șj 29 octombrie.
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. PRIMIRE LA FRAGA. Președintele 
I Republicii Socialiste Cehoslovace, 
• Gustav Husak, l-a primit pe vice

cancelarul și ministrul de externe 
I al R.F.G., Hans-Dietrich Genscher. 
I Au fost abordate aspecte ale dez

voltării relațiilor bilaterale, colabo-

I rării economice și tehnico-știiriți- 
fice, precum și ale vieții interna
ționale actuale.

LA TIRANA a avut Ioc o între-
■ vedere între ministrul afacerilor 

externe al R.P.S. Albania, Reis
| Malile, șl delegația Fondului O.N.U. 
I pentru activități in domeniul 

populației (U.N.F.P.A.), condusă de
I Nafiz Sidik, director executiv al 
j U.N.F.P.A. și secretar general ad- 
1 junct al O.N.U. Cu acest prilej au 

fost abordate aspecte ale activității
| R.P.S. Albania in cadrul instituții- 
• lor O.N.U., transmite agenția A.T.A.
I CONVORBIRI. în cursul con- 
I vorbirilor care au avut loc, la 

Berlin, între Egon Krenz, membru
I al Biroului Politic al C.C. al 

P.S.U.G., și vicepreședintele R.P.D.
I Coreene, Li Giong Ok, au fost re

levate politica de dialog și coope-

Irare a R. D. Germane, precum și 
eforturile pentru rezolvarea pro
blemei coreene prin mijloace paș-

I nice, depuse de R.P.D. Coreeană. 
După cum transmite agenția 
A.D.N., în cursul întrevederii s-a 
subliniat, de asemenea, că R.P.D.

I Coreeană va promova dialogul pen- 
I tru pace, destindere și dezarmare 

în lume și, în primul rînd, in Asia.
| ÎNTREVEDERE. La Cairo a a- 

vut loc o întrevedere între pre-
. ședințele Egiptului. Hosni Mu- 
I barak. și Omar Hassan Ahmed Al 

Bashir, președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției de

I Salvare Națională din Sudan, care 
I a făcut o scurtă vizită în capitala 

egipteană. La discuții au fost pre- 
Izenți vicepremierul și ministrul e- 

giptean de externe, Esmat Abdel 
Meguid. președintele parlamentului 
egiptean. Rifaat El Mahgoub, ofi-

| cialități militare sudaneze.
PREȘEDINTELE MOZAMBICU- 

I LUI, Joaquim Chissano. a conferit

cu Herman Cohen, asistent al 
secretarului de stat al S.U.A. pen- I 
tru problemele Africii. Au fost I 
discutate aspecte ale actualității 
politice din sudul Africii și pro- ■ 
bleme ale relațiilor bilaterale.

VIZITA. Vicepreședintele guver
nului spaniol, Alfonso Guerra, și-a | 
încheiat vizita oficială întreprinsă I 
la Luanda, în cursul căreia a fost 
primit de președintele Angolei, I 
Jose Eduardo dos Santos, și s-a în- | 
tilnit cu ministrul angolez de ex
terne, Pedro de Castro Van-Du- . 
nem. Schimburile de opinii efec- | 
tuate cu acest prilej s-au axat pe 
probleme ce privesc situația din 
sudul Africii și modalitățile de | 
extindere a relațiilor dintre cele • 
două țări în diferite domenii.

SECETĂ. Recoltele de pe întinse | 
suprafețe cultivate din Danemar
ca, în special din Peninsula lut- . 
landa și Insula Fyn, sînt amenin- I 
țațe de prelungirea secetei. Se a- 1 
preciază că, în cazul în care nu 
vor cădea precipitații in zilele ur- I 
mâtoare, pierderile sectorului a- | 
gricol din aceste regiuni, cu mare 
pondere in producția de cereale a ■ 
întregii țări, vor fl de ordinul I 
unui miliard de coroane.

ZONE ÎNTINSE DE PĂDURE I 
din Peninsula Atica, Grecia, au fost I 
mistuite de flăcările unui incen
diu. Pînă la mijlocul acestei săp- i 
tămîni focul nu fusese stins, deși | 
importante forte materiale și 
umane au fost mobilizate in acest . 
scop.

SATELITUL ARTIFICIAL „COS- 
MOS-2 030“ a fost lansat în Uniu- I 
nea Sovietică. Plasat pe orbită cu I 
ajutorul unei rachete purtătoare de 
tipul „Soiuz", satelitul are la bord ■ 
aparatură științifică destinată con- I 
tinuării cercetării spațiului cosmic. 
De asemenea, satelitul dispune de 
un radioslstem pentru măsurarea I 
exactă a parametrilor orbitei și de 
un sistem radiotelemetric pentru . 
transmiterea datelor referitoare la I 
funcționarea instalațiilor de bord 
ți a aparaturii științifice. .
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