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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general ai 
Partidului Comunist Român, a avut loc, 
vineri, 14 iulie, ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a ascultat un 
RAPORT PRIVIND REALIZAREA PLANU
LUI DE INCASARI SI PLĂȚI IN PERIOADA 
1 APRILIE - 30 IUNIE 1989, PRECUM Șl 
RAPORTUL CURȚII SUPERIOARE DE 
CONTROL FINANCIAR CU PRIVIRE LA 
RESPECTAREA PLANULUI DE FINANȚARE 
A ACTIVITĂȚII ECONOMICO-SOCIALE, 
PE BAZA AUTOCONDUCERII Șl AUTO- 
GESTIUNII.

In legătură cu aceste probleme, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, a subliniat necesi
tatea de a se lua in continuare măsuri 
hotărîte in vederea îmbunătățirii activi
tății de producție și economico-finan- 
ciare a tuturor întreprinderilor, introdu
cerii unei discipline ferme in ce privește 
încasările și plățile, aplicării riguroase a 
autoconducerii și autogestiunii, măririi 
vitezei de rotație a fondurilor bănești, ca 
o condiție esențială a realizării unei cir
culații bănești cit mai bune. Totodată, 
pornindu-se de la constatările Curții Su
perioare de Control Financiar, de la fap
tul că unele organe bancare au conti
nuat să acorde credite unor întreprinderi 
care lucrează cu pierderi, s-a cerut Mi
nisterului Finanțelor, băncilor, organelor 
financiare să asigure respectarea cu 
strictețe a prevederilor legii privind acor
darea de credite unităților economice. 
Nimeni nu are dreptul să acorde credite 
peste ceea ce este prevăzut in lege I

S-a indicat, de asemenea, să se trea
că de îndată la elaborarea unui program 
concret de măsuri, astfel incit, incepind 
cu trimestrul III, să se pună capăt aces
tei situații și să se asigure rambursarea 
la scadență a creditelor bancare.

In continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a analizat RAPORTUL PRIVIND EVO
LUȚIA PREȚURILOR Șl TARIFELOR IN 
TRIMESTRUL I 1989.

S-a relevat că, in această perioadă, 
prețurile cu amănuntul și tarifele pentru 
populație, precum și prețurile de produc
ție și de livrare în industrie s-au menți
nut practic la nivelul trimestrului I 1988, 
situindu-se in limitele planificate sau 
chiar sub acestea. Pe piața țărănească, 
indicele prețurilor a fost mai mic, compa
rativ cu aceeași perioadă a anului trecut, 
in condițiile in care cantitățile de pro
duse agricole desfăcute au fost supe
rioare.

Stabilitatea prețurilor in țara noastră 
pune cu putere in evidență justețea mă
surilor luate de conducerea partidului și 
statului, viabilitatea și caracterul sănătos 
al economiei naționale. Apreciind acest 
fapt, Comitetul Politic Executiv a cerut 
ministerelor, centralelor și întreprinderi
lor, organelor de sinteză și financiar-ban- 
care să ia măsuri pentru perfecționarea 
in continuare a prețurilor și asigurarea 
evoluției lor in cadrul limitelor planificate, 
întărirea ordinii și disciplinei in stabilirea 
și aplicarea prețurilor, potrivit prevederi
lor legale. In același timp, s-a indicat să 
se acționeze pentru reducerea costurilor 
de producție și rentabilizarea produselor, 
realizarea și livrarea mărfurilor la nivelul 
și în structura prevăzute in plan și in 
contracte.

In cadrul ședinței Comitetului Politic 
Executiv a fost prezentată o scurtă 
INFORMARE PRIVIND CAMPANIA DE 
RECOLTARE A CEREALELOR PĂIOASE 
DIN ACEST AN.

S-a apreciat că, datorită muncii harnice 
a țărănimii cooperatiste, a tuturor lucră
torilor și specialiștilor din agricultură, 
executării la timp și de calitate a lucră
rilor agricole, aplicării largi a cuceririlor 
științei și agrotehnicii moderne, în acest 
an s-a obținut cea mai mare producție 
de orz — de peste 7 000 kg la hectar, in 
medie, pe țară.

Pornind de la aceste rezultate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a propus — și 
Comitetul Politic Executiv a aprobat — ca, 
in loc de 5 la sută cit se acorda pină 
acum cooperatorilor, să se atribuie un 
procent sporit, de 8 la suta. Aceasta va 
constitui, fără îndoială, un nou și puternic 
stimulent pentru oamenii muncii din agri
cultură, care vor beneficia astfel de 
cantități sporite de orz, necesare creșterii 
animalelor.

Subliniind că și in ce privește producția 
de griu există condiții pentru obținerea 
unor recolte superioare, că pină in pre
zent un număr de 10 județe au raportat 
încheierea stringerii griului, cu o produc
ție medie la hectar de peste 8 000 kg, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să 
se ia, in continuare, toate măsurile pen
tru recoltarea la timp și fără pierderi a 
griului, astfel incit și la această cultură 
să se obțină, pe întreaga țară, cele mai 
mari producții, la nivelul cerințelor noii 
revoluții agrare.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
RAPORTUL ASUPRA CALITĂȚII MEDIU
LUI IN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMA
NIA PENTRU LUNA IUNIE 1989.

Comitetul Politic Executiv a cerut facto
rilor de răspundere cu atribuții în acest 
domeniu să acționeze cu întreaga răspun
dere pentru înfăptuirea fermă a politicii 
partidului și statului nostru cu privire la 
apărarea și păstrarea mediului înconju
rător, care constituie parte integrantă, 
de importanță deosebită, a activității ge
nerale de dezvoltare economico-socială 
planificată a țării. S-a indicat să se ela
boreze un program complex de măsuri 
pentru păstrarea echilibrului ecologic, 
pentru folosirea rațională a resurselor 
naturale și valorificarea lor superioară, in 
concordanță cu cerințele legii privind 
apărarea și îmbunătățirea calității mediu
lui înconjurător.

In continuare, in cadrul ședinței Comi
tetului Politic Executiv a fost prezentată 
O INFORMARE IN LEGĂTURĂ CU LU
CRĂRILE CONSFĂTUIRII COMITETULUI 
POLITIC CONSULTATIV AL STATELOR 
PARTICIPANTE LA TRATATUL DE LA 
VARȘOVIA, care a avut loc la București, 
în zilele de 7-8 iulie 1989.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere activității desfășurate de secre
tarul general al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în cadrul consfătuirii și al întîlnirii con
ducătorilor partidelor comuniste și mun
citorești din țările socialiste participante 
la Tratatul de la Varșovia, modului în care 
a prezentat poziția țării noastre în proble
mele dezbătute, relevînd că aceasta co
respunde orientărilor stabilite de Congre
sul al Xlll-lea și Conferința Națională ale 
P.C.R., intereselor și aspirațiilor poporului 
român, cauzei generale a socialismului și 
păcii în lume.

S-a subliniat că, prin importanța deo
sebită a problemelor discutate și a hotâ- 
ririlor convenite, Consfătuirea de la Bucu
rești reprezintă un moment de cea mai 
mare însemnătate pentru colaborarea 
viitoare dintre statele participante la 
Tratatul de la Varșovia atît pe plan in
ternațional, cit și în construcția socialistă.

Comitetul Politic Executiv a reliefat în
semnătatea documentelor semnate și 
adoptate cu acest prilej, care oglindesc 
pozițiile comune ale tuturor participanți- 
lor la consfătuire, punînd în evidență ho- 
tărîrea țărilor socialiste membre ale Tra
tatului de la Varșovia de a acționa cu 
fermitate pentru realizarea dezarmării, în 
primul rînd a dezarmării nucleare, pentru 
asigurarea păcii in Europa și in lume. In 
acest sens, a fost subliniată semnificația

(Continuare in pag. a V-a)

în lumina sarcinilor subliniate la Plenara
Consiliului Național al Oamenilor Muncii

Puternică angajare patriotică pentru 
înfăptuirea programului de dezvoltare 

economico-socială a patriei
Am pornit și pornim ferm de la faptul că socialismul îl con

struim cu poporul și pentru popor și trebuie să facem totul incit 
să asigurăm participarea activă a întregii națiuni la făurirea con
știentă 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.

NICOLAE CEAUȘESCU
Plenara Consiliului National al 

Oamenilor Muncii și-a desfășurat 
lucrările sub președinția tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. in atmos
fera de vibrantă emulație crea
toare în care întregul nostru nonor. 
strîns unit în jurul partidului, al 
secretarului său general, acționează 
pentru înfăptuirea neabătută a sar
cinilor complexe, mobilizatoare sub
liniate la recenta Plenară a C.C. al 
P.C.R.. cu hotărîrea fermă de a in- 
timpina marele forum al comuniști
lor români. Congresul al XIV-lea al 
partidului, cu noi și importante rea
lizări în tdate domeniile de activi
tate.

Prin Întreaga desfășurare a lucră
rilor. prin profundul caracter de 
lucru al dezbaterilor. Plenara Con
siliului National al Oamenilor Mun
cii s-a constituit într-o vie și eloc
ventă expresie a profundului demo
cratism ce caracterizează societatea 
noastră, in anii de glorie de după 
Congresul al IX-Iea al partidului, 
ca o amplă ilustrare a te
zei fundamentale. statornic și 
convingător afirmată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. privind construc
ția socialismului cu poporul și pen
tru popor. Problemele supuse dezba
terii — analiza activității privind 
realizarea planului pe acest an. pre
cum și a prevederilor pe 1990 și pro
iectul Programului-Directivă pentru 
cincinalul următor și în perspectivă 
pînă in anii 2000—2010 — sînt de o

Importantă cardinală pentru Înfăp
tuirea grandiosului program de dez
voltare economico-socială a tării, 
pentru îndeplinirea exemplară a pre
vederilor actualului cincinal, ca o 
condiție fundamentală a trecerii cu 
succes la realizarea obiectivelor vi
itorului.

în deplin consens cu cele mai 
înălțătoare ginduri și aspirații ale 
întregii noastre națiuni, participan- 
tii la plenară au dat o insufletitoare 
expresie deplinei satisfacții a mili
oanelor de oameni ai muncii din in
dustrie, construcții, transporturi si 
telecomunicații, din domeniul finan- 
ciar-bancar și al circulației mărfu
rilor fată de hotărîrea Plenarei Co
mitetului Central privind propu
nerea de realegere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — patriot si re
voluționar înflăcărat, erou intre 
eroii neamului, militant de înalt 
prestigiu international pentru cauza 
păcii, dezarmării și dezvoltării în
tregii lumi — la cel de-al XIV-lea 
Congres al P.C.R.. în funcția supre
mă de secretar general ai partidu
lui, subliniind că acest istoric act 
politic reprezintă garanția edificării 
cu succes a socialismului si comu
nismului in România.

Cu înaltă stimă și profund res
pect. participantii la dezbaterile 
acestui forum democratic national 
au dat glas simtămintelor de admi
rație și prețuire fată de tovarășa 
Elena Ceaușescu, strălucit exemplu

de spirit creator si dăruire revolu
ționară, care s-a impus in conștiința 
națiunii noastre socialiste prin con
tribuția deosebită adusă la elabo
rarea și înfăptuirea politicii parti
dului și statului, la înflorirea știin
ței. invătămintului și culturii. îmbo
gățind, totodată, prin opere de re
ferință, cunoscute si apreciate pe 
toate meridianele lumii, patrimoniul 
științific national și universal.

Desfășurată in preajma aniversarii 
a 24 de ani de Ia istoricul Congres 
al IX-lea al partidului, Plenara 
Consiliului National al Oamenilor 
Muncii s-a constituit într-un prilej 
de evidențiere a prefacerilor revo
luționare, structurale și multilaterale 
petrecute în viata economică și 
politică a tării, în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", de subliniere cu 
putere a importantei covîrșitoare a 
conducerii de către partid — centrul 
vital al întregii națiuni — a vastei 
opere de construcție socialistă a 
patriei, de înfăptuire a obiectivelor 
luminoase înscrise în Programul- 
Directivă.

Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea ros
tită la încheierea lucrărilor Plenarei 
Consiliului National al Oamenilor 
Muncii. Programul-Directivă se ba
zează pe mărețele înfăptuiri obținute 
de ponorul român in anii construc
ției socialiste. Poporul nostru, sub
(Continuare în pag. a II-a)

24 de ani de la Congresul 

al IX-lea al partidului

Mărețe înfăptuiri 
socialiste în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu"
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In telegrame adresate tovarășului nicolae ceaușescu 
Oameni ai muncii de pe ogoare raportează 

încheierea recoltării griului
și realizarea unor producții mari la hectar
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HOTĂRÎREA-CHEMARE
a Plenarei Consiliului National al Oamenilor Muncii din industrie, construcții. transporturi, circulația mărfurilor si finanțe

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Oamenilor Muncii, în zilele de 
12-13 iulie a.c. ,a avut Ipc Plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii din industrie, construc
ții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe, care, 
într-un spirit de înaltă responsabilitate și exi
gență comunistă, de puternică angajare pa
triotică, revoluționară, a dezbătut și aprobat 
în unanimitate : RAPORTUL CU PRIVIRE LA 
REALIZAREA PLANULUI NATIONAL UNIC DE 
DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ $1 A PRO
GRAMELOR DE PERFECȚIONARE A ORGANIZĂRII 
Șl MODERNIZARE A PROCESELOR DE PRODUCȚIE 
PE SEMESTRUL I ; MASURILE CE SE IMPUN PEN
TRU ÎNDEPLINIREA PLANULUI LA TOȚI INDICATO
RII PE SEMESTRUL II Șl ÎNTREGUL AN 1989 ; RA
PORT CU PRIVIRE LA PROIECTUL PLANULUI NA
TIONAL UNIC DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SO- 
CIALĂ A ROMÂNIEI PE ANUL 1990 ; PROIECTUL 
PROGRAMULUI-DIRECTIVĂ AL CONGRESULUI AL 
XIV-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN CU 
PRIVIRE LA DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A ROMÂNIEI IN CINCINALUL 1991-1995 Șl ORIEN
TĂRILE DE PERSPECTIVA PiNA IN ANII 2000-2010.

Participanții la lucrările Plenarei Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii - in deplină unitate de 
cuget și simțire cu întregul partid și popor - și-au 
exprimat, in unanimitate, deplina adeziune și 
profunda satisfacție față de recenta Hotărire a 
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român privind realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres, 
in suprema funcție de secretar general al partidu
lui - act de profundă semnificație politică și patrio
tică, opțiune istorică ce se constituie intr-o pu
ternică garanție pentru prezentul și viitorul socialist 
și comunist al patriei, pentru înfăptuirea cu succes 

a Programului de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare spre comunism.

Plenara a subliniat și cu acest prilej rolul de 
uriașă însemnătate al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
- eminent militant revoluționar și patriot înflăcărat, 
Erou intre eroii neamului, ctitor de geniu al Româ
niei socialiste moderne, personalitate politică 
proeminentă a lumii contemporane - in vastul pro
ces de desfășurare a operei de construcție socia
listă in patria noastră, în elaborarea și înfăptuirea 
programelor realiste, profund științifice și mobiliza
toare de dezvoltare economico-socială a țării, de 
creștere în ritmuri înalte a- forței sale economice, a 
industriei și celorlalte ramuri, de ridicare neconte
nită a bunăstării materiale și spirituale a tuturor 
oamenilor muncii.

Evidențiind faptul că Plenara are loc in condi
țiile in care comuniștii, întregul popor, toți oame
nii muncii dezbat cu înaltă responsabilitate, în spi
ritul profundului democratism al orînduirii noastre, 
documente programatice de o excepțională însem
nătate pentru continuarea cu succes, pe o treaptă 
nouă, superioară a operei de construcție socialistă 
in patria noastră - proiectul Programului-Directivă 
și Tezele pentru Congresul al XIV-lea al Partidu
lui Comunist Român - participanții la lucrări au 
subliniat. în unanimitate, cu cele mai alese 
sentimente de stimă și vie recunoștință, rolul de
terminant, hotărîtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în definirea cu înaltă clarviziune științifică a ca
racterului legic, obiectiv și unitar al procesului re
voluționar pe care l-a cunoscut societatea româ
nească in epoca de glorie și măreție inaugurată de 
Congresul al IX-lea, în stabilirea obiectivelor și li
niilor directoare ale strategiei dezvoltării României 
in perioada 1991-1995 și în perspectivă pină în 
anii 2000-2010, in imprimarea unui curs dinamic, 
înnoitor întregii vieți economico-sociale a țării.

Plenara a adus, totodată, un călduros omagiu 
tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și 
savant de largă recunoaștere internațională, militant 
de frunte al partidului și statului nostru, pentru re
marcabila sa contribuție la elaborarea și înfăp
tuirea programelor de dezvoltare a țării, Ia organi
zarea și modernizarea activității din toate sectoarele 
vieții economice și sociale, la afirmarea puternică 
și înflorirea continuă a științei, invățămintului și cul
turii românești.

Insușindu-și întru totul teza de excepțională însem
nătate teoretică și practică a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire 
la rolul fundamental, hotărîtor al proprietății socialis
te, de stat și cooperatiste, în edificarea noii orinduiri 
-teză care și-a demonstrat pe deplin viabilitatea în 
cei peste 41 de ani ce au trecut de la naționalizarea 
principalelor mijloace de producție în țara noastră 
- participanții la Plenară se angajează să acționeze 
cu inaltă responsabilitate patriotică, revoluționară 
pentru întărirea și dezvoltarea continuă a avuției 
naționale, pentru creșterea răspunderii tuturor oa
menilor muncii, in calitatea lor de producători, pro
prietari și beneficiari, față de modul in care sint 
gospodărite mijloacele materiale și bănești, față de 
interesele generale ale țării.

Relevînd cu Îndreptățită mîndrie stadiul înalt de 
dezvoltare al României, care dintr-o țară slab dez
voltată a devenit o țară industrial-agrară în plin avînt, 
pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
ale cunoașterii umane, Plenara a subliniat cu tărie 
că toate marile succese înregistrate în dezvoltarea 
generală a patriei noastre demonstrează cu forța de 
necontestat a faptelor justețea politicii partidului 
nostru comunist de aplicare creatoare a socialis
mului științific, a legilor general-obiective la reali
tățile și condițiile din România, superioritatea noii 
orinduiri, bazată pe proprietatea deplină a între

gului popor asupra mijloacelor de producție, faptul 
că numai și numai socialismul asigură condițiile 
deplinei independențe economico-sociale, a bună
stării și fericirii întregului popor, că el reprezintă cu 
adevărat viitorul omenirii - de libertate, de bună
stare, de progres și pace.

Plenara dă o înaltă apreciere contribuției decisive, 
de excepție, a secretarului general al partidului la 
elaborarea și aplicarea neabătută in viață a concep
tului umanist al democrației muncitorești-revoluțio- 
nare, al edificării noii societăți cu poporul și pentru 
popor, prin asigurarea participării active, nemijlocite 
a clasei muncitoare, o tuturor oamenilor muncii, a 
întregului popor, sub conducerea Partidului Comunist 
Român - centrul vital al națiunii noastre socialiste 
- la perfecționarea activității economico-sociale, la 
adoptarea și înfăptuirea hotăririlor privind realiza
rea construcției socialiste în patria noastră.

In cadrul Plenarei s-a subliniat cu deplină satis
facție faptul că, în bilanțul importantelor succese 
obținute în această primă parte a anului, la loc de 
frunte se situează lichidarea datoriei externe - is
torică victorie a poporului român, ce asigură ade
vărata independență economică și politică a patriei 
și care atestă convingător forța și capacitatea eco
nomiei românești, realismul și caracterul profund 
științific al strategiei de dezvoltare economico-so
cială a țării. Marile realizări obținute au făcut po
sibilă încheierea majorării retribuțiilor personalului 
muncitor cu o lună mai devreme decit se stabilise 
inițial, ceea ce constituie o elocventă expresie a 
politicii profund umaniste a partidului nostru, a fap
tului că o dată cu dezvoltarea generală a forțelor 
de producție și a nivelului de dezvoltare a patriei 
crește și bunăstarea întregului popor, a fiecărui 
cetățean.

Plenara Consiliului Național al Oamenilor Mun
cii iși însușește intru totul sarcinile, indicațiile și 

orientările de o Inestimabilă valoare teoretică și 
practică pentru perfecționarea activității de organi
zare și conducere a economiei naționa
le cuprinse in magistrala cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in cadrul acestui larg forum al 
democrației muncitorești-revoluționare și- hotărăște, 
in unanimitate, ca ea să fie adoptată ca mobili
zator program de muncă și acțiune revoluționară al 
tuturor oamenilor muncii, al întregului popor. Ple
nara cheamă pe toți făuritorii bunurilor materiale și 
spirituale din patria noastră, in frunte cu comu
niștii, să-și unească eforturile pentru transpunerea 
exemplară in viață a acestui important document, 
în vederea îndeplinirii cu succes a sarcinilor de plan 
pe semestrul II și pe întregul an, a programelor 
speciale existente, a obiectivelor revoluției tehnico- 
științifice în toate ramurile și sectoarele de acti
vitate.

Pe baza analizei riguros științifice a activității 
desfășurate de oamenii muncii din industrie, con
strucții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe, 
Plenara apreciază că realizările din primul semes
tru al anului 1989 — obținute în pofida crizei eco
nomice mondiale ce a afectat, într-o măsură sau 
alta, toate statele lumii - demonstrează justețea 
politicii partidului șl statului nostru privind dezvolta
rea intensivă, in ritmuri înalte și la parametri cali
tativi superiori, a economiei, pe baza pianului na
țional unic, a întăririi și creșterii continue a pro- 

, prietății socialiste.
In cadrul lucrărilor Plenarei s-a subliniat că planul 

pe anul 1990, cit și obiectivele cuprinse în proiectul 
Programului-Directivă al Congresului al XIV-lea, ela
borate sub directa îndrumare și cu contribuția ne
mijlocită a secretarului general al partidului, asigu
ră atît ridicarea nivelului general de dezvoltare al 
patriei - pe baza afirmării puternice a științei și

(Continuare in pag. a II-a)
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HOTĂRÎREA - CHEMARE
a Plenarei Consiliului National al Oamenilor Muncii din industrie, 

construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe
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tehnicii moderne In toate sectoarele —, cit șl realiza
rea unei noi calități a muncii și vieții întregului 
popor.

Examinind cu înaltă exigență, în spirit 
critic ți autocritic, lipsurile și neajunsu
rile manifestate în unele domenii de 
activitate, Plenara cere guvernului, mi
nisterelor și centralelor, organismelor 
democrației muncitorești-revoluționare, 
tuturor unităților economice să ia toate 
măsurile, să acționeze cu toată hotărirea 
pentru realizarea, începind cu această 
lună, a obiectivelor pentru semestrul II, 
astfel incit să încheiem planul anual cu 
rezultate cit mai bune, să creăm con
diții pentru înfăptuirea cu succes a pla
nului pe 1990, ultimul an al celui de-al 
8-lea cincinal, care asigură trecerea 
României la un nou stadiu de dezvol
tare, ridicarea pe o treaptă superioară a 
nivelului de trai material și spiritual al 
poporului.

In lumina sarcinilor și orientărilor 
secretarului general al partidului, 
Flenara cere să se acorde întreaga aten
ție înfăptuirii neabătute a programelor 
de organizare și modernizare a produc
ției, de înnoire și ridicare continuă a ni
velului tehnic și calitativ al produselor, 
creșterii mai puternice a productivității 
muncii și eficienței, respectării cu rigu
rozitate a normativelor economico-fi- 
nanciare și a noului sistem de prețuri, 
astfel încît, începind cu prima lună a se
mestrului II, să nu mai existe produse 
și întreprinderi cu pierderi.

Plenara Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, apreciind că sînt create 
toate condițiile pentru îndeplinirea 
exemplară, la toți indicatorii, a sarcini
lor de plan pe acest an și pe 1990, 
adresează comuniștilor, oamenilor mun
cii din industrie, construcții, transporturi, 
circulația mărfurilor și finanțe vibranta 
chemare de a acționa în continuare cu 
înaltă exigență și răspundere revolu
ționară pentru introducerea mai rapidă, 
în toate domeniile, a celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, ca o condi
ție esențială, hotărîtoare pentru dezvol
tarea intensiv-calitativă a constricției 
socialiste și asigurarea unui nou avînt 
progresului general al patriei. Să fa
cem astfel încît rezultatele obținute 
în semestrul II al acestui an și în 1990 
să constituie o bază trainică pentru în
făptuirea la cele mai înalte cote de ca
litate, productivitate și eficiență a 
obiectivelor celui de-al 8-lea cincinal, 
pentru, trecerea României, la sfîrșitul 
acestui deceniu, în rîndul țărilor socia
liste mediu dezvoltate.

Oameni ai muncii 
din industrie!

Punind și mai puternic in valoare resursele ma
teriale și umane, bogata experiență și potențialul 
tehnico-științific de care dispunem, condițiile de 
muncă și viață create,

să facem totul pentru a asigura creș
terea gradului de organizare științifică și 
modernizare a producției, respectarea 
strictă a tehnologiilor de fabricație, re
ducerea continuă a consumurilor de 
materii prime, materiale și energie, utili
zarea cu randament maxim a instala
țiilor, mașinilor și utilajelor, sporirea mai 
accentuată a productivității muncii și, pe 
această bază, realizarea ritmică a pro

ducției fizice la fiecare sortiment și pro
dus. Să facem ca industria noastră să 
fie întotdeauna la nivelul celor mai noi 
cuceriri ale tehnicii și științei I

Să acționăm hotărît pentru întronarea 
în fiecare unitate și ia fiecare loc de 
muncă a unui climat de ordine și disci
plină, pentru realizarea unor produse de 
calitate superioară, în condiții de ma
ximă eficiență economică și rentabili
tate. Să facem din realizarea ritmică, zi 
de zi, a producției de export problema 
centrală, prioritară a fiecărui colectiv de 
oameni ai muncii I

IN SECTORUL EXTRACTIV Șl ENERGETIC să con
centrăm toate eforturile in direcția intensificării 
lucrărilor de cercetări geologice în zone noi, in 
vederea sporirii rezervelor de țiței, gaz metan, huilă, 
lignit, cărbune cocsificabil, șisturi bituminoase, mi
nereuri metalifere, creșterii factorului final de recu
perare a țițeiului din zăcăminte și a gradului de me
canizare a proceselor de producție în subteran, ex
tinderii amenajărilor hidroenergetice, valorificării re
surselor energetice recuperabile și a surselor necon
venționale de energie, optimizării transportului de 
energie și reducerii pierderilor în rețelele de dis
tribuție. Să facem totul pentru a asigura țării mai 
mult cărbune, mai mult petrol, mai multă energie, 
mai multe materii prime și materiale - cerință vi
tală pentru satisfacerea deplină, integrală a nece
sităților economiei noastre naționale.

IN METALURGIE să intensificăm preocupările 
pentru asigurarea unei bune funcționări, la capacita
te maximă a tuturor instalațiilor și agregatelor si
derurgice, sporirea ponderii oțelurilor de calitate, 
reducerea consumurilor materiale și energetice, creș
terea randamentului de utilizare a metalului, extin
derea metodelor moderne de turnare șl buna or
ganizare a proceselor de producție.

IN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI să 
acționăm cu hotărire pentru modernizarea tuturor 
proceselor de producție, introducerea in fabricație 
q unort noi tipuri de mașinf și utilaje de înalt 
nivel tehnic și calitativ, cu un grad sporit de fia
bilitate și competitivitate, extinderea acțiunilor de 
cooperare și specializare în producție, utilizarea la 
parametri maximi a capacităților de producție in 
vederea realizării ritmice a producției fizice și a 
exportului, dezvoltarea prioritară a producției de 
componente perfecționate și echipamente de electro
nică industrială.

IN INDUSTRIA CHIMICA Șl PETROCHIMICA să 
acordăm cea mai mare atenție îmbunătățirii calită
ții și a structurii sortimentale, valorificării supe
rioare a materiilor prime și a minereurilor sărace, 
cu consumuri reduse de energie și combustibil, in
troducerii de noi tehnologii și asimilării în fabri
cație a substanțelor de sinteză fină și de mic tonaj, 
intensificării acțiunilor de reintroducere în circuitul 
economic a metalelor neferoase și greu fuzibile, 
să ne preocupăm de întreținerea instalațiilor și 
utilizarea lor la parametrii proiectați.

IN INDUSTRIA ‘ UȘOARA să intensificăm șl mal 
mult preocupările pentru diversificarea gamei sor
timentale și realizarea de produse ușoare cu carac
teristici funcționale și estetice îmbunătățite, valo
rificarea superioară a materiilor prime, incadrarea 
strictă in normele de consum stabilite, utilizarea ma
terialelor recuperabile și a înlocuitorilor.

IN INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUC- 
ȚII Șl A PRELUCRĂRII LEMNULUI să situăm cu 
fermitate in centrul octivitătli preocupările pentru 
creșterea gradului de valorificare a masei lemnoa
se prin reducerea consumurilor tehnologice, moder
nizarea sistemei de mașini și Introducerea unor teh
nologii de mare randament, creșterea ponderii sor
timentelor speciale de ciment și diversificarea gamei 
de materiale de construcție ușoare, cu un cost cit 
moi scăzut.

IN ACTIVITATEA DE COMERȚ EXTERIOR să orien
tăm întreaga muncă în direcția realizării integrale 
a planului de export, pentru respectarea fermă a 
prevederilor stabilite in contractele cu partenerii 
externi, ridicării nivelului tehnic și calitativ ai pro
duselor noastre la cel existent pe plan mondial, 
perfecționării operațiunilor de prospectare a piețe
lor și ipcheierea de acorduri și contracte de lungă 
durată, creșterii competitivității mărfurilor românești 
pe piețele străine, pentru buna desfășurare a acti
vității economice și participarea tot mai activă a 
țării noastre la diviziunea internațională a muncii.

Oameni ai muncii 
din construcții!

Accelerați ritmul de execuție a lucrărilor pe șan
tiere, prin concentrarea forței de muncă, a resur
selor materiale și mijloacelor de mecanizare la 
obiectivele și capacitățile planificate, luați toate mă
surile tehnico-organizatorice necesare pentru respec
tarea întocmai a termenelor de punere in funcțiune 
a investițiilor prevăzute in plan, promovați cu fer
mitate tehnologiile de execuție moderne și eficiente 
la lucrările de construcții-montaj, acționați pentru 
îmbunătățirea exploatării utilajelor de construcții și 
a mijloacelor de transport, tipizarea construcțiilor și 
introducerea unor materiale ușoare și ieftine, apli
carea fermă a acordului global. Să facem totul pen
tru realizarea integrală a investițiilor planificate, în
deosebi a obiectivelor care asigură sporirea bazei 
de materii prime și energetice, modernizarea pro
ducției în ramurile prelucrătoare, realizarea pro
gramului de sistematizare și dezvoltare a localităților.

Oameni ai muncii 
din transporturi!

In seopul desfășurării ritmice a activității econo
mice, să acordăm cea mai mare atenție îmbunătă
țirii indicilor de utilizare o capacităților de transport 
și a rulajului vagoanelor de marfă, reducerii stațio
nărilor la încărcare-descărcare prin extinderea gra
dului de mecanizare a acestei operații șl a tehnolo
giilor moderne de transport, asigurării de noi echi
pamente de transport cu parametri de fiabilitate 
sporită.

OAMENj A[ MUNCIH
Sub conducerea eroicului Partid Comunist Român - care de-a lungul glo

rioasei sale existențe a demonstrat că este singura forță politică în măsură să 
conducă poporul pe calea socialismului și comunismului - să întărim și să dez
voltăm continuu proprietatea socialistă, baza progresului multilateral al patriei, a creș
terii necontenite a nivelului de viață și de civilizație al întregii noastre națiuni I

In calitatea de proprietari colectivi ai mijloacelor de producție, de produ
cători și beneficiari nemijlociți a tot ceea ce se realizează în România socialistă, 
să apărăm și să păstrăm ordinea socialistă, proprietatea comună, să facem totul 
pentru a spori, prin munca noastră, avuția națională, forța economică a țării, de- 
monstrînd prin realizările noastre, în toate domeniile, marea superioritate a orîn- 
duirii socialiste, faptul că numai șl numai socialismul poate asigura progresul și 
înflorirea continuă a patriei, bunăstarea și fericirea întregului popor. Astăzi, cînd în 
lume se emit fel de fel de idei și teorii cu privire la căile dezvoltării omenirii, cînd 
cercurile reacționare, anticomuniste din Occident caută să denigreze socialismul, 
să submineze încrederea în capacitatea lui de a asigura o societate a dreptății și 
echității, o lume mai bună și mai dreaptă, să demonstrăm prin înfăptuirile noastre 
în construcția noii orînduiri că socialismul reprezintă viitorul omenirii de progres și 
bunăstare, calea dezvoltării libere, independente, în deplină securitate și pace a 
tuturor popoarelor!

STRINS UNIȚI ÎN JURUL PARTIDULUI, AL SECRETARULUI SĂU GENE
RAL, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, URMlND NEABĂTUT STRĂLUCITUL 
SĂU EXEMPLU DE MUNCĂ Șl VIAȚĂ, DE PILDUITOARE ACTIVITATE REVOLU
ȚIONARĂ PUSĂ IN SLUJBA INTERESELOR SUPREME ALE POPORULUI ROMAN, 
SĂ FACEM TOTUL PENTRU A ÎNTÎMPINA PRIN NOI Șl REMARCABILE FAPTE 
DE MUNCĂ CEA DE-A 45-A ANIVERSARE A REVOLUȚIEI DE ELIBERARE SO
CIALĂ Șl NAȚIONALĂ, ANTIFASCISTĂ Șl ANTIIMPERIALISTĂ DE LA 23 AUGUST 
Șl CEL DE-AL XIV-LEA CONGRES AL PARTIDULUI - CARE VA DESCHIDE NOI 
Șl LUMINOASE PERSPECTIVE PENTRU ÎNAINTAREA NEABĂTUTĂ PE CALEA 
SOCIALISMULUI, PENTRU RIDICAREA PE CELE MAI ÎNALTE CULMI DE PROGRES 
Șl CIVILIZAȚIE SOCIALISTA Șl COMUNISTĂ A SCUMPEI NOASTRE PATRII, 
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMANIA!

Oameni ai muncii 
din domeniul circulației 

mărfurilor, micii industrii 
și serviciilor!

Acționați permanent pentru gospodărirea judicioa
să a bazei materiale și energetice, respectarea nor
melor de consum și a nivelului stocurilor de materii 
prime, materiale și produse finite, in vederea înca
drării tuturor unităților economice în normativele sta
bilite prin plan și accelerării vitezei de rotație a 
mijloacelor circulante. Manifestați un înalt spirit gos
podăresc in direcția recuperării și valorificării tuturor 
materialelor refolosibile, recondițlonării șl refolosirii 
pieselor și subansamblelor rezultate din procesele de 
producție și consum.

Acordați o atenție deosebită diversificării șl cali
tății serviciilor în comerț și cooperație, satisfacerii 
in cele mai bune condiții a cerințelor populației.

Oameni ai muncii 
din domeniul finanțelor!

Luați toate măsurile în vederea asigurării unei 
[nalte eficiențe in toate sectoarele de activitate, apli
cării ferme o mecanismului economico-financiar, a 
principiilor autoconducerii șl autofinanțării, creșterii 
rentabilității economice prin reducerea costurilor de 
producție și realizarea de produse cu grad superior 
de prelucrare, accelerării vitezei de rotație a bani
lor și realizarea unei circulații monetare sănătoase, 
întăririi și perfecționării controlului financiar preven
tiv și a creditului bancar, contribuind astfel la res
pectarea cu strictețe a ordinii legale și a disciplinei 
financiare.

Insușindu-șl pe deplin obiectivele șl liniile direc
toare ale proiectului Programului-Directivă al Con
gresului al XlV-lea al partidului, Plenara cere tu
turor colectivelor din întreprinderi, centrale, ministe
re și institute de cercetare să dezbată In con
tinuare, cu toată răspunderea, acest document 
fundamental și pe baza lui să adopte propriile pro
grame de dezvoltare economico-socială, să acționeze 
pentru stabilirea măsurilor corespunzătoare in vede
rea realizării sarcinilor prevăzute in fiecare ramură 
și domeniu de activitate, astfel incit aceasta să re
prezinte gindirea șl conștiința revoluționară, voința 
întregii națiuni.

Plenara apreciază că proiectul Programutui-Direc- 
tivă al Congresului al XlV-lea asigură prin 
luminoasele sale prevederi înaintarea fermă a 
țării pe calea socialismului și comunismului și, 
in numele tuturor oamenilor muncii, al în
tregului popor, respinge cu toată hotărirea orice 
încercări ale unor cercuri politice străine de 
amestec și Ingerințe in treburile noastre In
terne, de a semăna neincredere In socialism și a 
denigra cuceririle sale revoluționare, indemnind să 
se renunțe la principiile fundamentale ale socialis
mului și să se treacă, pe calea unor așo-zise „refor
me", la restabilirea proprietății particulare, a capi
talismului.

Plenara exprimă convingerea nestrămutată că pen
tru România calea socialistă de dezvoltare este ire
versibilă, singura in măsură să asigure poporului 
nostru un viitor luminos, că nimeni și nimic nu poate 
să ne abată de la amplul proces revoluționar al con
strucției socialiste, Că la noi poporul este adevăra
tul stăpin și va rămine veșnic stăpin pe destinele 
sale, pe bogățiile sale I
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conducerea gloriosului său partid 
comunist, a parcurs intr-o perioadă 
istorică scurta mai multe etape de 
dezvoltare economico-socială. a 
ajuns la un înalt nivel de dezvoltare 
a forțelor de producție, a industriei, 
agriculturii, a științei, a culturii, a 
tuturor sectoarelor de activitate. 
Toate acestea demonstrează — și sub
liniem aceasta cu profundă mindrie 
— justețea politicii partidului nostru 
comanist, de aplicare creatoare a so
cialismului științific, a legilor gene- 
ral-oblective la realitățile și condi
țiile specifice din România, de re
nunțare la șabloane și trecerea la 
făurirea socialismului corespunzător 
voinței, intereselor și năzuințelor 
națiunii noastre. Iar prin graiul 
convingător al cifrelor, aceste insu- 
flețitoare repere ale progresului din 
anii socialismului, indeoscbi din anii 
de după Congresul al IX-lea. capătă 
dimensiuni de-a dreptul impresio
nante : producția industrială este in 
acest an de 135 de ori mai mare 
decit în 1945, creșterea obținută 
după 1965 fiind de -120 de ori ; pro
ducția agricolă a crescut de circa 
10 ori. din care de peste 6.ori după 
1965 ; venitul national depășește de 
40 de ori nivelul din 19.45, un spor 
de peste 33 de ori realizindu-se in 
perioada de după Congresul al 
IX-lea.

Toate acestea se constituie in pu
ternice șl elocvente argumente că 
numai socialismul a asigurat condi
țiile necesare obținerii unor atit de 
importante realizări de către poporul 
nostru, că numai și numai socialis
mul asigură fiecărui popor calea si
gură a dezvoltării sale libere spre 
fericire, independență și bunăstare. 
Iar la temelia întregului edificiu al 
socialismului partidul nostru a situat 
și situează Cu consecvență principială 
proprietatea socialistă. în acest sens, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli

niază in cuvîntarea rostită la Plenara 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii eforturile deosebite pe care 
poporul nostru, sub conducerea in- 
țeleaptă a partidului comunist, le-a 
depus pentru dezvoltarea proprietă
ții socialiste, necesitatea de a face 
totul pentru dezvoltarea continuă, in 
toate domeniile — in industrie, 
transporturi agricultură, in toate 
sectoarele — a proprietății socia
liste. a întregului popor și coopera
tistă, ambele forme de proprietate 
reprezenfînd calea sigură pentru 
progresul economico-social al patriei.

Pe temelia de granit a proprietății 
socialiste partidul nostru a înălțat in 
anii de după Congresul al IX-lea un 
edificiu democratic unic în felul său, 
de anvergură și profunzime fără 
precedent. capabil să garanteze 
participarea directă, eficientă și per
manentă a oamenilor muncii, a în
tregului popor la dezbaterea a tot 
ceea ce privește dezvoltarea patriei 
intr-o perioadă sau alta. De peste 
20 de ani. in România iși 
desfășoară cu succes activitatea con
siliile oamenilor muncii și adunările 
generale ale oamenilor muncii din 
intreprinderi și centrale. La nivelul 
județelor acționează^ pentru înfăp
tuirea planului in profil teritorial, 
consiliile județene ale oamenilor 
muncii, iar la nivelul intregii țări — 
Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii și Congresul Oamenilor Mun
cii. Nu numai in industrie, con
strucții. transporturi, ci in toate do
meniile activității economico-sociale 
îsi desfășoară cu succes activitatea, 
de ani de zile, organisme larg re
prezentative ale democrației munci- 
torești-revoluționare.

Depinde, desigur, de cei care mun
cesc in unitățile productive, de toți 
oamenii muncii, de cei care au răs
punderi concrete in aceste largi or
ganisme democratice să înfăptuias
că ceea ce secretarul general al 
partidului cere cu insistență : creș- 

ferea eficacității acestor instituții de
mocratice. sporirea contribuției lor 
efective Ia soluționarea tuturor pro
blemelor — fie ele economice, so
ciale sau de altă natură — fac
tori importanți in realizarea in 
cele mai bune condiții a pla
nului. a prevederilor de dez
voltare economico-socială a țării. 
Dezvoltarea democrației muncito
rești-revoluționare, perfecționarea 
continuă a formelor de conducere, 
de organizare reprezintă o ne-

Puternică angajare patriotică pentru înfăptuirea

cesitate obiectivă pentru asigu
rarea inaintării societății noas
tre, pentru că și aici, ca in 
toate domeniile, așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie 
să nu se uite niciodată că uriașele 
cuceriri ale științei și tehnicii, ale 
cunoașterii umane in general, im
pun continua perfecționare a tutu
ror formelor de conducere și pla
nificare.

Măsura reală a eficacității orga
nismelor democratice, a conducerii 
științifice a activității economice este 
dată, cum bine se știe, de rezulta
tele concrete obținute în activitatea 
productivă. Faptul că pe primul se
mestru al anului au fost obținute 
importante realizări în îndeplinirea 

' planului trebuie să îndemne, in spi
ritul înaltelor chemări formulate la 
recenta plenară de secretarul gene
ral al partidului, la o activitate maî 
susținută și mai bine organizată, 

atît In al doilea semestru, cit șl in 
1990. ultimul an al actualului 
cincinal. în acest sens, obiec
tivele subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in recenta cuvin- 
tare sint clare. Ele vizează, in pri
mul rînd, concentrarea forțelor, in 
toate întreprinderile, pentru reali
zarea zi de zi a producției fizice, o 
atenție deosebită acordinciu-sc reali
zării programelor de materii prime 
și energie. în același timp, sint ne
cesare măsuri ferme pentru redu

cerea normelor de consum, a nor
melor de muncă, pentru recuperarea 
și refolosirea materialelor, suban
samblelor vși pieselor de schimb. Cu 
fermitate trebuie să se acționeze 
pentru realizarea in cele mai bune 
condiții a producției de export, la 
un inalt nivel calitativ, ca o nece
sitate obiectivă a bunei desfășurări 
a activității economice, pentru dez
voltarea forțelor de producție, pen
tru asigurarea participării țării noas
tre la diviziunea internațională a 
muncii. Măsuri hotărite se impun, 
de asemenea, in direcția înfăptuirii, 
in cele mai bune condiții, a progra
melor de modernizare și organizare 
a producției pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, ac- 
ționind energic pentru menținerea 
industriei noastre la nivelul celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii contemporane.

Pe deplin conștienți că tot ceea 

ce se realizează tn țara noastră, în 
dezvoltarea economico-socială. sub 
conducerea înțeleaptă a partidului, 
slujește creșterii prosperității și 

•prestigiului României, a bunăstării 
celor ce muncesc, oamenii muncii 
sint hotăriți să acționeze cu întrea
ga lor capacitate, printr-un inalt 
simt de dăruire, pasiune și inițiativă 
in muncă, astfel incit să se prezinte 
cu realizări remarcabile in întimpi- 
narea celei de-a 45-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și na

țională, antifascistă și antiimperla- 
iistă și a Congresului al XlV-lea al 
partidului.

Prezentirtd un amplu tablou al 
sarcinilor și direcțiilor de acțiune 
privind dezvoltarea viitoare a pa
triei. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat, totodată, pozițiile princi
piale ale partidului și statului nos
tru in marile ■ probleme ale lumii 
contemporane — expresie a îmbină
rii organice dintre politica internă 
și .cea externă, a unității indisolu
bile dintre procesul construcției so
cialiste și eforturile permanente 
pentru asigurarea condițiilor de pace 
și colaborare internațională necesare 
realizării mărețelor programe care 
jalonează înaintarea României pe 
noi trepte de progres și civilizație.

în lumina evoluțiilor de pe arena 
internațională, care confirmă pe 
deplin justețea activității interna
ționale a României socialiste, secre

tarul general al partidului a subli
niat din nou orientarea constantă a 
politicii externe românești spre dez
voltarea relațiilor cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orinduire 
socială.

Țara noastră, prin glasul pre
ședintelui ei, și-a reafirmat totoda
tă hotărirea de a acționa, cu aceeași 
fermitate, pentru realizarea dezarmă
rii, in primul rind a dezarmării nu
cleare, pentru eliminarea definitivă a 
armelor nucleare și chimice, pentru 
reducerea radicală a armamentelor 
convenționale — aceasta fiind in 
interesul tuturor popoarelor, al pă
cii și securității internaționale. în 
acest context, a fost subliniată im
portanța recentei Consfătuiri a Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia, desfășurată la București, 
care, prin documentele adoptate, a 
chemat statele membre ale N.A.T.O., 
celelalte state ale lumii să acțione
ze împreună pentru a se pune ca
păt cu desăvirșire vechii politici, 
pentru afirmarea unei politici noi, 
de deplină egalitate, care să asigure 
tuturor națiunilor dreptul la dez
voltare liberă, independentă.

Din analiza științifică a realități
lor vieții internaționale se desprinde, 
prin importanța sa deosebită, teza 
cu privire la accentuarea împărțirii 
lumii în bogați și săraci, aceasta 
constituind una din contradicțiile 
fundamentale ale lumii contempo
rane, Astfel, pe măsură ce Ia un pol 
se acumulează imense bogății — și 
aceasta in mîinile unui grup restrins 
— la celălalt pol se agravează să
răcia și mizeria, ca urmare a conti
nuării politicii de jaf și dominație 
a marilor monopoluri, care transfe
ră anual din țările in curs de dez
voltare zeci și zeci de miliarde de 
dolari. Pe bună dreptate. sublinia 
secretarul general al partidului că o 
asemenea situație nu poate să con
tinue, iar o asemenea cale, „reco

mandată" de anumite cercuri din 
Occident, este respinsă în mod ca
tegoric de poporul român, ca și 
de alte popoare care au cu
noscut nemijlocit consecințele do
minației străine. De aceea, una din 
cerințele cele mai stringente ale ac
tualității o constituie, în opinia 
României, lichidarea politicii de do
minație și asuprire, adoptarea de 
măsuri hotărite privind soluționarea 
problemei datoriei externe, a pro
blemelor sociale grave ce afectează 
mase de milioane de oameni chiar 
din țări ai căror reprezentanți ișl 
arogă dreptul de a da „sfaturi* și 
a face „recomandări" altor popoare.

Cu deosebită forță este rea
firmată in cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu poziția partidu
lui nostru în legătură cu tentativele 
ce se manifestă cu intensitate spo
rită in ultimul timp de amestec in 
treburile interne ale țărilor socia
liste, cu scopul vădit de a destabi
liza situația din aceste țări, de a în
toarce popoarele respective de pe 
calea socialismului. Asemenea ten
tative sint, evident, sortite eșecului. 
Socialismul, validat de practica isto
rică, și-a afirmat categoric superio
ritatea ca cea mai dreaptă orindui
re, singura de natură să asigure 
dezvoltarea liberă a popoarelor, pro
gresul intregii omeniri.

De la tribuna înaltului forum, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a adre
sat un vibrant apel la acțiunea uni
tă a tuturor forțelor progresiste, 
înaintate in lupta pentru dezvoltarea 
democratică a omenirii, pentru so
luționarea in interesul tuturor po
poarelor a marilor probleme ale 
contemnoraneității. Și este convin
gerea partidului nostru, reafirmată 
și cu acest prilej, că unitatea clasei 
muncitoare, a popoarelor reprezintă 
forța cea mai puternică, singura 
forță capabilă să impună victoria 
rațiunii, să asigure pacea și colabo
rarea, făurirea unei lumi a dreptă
ții și progresului.
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MĂREȚE ÎNFĂPTUIRI SOCIALISTE 
ÎN „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU1'

Poporul nostru, sub conducerea gloriosului său partid comunist, a parcurs într-o perioadă istorică scurtă mai multe etap 
de dezvoltare economico-socială, a ajuns la un înalt nivel de dezvoltare a forțelor de producție, a industriei, agriculturii, a ști 
inței, culturii, a tuturor sectoarelor de activitate. Toate acestea demonstrează - și trebuie s-o spunem cu tărie - justețea politici 
partidului nostru comunist de aplicare creatoare a socialismului științific, a legilor general-obiective la realitățile și condițiil 
din România, de renunțare la șabloane și trecerea la făurirea socialismului, corespunzător voinței, intereselor și năzuinței națiuni 
noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Datorăm secretarului general 

al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, elaborarea 
unei concepții științifice, unitare pri
vind dezvoltarea echilibrată a întregii 
economii și integrarea armonioasă a 
industriei cu ramurile ei de virf in
tr-un amplu proces de prefaceri 
structurale ale activității productive. 
Este aceasta o politică novatoare, 
pătrunsă de o înaltă răspundere pen
tru prezentul și viitorul țării, o po
litică ce-și propune să asigure o per
manentă și trainică împletire a dez
voltării ihdustriei noastre, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, cu interesele majore ale 
progresului multilateral al țării. 
Rămin vii in conștiința milioanelor 
de oameni ai muncii, a Întregului 
popor momentele pline de semnifi
cații, de vibrant și înălțător patrio
tism cind tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost prezent! la pu
nerea pietrei de temelie a construc
ției marilor noastre obiective eco
nomice și social-culturale, la inau
gurarea altora.

In concepția secretarului general 
al partidului, dezvoltarea acce
lerată, diversificarea, înnoirea și 
modernizarea continuă a industriei 
construcțiilor de mașini — ramură 
industrială de bază, puternic indus
trializată, cu o contribuție majoră la 
crearea și perfecționarea continuă a 
bazei tehnico-materiale a economiei, 
la valorificarea superioară a resur
selor naturale, materiale și umane 
ale țării — a constituit și constituie 
o coordonată de bază a strategiei in
dustrializării socialiste a țării. Rolul 
hotăritor al industriei construcțiilor 
de mașini in înfăptuirea industria
lizării socialiste a țării a fost 
subliniat cu pregnanță de secre
tarul general al partidului încă 
la Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român : „Și in 
viitor, in centrul politicii Partidului 
Comunist Romăn rămine industria
lizarea țării, dezvoltarea cu precă
dere a industriei grele, in special a 
industriei constructoare de mașini 
— fărăf de care nu sint posibile ri
dicarea patriei noastre Ia un grad 

înalt de civilizație și bunăstare, 
înaintarea spre comunism".

Importanța industriei construcții
lor de mașini în strategia de an
samblu a dezvoltării țării noastre 
rezidă în contribuția majoră a aces
tei ramuri la realizarea obiectivelor 
generale ale activității economico- 
sociale, din caracterul său profund 
stimulator pentru dezvoltarea între
gului complex economic național, a- 
firmat pe multiple planuri. Astfel, 
creșterea ponderii acestei ramuri in
dustriale în produsul social și în to
talul producției globale industriale 
pină la nivelul de 20—30 la sută — 
asemănător situației înregistrate în 
majoritatea țărilor socialiste și in 
multe țări dezvoltate — urmată de 
o relativă stabilizare a acestora 
denotă, pe de o parte, „maturizarea" 
acesteia și, pe de altă parte, atinge
rea unui nivel de dezvoltare indus
trială a țării căruia îi corespunde o 
structură consolidată a ramurilor in
dustriale și o anumită intensitate a 
difuzării efectelor activităților indus
triale desfășurate în această ramură 
în cadrul economiei naționale.

Industria construcțiilor de mașini 
iși sporește contribuția și importanța 
în complexul industrial și economic 
al țării datorită caracterului deschis 
progresului tehnico-științific al fa
bricațiilor care o compun, rolului 
major in generarea, introducerea in 
producție și difuzarea noului în eco
nomie prin asigurarea suportului 
tehnic al înnoirii și modernizării teh
nologiilor în toate domeniile econo
miei. De asemenea, industria con
strucțiilor de mașini și, îndeosebi, 
subramurile de virf pe care aceasta 
le cuprinde au, ele însele, o mare 
mobilitate tehnologică și sortimenta
lă, accentuarea laturilor calitative în 
activitatea industrială semnificind, 
pe acest plan, orientarea fermă a 
modernizării structurii ramurii și, 
prin aceasta, a întregii industrii în 
sensul dezvoltării precumpănitoare 
a subramurilor de înaltă tehnicitate, 
care valorifică superior resursele de 
materii prime și muncă socială. Ast- 
.fel, industria construcțiilor de mașini, 
a țării noastre a ajuns să acopwe 
peste 90 la sută, din necesarul de 

mașini, utilaje, instalații și aparatu
ră al economiei naționale, in condi
țiile in care gradul de înnoire — mo
dernizare a produselor sale in de
cursul unui cincinal ajunge în medie 
pină la 90 Ia sută ; numai în ulti
mele două cincinale s-au realizat 
peste 26 000 tipuri de mașini, utilaje 
complexe și echipamente noi sau 
modernizate, ca urmare a materiali
zării în practică a programelor de 
cercetare științifică, dezvoltare teh

Industria românească
- dinamică, modernă, eficientă 

Ample prefaceri calitative în 
industria constructoare de mașini

nologică și introducere a progresului 
tehnic, elaborate sub conducerea 
directă a tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, emi
nent om politic și savant de renume 
mondial, militant de frunte al parti
dului și statului nostru.

Trebuie remarcat că industria con
strucțiilor de mașini este una din 
ramurile prin care economia româ
nească se integrează în circuitul 
mondial al valorilor materiale. 
Dacă in anul 1965 țara noastră pre
zenta o configurație a comerțului ex
terior specifică țărilor în curs de 
dezvoltare — caracterizată printr-o 
pondere scăzută a exportului de ma- 
șin’, utilaje, echipamente și instala
ții și, respectiv, o pondere ridicată 
a importului de astfel de produse, 
ca și printr-un deficit de peste 1.3 
miliarde lei valută a balanței de 

.•mașini, utilaje și mijloace de trans
port — la începutul actualului cinci

nal situația s-a schimbat substan
țial. în anul 1985, balanța de mașini, 
utilaje și mijloace de transport a 
înregistrat un excedent de 24,6 mi
liarde lei, ponderea exportului de 
astfel de produse în totalul expor
tului țării crescînd la 37,6 la sută în 
anul 1987, iar a importului scăzînd 
la 28,4 la sută.

Congresul al IX-lea al partidului 
a marcat și pentru industria con
strucțiilor de mașini trecerea la o 

etapă calitativ nouă de dezvoltare, 
ce poartă amprenta transpunerii în 
practica economică a concepției 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind 
necesitatea dezvoltării multilaterale 
a industriei românești și prioritatea 
ce trebuie acordată ramurilor de 
virf, propagatoare de progres tehnic.

Principalele coordonate ale strate
giei de dezvoltare a industriei con
strucțiilor de mașini, promovată con
secvent după Congresul al IX-lea al 
partidului, constau în perfecționarea 
continuă a structurii ramurii și sub- 
ramurilor ei, in modernizarea confi
gurației acesteia potrivit tendințelor 
manifestate pe plan mondial, a 
direcțiilor progresului tehnic con
temporan, urmărindu-se, în condiții
le menținerii unui ritm înalt de creș
tere a producției, realizarea obiecti
velor specifice noii etape a construc

ției socialiste in țara noastră — a- 
ceea de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate.

Corespunzător acestei strategii de 
dezvoltare, industria construcțiilor 
de mașini a continuat să se dezvolte 
într-un ritm înalt atît la nivelul ra
murii, cit mai ales la nivelul subra
murilor și grupelor de produse cu 
rol major în înfăptuirea obiectivelor 
de dezvoltare ale noii etape. Astfel, 
producția industriei construcțiilor de 

mașini a crescut mai rapid decît 
producția pe total industrie, indice
le de devansare fiind de 1,9 în pe
rioada 1965—1987.

O altă coordonată a strategiei dez
voltării industriei construcțiilor de 
mașini de după anul 1965 o repre
zintă dezvoltarea in proporții din ce 
in ce mai mari pe baza concepției 
proprii atît în ceea ce privește crea
rea și asimilarea în producție a noi 
tipuri de mașini, utilaje, instalații, 
cit și îmbunătățirea nivelului tehnic 
și calitativ al celor existente în fa
bricație.

In ultimul deceniu, industria con
strucțiilor de mașini a intrat într-o 
nouă etapă a dezvoltării sale, urmind 
legitățile unui proces continuu de 
ridicare a nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, de sporire a per
formanțelor, tehnicității și complexi
tății acestora. Mutațiile care se ope
rează, acțiunile care se întreprind —• 

în conformitate cu strategia parti
dului nostru de dezvoltare intensivă 
și în concordanță cu cerințele pro
gresului tehnic contemporan — vi
zează nu atit dimensiunile și confi
gurația ansamblului ramurii, cit 
structura in interiorul subramurilor 
și grupelor de produse și, îndeosebi, 
ridicarea nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, asigurarea unor 
performanțe și caracteristici tehnico- 
economice în consens cu cerințele 
domeniilor utilizatoare.

O coordonată majoră a strategiei 
dezvoltării industriei construcțiilor 
de mașini, conturată cu con
tribuția decisivă a secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o reprezintă 
creșterea rolului factorilor intensivi 
ai dezvoltării ramurii, ca și ai între
gii economii naționale — proces am
plu și complex cuprinzînd valorifi
carea superioară a resurselor mate
riale și energetice, integrată organic 
politicii de reducere a cheltuielilor 
materiale de producție, utilizarea 
deplină a potențialului creativ al po
porului pentru creșterea eficienței 
economice.

Preocupările de accentuare a la
turilor calitative ale factorilor dez
voltării economice a industriei con
strucțiilor de mașini se încadrează 
în coordonatele modelului intensiv 
de creștere economică a întregii eco
nomii, pe larg înfățișat în proiectul 
Programului-Directivă al Congresu
lui al XIV-lea al P.C.R. Eforturile 
de eficientizare a industriei construc
țiilor de mașini sint orientate în vii
tor spre mobilizarea fiecărui factor in 
parte și a ansamblului lor, prin mă
suri concrete de îmbunătățire con
structivă a produselor, perfecționare 
a tehnologiilor de fabricație și a ce
lor de control al produselor, a meto
delor și tehnicilor de organizare a 
producției și a muncii și a pregătirii 
folosirii forței de muncă — măsuri 
incluse în programele prioritare de 
creștere a nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, de creștere mal 
accentuată a productivității muncii, 
de perfecționare a organizării și mo
dernizare a proceselor de producție 
elaborate din inițiativa $1 sub 

directa îndrumare a secretaru 
lui general al partidului, tovarășa 
Nicolae Ceaușescu.

în întreaga industrie constructoa 
re de mașini se va acționa în viito: 
intens pe linia accelerării introduce
rii progresului tehnic — care va asi
gura realizarea de echipamente ș: 
mașini cu fiabilitate și performanțe 
superioare, extinderea mecanizări: 
și automatizării, prin folosirea mi
croprocesoarelor și roboților indus
triali, extinderea proiectării și fa
bricării asistate de calculator, înnoi
rea și modernizarea tehnologiilor de 
fabricație — orientările prioritare vi- 
zind tehnologiile de turnare cu pre
cizie, cele de tratament termic în 
flux de electroni, cu plasmă, suda
rea în mediu de gaz protector, pre
lucrări electronice cu laser, defor
mare în cimp electrostatic, vopsire 
electroforetică etc. în vederea sti
mulării factorilor intensivi de creș
tere, se va acționa, totodată, în di
recția accentuării specializării și in
tegrării în producție, în vederea Uu- 
lizării cu maximum de randament <• 
capacităților de producție mari, rea
lizate în această ramură industrială 
în etapa dezvoltării extensive.

Creșterea preponderent intensivă, 
ilustrată prin reducerea substanțială 
a ponderii cheltuielilor materiale în 
valoarea producției realizate în a- 
ceastă ramură, va fi asigurată în anii 
următori prin reducerea costurilor 
totale și, îndeosebi, materiale, îmbu
nătățirea parametrilor constructivi și 
economici ai produselor, ridicarea ni
velului tuturor indicatorilor de efi
cientă economică.

Veritabilă „locomotivă" a progre
sului nostru economic, care a 
propulsat în anii industrializării so
cialiste toate celelalte ramuri ale 
economiei naționale, industria con
strucțiilor de mașini iși păstrează pe 
mai departe același rol de mare im
portanță, fiind una dintre cele mal 
puternice pîrghii de valorificare su
perioară a resurselor materiale șl de 
muncă ale societății.

Olqa MIHAESCU-MOISESCU
Institutul de Economie Industrială

DIN CTITORIILE DEFINITORII ALE ACESTOR ANI

Să privim chipul țării in acest al patrulea 
an al cincinalului 1986—1990 : pretutindeni, în 
toate județele, în orașe și sate, sint evidente 
dovezile dezvoltării impetuoase a forțelor de 
producție, ale ridicării neîncetate a standardului 

de viață al oamenilor. La tot pasul se pot întîlni 
unități industriale, agricole, de cercetare și de 
construcții moderne, în care se plămădește i- 
maginea de miine a țării — tot mai bogată, tot 
mai înfloritoare.

Din marea carte ilustrată a patriei am ales 
astăzi patru imagini-simbol, care aproape că 
nu au nevoie de explicații : sînt realizări ale 
timpului eroic pe care îl trăim, elocvente îm
pliniri ale vocației de constructor a poporului 

român. Canalul Dunăre—Marea Neagră, Com
binatul Siderurgic Galați și metroul bucurcș- 
tean sint tot atîtea izbînzi ale gindirii româ
nești transformate în faptă cu ajutorul forței 
unei industrii ajunse la deplina maturitate. 

Cît despre cea de-a patra imagine — ce sur
prinde înfățișarea de azi a unui cartier de lo
cuințe — ea ne aduce în minte o întrebare 
oare cîte țări din lume se pot mîndri cu capaci
tatea de a asigura condiții demne de locuit pen
tru toți locuitorii lor ?

Dintotdeauna, evenimentele desti
nate a intra în istorie au fost re
ceptate de către popoare, de către 
colectivitățile sociale prin forța lor 
înnoitoare, prin capacitatea de a 
marca decisiv noi drumuri în deve
nirea și împlinirea vieții celor ce 
muncesc. O asemenea forță de 
înnoire a vieții sociale, de funda
mentare a socialismului românesc, 
potrivit principiilor de esență ale 
gindirii și înfăptuirii revoluționare, 
anunța — în istorica vară a anului 
1965 — Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, mo
ment cardinal în traiectoria multi
milenară a existentei poporului ro
mân. piatră de hotar ce definește 
cu strălucire geneza epocii celor mai 
bogate împliniri ale muncii și crea
ției poporului nostru — „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". în acești 24 de 
ani, gîndul și , acțiunea cutezătoa
re ale secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
patriotismul fierbinte și angajarea 
lucidă, responsabilă in descifrarea 
și modelarea tendințelor și evoluții
lor de fond ale lumii contemporane, 
deschiderea spre creativitate și crea
ție politică și larg socială în opera 
de făurire a noii orînduiri au deve
nit pecetea emblematică prin care 
poporul român iși asumă liber și 
independent propriul destin, prin 
care România socialistă este cunos
cută si prețuită în orizontul lumii 
de azi.

Uriașa bogăție de sensuri prin 
care Congresul al IX-lea s-a impus 
hotăritor in istoria noastră reliefea
ză, în prim-plan, fermitatea op
țiunii teoretice și combativitatea ac
țiunii practice exprimate în eviden
țierea omului ca temei și forță vi
tală ale noii opere de construcție 
socială. Adine și fertil umanistă, 
profund democratică, deschiderea 
realizată de cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, amplu întărită și 
dezvoltată de către congresele și 
conferințele naționale ulterioare, e- 
laborată potrivit ideii programatice 

de ridicare a omului și a maselor, 
a întregului popor la demnitatea 
muncii și creației libere, s-a concre
tizat și s-a afirmat în timp drept 
o strategie consecventă de formare 
a omului, de educare a personali
tății umane.

în concepția secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, omul, ca va
loare supremă a noii societăți, ca 
forță a dezvoltării sociale, multila
terale. aflat el însuși într-un proces 
de creștere și devenire multilatera
lă. este agentul și beneficiarul ne
mijlocit al întregii acțiuni de con
strucție umană condusă cu consec
ventă de către partid. Complexita
tea procesului formării omului, a 
personalității umane, multidimen- 
sionalitatea profilului omului so
cietății socialiste se sprijină pe pri
mordialitatea educării omului, a în
tregului tineret, a tuturor membri
lor societății ca oameni ai muncii. 
Eliberat de exploatare, dobindind 
dreptul istoric și posibilitatea prac
tică de a se manifesta ca om liber, 
omul societății socialiste iși asumă 
responsabilitatea de prim rang de 
a-și afirma forța de creație în și 
prin muncă. Decurg de aici atit a- 
devărul axiomatic al educației prin 
și pentru muncă, cît și comanda
mentul politic al pregătirii forței de 
muncă, al formării specialiștilor 
conform obiectivelor programatice 
ale dezvoltării economico-sociale a 
tării, adevăr și comandament ce au 
primit și primesc o nouă și strălu
cită confirmare în documentele de 
partid ale actualei etape, in Tezele 
din aprilie, in Expunerea la marele 
forum democratic din noiembrie 
1988, în magistrala cuvîntare a to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 27—28 
iunie a.c., în proiectul Programului- 
Directivă și în Tezele pentru cel 
de-al XIV-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român, precum și in 
cuvîntarea la Plenara Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii.

Viziunea profund dialectică, spe
cifică secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind formarea omului nou, edu
carea cadrelor, a specialiștilor este 
ilustrată prin imperativul cultivării 
unor înalte deprinderi și cunoștințe 
profesionale in strinsă legătură 
cu calitățile de combativitate și 
conștiință civică, de responsabili
tate și angajare politică ale revolu
ționarului, ale omului în măsură să 

Cadru optim pentru pregătirea 
și perfecționarea viitorilor specialiști

genereze noul și să militeze pentru 
Impunerea noului în întreaga viată 
socială.

Ocupînd un rol de prim-plan in 
sistemul unitar de pregătire și per
fecționare a cadrelor. învățămîntul 
a beneficiat și beneficiază în anii 
„Epocii NiColae Ceaușescu" de fun
damentarea tuturor structurilor și 
proceselor sale potrivit ideii revo
luționare a secretarului general al 
partidului de integrare a muncii 
formativ-educative cu cercetarea 
științifică și producția materială, 
de aportul hotăritor al tovarășei a- 
cademician doctor inginer Elena 
Ceaușescu în materializarea politicii 
partidului de dezvoltare a școlii ro
mânești. Militînd cu pilduitoare e- 
nergie în fruntea Consiliului Națio
nal al Științei și Învățămîntului, to
varășa Elena Ceaușescu. strălucit 
om politic și savant prin a cărui 
operă prestigiul forței de creație a 
poporului român dobindește noi și 

noi cote de recunoaștere și prețuire 
internațională, orientează cu clarvi
ziune drumul ascendent al învăță- 
mintului în țara noastră.

Oamenii școlii, avînd drept temei de 
gîndire și acțiune documentele-pro- 
gram ale partidului nostru, documen
te ce prefigurează hotărîrile strategice 
ale Congresului al XIV-lea, opera 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. înțeleg că 
legătura școlii cu viața implică atît 

valorificarea tradițiilor culturale ale 
poporului nostru, raportarea perma
nentă la orizontul mondial al cu
noașterii. cît și puterea de a privi 
în viitor, de a construi viitorul 
formînd oamenii viitorului, cadrele, 
forța de muncă și specialiștii mi
leniului al III-leă. Cutezanța și 
responsabilitatea. clarviziunea și 
luciditatea prin care documentele 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 
iunie 1989, cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. proiectul Pro
gramului-Directivă și Tezele pentru 
cel de-al XIV-lea Congres al parti
dului definesc direcțiile dezvoltării 
economico-sociale ale României in 
cincinalul 1991—1995 și orientările 
de perspectivă pină în anii 2000— 
2010 primesc din partea slujitori
lor învățământului expresia deplinei 
adeziuni, a hotărîrii de a acționa cu 
pasiune și pricepere în educarea 
tinerilor aflați în școli și institute 
de invățămînt superior. Acțiunea și 

hotărîrea înalt umaniste, profund 
democratice ale partidului nostru 
de a garanta fiecărui cetățean, fie
cărui tînăr un loc de muncă po
trivit pregătirii sale si conform ne
voilor practice de progres ale so
cietății. trebuie riguros onorate prin 
formarea cadrelor, a viitorilor spe
cialiști. dotați cu forța de acțiune 
a revoluționarului, a omului pregă
tit în spiritul făuririi noului. „Tre
buie să așezăm la baza intregului 

învățămînt — arăta în acest sens to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 27—28 iu
nie 1989 — cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, ale cunoașterii 
umane in general, concepția revo
luționară despre lume și viață — 
materialismul dialectic și istoric".

Sistemul unitar de pregătire și 
perfecționare a cadrelor, constituit 
în societatea noastră in epoca des
chisă de cel de-al IX-lea Congres 
al partidului, primește noi articulații 
și este cutezător proiectat în viitor 
prin proiectul Programului-Directivă 
al Congresului al XIV-lea, docu
ment programatic prin care este 
marcat rolul de bază al școlii de 
12 ani ; rolul esențial al învățămîntu
lui superior ; pregătirea profesională 
in perioada cincinalului 1991—1995 a 
unui mare număr de persoane : reali
zarea programelor de reciclare care 
vor cuprinde, în vederea perfecționă
rii continue a cunoștințelor profesio

nale ale tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, inclusiv ale cadrelor 
tehnice și de conducere, în concordan
tă cu cerințele progresului tehnico- 
științific, cu prevederile programe
lor de organizare, modernizare șl 
dezvoltare a economiei, peste 3,2 mi
lioane persoane anual.

O elocventă ilustrare a capacită
ții în permanentă creștere a societă
ții noastre de a-și forma cadrele 
necesare dezvoltării economico-so
ciale este oferită prin activitatea, 
alături de celelalte institute de în
vățămînt superior din tară, a Institu
tului Politehnic din București, cti
torie a „Epocii Nicolae Ceaușescu". 
Avînd privilegiul nominalizării în 
chiar Raportul la Congresul al 
IX-lea, cind se hotăra edificarea ac
tualei sale alcătuiri arhitectonice 
moderne, școala politehnică din 
București a beneficiat continuu de 
indicațiile și orientările mobilizatoa
re ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
formulate direct in facultățile și la
boratoarele institutului, de îndru
marea de înaltă competentă a to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. Puternică citadelă 
a științei și culturii. Institutul Poli
tehnic din Capitala tării pregătește 
astăzi specialiști pentru toate ramu
rile industriei, pentru domeniile de 
virf ale acesteia, asigură, prin 
cursurile postuniversitare, perfec
ționarea unui număr semnificativ de 
specialiști din producție, contribuie 
la materializarea politicii de colabo
rare a României cu țările in curs 
de dezvoltare, cu toate țările lumii, 
prin găzduirea cu generozitate a nu
meroși studenți și doctoranzi de 
peste hotare.

„România — se arată în Tezele 
pentru Congresul al XIV-lea al 
P.C.R. — va deveni in perioa
da următoare — pină Ia sfîrși- 
tui mileniului al doilea și in pri
mele decenii ale mileniului al trei
lea — o puternică forță a pro
gresului tehnico-științific, cu un 
înalt nivel de dezvoltare in toate 

domeniile. De aceasta depinde în
suși mersul înainte al societății 
socialiste, crearea condițiilor pen
tru trecerea României la comunism". 
In această generoasă și înalt an- 
gajantă perspectivă, toți cei ce 
și-au închinat viața slujirii cauzei 
școlii, formării și pregătirii tineretu
lui. a viitorilor specialiști înțeleg 
realitatea de fond, în temeiul căreia 
perfecționarea învățămîntului, a 
sistemului de pregătire a cadre
lor fac tot mai evidentă condiția 
obiectivă a manifestării învătămîn- 
tului ca factor de perfecționare a 
producției, a creației științifice, a 
întregii vieți sociale. Ghidîndu-și 
munca potrivit orientărilor de va
loare strategică ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. oamenii școlii 
acționează cu consecventă pentru 
înarmarea tinerilor cu rezultatele 
de virf ale progresului cunoașterii, 
cu principiile revoluționare ale so
cialismului științific, educînd la 
tineri fermitatea promovării noului, 
combativitatea apărării și dezvoltă
rii cuceririlor fundamentale ale so
cietății socialiste.

Asemenea întregului popor, și pen
tru noi, cadre didactice, studenți, 
oameni ai muncii ce împletim mun
ca. efortul creației cu învățarea, cu 
permanenta perfecționare profesio
nală, politică, prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in fruntea parti
dului și statului constituie temeiul 
încrederii în viitor, in noile izbinzi 
ale socialismului și comunismului ne 
pămîntul României, realitate din 
care izvorăște adeziunea noastră 
profundă la faptul istoric al propu
nerii de reînvestire a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la Congresul al 
XIV-lea, în suprema responsabilita
te a conducerii partidului și desti
nelor țării.

ProL univ. dr. inq.
Voicu TACHE
rectorul Institutului Politehnic
din București
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în miezul întrecerii: efortul propriu.

inițiativa muncitoreasca
Succesele înregistrate in ultimii ani și în primele luni din 1989, in 

oate sectoarele vieții economico-sociale, sînt semnificative pentru ni
velul tot mai inalt de dezvoltare atins de țara noastră, pentru largul 
?imp de alitmare deschis inițiativei, spiritului de creativitate și dă
ruire revoluționată ale oamenilor. Fie că este vorba despre industrie, 
unde ne putem compara, in multe domenii, cu țările cele mai avansa
te, fie că revedem bilanțul activității desfășurate in investiții, unde 
mărețele ctitorii, durabil armonizate in peisajul infloritor al întregii 
țări, vorbesc la modul cel mai convingător despre puterea de creație 
și hărnicia poporului român, fie că ne referim la agricultură, la pro- 
ducțiile-record obținute in această vară sau la oricare alt domeniu, 
pretutindeni reținem fapte remarcabile, realizări prestigioase ce se așază 
drept trainic temei infăptuirii proiectelor viitorului. Desigur, aceste 
succese sint rezultatul muncii neobosite a întregului popor, care, ur- 
mind ferm, neabătut partidul, a îndeplinit riguros strategia de dezvol
tare economico-sccială a patriei, elaborată cu contribuția hotărîtoare a 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului.

în miezul fierbinte al întrecerii, puternic relansate la începutul aces
tei luni prin punerea in dezbatere a importantelor documente adop
tate pentru Congresul al XIV-lea al partidului, in focul muncii neobosite 
desfășurate pentru îndeplinirea planului, a tuturor obiectivelor asumate, 
s-au născut și s-au afirmat importante experiențe, acțiuni valoroase, cu 
largă putere de generalizare. Ele sintetizează tot ceea ce este mai nou 
și mai eficient, mai modern și mai valoros în sectoarele respective de 
activitate. Pe de altă parte, aceste experiențe și reușite dau adevăra
ta dimensiune a spiritului creator al colectivelor de muncă, al uriașu
lui potențial de inteligență de care dispun unitățile noastre economice. 
La întreprinderea de Automobile ARO Muscel, la Combinatul de Pre
lucrare a Lemnului din Pitești sau la întreprinderea Minieră Cîmpu
lung, unde ne-am fixat investigațiile, valorificarea intr-o ’ măsură cres- 
cindă a acestui potențial, a capacității creatoare a oamenilor muncii 
s-a materializat, in realizări de excepție, în succese care înseamnă spo
ruri de producție, importante depășiri la export, mari economii de ma
teriale, intr-un cuvint, un plus de calitate și eficiență în întreaga ac
tivitate.

LA ÎNTREPRINDEREA DE GEAMURI DIN BUZĂU

Soluțiile tehnice moderne 
- promovate eficient

Productivitate ridicată, 
prin modernizarea fabricației

entru ca ARO, bine cunoscutul 
oturism de teren românesc, să 
ită străbate toate drumurile lumii, 
te șoselele pe care 
ilnit a fost nevoie 
actorii prestigiosului 
ictic întreaga uzină 
parcurgă un drum

■cări pentru modernizarea conti- 
ă a producției, a muncii desfășu- 
:e în fiecare secție și atelier. Cum 
toturismul, prin specificul său, se 
ă într-o permanentă competiție, 
rformanțele acestuia au trebuit 
?reu îmbunătățite. In acest scop, 
rlte din reperele și subansamble- 

produsului au fost reproiectate, 
tomobilul fiind modificat în func- 

■ de cerințele beneficiarilor, de 
ecificul terenului și al climei din 
rile în care este exportat. Cate- 
■ric, toate perfecționările aduse 
i necesitat multe căutări, un efort 
josebit, mașini șl instalații 
mplexitate. Și aceasta in 
s în care unele modificări 
;rute peste noapte.
Soluția rezolvării prompte

■r probleme deosebite a fost gă- 
tă în sporirea flexibilității fluxu- 
li de producție și in constituirea 
nui puternic centru, dacă-i putem 
june astfel, de producție cu forțe 
roprii a unor linii întregi de fabri- 
îție a utilajelor complexe de care 
ra nevoie. Și pină acum, aici la 
ntreprinderea de Automobile ARO 
useseră realizate mașini și utilaje, 
ispozitive care au fost preluate nu 
umai in unitățile industriei con- 
tructoare de mașini, ci și in alte 
amuri ale economiei. De astă-dată, 

puneau însă cu totul 
in întreprin- 
a secretaru-

fără să se mai aștepte ajuto-

este astăzi 
ca și con- 

automobil, 
musceleană 

plin de în

de mare 
condiți- 
au fost

a aces-

ucrurile se 
iltfel. După vizita 
iere, din mai 1987, 
ui general al partidului, tovarășul 
'licolae Ceaușescu, s-a hotărit tre
cerea la reorganizarea generală _ a 
ntregii 
rice și 
ciente. 
acestei 
nizarea 
ale autoturismelor de teren 
nești — „ARO 240“ și „ARO 10‘ 
dublarea capacității de producție, pe 
aproape aceleași spații, dar in con
dițiile creșterii accentuate a 
ductivității 
turilor, în 
materiale, 
fecționării 
unității, a 
producției.

Mobilizați de răspunderile cu care 
au fost învestiți de importanța sar
cinilor încredințate, deplin conștienți 
de valoarea forțelor de care dispun, 
muncitorii și specialiștii uzinei din 
Cîmpulung, cîntărind temeinic ce o- 
biectiv important aveau de înde
plinit, și-au asumat cu răspundere 
execuția cu forte proprii, aproape in 
întregime, a dotărilor necesare. A 
fost nevoie de dezvoltarea unor sec
ții sau fabrici. Imediat ce au intrat 
in posesia documentației tehnice, s-a 
trecut la execuția respectivelor obiec-

activități pe principii teh- 
economice noi, moderne, efi- 
Firește, scopul principal al 
acțiuni îl constituie moder- 
celor două modele de bază 

româ-
__

pro- 
muncii, ale reducerii cos- 
special a consumurilor 

Deci in condițiile per- 
întregii baze tehnice a 

organizării muncii și a

La export -
Piesa combinată de mobilier se 

realiza de mai mulți ani. Se livra 
chiar și la export. Oamenilor din 
echipa inginerului Ion Popescu, din 
cadrul fabricii de mobilă a Combi
natului de Prelucrare a Lemnului 
Pitești, le-a trecut prin minte să re- 
gîndească, practic, aproape pe ace
eași structură, produsul. Au fost ac
centuate anumite linii, folosindu-se 
alte elemente de finisaj, mai mo
derne. S-a asigurat apoi o prelu
crare mai complexă a elementelor, 
obținîndu-se un produs care nu su
porta comparație cu modelul de 
bază, ca funcționalitate și prezenta
re. încă din luna iunie, partenerii 
străini care l-au văzut în expoziții 
au contractat 5 000 de bucăți din a- 
ceastă piesă, în contul anului viitor. 
Același lucru s-a intîmplat — cum 
preciza inginera Liliana Bărbulescu, 
șeful biroului export din combinat 
— și cu o altă piesă, prezentată re
cent intr-o mare expoziție interna
țională. Practic, prototipul a fost 
cumpărat pe loc, solicitîndu-se in 
continuare un important număr de 
garnituri de acest fel.

Sigur, toate aceste fapte vorbesc 
In modul cel mai concludent despre 
calitatea mobilei executate la Com
binatul de Prelucrare a Lemnului 
Pitești, unitate care a acumulat o 
îndelungată tradiție în ce privește 
execuția și exportul produselor de 
mobilier. Iar exemplele asupra că
rora ne-am oprit mai sus nu sînt 
singulare. Dovadă, iată că pe 6 luni 
In acest an. colectivul Întreprinderii 
piteștene a depășit sarcinile asu
mate la export atit pe relația devize 
convertibile, cît și pe relația cli- 
ring. planul pe întregul an fiind 
acoperit în întregime cu contracte. 
Mai mult, au fost încheiate contrac
te pentru aproape trei sferturi din 
producția planificată a se livra la 
export în 1990, pe ambele relații, in 
toate secțiile fiind deja clarificate 
toate problemele privitoare la struc
tura fabricației anului viitor, la teh
nologiile de execuție, baza tehnico- 
materială, pregătirea și perfecționa
rea forței de muncă. „Este firesc să 
se întîmple astfel, remarca tovarășul 
inginer Ion Pietrăreanu. directorul 
combinatului piteștean, în condițiile 
In care avem un volum mare de ex-

tive, __  _ . .
rul unor unități specializate din afa
ră. Multe din noile capacități au șl 
fost predate acum la montaj, adică 
tot oamenilor din uzină, care au pre
luat să pună în funcțiune utilajele, 
liniile de fabricație realizate prin 
autoutilare, se înțelege. Așa cum a 
ținut să precizeze tovarășul Aurel 
Nicolescu, inginerul-șef al întreprin
derii, primul din 
realizate aproape 
forțe proprii, este 
Pe parcursul lunii 
cepe probele tehnologice. De remar
cat că instalațiile aflate in dotarea 
acestei noi capacități asigură, pe lin
gă dublarea productivității muncii 
la operația de vopsire, un grad de 
rezistentă ridicat caroseriilor auto
turismelor prin sporirea protecției 
anticorosive.

în același mod se acționează in 
prezent pentru execuția și punerea 
în funcțiune a noii fabrici de mo
toare. Pentru această fabrică au fost

mobilierului realizat din lemn de ră- 
șinoase sau din lemn de fag, care, 
printr-c mai bună finisare, printr-o 
funcționalitate sporit? asigurată de 
linia modernă după care a fost exe
cutat, prin soluțiile constructive in
genioase adoptate, 1 „prins" bine 
piața, cum se spune, fiind tot mai 
mult solicitat de partenerii externi. 
Iar dacă an de an volumul expor
tului realizat de combinatul piteș-

aceste obiective, 
în întregime cu 
noua vopsitorie. 
iulie, aici vor în-

crescut cu 10—15 Ia sută, iar 
chiar cu 30 la sută, față de 
înregistrat în 1988. se demon- 
incă o dată viabilitatea so- 
adoptate, valabilitatea ideii că 
continuate toate aceste preo- 
dezvoltindu-se in continuare 
experiență acumulată aici,

tean a 
în 1989 
nivelul 
strează 
luțiilor 
trebuie 
cupări, 
bogata 
la C.P.L. Pitești, în domeniul expor
tului.

lii fiecare lună,
7 000 tone

în prima parte a anului, minerii 
întreprinderii de specialitate din 
Cîmpulung au livrat unităților ener
getice aproape 47 000 tone de căr
bune peste prevederile planului. Și 
aceasta în condițiile în care și în 
1989, ca in Întreaga perioadă care a 
trecut din 1980, cind s-au pus noi 
baze dezvoltării exploatării in acest 
bazin, prevederile planului au cu
noscut creșteri insemnate, cifrate la 
sute de mii de tone lignit. în frun
tea întrecerii minerilor argeșeni, 
aflați mulți ani la rînd intre anima

Ia

suplimentar 
cărbune
sfirșitul cincinalului următor la 80

milioane tone. Premisa sigură a in
făptuirii acestui obiectiv o constituie 
realizarea planului pe acest an și pe 
întregul cincinal. Iată de ce aici, la 
Cîmpulung, vom face totul pentru a 
porni in noul deceniu de pe poziția 
celor care, indeplinindu-și 
datoria, au permanent la 
cheia unor și mai 
toare".

mereu 
îndemină 

mari succese vii-

județului Argeș 
putere, in ultima 

ac»

’ Și

în unități economice din județul Argeș
pină acum — acțiunea a- 
în curs de desfășurare — 

și utilaje de mare comple- 
căror eficiența se va ma
in sporirea cu circa 30 la 

și în 
aproape 
operații.

realizate 
flindu-se 
agregate 
xitate, a 
terializa 
sută a productivității muncii 
reducerea costurilor cu 
50 000 lei anual la unele 
Pentru secția caroserie, apoi și pen
tru alte secții, au fost, de asemenea, 
executate instalații complexe, linii 
flexibile robotizate care vor conduce 
la obținerea unor mari economii de 
manoperă, de timp și materiale, la 
reducerea efortului fizic al oameni
lor, la sporirea calității. Așa, de pil
dă, la presaj, mașinile și tehnologiile 
noi asimilate, pe baza unor proiecte 
și idei proprii, au condus la dimi
nuarea consumurilor de metal cu 
peste 1 400 tone laminate anual, pre
cum și la eliminarea unor operații 
care necesitau 250 000 ore manoperă 
pe an. „Valoarea totală a instala
țiilor și utilajelor realizate prin 
autoutilare — ne spune tinărul sub- 
inginer Gheorghe David — se ridică, 
numai în 1988. la peste 80 milioane 
lei. Dar asta înseamnă încă puțin, 
pentru că în acest an și în continua
re, in anii următori, vom trece la 
realizarea utilajelor pentru secția de 
montaj general, care va fi înnoită în 
totalitate, ca și secția de presaj, 
secția caroserie și alte capacități ce 
îmbracă, cu fiecare zi ce trece, haina 
modernizării în care vrem să scoa
tem. de fapt, curînd in lume auto
mobilele noastre, pentru a cuceri 
astfel noi piețe și pentru a conso
lida tot mai mult prestigiul cîștigat 
pe toate meridianele globului".

130 produse noi
port. furnal lucrind 
spectivă, numai ciștigind un devans 
corespunzător, atît la pregătire, cit 
și pe întregul flux pînă la livrare 
poți asigura onorarea în cele mai 
bune condiții a contractelor asuma
te, indeplinirea cerințelor fiecărui 
partener in parte. Aceasta este în
vățătura, mai corect spus una din
tre învățăturile pe care ni le-am în
sușit noi in cei peste 25 de ani de 
cind exportăm mobilă in mai bine 
de 30 de țări ale lumii, și avem 
grijă să o respectăm".

Aceeași grijă se manifestă și pen
tru respectarea și aplicarea altor în
vățăminte desprinse din bogata ex
periență acumulată in sfertul de 
veac de activitate de care amintea 
directorul Ion Pietrăreanu. Așa, de 
pildă, în cadrul expozițiilor anuale 
organizate cu sprijinul centralei de 
specialitate și al ministerului, pre
cum și in cadrul unor tirguri inter
naționale și manifestări expozițio- 
nale, anual se prezintă partene
rilor externi 120—130 modele noi de 
mobilier, atît în garnituri, cît și in 
piese separate. Mai bine de 60 Ia 
sută din mobilierul fabricat in acest 
an este in întregime nou, reproiectat. 
în 1990, produsele noi vor repre
zenta aproape 70 la sută din tota
lul producției-marfă. Au fost puse 
la punct. în acest sens, in combinat 
noi materiale de finisaj care să asi
gure pigmentarea suprafețelor mo
bilierului. antichizarea acestora. Pe 
de altă parte, s-au asimilat noi ade
zivi cu priză rapidă, care să reziste 
în diferite medii climatice, la diver
sele variații de temperatură și umi
ditate. în funcție de specificul ță
rilor în care se exportă mobilierul.

în această acțiune de modernizare 
a întregii producții, de înnoire a 
mobilierului fabricat nu este avut în 
vedere numai produsul, ci se repro- 
iectează și ambalajele necesare pen
tru fiecare tip de mobilă, schemele 
de încărcare în mijloacele de trans
port. De reținut că. in deplin 
sens cu cerințele modei și ale 
rificării superioare a masei 
noase. s-a trecut la creșterea . 
derii mobilierului tapisat, a pieselor 
care înglobează elemente realizate 
din sticlă, ceramică, stofe, feronerii. 
A crescut apoi, an de an, ponderea

mereu în per-

con- 
valo- 
lem- 
pon-

torii importantei competiții ce se 
desfășoară la nivelul întregii țări 
pentru a da patriei tot mai mult 
cărbune, se situează pină acum co
lectivul sectorului Berevoiești, cu o 
depășire de 3 791 tone, urmînd în or
dine colectivele de mineri care lu
crează in abatajele de la Pescăreasa 
și Cotești. Dar cea mai mare pro
ducție suplimentară a fost obținută 
și in perioada care a trecut din acest 
an în cariera de la Aninoasa, unde 
plusul la zi insumea’ză aproape 
110 000 tone lignit.

Dincolo de aceste plusuri, de can
titățile de lignit livrate suplimentar 
economiei naționale, ceea ce este și 
mai semnificativ in activitatea co
lectivului de mineri musceleni ni se 
pare constanța cu care ei își depă
șesc angajamentele lună de lună, 
modalitățile specifice adoptate în 
scopul accelerării ritmului de ex
tracție atit în carieră, cit și în Sub
teran. Modalități care, potrivit apre
cierilor tovarășului inginer Florea 
Stoenescu, directorul unității, adevă
rat veteran al mineritului in această 
zonă a țării, înseamnă menținerea 
unui avans permanent la lucrările de 
pregătire și deschidere. Pe șase luni 
din 1989, acest avans înseamnă 124 
metri săpați suplimentar la lucrările 
de pregătire și 55 de metri la lucră
rile de deschideri. „Numai ținînd 
bine în mină aceste lucrări am pu
tut extrage lunar, cu o regularitate 
aproape de ceasornic, circa 7 000 tone 
cărbune peste prevederi, sublinia di
rectorul. Sigur, aceasta nu spune to
tul despre acțiunile pe care le-am 
întreprins. Pentru că avansul cîști
gat la pregătire și deschidere în
seamnă o bună funcționare a utila
jelor, inseamnă organizare superioa
ră în fiecare front, acordarea,perma
nentă și la un nivel calitativ mereu 
mai înalt a asistenței tehnice. în
seamnă înaltă conștiință și răspunde
re muncitorească, adică înțelegerea 
și însușirea de către' întregul nos
tru colectiv a cerinței majore a spo
ririi continue a producției de căr
bune pentru a asigura necesarul de 
combustibil al termocentralelor".

Că. intr-adevăr, minerii musceleni 
și-au însușit pe deplin această cerin
ță o demonstrează realizările înregis
trate de ei zilnic în producție, rit
murile tot mai mari la extracție. 
Pentru că iată, așa cum aflăm de la 
inginerul Petre Tiberiu, șeful com
partimentului tehnic, în perioada 
care a trecut din acest an s-a obți
nut unul dintre cele mai înalte rit
muri de înaintare in galerii, respec
tiv 52 metri lunar, față de 43 me
tri liniari planificați. Rezultate bune 
au fost obținute și în ce privește fo
losirea la capacitate a mașinilor și 
utilajelor. în carieră, activitatea a 
fost organizată, de asemenea, pe baze 
noi, excavatoarele și celelalte utilaje 
necesare aici lucrînd in două schim
buri de cîte 10 ore. Pentru 
consumului de carburanți 
rea fluenței în activitatea 
port a cărbunelui, curînd 
în funcțiune un nou funicular între 
Aninoasa și Cotești, pe această bază 
urmînd a fi disponibilizate mij
loace de transport auto care ar fi 
trebuit să preia zilnic o cantitate 
de 3 500 tone cărbune.

Hotărîți să continue și 
fice în actualul semestru 
bună acumulată in toate 
în ce privește realizarea 
rea prevederilor la producția fizică, 
la toți ceilalți indicatori ai planului, 
minerii argeșeni au obținut și în pri
ma decadă din iulie depășiri sub
stanțiale la extracția de cărbune. 
„Colectivului nostru, precum tuturor 
minerilor patriei, preciza șeful de 
brigadă Florian Dorcioman. de la 
sectorul Cotești, le revin în perioada 
următoare răspunderi sporite pe li
nia creșterii producției. Așa cum se 
prevede în proiectul Programului- 
Directivă al Congresului al XIV-lea 
al partidului, producția de lignit și 
de cărbune brun urmează să ajungă

în industria 
ș-au afirmat cu 
vreme, și alte experiențe și 
țiuni valoroase. Despre multe din 
acestea, precum aceea dobîndită in 
domeniul modernizării la Între
prinderea de Motoare Electrice, 
sau la Combinatul Petrochimic din 
Pitești, la „Electroargeș" și „Por
țelanul" din Curtea de Argeș, s-a 
mai scris. Oricare ar fi insă a- 
ceste experiențe și de oriunde ăr 
fi pornite, important este acum ca 
ele să fie generalizate. Experiența 
valoroasă a fruntașilor trebuie să 
îmbogățească experiența întregii 
economii, a întregii țări. în lumi
na prex^ederilor supuse dezbaterii 
întregului popor, in pregătirea Con
gresului al XIV-lea al partidului, 
pornind de Ia experiența înainta
tă a fruntașilor trebuie descifra
te noi căi de acțiune, in vederea 
perfecționării întregii activități, 
sporirii în continuare. într-o mă
sură mereu crescîndă, a calității și 
eficienței.

Nicolae MILITARU

Pretutindeni în lume, reciclarea 
materialelor constituie astăzi o pre
ocupare prioritară. „Nimic nu tre
buie pierdut, totul trebuie recuperat 
și valorificat !“ Iată deviza sub care, 
in ultimele două decenii. în Româ
nia acțiunea de recuperare și refo- 
losire a materialelor, subansamblelor 
și pieselor de schimb a devenit o 
componentă importantă a politicii 
partidului și statului nostru de asi
gurare a bazei materiale necesare 
dezvoltării economiei.

Printre unitățile cu realizări re
marcabile in acest domeniu se nu
mără și întreprinderea de Geamuri 
din Buzău. Gama produselor reali
zate aici este foarte variată, lunar 
fabricîndu-se 50—80 tipodimensiuni 
de geamuri, în funcție de solicitările 
beneficiarilor. în 
concordanță cu 
cerințele reduce
rii drastice a con
sumurilor specifi
ce de materii pri
me și materiale 
— geamul fiind o 
materie primă e- 
nergointensivă — 
s-a pus problema 
găsirii unor solu
ții care să ducă Ia diminuarea 
pierderilor tehnologice. Cu aju
torul tehnicii de calcul, aici s-au 
optimizat dimensiunile produse
lor finite ce se pot încadra cu 
pierderi cit mai mici în foaia de 
geam brută. Prin modificarea debi
tărilor la geamurile laterale pentru 
autoturismele „Dacia" și pentru 
tractoare, de pildă, ștraifurile rezul
tate de la croire s-au redus la mi
nimum posibil și sint reutilizate in 
procesul de topire. „Muntele roșu" 
de cioburi care se înălța acum 12 
ani in curtea întreprinderii a dis
părut. Prin inventivitate și spirit 
gospodăresc s-au găsit soluții pentru 
ceea ce părea la prima vedere im
posibil : valorificarea eficientă a 
cioburilor roșii rezultate din proce
sul de șlefuire-polizare.

în această privință, inginerul loan 
Nuț, directorul întreprinderii, ne 
precizează : „Dispunem astăzi de 
fluxuri tehnologice bine puse la 
punct pentru depozitarea și valori
ficarea atit a cioburilor rezultate din 
procesul de fabricație, cît și a celor 
de la alte unități economice din ju
deț și din țară, precum și de la 
populație. în scopul reutilizării în
tr-un procent mai mare a cioburi
lor in cuptoarele de topit sticlă, am 
unificat rețetele de fabricație. Acum, 
la cinci tehnologii diferite folosim 
numai două rețete : pentru geam 
laminat, profilit «U», cărămizi, bu
telii și pentru geam tras «Four- 
cault» și geam tras fără debiteză".

C.a urmare a măsurilor luate, in 
perioada care a trecut din acest an

s-au valorificat importante cantități 
de cioburi. Practic, la geam tras in 
proporție de 44 la sută, la geam 
laminat — 41 la sută, la profilit — 
62 la sută, iar la butelii in între
gime se folosesc cioburi achizițio
nate, reducîndu-se sau chiar elimi- 
nîndu-se consumul de materii prime 
noi. Cioburile de sticlă recuperate și 
reintroduse în circuitul economic 
prezintă avantaje multiple, printre 
altele cheltuielile materiale și totale 
reducîndu-se cu 10 la sută. De ase
menea, se economisesc materii pri
me noi (nisip, sodă, calcar, dolomită, 
sulfat de sodiu), importante canti
tăți de gaze naturale și energie elec
trică, deoarece cioburile au punctul 
de topire mai scăzut. Și, fapt deo
sebit de important, calitatea produc

RECUPERAREA
RECONDITIONAREA
REFOLOSIREA

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
$1 REFOLOSIT IN ECONOMIE

ției este comparabilă cu cea reali
zată din materii prime noi.

Se cuvine precizat că, acum, cio
burile din geam laminât se utili
zează și in tehnologii de vîrf ale 
industriei românești — sub formă 
de pulbere — ca lubrifianți la ex- 
truziunea oțelurilor. Pe baza cerce
tărilor efectuate s-a realizat o teh
nologie simplă, dar de mare efici
ență pentru obținerea, din resurse 
interne, a granulelor de sticlă nece
sare extruziunii la cald a oțelurilor 
inoxidabile și refractare, eliminîn- 
du-se astfel importul. Ca materie 
primă se utilizează cioburile din 
geam laminat, cu granulație de pină 
la 200 mm, provenite din procesul 
de fabricație, sticla pulbere obținută 
avînd granulația de pînă la un mi
limetru".

Pentru întreprinderea de Geamuri 
Buzău, acum, cînd „muntele roșu" 
a dispărut, iar pierderile tehnologice 
au fost reduse la minimum prin 
modernizarea proceselor de fabrica
ție, principalul furnizor de cioburi 
îl constituie întreprinderile județene 
de recuperare și valorificare a ma
terialelor refolosibile. La aceste uni
tăți au fost trimiși numeroși dele
gați pentru a impulsiona acțiunea 
de recuperare. dar rezultatele nu 
sint încă pe măsura necesităților și 
a resurselor existente. Concluzia 
discuțiilor purtate cu delegații res
pectivi este că în multe județe nu 
se acordă importanța cuvenită ac
țiunii de colectare și predare a aces
tor materiale și, în consecință, im
portante cantități de cioburi ajung 
la gropile de gunoi. După cum o 
contribuție mult mai mare in această

acțiune de recuperare a cioburilor 
o pot aduce toate unitățile econo
mice, mari sau mici consumatoare 
de geamuri și ambalaje din sticlă, 
precum și asociațiile de locatari. Pe 
șantierele de construcții și la uni
tățile comerciale, prin organizarea 
mai bună a activității de colectare 
— atit in județul Buzău, cit și in 
țară — s-ar putea asigura strîngerea 
unor cantități mai mari de spărturi 
de sticlă.

Acesta este aspectul cantitativ al 
protilemei valorificării resurselor de 
spărturi de sticlă. Dar mai multă 
răspundere și o atenție sporită tre
buie acordate calității activității de 
colectare a cioburilor de către uni
tățile specializate. Este limpede că 
pentru a putea fi reintroduse efi

cient în circui
tul tehnologic, cu 
consumuri ener
getice și materia
le cît mai redu
se. cioburile tre
buie livrate fără 
impurități (ma
teriale metalice, 
pămînt. pietre). 
De asemenea, es
te neceșar să se 

cunoască faptul că însăși cali
tatea produselor din sticlă 'reali
zate depinde nemijlocit de gra
dul de puritate al cioburilor. Pentru 
a fi rațional utilizate este important 
ca cioburile să fie sortate pe două 
categorii : albe și colorate, cele albe 
putînd fi folosite superior. în mai 
mare măsură, la fabricarea geamu
lui profilit și a cărămizilor din 
sticlă.

Demn de remarcat este și faptul 
că preocupările specialiștilor și 
muncitorilor de la întreprinderea de 
Geamuri Buzău nu vizează numai 
reintroducerea în circuitul produc
tiv a cioburilor de sticlă, ci și a 
altor materiale recuperabile, cum 
sînt ștraifurile de folie PVB, fila
mentele de wolfram uzate, șlamul 
de ceriu, hîrtia de ziar și talașul 
rezultat de la dezambalări.

Se poate afirma deci că în această 
întreprindere sînt asigurate condiții 
pentru valorificarea superioară și 
integrală a multor mațerii prime și 
materiale, inclusiv a celor refolosi
bile. Este deci în interesul econo
miei ca toți furnizorii să dovedească 
răspunderea necesară, luînd toate 
măsurile pentru a-și onora obliga
țiile ce le revin în legătură cu li
vrarea materialelor refolosibile la 
unitatea buzoiană. Pentru că, iată, 
din evidențele întreprinderii rezultă 
că în perioada care a trecut din 
acest an nu s-a asigurat decît 75 la 
sută din cantitatea planificată de 
spărturi de sticlă.

Stelian CH1PER 
corespondentul „Scînteii*
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reducerea 
și crește- 
de trans- 
va fi pus

să ampli- 
experiența 
sectoarele, 
și depăși-

Pînă nu cu mult timp în urmă. 
Cooperativa Agricolă de Producție 
Lisa, județul Teleorman, și-a în
scris în tont mai multe milioane lei 
pierderi, inregistrîndu-se mai in 
fiecare an o activitate economică 
necorespunzătoare. Pe baza progra
melor de rentabilizare, avîndu-se o 
orientare clară asupra direcțiilor de 
dezvoltare in perspectivă a unității, 
în ultimii ani ,s-a acționat cu per
severentă în vederea valorificării cu 
eficientă sporită a resurselor mate
riale și de muncă, instaurării unui 
spirit exigent în gospodărirea fon
durilor cooperativei. Ca rezultat al 
modului serios în care s-a urmărit, 
de către comitetul de partid și con
siliul de conducere, realizarea obiec
tivelor stabilite, cooperativa s-a în
scris pe drumul unei activități eco
nomice eficiente, unitatea înregis- 
trind beneficii, la început mai mici, 
apoi tot mai mari. Ce pîrghii au fost 
acționate pentru rentabilizarea co
operativei ? Care sint elementele ce 
dau valoare de experiență activită
ții din această unitate ?

Vom nota pentru început că prin
cipalul obiectiv al programelor de 
redresare l-a constituit creșterea 
producției agricole. Problemele pri
vind punerea deplină în valoare a 
pămintului, promovarea tehnologi
ilor înaintate au stat în centrul aten
ției specialiștilor, cooperatorilor ,și 
mecanizatorilor. Amenajarea pen
tru irigații a întregii suprafețe a 
avut un rol hotăritor în sporirea po
tențialului productiv al pămintului. 
Apoi, asolamentele și rotația cultu
rilor (studiile pedologice sint reac
tualizate la maximum 2—3 ani) apli
cate cu rigurozitate au dat, în timp, 
rezultatele așteptate. De altfel, toc
mai cunoașterea cu exactitate a ca
racteristicilor fiecărui tip de sol a 
permis fundamentarea unui complex 
de măsuri agropedoameliorative. 
Fertilizarea cu îngrășăminte organi
ce. folosirea subsolierului la execu
tarea arăturii de bază, aplicarea di
ferențiată a dozelor de îngrășăminte 
chimice reprezintă tot atîția factori 
prin care pămîntul a devenit mai 
fertil.

Nu-i vorba, așadar, de secrete, ci 
de aplicarea corectă a agrotehnicii. 
Iată și un alt exemplu. Constatîn- 
du-se că pentru unele culturi s-au 
folosit, pe parcursul anilor, semințe 
din soiuri și hibrizi mai puțin adec
vate condițiilor pedoclimatice din 
zonă, pe baza rezultatelor obținute 
pe loturile demonstrative s-au făcut 
schimbări în structura acestora. Ast
fel, la porumb, dacă înainte aveau 
pondere hibrizii tardivi. în prezent 
se folosesc cu precădere hibrizii 
mijlocii (60—65 la sută), mai rezis
tent) la secetă. La grîu, în locul so
iurilor vechi, au fost introduse „din 
mers" cele de mare productivitate 
cum ar fi „Fundulea 29“, „Fundu- 
lea 24“ și „Flamura ’80".

Aceste acțiuni, corelate cu preocu
parea pentru organizarea temeinică

a producției șl a muncii pe baza 
principiilor acordului global, cu exe
cutarea la timp și de calitate a lu
crărilor de întreținere și a udărilor, 
explică în mare măsură saltul înre
gistrat de această cooperativă agri
colă în ce privește sporirea recolr 
telor. Iată numai cîteva exemple : 
producția medie la hectar de grîu a 
crescut de la 2 000 kg în 1975, la 
peste 7 000 kg ; cea de orz — de Ia
2 200 kg la 7 500 kg ; la floarea- 
soarelui, de la 1 500 kg la aproape 
4 200 kg, iar la porumb — de la
3 600 kg la 14 000 kg de știuleti. Fi
rește, nu este greu de dedus ce in
fluență pozitivă au avut aceste spo
ruri de producție asupra progresu
lui general al cooperativei. Dar șt 
alte acțiuni, urmărite cu perseve-

ogor cu combinatoarele în agregat 
cu grapa și o lucrare cu discul pen
tru incorporarea îngrășămintelor și, 
după caz. a erbicidelor. Și aceasta 
pentru că toamna veghem ca arătu
rile să se facă intr-adevăr la adin- 
cimea stabilită, iar plugul să fie re
glat perfect spre a asigura unifor
mitatea arăturii. Se știe că într-un 
teren neafînat în profunzime plan
tele își reduc mult spațiul de nutri
ție a rădăcinilor și asta în timp ce 
semințele și rădăcinile buruienilor 
încorporate mai la suprafață infes
tează lanul încă din primele zile de 
vegetație. Dacă se respectă întocmai 
tehnologia, nu e nevoie de mai mult 
de două prașile pentru stirpirea bu
ruienilor".

Reducerea cheltuielilor materiale

Programe realiste, dar mai ales 
fermitate in realizarea lor

rență, au adus o contribuție în acest 
sens.

Pornind de la condițiile concrete 
ale unității, in ultimii ani a cunos
cut, aici, o puternică dezvoltare ac
tivitatea de producere a semințelor. 
Se produc, practic, la Lisa, semințe 
de tomate, porumb, fasole de grădi
nă și de cîmp, pepeni, dovlecei, ar
pagic, usturoi, mazăre. O activitate 
care implică, desigur, exigență spo
rită față de respectarea tehnologi
ilor, competență profesională, lucrări 
de înaltă calitate, eforturile fiind 
răsplătite cu venituri sporite. Și pen
tru că am amintit de venituri, să 
mai notăm că valoarea normei de 
muncă a înregistrat, în ultimii ani, 
o creștere de peste 6 ori. în zo
otehnie, producțiile au crescut con
siderabil. Prin măsurile inițiate 
pentru asigurarea furajelor in can
tități suficiente și intr-o structură 
corespunzătoare, îngrijirea animale
lor, respectarea normelor tgienico- 
sanitare, întărirea ordinii și disci
plinei, în anul trecut, de pildă, fer
ma zootehnică a adus unității be
neficii de peste 420 000 lei.

Este demn de remarcat aici. Ia 
Lisa, că ideea de nou in domeniile 
ce țin de laturile tehnologice ale 
activității a pătruns, preluînd cu ea 
multe, chiar foarte multe din ele
mentele acelei agriculturi tradițio
nale caracterizate printr-un mod de 
gospodărire chibzuit. „La noi. în 
nrimăverile normale — ne spune 
inginerul-șef, Marin Băcanu — cea 
mai mare parte a culturilor le se
mănăm doar după o trecere peste

și financiare constituie o altă di
recție de acțiune pentru asigurarea 
unei activități economice rentabile. 
„Anul trecut, cu condiții climatice 
mai deosebite — ne precizează con- 
tabilul-șef al unității, Petre Penca — 
cele mai mari diminuări ale costu
rilor planificate pe tona de produse 
le-am inregistrat la floarea-soarelui 
— 377 lei, sfecla de zahăr — 31 lei, 
griu — 30 lei etc. Ne-am convins că 
repartizind din timp anumite chel
tuieli pe fiecare operație, pe fiecare 
cultură, pe fiecare fermă in parte 
reușim să stabilim răspunderile pe 
șefii și economiștii de fermă și pe 
formațiile de muncă care au angajat 
în acord global suprafețele și cul
turile respective. Procedind astfel, 
sintem scutiți de surprize neplăcute 
la sfirșitul anului".

Este un luciu bine cunoscut că 
beneficiul unității, cit' și ciștigul 
cooperatorilor depind în mod direct 
de producțiile realizate, iar produc
țiile de modul în care consiliul de 
conducere organizează activitatea și 
cum muncește fiecare. Stilul exi
gent de muncă imprimat consiliului 
de conducere (un merit incontestabil 
revenindu-i și fostului președinte al 
cooperativei. Metode Bucată, acum 
pensionar), prin repartizarea de res
ponsabilități și sarcini precise des
pre a căror realizare se raportează 
periodic, prin urmărirea îndeplinirii 
în cele mai mici amănunte a mă
surilor din programul de redresare, 
s-a răsfrînt pozitiv în activitatea de 
ansamblu a unității. Și nu poate fi 
neglijat un alt aspect : a existat o 
preocupare deosebită pentru stabili

tatea specialiștilor care să asigure o 
perspectivă certă infăptuirii obiecti
velor planificate. Inginerul-șef, Ma
rin Băcanu, și inginerul Victor Ghe- 
baur, șef de fermă, sint fii ai co
munei, cu o vechime aici de 22 și, 
respectiv, 11 ani. Un alt șef de fermă 
vegetală, inginerul Ion Baban, sta
bilit in comună după absolvirea fa
cultății, lucrează în unitate din 1972, 
iar inginera zootehnistă Valentina 
Boțea a rămas și ea aici după că
sătoria cu un alt specialist localnic, 
inginerul-șef al consiliului unic 
agroindustrial din care face parte 
și cooperativa din Lisa.

Pot fi obținute aici rezultate mal 
bune ? Firește că da. Actualul pre
ședinte, Florea Gheța, și secretarul 
comitetului de partid. Ion Bucată, 
oameni cu experiență in agricultură, 
ne spuneau că în centrul preocupă
rilor se află îndeplinirea neabătută 
a altor măsuri menite să ducă la 
sporirea eficienței întregii activități 
economice. In prim plan se situează 
dezvoltarea prioritară a zootehniei. 
Prin unirea cu unitatea din satul 
Vinători s-au creat condiții favora
bile atingerii mai repede a acestui o- 
biectiv. Pînă la sfirșitul anului, zoo
tehnia va avea ca efective 5 000 de 
oi și 850 de bovine. Numărul găinilor 
ouătoare va ajunge la 4 000 de ca
pete. Există la Vinători două graj
duri moderne pentru vaci de lapte, 
prevăzute cu instalații de muls. Tot 
aici sint două grajduri care au fost 
modernizate și adăpostesc in pre
zent cele 200 vițele ce vor alcătui 
matca. Așa cum s-a procedat în anii 
trecuți, și în vara lui 1989, în pe
rioada iulie-septembrie, in saivane 
vor fi crescuți 40 000 pui de carne.

Dar spiritul" pțactic, gospodăresc 
este dovedit și de alte acțiuni aflate 
în curs de derulare. Pe 20 hectare 
teren în pantă s-au amenajat terase 
și în primăvară s-au plantat pomi 
fructiferi (caiși, vișini etc.). Supra
feței de un hectar cultivat cu ră
chită i se va alătura alta de 3 
hectare, tot pe terenuri improprii 
pentru agricultură. Activităților cu 
caracter industrial (care au adus în 
anul trecut in contul cooperativei 
circa două milioane Iei) li se vor 
adăuga altele, între ele — confecțio
narea împletiturilor, prin care să se 
valorifice sursa locală de răchită.

Așadar, cooperatorii din Lisa au 
depășit prin muncă perseverentă, 
prin inițiative gospodărești, bine 
chibzuite, o situație cu care nuvs-au 
putut împăca la un moment dat. 
Gîndurile și faptele sint îndreptate 
spre obținerea in continuare a unor 
rezultate bune, spre realizarea obi
ectivelor noii revoluții agrare. Acum 
ei acționează pe un front larg la 
întreținerea și irigarea culturilor, cu 
convingerea că orice spor de pro
ducție se răsfrînge în bine în dez
voltarea cooperativei, în creșterea 
propriei lor bunăstări.

Stan STEFAN
corespondentul „Scînteii*
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Sub președinția toyarășM Nicolae Ceaușeșcu 

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

ÎN TELEGRAME ADRESATE

(Urmare din pag. I»

documentului „Pentru o Europă stabilă și 
în securitate, fără arme nucleare și chi
mice, pentru reducerea substanțială a 
forțelor armate, armamentelor și cheltu
ielilor militare", semnat la București.

S-a apreciat că, prin conținutul lor, 
Declarația și Comunicatul Consfătuirii 
constituie un apel adresat țărilor din 
N.A.T.O., altor state ale lumii, de a ac
ționa împreună pentru afirmarea unei po
litici noi, de pace și colaborare, de de
plină egalitate în drepturi, care să asi
gure dezvoltarea liberă, independentă, a 
tuturor națiunilor.

S-a subliniat că o atenție deosebită s-a 
acordat, în cadrul consfătuirii, perfec
ționării, în continuare, a activității Comi
tetului Politic Consultativ al tratatului, 
accentuării caracterului lui politic, In ve
derea dezvoltării colaborării și consultă
rilor reciproce în problemele fundamen
tale ale construcției socialiste din fiecare 
țară.

Comitetul Politic Executiv a exprimat, 
și de această dată, voința României de a 
extinde și întări colaborarea cu toate 
țările socialiste în construcția noii orîn- 
duiri, pe baza respectării dreptului fie
cărui stat, al fiecărui partid de a-și ela
bora de sine stătător linia politică, stra
tegia și tactica revoluționară, prin apli
carea legităților generale ale socialismu

lui științific la condițiile concrete din fie
care țară.

Aprobînd rezultatele Consfătuirii de la 
București, documentele și hotărîrile adop
tate, Comitetul Politie Executiv a reafir
mat hotărirea României de a acționa in 
continuare, in strînsă unitate cu cele
lalte țâri socialiste, cu popoarele și for
țele înaintate de pretutindeni, pentru în
făptuirea dezarmării, eliminarea perico
lului de război, soluționarea pe cale po
litică, prin tratative, a stărilor de încor
dare și conflict, a tuturor problemelor li
tigioase dintre state, pentru edificarea 
unei Europe unite, a țârilor libere și in
dependente, pentru instaurarea pe conti
nentul nostru și în întreaga lume a unui 
climat de pace, înțelegere și largă co
operare.

In cadrul ședinței a fost prezentata, 
de asemenea, O INFORMARE PRIVIND 
VIZITA DE LUCRU EFECTUATĂ IN ȚARA 
NOASTRĂ DE TOVARĂȘUL YASSER ARA
FAT, PREȘEDINTELE STATULUI PALESTI
NA. PREȘEDINTELE COMITETULUI EXE
CUTIV AL ORGANIZAȚIEI PENTRU ELIBE
RAREA PALESTINEI.

Comitetul Politic Executiv a subliniat 
însemnătatea intîlnirii și convorbirilor din
tre tovarășul Nicolae Ceaușeșcu și to
varășul Yasser Arafat, care se înscriu ca 
un nou moment important al dialogului 
rodnic româno-palestinian, la cel mai 
înalt nivel. S-a relevat faptul că, in tim

pul convorbirilor, .a fost exprimată hotă
rirea comună de a dezvolta și întări pe 
mai departe relațiile de prietenie și cola
borare dintre România și Statul Pales
tina, dintre Partidul Comunist Român și 
Organizația pentru Eliberarea Palestinei, 
in interesul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

Comitetul Politic Executiv a dat o de
osebită apreciere concluziei la care s-a 
ajuns, în cadrul schimburilor de păreri, 
cu privire la necesitatea convocării, în- 
tr-un timp cît mai scurt, sub egida 
O.N.U., a unei conferințe internaționale 
în problemele Orientului Mijlociu, la care 
să participe toate părțile interesate, in
clusiv Statul Palestina, precum și Israelul 
și membrii permanenți ai Consiliului de 
Securitate.

Aprobînd rezultatele noii întilniri dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu și tovarășul 
Yasser Arafat, Comitetul Politic Executiv 
a reafirmat hotărirea partidului și statu
lui nostru, a poporului român de a spri
jini, și în viitor, lupta poporului palesti
nian pentru a se ajunge la o soluție po
litică globală, justă și durabilă, a situa
ției din Orientul Mijlociu, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor sale legitime de a trăi 
în pace, într-o patrie liberă și indepen
dentă.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘEȘCU 

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează 
încheierea recoltării griului 

și realizarea unor producții mari la hectar
Județul Vrancea - 8018 kg

In telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Vrancea al P.C.R. rapor
tează încheierea recoltării grîilui de pe întreaga su- 
pra^iă cultivată șî obținerea unei producții medii de 
8 018 kg la hectar. Un nnmăr de 30 unități agricole de 
stat șî cooperatiste au realizat recolte superioare 
mediei pe județ.

în atmosfera de vibrantă trăire 
patriotică în care întreaga națiune 
își exprimă adeziunea față de 
hotărirea privind propunerea de 
realegere, la Congresul al XIV-lea, 
în funcția supremă de secretar ge
neral al partidului a dumneavoas
tră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușeșcu. CO
MUNIȘTII, TOȚI OAMENII MUN

CII DIN AGRICULTURA JUDE
ȚULUI VRANCEA VA RAPOR
TEAZĂ CA AU ÎNCHEIAT RE
COLTATUL GRIULUI DE PE ÎN
TREAGA SUPRAFAȚA CULTIVA
TA. REALIZlND O PRODUCȚIE 
MEDIE DE 8 018 KG LA HECTAR. 
UN NUMĂR DE 18 UNITĂȚI 
AGRICOLE DE STAT ȘI COOPE
RATISTE AU REALIZAT PRO

la hectar
DUCȚII MEDII DE PESTE 8 500 
KG LA HECTAR, IAR 12 UNI
TĂȚI AU ÎNREGISTRAT PRO
DUCȚII ÎNTRE 8100—8 500 KG 
LA HECTAR.

Răspunzind lnflăcărntelor dum
neavoastră chemări, am acționat 
în ritm susținut pentru eliberarea 
terenu’ui. efectuarea operativă a 
arăturilor și insămînțarea culturi
lor duble, am intensificat ritmul 
recoltării legumelor și fructelor.

în prezent, eforturile noastre 
sînt concentrate pentru întreținerea 
culturilor prăsitoare și a viilor, 
irigarea și udarea unor suprafețe 
cit mai întinse, strîngerea și depo
zitarea furajelor, pentru a realiza 
producții vegetale și animaliere 
superioare prevederilor, la nivelul 
exigențelor noii revoluții agrare.

Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușeșcu, de 
hotărirea tuturor lucrătorilor ogoa
relor de a munci fără preget pen
tru a îndeplini sarcinile pe acest 
an' și pe intregul cincinal.

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR

încheierea cursurilor Școlii centrale pentru 

pregătirea cadrelor Uniunii Tineretului Comunist
La Academia de Studii Social- 

Politice de pe lingă C.C. al P.C.R. 
a avut loc vineri festivitatea de În
cheiere a cursurilor Școlii centrale 
pentru pregătirea cadrelor Uniunii 
Tineretului Comunist.

tn telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘEȘCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, se dă expresie a- 
deziunil depline la Hotărirea Plena
rei Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român din 27—28 Iunie 
cu privire la propunerea de reale
gere. la apropiatul forum al 
comuniștilor români, a tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu. in funcția supre
mă de secretar general al partidu
lui, văzind in această istorică opți
une garanția fermă a mersului 
neabătut înainte a României pe ca
lea socialismului șl comunismului, 
în telegramă este pusă în lumină 
aprobarea față de documentele pro

gramatice pentru Congresul al XIV- 
lea al partidului, adoptate de re
centa Plenară a C.C. al P.C.R., care 
deschid noi și tot mai luminoase 
perspective progresului și bunăstă
rii națiunii noastre și pun in fața 
tinerei generații un minunat program 
de muncă și luptă revoluționară.

Ca activiști al Uniunii Tineretului 
Comunist, ca tineri revoluționari 
care avem cinstea și fericirea de a 
ne împlini in cea mai luminoasă 
perioadă din întreaga istorie a 
patriei, ..Epoca Nicolae Ceaușeșcu" 
— se spune în telegramă — ne an
gajăm solemn în fața dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, ca, o dată întorși la 
locurile noastre de muncă, să pu
nem pe deplin în valoare cunoștin
țele și experiența dobîndite în tim
pul studiilor, să milităm pentru ca 
fiecare organizație U.T.C.. fiecare 
colectiv de tineri să se afirme ca 
o școală a gindirii și acțiunii co
muniste, revoluționare.

Cronica zilei

tv
13,00 Telex
13,05 La sfirșlt de săptămlnâ
14.45 Săptămina politică
15,00 închiderea programului

19,00 Telejurnal
19,25 Sub tricolor, sub roșu steag. Ver

suri patriotice, revoluționare
19.40 Teleenciclopedia
20,10 Un clntec pentru flecare. Muzică 

ușoară românească
20.55 Film artistic. „Dilema doctorului"
22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

La invitația Consiliului Politic 
Superior al Armatei Republicii So
cialiste România, in perioada 11—14 
iulie, o delegație de activiști de 
partid din Armata Polonă, condusă 
de general de armată Tadeusz 
Szacilo. șeful Direcției Principale 
Politice a Armatei Polone, a efectuat 
o vizită în țara noastră.

tn timpul cit s-au aflat în Româ
nia. oaspeții au fost primiți de tova
rășul Emil Bobu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Delegația a fost primită, de ase
menea. de general-colonel Vasile 
Milea. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării naționale.

Delegația militară polonă a efec
tuat schimburi de experiență pe 
probleme ale muncii de partid or
ganizatorice si politico-educative la 
Consiliul Politic Superior al Armatei 
cu o delegație de activiști de partid 
condusă de general-locotenent Ilie 
Ceaușeșcu. alijunct ai ministrului 
apărării naționale și secretar al 
Consiliului Politic Superior al Ar
matei. și la unele organe de partid 
din comandamente și instituții mili
tare de invățămint.

★
în cadrul manifestărilor prilejui

te de ..Luna de solidaritate cu lupta 
poporului coreean", la Institutul de 
Marină din Constanța a avut Ioc, 
vineri, o adunare festivă, in cadrul 
căreia atașatul militar, aero și na
val al R.P.D. .Coreene la București, 
colonelul superior Pak Zi Săk, s-a 
intilnit cu cadre și elevi din aceas

tă instituție militară de invățămint, 
cărora le-a vorbit despre semnifica
ția evenimentului.

Participanții la adunarea festivă 
au vizionat filme documentare și o 
fotoexpoziție cu aspecte din activi
tatea poporului și armatei R.P.D. 
Coreene.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Franceze, a aniversării bi
centenarului Revoluției Franceze, am
basadorul acestei țări la București. 
Jean-Marie Le Breton, a oferit, vi
neri, o recepție.

Au participat membri ai guvernu
lui și ai Biroului Marii Adunări Na
ționale. reprezentanți ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatico acreditați in țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

•k
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Irak, vineri a avut loc in 
Capitală o manifestare culturală, 
organizată de Institutul Român pen
tru Relațiile Culturale cu Străinăta
tea, in cadrul căreia au fost prezen
tate impresii din această țară și s-a 
vizionat un film documentar irakian.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Ligii Române de 
Prietenie cu Popoarele din Asia si 
Africa, reprezentanți ai M.A.E., un 
numeros public.

Au fost prezenți Safa Saleh Mahdi 
Al Falaki, ambasadorul Republicii 
Irak la București, membri ai amba
sadei.

x (Agerpres)
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IN JUDEȚUL BRĂILA
• întreprinderea Agricolă de 

Stat Urleasca — 10 527 kg la 
hectar

9 Coonerativa Agricolă de Pro
ducția Tudor Vladimirescu — 
10 450 kg la hectar

© Unitatea Agroindustrială Brăi
la — 10 145 kg Ia hectar

© Coonerativa Agricolă de Pro
ducție Tichilești — 9 521 kg Ia 
hectar

© Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cazasu — 9 470 kg la 
hectar

© Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Valea Cinepii — 9 370 
kg la hectar

® Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Roșiori — 9 370 kg la 
hectar

© Stațiunea Centrală de Cerce
tări pentru Ameliorarea So
lurilor Sărăturate Brăila — 
9 350 kg la hectar

© Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Scorțaru Vechi — 9 252 
kg Ia hectar

© Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Movila Miresii — 9 165 
kg Ia hectar

© Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Perișoru — 9 100 kg Ia 
hectar

© Coonerativa Agricolă de Pro
ducție PIopu — 9 080 kg la 
hectar

© Asociația Economică de Stat 
și Cooperatistă „1 Maî“ Brăi
la — 9 075 kg Ia hectar

© întreprinderea Agricolă de 
Stat Dunărea — 9 060 kg Ia 
hectar

© Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ciocile — 9 010 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL BIHOR
© Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Tarcca — 8 880 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL ARGEȘ
© Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Slobozia — 8 696 kg la 
hectar

© Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Buzoiești — 8 448 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ungheni — 8 020 kg Ia 
hectar

IN JUDEȚUL DOLJ
© Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Seaca de Cimp — 8 656 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Amărăștil de Jos — 
8 651 kg la hectar

© Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Giubega — 8 609 kg la 
hectar

© Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Drănic — 8 603 kg la 
hectar

© Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Horezu Poenari — 8 600 
kg Ia hectar

în telegrame adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘEȘCU, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, lu
crătorii ogoarelor din aceste 
unități agricole anunță termi
narea recoltării griului de pe 
întreaga suprafață cultivată și ob
ținerea unor producții ridicate, 
peste prevederile de plan. în aces
te zile se depun eforturi susținute 
pentru eliberarea terenurilor de 
paie, asigurlndu-se condițiile ne
cesare efectuării arăturilor și în-

IN JUDEȚUL TIMIȘ
© Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Comloșul Mare — 8 608 
kg la hectar

© Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Peciul Nou — 8 534 kg 
la hectar

© întreprinderea Agricolă de 
Stat Recaș — 8 516 kg la hec
tar

IN JUDEȚUL ALBA ’
• întreprinderea Agricolă de 

Stat Jidvei — 8 100 kg Ia hec
tar

© Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Rahău — 8 070 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Lancrăm — 8 030 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA 
© Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Brezoaicle — 8100 kg 
la hectar

© Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Lungulețu — 8 066 kg 
la hectar

sămînțărilor culturilor duble, pen
tru recoltarea legumelor și fructe
lor de sezon, stringerea și depozi
tarea furajelor, întreținerea cultu
rilor prăsitoare, precum și pentru 
finalizarea altor lucrări agricole.

Oamenii muncii — se subliniază 
in telegrame — se angajează să 
desfășoare o intensă activitate, 
astfel incit, în acest an. să obțină 
producții superioare sarcinilor de 
plan Ia toate culturile, întimpinind 
cu rezultate deosebite ziua de 23 
August și Congresul al XIV-lea al 
partidului.

între primele vizite de 
lucru în localitățile patriei 
ale secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu, după 
istoricul Congres al IX-lea, 
s-a numărat și intilnirea 
cu locuitorii orașului Dră- 
gășani. Aproape toți cei 
10 000 de locuitori ai Dră- 
gășanilor din acea vreme 
iși dăduseră intîlnire in 
piața și pe străzile din ve
cinătatea consiliului popu
lar orășenesc. Pe chipurile 
tuturor celor prezenți se ci
tea bucuria, auzindu-1 pe 
conducătorul partidului și 
statului că și Drăgășanii, 
orașul podgoriilor, va de
veni un centru industrial.

Si a devenit !
De atunci și pinâ acum, 

zestrea economică a Drăgă- 
șanilor s-a imbogătit cu 
unități industriale de nivel 
republican, Rind pe rind 
au apărut întreprinde
rea de Talpă și încăl
țăminte din Cauciuc. în
treprinderea de Prelucrare 
a Mașelor Plastice, între
prinderea de Jante Auto și 
altele, in care gradul înalt 
de mecanizare și automa
tizare a proceselor tehno
logice. calitatea produse
lor realizate de acestea 
pot sta oricind alături de 
tot ceea ce este modern și 
competitiv pe plan mon
dial.

Pentru a face să se În
țeleagă și mai bine ce în
seamnă azi orașul Drăgă- 
șani vom apela doar la 
două comparații. Prima : 
dacă în 1968 valoarea pro- 
ducției-marfă industriale 
nu depășea 400 milioa
ne Iei. in acest an ea 
va ajunge Ia peste 2.2 
miliarde lei. Cu alte cu
vinte. în 1989. numai in
dustria acestui oraș reali
zează o producție mai 
mare decit cea înregistrată 
în intregul județ Vilcea in 
anul 1968 ! A doua com
parație : fată de numai

2 400 kg struguri la hec
tar cit s-au obținut 
din podgoria Drăgășani- 
lor in anul 1968, în 
toamna anului trecut pro
ducția de struguri a fost 
de peste patru ori mai 
mare ! Sint cifre care ates
tă cu putere dezvoltarea 
impetuoasă pe care a cu- 
nbscut-o economia acestui 
oraș in anii marilor împli
niri socialiste.

în fiecare dimineață, îna

inte de a merge la con
siliul popular, tovarășul 
Ion Ban, primarul orașu
lui, obișnuiește să străbată 
mai întii cite un cartier, 
o stradă, să rezolve o pro
blemă de ordin edilitar- 
gospodăresc. Aceste preo
cupări cotidiene, integrate 
in eforturile tuturor celor 
peste 20 000 locuitori, de 
două ori mai multi decit 
in urmă cu două decenii 
— iși pun de la un an 
la altul o tot mai vigu
roasă amprentă asupra .fi
zionomiei econcmico-so- 
clale și urbanistice a ora
șului.

— Puternica dezvoltare 
economică a localității 
noastre — ne spune pri
marul — se reflectă lumi
nos și în dezvoltarea sa 
edilitară și socială. Numai 
in ultimii 15 ani, de exem
plu, au fost construite și

R EPOR TA JE •NOTE 9 INFOR MA ȚII
date In folosință peste 4 500 
apartamente. Și tot in 
această perioadă s-au pus 
la dispoziția populației mai 
bine de 40 unități comer
ciale moderne, intre care 
se numără și marele ma
gazin universal, care a îm
prumutat cu mindrie nu
mele orașului nostru — 
„Drăgășani". Practic, su
prafața destinată activități
lor comerciale și de pres
tări servicii a sporit de 

DRĂGĂȘANI:«

Repere economice 
și urbanistice

aproape 3 ori. Mat notați 
că avem 8 grădinițe, tot 
atitea școli, precum și două 
licee, in care pregătim în
treaga forță de muncă ne
cesară pentru industria și 
agricultura orașului nostru, 
ca și pentru alte localități 
din județ.

O mărturisire de suflet 
ne-a făcut-o și inginerul 
Sabin Diculescu. directorul 
întreprinderii de Talpă și 
încălțăminte din Cauciuc :

— în august 1966, încă 
mai eram bucureștean și 
locuiam. chiar in centru, 
pe strada Batiștei. O luna 
mai tirziu mă aflam la 
Drăgășani ca diriginte de 
șantier la construcția în
treprinderii unde azi sînt 
director. Mutația de bucu
reștean flotant în acest 
oraș a expirat de mult, eu 
devenind intre timp fiu al 
Drăgășanilor.

— Vă place orașul ?
— Cum să nu-mi placă ? 

E un oraș frumos. înflori
tor. Priviți blocurile ce în
conjoară parcul si nu veți 
pregeta să admirați liniile 
lor arcuite, cu balcoanele 
desprinse parcă din cer- 
dacurile caselor de podgo
reni. Nu-i lipsit de impor
tanță să vă mai spun că 
aici, la Drăgășani. benefi
ciem de o viață spirituală 
pe măsură. Nu-i sâptămînâ 
in care un teatru din Bucu
rești sau din alte centre 
culturale ale patriei să nu 
fie prezent pe scena Cen
trului de Creație și Cultură 
Socialistă „Cintarea Româ
niei" din orașul nostru, cu 
spectacole de inaltâ ținută 
artistică, tocmai pentru că 
drăgășănenii sint pe cît de 
pricepuți muncitori și gos
podari. pe atît sînt și de 
exigenți în aprecierea ori
cărui demers artistic.

Multi locuitori ai acestui 
oraș sînt și pasionați ar
tiști amatori. Dintr-o fișă 
pe care ne-o pune la dis
poziție tovarășul Dumitru 
Vlăduț, secretar adjunct cu 
propaganda al comitetului 
orășenesc de partid, aflăm 
că la ultima ediție a Fes
tivalului național ..Cinta
rea României", orașul Dră
gășani a fost reprezentat 
de 6 coruri, 14 grupuri vo
cale. 15 brigăzi artistice. 5 
formații de muzică popu
lară și ușoară, două colec
tive teatrale pentru copii 
și alte torțe care au adus 
pe marea scenă a Festi
valului național nu mai 
puțin de 3 500 artiști ama
tori. Dar spat ul acestor în
semnări pate >t ’ > mic pe i- 
tru a cuprinde toate c'...> 
s-au durat in acest oraș 
propulsat, ca toate locali
tățile patriei, pe viguroa
sele coordonate ale împli
nirilor socialiste.

Ion STANCIU

GALAȚI : Volum 
sporit de mărfuri 

transportate
Prin organizarea mai bună a ac

tivității. întreprinderea de Navi
gație Fluvială NA_VROM Galați a 
realizat in acest an un indice de 
utilizare a flotei fluviale cu 3,5 la 
sută mai mare decit sarcina plani
ficată, rezultat care se situează 
peste angajamentul asumat pe in
tregul an. Se remarcă folosirea 
mai intensă a Canalului Dunăre- 
Marea Neagră, pe ..magistrala al
bastră" fiind transportate in acest 
an peste 4 milioane tone minereu, 
cocs și cărbune, cantitate superi
oară cu 29 la sută față de ace
eași perioadă a anului trecut, tn 
activitatea portuară, prin mai bu
na organizare si modernizare a 
producției și a muncii, orin utili
zarea tehnologiilor moderne de 
manipulare a mărfurilor, a sporit 
productivitatea muncii cu 16 la 
6Ută, s-a redus durata de operare 
a navelor maritime și fluviale cu 
22 la sută față de timpul normat, 
obținindu-se o depășire a planului 
fizic la traficul portuar de 750 000 
tone. (Dan Plăeșu)

LUDUȘ : Cu cetățenii, 
pentru cetățeni

Ludușul, orașul care in ultimii 
ani a cunoscut profunde transfor
mări înnoitoare, consemnează, și 
in aceste zile, realizări social-edi- 
litare cu care locuitorii săi se min- 
dresc. S-au efectuat, de cu- 
rind, modernizarea cinematogra
fului „Flacăra", renovarea fațade
lor din centrul vechi al orașului, 
s-a extins canalizarea și s-au mo
dernizat o serie de străzi. Totoda
tă. au fost amenajate terenuri 
sportive, noi spații de joacă pentru 
copii, iar pe albia veche a riului 
Mureș a fost realizată o frumoa
să zonă de agrement. La aceste 
realizări o contribuție de seamă 
și-au âdus-o cetățenii, In frunte 
cu deputății lor. (Gheorghe Giur
giu).

vremea
Prognoza meteorologică pentru Inter

valul 15 iulie (ora 20) — 18 iulie (ora 
20). tn țară : Vremea va fi tn general 
instabilă in nordul, centrul și estul ță
rii, unde cerul va prezenta înnorări 
accentuate șl pe arii relativ extinse vor 
cădea ploi, care vor avea și caracter 
de aversă, Însoțite de descărcări elec
trice și izolat de grindină. Pe alocuri, 
cantitățile de apă pot depăși 25 litri pe 
metrul pătrat în «24 de ore. In restul 
țării, vremea va fi predominant fru
moasă, cu cerul variabil. Iar aversele 
de ploaie Izolate. Vîntul va sufla mo
derat. cu unele Intensificări tn estul 
țării șl zona de munte. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse, in general, 
intre 9 și 19 grade, iar cele maxime 
intre 20 șl 30 de grade. Izolat mal ridi
cate in sud-vest. Tn București : Vremea 
va ti ușor Instșbtlă. Iar cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi, care vor avea șl 
caracter de aversă. Vîntul va sufla pre
dominant moderat. Temperaturile mi
nime vor oscila intre 14 și 17 grade. Iar 
cele maxime între 26 șl 30 de grade.

Administrația de Stat 
Loto-Pironosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 14 IULIE 1989
Extragerea I : 39 21 63 80 73 35 

66 29 56
Extragerea a Il-a : 88 75 57 12 28

24 76 10 77

cinema
• Secretul... armei secrete : FAVORIT 
(45 31 70) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, ME
LODIA (1113 19) — 9; 11: 13; 15; 17; 
19, LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11; 
13; 15: 17.15: 19.30
e Noiembrie, ultimul bal : G1ULEȘTI 
(17 55 16) - 9; 11: 13.15: 15.30-; 17.45: 20, 
VOLGA (79 TI 26) - 9; II; 13.15: 15.30: 
I7 45 20
® Răzbunarea haiducilor: 9: II; 13: 15, 
Transavlon : 18 - TIMPURI NOI
(15 61 10)
® O vară cu Mara : DACIA (50 35 04)
- 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Maria șl Mlrabela in Tranzistoria : 
COTROCENI (81 68 88) — 15; 17; 19
• Maria șl marea : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
HALTERE: Succese

La Campionatele europene de hal
tere pentru juniori de Ia Sarajevo, 
sportivul român Traian Cihărean a 
avut o comportare remarcabilă, cu
cerind titlul continental și medalia 
de aur la categoria 52 kg, cu un

ale juniorilor români
total de 245 kg. Tinărul halterofil 
român a fost, de asemenea, recom
pensat cu medalia de aur pentru 
clasarea pe primul loc la ambele 
stiluri : (la „smuls", cu 115 kg, și la 
„aruncat", cu 130 kg).

FOTBAL : Azi, Rapid —. Wismut Aue
Stadionul „Giulești" din Capitală 

găzduiește sîmbătă un nou meci in 
cadrul „Cupei internaționale de fot-

*
CICLISM • Proba eontraerono- 

metru pe echipe din cadrul campio
natelor- republicane de ciclism de 
la Piatra Neamț a fost ciștigată de 
formația Dinamo (Căruțașu. Con- 
stantinescu, Paraschlv, Răcășan), 
înregistrată pe distanța de 94 km 
in 2hl4’32”. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipele Steaua (2hl5’15”) 
și Electromureș Tirgu Mureș 
(2h 16’21”) • Turul ciclist al Franței 
a continuat vineri cu etapa a 13-a, 
Montpellier — Marsilia (177 km), 
ciștigată de francezul Vincent Bar- 
teau in 4hl7’31” (medie orară 41,240 
m), urmat, la 49”, de compatriotul 
său Jean Claude Coletti. tn clasa
mentul general conduce Laurent 
Fignon (Franța), talonat la 07” de 
americanul Greg Lemond. în ulti
mele zile au abandonat peste 20 de 
alergători, intre care și doi favoriți, 
irlandezul Stephen Roche, cîștigăto-

• Sora 13 : VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11; 13: 15: 17: 19
• Program special pentru copil șl ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9: 11 : 13
• Jandarmul și jandarmerițele :
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13: 15; 17: 19. 
LIRA (317171) - 9; 11; 13; 15.15: 17,30: 
19.30. la grădină — 21. COSMOS
(27 54 95) — 8,30; 10,30; 12,45; 15; 17,15; 
19,30
• Șatra : DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 
15; 17; 19
O Caz cu caz nu se potrivește : FE
RENTARI (80 49 85) - 15: 17; 19
8» Actrița : FLOREASCA (33 29 71) —
9:11: 13; 15: 17: 19
• Viata ca o poveste (filmul româ
nesc. Ieri și azi) : — 19. Alo, ateri
zează străbunica — 13; 15. VIITORUL 
(10 67 40)
• Zece negri mititel : ARTA (21 31 86) 
— 15: 18
• Program specia! pentru copil șl ti
neret : 9; îl: 13.15, Colonelul Redl : 
17; 19.30, CULTURAL (83 50 13)

bal", între formațiile Rapid Bucu
rești și Wismut Aue, din R.D. Ger
mană. Partida va Începe la ora 17.

*
rul cursei In 1987, șl columbianul 
Fabio Parra.

VOLEI. Turneul de volei din ca
drul Spartachiadel militare de vară 
s-a încheiat cu victoria echipei Bul
gariei, urmată in clasamentul final 
de U.R.S.S., România. Polonia, 
Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, Gre
cia. R.S. Vietnam etc. Iată ultimele 
rezultate : Bulgaria — U.R.S.S. 3—0 
(15—13, 15—8, 15—0) ; România — 
Polonia 3—2 (15—10, 3—15, 6—15,
15—4, 15—11) ; Cehoslovacia — 
R.P.D. Coreeană 3—0 ; Grecia — 
R.S. Vietnam 3—0.

POLO. Rezultate înregistrate in 
„Cupa Mondială" Ia polo pe apă, 
competiție găzduită de Berlinul 
Occidental : Italia — R.F. Germania 
13—12 ; Ungaria — S.U.A. 10—8 ; 
Iugoslavia — Spania 10—8 ; U.R.S.S. 
— Australia 12—6.

• De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20.15
• Un examen neobișnuit : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19

teatre
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmlgiu) : Cintăm 
România de azi (spectacol de sunet 
șl lumină) — 21
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18.30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Hal copil la joc 1 — 11
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
la sala Majestic) : Hoțul sentimental 
— 18



POLITICA EXTERNĂ A ROMÂNIEI SOCIALISTE,

abordare novatoare, constructivă a marilor probleme ale lumii contemporane

Respectarea strictă a noilor principii 
de relații internaționale - cerință 

entală a
„Republica Socialistă România este hotărîtă să acționeze și 

în viitor pentru dezvoltarea largă a relațiilor cu toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială. Vom promova ferm în relațiile in
ternaționale principiile deplinei egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburi
le interne, al avantajului reciproc, respectarea neabătută a drep
tului fiecărei națiuni de a-și alege calea dezvoltării economico-so- 
ciale în mod liber, fără nici un amestec din afară”.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea rostită la Plenara C.C. al P.C.R.)

Pentru Partidul Comunist Român, 
pentru România socialistă, întro
narea fermă în relațiile internațio
nale a noilor principii — respectul 
independenței și suveranității națio
nale, egalității depline in drepturi, 
neamestecului In treburile interne, 
avantajului reciproc, nefolosirii for
ței și amenințării cu forța, dreptului 
fiecărei națiuni de a-și alege liber 
calea dezvoltării economico-sociale 
— piatră unghiulară a întregii poli
tici externe românești, constituie o 
cerință esențială, primordială a lu
mii contemporane. Pacea, colabo
rarea, stabilitatea pe plan mondial 
sint de neconceput în zilele noastre 
fără respectarea strictă a noilor 
principii de către toate statele și in 
toate împrejurările. Și dacă în con
știința unor largi cercuri politice, a 
popoarelor din diverse țări ale lumii 
numele României, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sînț asociate, 
direct și firesc, noilor principii, a- 
ceasta constituie expresia recu
noașterii internaționale a Consec
venței exemplare cu care țara noas
tră, secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, au militat și 
militează pentru afirmarea și res
pectarea lor strictă în relațiile din
tre toate statele lumii.

Consfințite în Constituția țării, la 
puțin timp după Congresul al IX-lea, 
și apoi in Programul 
noile principii au fost 
în toate documentele 
tratatele și declarațiile semnate de 
România cu zeci și zeci de state ale 
lumii. Ele și-au găsit 
nică reafirmare, în 
în cuvîntările rostite 
Nicolae Ceaușescu cu 
evenimente majore în 
a țării — la recenta Plenară a C.C, 
al P.C.R., ca și la Plenara Consi
liului Național al Oamenilor Muncii. 
Referindu-se la necesitatea 
staurării unor relații 
viața internațională,
Nicolae Ceaușescu sublinia in cuvîn
tarea rostită de la tribuna înaltului 
forum democratic al oamenilor mun
cii că este în interesul tuturor 
popoarelor să se acționeze „pentru

partidului, 
reafirmate 

oficiale, in

o puter- 
aceste zile, 

de tovarășul 
prilejul unor 
viața politică

in
tonoi 

tovarășul

a se pune cu desăvirșire capăt ve
chii politici, pentru o politică nouă, 
de deplină egalitate in drepturi, 
pentru a asigura națiunilor dreptul 
la dezvoltare liberă, independentă*'.

întronarea noilor principii de re
lații, respectarea lor riguroasă 
constituie — așa cum subliniază 
secretarul general al partidului — o 
cerință legică, obiectivă. Ea este 
reclamată de înseși realitățile lumii 
contemporane, rezultat al transfor
mărilor revoluționare intervenite in 
ultimele decenii, care au determinat 
lichidarea colonialismului și apari
ția a zeci de noi tinere state inde
pendente. de manifestarea tot mai 
puternică a voinței popoarelor de a 
fi stăpîne pe bogățiile lor, pe pro
priile destine. întreaga desfășurare 
a evenimentelor evidențiază preg
nant că vechiul sistem de relații, 
impuse de imperialism și bazate pe 
inegalitate și pe dictat, este peri
mat din punct de vedere istoric și, 
ca urmare, inevitabil sortit dispari
ției, indiferent dacă aceasta convine 
sau nu cercurilor imperialiste, care 
au profitat de pe urma relațiilor

de inechitate statornicite prin forță. 
Instaurarea noilor principii se evi
dențiază astfel și ca un act de jus
tiție internațională.

Reașezarea relațiilor Interstatale 
pe temelia noilor principii este im
perios cerută și de faptul că, în zi
lele noastre, cînd, ca urmare a acu
mulării în arsenalele statelor a unor 
uriașe cantități de arme, in primul 
rînd nucleare, s-a creat o gravă 
amenințare la adresa a însăși exis
tentei omenirii, noile principii oferă 
cheia soluționării pe cale pașnică, 
prin tratative, a tuturor probleme
lor litigioase — aceasta fiind sin
gura alternativă la confruntarea ar
mată, care implică riscuri imense 
pentru pacea generală. Este o rea
litate probată de însăși evoluția vie
ții internaționale că numai respec
tarea strictă a noilor principii este 
de natură să asigure condițiile de 
liniște șl de securitate necesare des
fășurării unor raporturi normale în
tre state, concentrării tuturor efor
turilor și resurselor popoarelor în 
direcția progresului lor economic și 
social.

Iată de ce, prin glasul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, Româ
nia și-a manifestat consecvent, in 
toate împrejurările, sprijinul cate
goric pentru cauza independenței și 
suveranității popoarelor, pentru res
pectarea dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur destinele. Este 
bine cunoscut faptul că ori de cîte 
ori în viața internațională au apărut 
situații critice, ori de cîte ori unui 
popor i-a fost ignorat dreptul 
de a decide asupra căii sale 
de dezvoltare, țara noastră, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-au 
situat cu toată energia în sprijinul 
noilor principii, cerînd respectarea 
lor strictă în raporturile dintre toa
te statele, fără nici o excepție. De 
Ia tribuna O.N.U., a altor foruri in
ternaționale, în luările de poziție 
ale șefului statului român a fost 
exprimat de fiecare dată un sprijin 
clar, categoric pentru cauza inde
pendenței și suveranității naționale, 
pentru respectarea egalității între 
state, indiferent de mărime, putere 
economică sau militară, pentru 
neamestecul sub nici o formă și sub 
nici un pretext în treburile interne 
ale altor state.

întronarea fermă în viața interna
țională a noilor principii de relații 
dintre state este de cea mai mare 
stringență și actualitate. Cu atîtmai 
mult, cu cit, deși ele își găsesc o 
largă recunoaștere internațională, 
fiind consacrate în Carta O.N.U., în 
tratate și alte documente cu valoare 
universală, experiența arată că sim
pla lor recunoaștere nu poate ga
ranta și aplicarea lor în viață. Evo
luții recente demonstrează că, în 
ciuda declarațiilor oficiale de atașa
ment la noile principii, continuă să 
se manifeste — chiar cu o intensi
tate sporită în ultima vreme — ten
tative de amestec în treburile inter
ne ale altor țări, cu scopul vădit de 
a destabiliza situația din țările res
pective, de a învenina climatul po
litic internațional. Nu are nimic co
mun cu noile principii, ci, dimpo
trivă, contravine flagrant acestora, 
campania antisocialistă, anticomu
nistă desfășurată de unele cercuri

din Occident, care recurg fățiș la 
practici inadmisibile de ingerințe și 
imixtiuni în treburile interne ale 
unor țări socialiste, arogîndu-și 
dreptul de a da „sfaturi", de a îm
părți „favoruri" în numele așa-zi- 
sei strategii a „diferențierii" țări
lor socialiste, de a incita la renun
țarea la principiile fundamentale ale 
socialismului. Asemenea acțiuni con
travin în mod flagrant normelor 
dreptului internațional, principiilor 
înscrise In Actul final de la Hel
sinki al Conferinței pentru securita
te și cooperare în Europa.

Noile principii au un caracter 
unitar, reprezintă un ansamblu or
ganic, general obligatoriu, nici unul 
dintre ele neputînd fi nesocotit și, 
cu atît mai puțin, opus celuilalt. 
Astfel, respectarea suveranității na
ționale — principiu în care își gă
sește întruchiparea dreptul fiecărui 
popor de a fi stăpin pe propria soar
tă, de a-și organiza viața așa cum 
dorește, de a-șl alege sistemul so
cial-politic pe care-1 consideră că 
răspunde cel mai bine condițiilor 
specifice din propria țară, este strîns 
legat de respectarea independenței 
naționale, a integrității teritoriale, 
după cum egalitatea deplină in drep
turi are corolar legic neamestecul, 
sub orice formă sau sub orice pre
text, în treburile interne ale altor 
țări.

De la respectarea noilor principii 
nu pot exista nici un fel de „de
rogări", după cum ele nu pot fi con
siderate noțiuni abstracte, evocate 
doar în ocazii mai mult sau mai 
puțin festive. Așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu. „inde
pendența nu este o problemă de zile 
mari. Independența este o proble
mă de viață, de existență a fiecărei 
națiuni".

Angajarea fermă a României tn 
sprijinul afirmării trainice a noilor 
principii se întemeiază pe convin
gerea, probată de istorie, că gene
ralizarea și respectarea lor strictă de 
către toate statele reprezintă o ce
rință primordială pentru făurirea 
unei lumi în care forța dreptului 
să înlăture definitiv „dreptul" for
ței. asigurindu-se astfel o atmosferă 
de încredere și respect reciproc în
tre state libere, egale în drepturi.

Printr-o sugestivă metaforă, to
varășul Nicolae Ceaușescu, încă în 
urmă cu mai bine de două decenii, 
asemăna noile principii cu nevoia 
de aer și de apă pentru existența 
umană. Desfășurările din viața in
ternațională aduc concludente argu
mente în acest sens. Intr-adevăr, 
popoarele au nevoie, ca de aer și 
apă, de așezarea trainică a vieții in
ternaționale pe temelia noilor prin
cipii.

Mai mult ca oricînd popoarele În
țeleg că înfăptuirea programelor lor 
de progres și bunăstare este organic 
legată de statornicirea normelor eti
cii și echității, ale legalității interna
ționale, care să le garanteze liniș
tea și securitatea, o existență liberă 
și demnă. Și ele înțeleg totodată că, 
acționînd unite, dispun de forța ne
cesară să impună edificarea unor re
lații noi. care să asigure dezvoltarea 
liberă și independentă a fiecărei na
țiuni. progresul întregii umanități,

Nicolae PLOPEANU

AGENȚIILE DE PRESA
E® - ne scurt

CONVORBIRI CEHOSLOVACO 
— VEST-GERMANE. Secretarul 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, Milos Jakes, l-a primit 
pe vicecancelarul și ministrul vest- 
german de externe, Hans-Dietrich 
Genscher, care a efectuat o vizită 
la Praga. S-a efectuat — infor
mează agenția C.T.K. — un schimb 
de păreri cu privire Ia relațiile 
dintre cele două țări și posibili
tățile extinderii acestora, mai ales 
pe plan economic. Totodată, au 
fost abordate probleme ale vieții 
internaționale actuale, evidențiin- 
du-se necesitatea continuării pro
cesului spre destindere, prin întă
rirea încrederii și securității pe 
continentul european și în întrea
ga lume,

PRIMIRE LA BEIJING. Secre
tarul general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chi
nez, Jiang Zemin, a primit o de
legație a Partidului Socialist Unit 
din Germania, condusă de Giinter 
Schabowski, membru al Biroului 
Politic și al Secretariatului Comite
tului Central al P.S.U.G. Cu acest 
prilej au fost relevate bunele re
lații dintre cele două-tări și po
poare și largile perspective exis
tente pentru dezvoltarea lor în 
continuare.

LA BICENTENARUL REVOLU
TEI FRANCEZE. La 14 iulie, 
Ziua națională a Franței, la Paris 
au avut loc festivitățile prilejuite

de împlinirea a 200 de ani de la 
căderea Bastiliei și începerea Re
voluției franceze. A avut loc o 
paradă militară, s-au organizat 
spectacole și alte manifestări.

REUNIUNE LA BERLIN. La
Berlin a început o nouă reuniune 
a grupului comun de lucru al C.C. 
al P.S.U.G. din R. D. Germană și 
al fracțiunii P.S.D. din Bundestag 
în probleme privind securitatea in 
Europa — relatează agenția A.D.N. 
Cu acest prilej, s-a exprimat spe
ranța că negocierile de la Viena 
privind măsurile de întărire a în
crederii și securității, cele asupra 
reducerii forțelor convenționale pe 
continent se vor încheia în mod 
constructiv. în același timp, s-a 
subliniat că stabilitatea, securita
tea și destinderea nu pot fi asigu
rate atîta timp cit în Europa con
tinuă să existe arme nucleare 
tactice.

NOTA DE PROTEST. La Pan- 
munjon au început lucrările celei 
de-a 449-a Intîlniri a Comisiei mi
litare de armistițiu, informează 
agenția A.C.T.C. Cu acest prilej, 
delegația R.P.D. Coreene a adresat 
o notă de protest pentru faptul 
că nave de război americane sint 
infiltrate continuu în apele terito
riale ale acestei țări. S-a precizat 
că numai în cursul acestui an re
gimul de la Seul a infiltrat, în 33 
de ocazii. 65 de nave de război și 
alte vase in apele teritoriale ale 
R.P.D. Coreene.

INSTALAȚIE MAGNETOHIDRO- 
DINAMICA. Specialiștii de la In
stitutul pentru energie termică și 
nucleară din Sarajevo au pus la 
punct, după 10 ani de muncă, o 
instalație magnetohidrodinamică — 
generator MDH — pentru conver
siunea energiei cărbunelui și a 
altor materii prime în electrici
tate. informează agenția Taniug. 
Temperatura din interiorul insta
lației cînd este in stare de func
ționare ajunge la 3 000 grade Kel
vin. adică la jumătatea tempera
turii Soarelui. Ea poate fi utilizată 
și la testarea materialelor și echi
pamentelor rezistente la tempera
turi înalte.

AUTORITĂȚILE JUDICIARE 
MEXICANE au confiscat averea, 
în valoare de trei miliarde de do
lari, aparținînd celui mai mare tra
ficant de droguri din această țară 
— Miguel Felix Gallardo. Intr-un 
comunicat al procurorului general 
al Mexicului, acestui neguțător de 
droguri i-au fost confiscate 112 
imobile din orașe și 28 din zonele 
rurale, 56 de mașini, precum si 
suma în valoare lichidă de 2,5 mi
lioane dolari. De asemenea. Mi
guel Felix Gallardo era proprieta
rul a numeroase hoteluri, rețele de 
magazine, ferme agricole, precum

încărcătură toxică
BAGA 14 (Agerpres). — Un vapor 

încărcat cu deșeuri toxice colectate 
din țări vest-europene, in special 
din Italia și Danemarca, a fost res
pins de Brazilia, intorcindu-se in 
portul olandez Rotterdam.

Vasul cu 1000 tone de deșeuri 
de oxid de zinc a plecat in luna 
mai din Rotterdam cu destinația 
portul brazilian Santos. Dar auto-

PARIS

Intilnirea celor mai bogate șapte țări occidentale 
...și „contraîntîlnirea“ celor șapte țări 

dintre cele mai sărace
Pe de o parte, o „concepție aristocratică** asupra dezvoltării în 
lume — pe de altă parte, cereri pentru o nouă abordare 

a problematicii mondiale
PARIS 14 (Agerpres). — La Paris 

au început vineri lucrările reuniunii 
Ia nivel înalt a principalelor șapte 
țări industrializate occidentale, la care 
participă șefii de stat sau de guvern 
din S.U.A.. Canada, Japonia. Franța, 
R.F. Germania, Marea Britanie, Ita
lia, precum și președintele Comisiei 
C.E.E.

PARIS 14 (Agerpres). — Agen
țiile de presă relatează că, în para
lel cu reuniunea la nivel înalt a 
principalelor șapte state industria
lizate occidentale, la Paris va avea 
loc în zilele de 15—16 iulie o „con- 
traîntîlnire" la nivel înalt a șapte 
state cotate printre cele mai sărace 
de pe glob. întrunirea — prima de 
acest fel — este considerată un 
„forum pentru o democrație econo
mică", propunîndu-și să răspundă 
„provocării reuniunii celor bogați", 
au anunțat organizatorii. Participă 
reprezentanți din Bangladesh, Bra
zilia, Burkina Faso, Haiti, Mozam- 
bic, Filipine. Zair,

In declarații făcute tnaintea aces
tei intîlniri, o serie de experți au 
relevat că reuniunile la nivel înalt 
ale celor bogați, organizate cu regu
laritate incepînd din 1974, nu sint 
reprezentative decît pentru 12—13 la 
sută din omenire, ele fiind concre
tizarea unei „concepții aristocratice" 
asupra conducerii economice a lu
mii. In diferite luări de poziție cu 
acest prilej sint condamnate prac
ticile instituțiilor financiare inter
naționale, cum sint Fondul Monetar 
Internațional sau Banca Internațio

nală pentru Reconstrucție și Dezvol
tare, ale căror politici nu vizează 
sprijinirea țărilor în curs de dez
voltare îndatorate, ci introducerea 
în economiile acestora a formelor 
capitaliste, și garantarea recuperării 
de către bănci a împrumuturilor 
acordate.

Intr-o scrisoare deschisă 
adresată participanților la intil
nirea țărilor bogate, circa 100 
organizații și mai multe suțe 
de oameni de știință, sindica
liști și oameni de artă din nu
meroase țări, care susțin intil
nirea la nivel inalt a statelor 
sărace, afirmă că „se impune 
o schimbare radicală in privin
ța modului de dezvoltare" și 
cer examinarea aprofundată a 
unor probleme presante, intre 
care : pacea și dezarmarea, da
toriile externe, inechitățile co
merțului internațional, perico
lele ce planează asupra plane
tei, situația femeilor și a popu
lațiilor marginalizate, calamită
țile naturale, revoluția tehnolo
gică, viitorul vieții.

Pe de altă parte, relatează agen
ția I.P.S., șefii de stat sau guvern 
a patru țări în curs de dezvoltare 
aflați la Paris — Egipt, Senegal, 
Venezuela și India — au propus 
organizarea unei reuniuni la nivel 
inalt Nord-Sud care să abordeze 
gravele probleme cu care sint con
fruntate statele în curs de dezvol
tare.

Datoriile externe adîncesc decalajele dintre națiunile 
sărace și țările capitaliste dezvoltate

• Rețetele F.M.I. duc la „dezvoltarea subdezvoltării** • Fiecărui 
locuitor din Ecuador ii revine, in medie, o datorie echivalentă cu 

84 la sută din venitul anual
CARACAS 14 (Agerpres). — „Rețe

tele Fondului Monetar Internațional 
de redresare a economiei prin redu
cerea alocațiilor destinate invătămîn- 
tului și a altor programe sociale nu 
sint altceva decît niște paliative pe
riculoase care. în loc să vindece, 
prelungesc boala", a declarat Emilio 
Maspero, secretar general al Confe
derației Iatino-americane a oameni
lor muncii. în cuvîntarea rostită la 
deschiderea celui de-al V-lea Congres 
al Federației internaționale a sala- 
riaților din învățămint de la Caracas, 
el a cerut guvernelor latino-ameri- 
cane să-și sporească alocațiile desti
nate dezvoltării invățămintului.

LIMA 14 (Agerpres). — La Lima 
au început lucrările sesiunii Parla
mentului Andin, for regional în care 
sint reprezentate Bolivia. Columbia, 
Ecuador. Peru și Venezuela. In 
discursul inaugural, președintele 
țării-gazdă, Alan Garcia, a lansat un 
apel la acțiuni grabnice din 
partea statelor Iatino-americane in 
vederea soluționării problemei dato
riilor externe. El a arătat că, așa 
cum se negociază dezarmarea pe 
plan militar, „noi, latino-americanii, 
putem, de asemenea, să cerem de
zarmarea financiară". Semnalind ac
centuarea prăpastiei dintre națiunile 
bogate și cele sărace, șeful statului 
peruan a menționat, totodată, că ini
țiativele Fondului Monetar Interna
țional (F.M.I.) nu urmăresc amelio
rarea situației economice a țărilor 
debitoare, ci garantarea plătii dato
riilor lor externe, relevă agenția Efe.

QUITO 14 (Agerpres). — în Ecua
dor. nivelul datoriei externe pe lo
cuitor este cel mai înalt din America 
Latină — relevă date ale Centrului 
de studii și analize din Quito. Astfel, 
în 1988, pentru fiecare locuitor ecua- 
dorian reveneau 1115 dolari drept 
datorie externă, reprezentînd 84 la 
sută din totalul venitului anual.

Se relevă, totodată, că în alte țări 
Iatino-americane. greu împovărate de 
datoria externă, proporția ar fi, de 
asemenea, extrem de ridicată : Peru
— 51,8 la sută. Mexic — 46,6 la sută, 
Argentina — 42,6 la sută, Venezuela
— 40 la sută. Brazilia — 32,45 la 
sută.

Cit privește Ecuadorul, țară cu o 
populație de 10,5 milioane locuitori, 
are în prezent o datorie de 11 mili
arde de dolari și se estimează că. 
spre anul 2000, aceasta va ajunge la 
35 miliarde de dolari.

BELGRAD 14 (Agerpres). — Miș
carea de nealiniere este capabilă să 
aducă o contribuție eficientă Ia so
luționarea crizei din Orientul Mijlo
ciu și la eliminarea altor focare de 
criză și tensiune din lume — a de
clarat președintele Statului Pales
tina. Yasser Arafat. într-un interviu 
acordat agenției Taniug. Referin
du-se la criza datoriilor — „cea mai 
gravă problemă a țărilor în curs de 
dezvoltare" — el a avertizat că ridi- 
cind obstacole în calea dezvoltării 
economice a țărilor debitoare poate 
fi periclitată stabilitatea in lume.

Grevă generală în Cisiordania și Gaza
Două milioane de palestinieni protestează împotriva escaladării 

actelor de violență ale forțelor de ocupație
Peste 2 000 000 de palestinieni din 

Cisiordania și Gaza au participat la 
o grevă generală de protest față de 
escaladarea actelor de agresiune ale 
forțelor de ocupație israeliene. Greva 
a avut loc în contextul menținerii 
restricțiilor de circulație șl a stării de 
asediu instituite de autoritățile israe
liene în orașele Nablus. Jenin și 
Tulkharm, precum și într-o serie de

sate de pe malul vestic al Iordanu
lui, în încercarea de a împiedica de
clanșarea unor noi demonstrații — 
informează agenția I.N.A. Știri pro
venite din regiune relevă, pe de altă 
parte, că in timpul ciocnirilor puter
nice dintre manifestanți și militarii 
israelieni, în Cisiordania un pales
tinian a fost ucis și 50 răniți. Alți 
98 au fost arestați.

In favoarea procesului de pace 
în America Centrală

• Proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate • Platformă 
politică pentru soluționarea conflictului din Salvador ® Precizări 
in pregătirea alegerilor generale din Nicaragua • Eforturi 

vizind reconcilierea națională in Panama
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a avut consultări cu caracter Infor
mativ în vederea aprobării unei re
zoluții care exprimă sprijinul față de 
procesul de pace în America Cen
trală. a anunțat președintele în exer
cițiu al consiliului. Dragoslav Pejici 
(R.S.F.I.). EI a precizat că dezbateri
le s-au bazat pe un proiect de rezo
luție prezentat de Columbia și spri
jinit de grupul țărilor nealiniate.

Proiectul include crearea si trimi
terea unei misiuni (Grupul de obser
vatori al O.N.U. pentru America Cen
trală — O.N.U.C.A.) pentru verifica
rea îndeplinirii acordurilor semnate 
de cele 5 țări centroamericane în ma
terie de securitate.

Documentul cere, de asemenea, 
președinților statelor centroamerica
ne să depună în continuare eforturi 
pentru realizarea unei păci juste si 
durabile în regiune prin adeziunea 
totală la compromisurile realizate.

CIUDAD DE PANAMA 14 (Ager
pres). — Frontul Farabundo Marti 
pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) 
și Comitetul permanent de dezbatere 
națională în favoarea păcii în Sal
vador au reafirmat hotărîrea de a-și 
spori eforturile în direcția găsirii unei 
soluții negociate la conflictul din 
țară, subliniind necesitatea de a face 
să prevaleze aspirațiile de pace si 
dreptate socială ale poporului Salva
dorian. Intr-un comunicat difuzat la 
Ciudad de Panama se arată că in 
cursul unei reuniuni comune a fost 
discutată .pe larg o platformă politică 
pentru pace, elaborată de cele 76 de

organizații reprezentate în comitetul 
permanent. în cadrul unui amplu pro
ces de consultări. S-a precizat că a- 
ceastă platformă exprimă dorința sal- 
vadorienilor de a se pune capăt răz
boiului intern pe calea dialogului, pe 
baza unei soluționări globale a con
flictului.

MANAGUA 14 (Agerpres). — La 
Managua s-a dat publicității comuni
catul Consiliului electoral suprem din 
Nicaragua privind desfășurarea ale
gerilor generale de la 25 februarie 
anul viitor. Astfel, s-a stabilit că î.n 
perioada 25 august — 13 septembrie 
se va desfășura înregistrarea oficială 
a candidaților pentru funcțiile de pre
ședinte și vicepreședinte, precum și 
pentru deputați în Adunarea Națio
nală. Populația care a depășit vîrsta 
de 16 ani urmează să se înscrie pe 
listele electorale in perioada 8—10 
septembrie și 27—29 octombrie. Se re
levă, de asemenea, că în țară există 
aproximativ două milioane de locui
tori cu drept de vot.

CIUDAD DE PANAMA 14 (Ager
pres). — Misiunea specială a Organi
zației Statelor Americane (O.S.A.), 
care s-a deplasat la Ciudad de Pa
nama pentru a-și aduce contribuția 
la eforturile panameze de realizare a 
reconcilierii naționale, a început con
tactele cu principalele forțe politice 
din țară. Președintele misiunii, mi
nistrul ecuadorian al relațiilor exter
ne, Diego Cordovez, a subliniat că 
revine panamezilor inșiși sarcina de 
a-și soluționa propriile probleme, 
printr-o abordare deschisă, construc
tivă. la masa tratativelor.

Funeraliile tovarășului Janos Kadar
BUDAPESTA 14 (Agerpres). — 

La Budapesta au avut loc funera
liile tovarășului Janos Kadar, mili
tant de seamă al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, al mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale. La ceremonia de doliu, care 
a avut loc la sediul C.C. al P.M.S.U.,

a luat cuvintul secretarul general al 
P.M.S.U., Karoly Grosz.

La funeralii. Partidul Comunist 
Român a fost reprezentat de o de
legație condusă de tovarășul Ion 
Coman, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Reuniune internațională consacrată păcii, dezvoltării

și mediului ambiant
CIUDAD DE MEXICO 14 (Ager

pres). — In capitala Mexicului au în
ceput lucrările unei conferințe inter
naționale asupra problemelor păcii, 
datoriei externe, dezvoltării și me
diului înconjurător — Informează a- 
gentia Prensa Latina.

Abordînd dificultățile generate de 
datoriile externe și perspectivele de 
dezvoltare ale Americii Latine, direc
torul Facultății de economie a Uni
versității naționale autonome din 
Mexic a apreciat că anii ’80 au con

stituit un deceniu pierdut pentru a- 
ceastă regiune. El a semnalat Înapoie
rea și subdezvoltarea ce afectează ță
rile Iatino-americane, avertizind că o 
asemenea situație poate provoca ten
siuni sociale șl politice.

Reuniunea, care se desfășoară sub 
auspiciile Consiliului Mondial a! Pă
cii, dezbate, in principal, relațiile 
existente între pace, datorie externă 
și dezvoltare, intre pace și mediul 
ambiant

Probleme majore pe agenda apropiatei conferințe 

la nivel înalt a Organizației Unității Africane
ADDIS ABEBA 14 (Agerpres). — 

Cel mai important forum politic al 
țărilor de pe continentul african —• 
reuniunea la nivel înalt a Organiza
ției Unității Africane — se va desfă
șura în acest an în perioada 24—27 
iulie. Potrivit surselor din Addis 
Abeba, citate de agenția MENA. se 
așteaptă la o masivă participare da
torită preocupărilor pentru o serie de 
probleme politice și economice cu 
care se confruntă întregul continent. 
Astfel, agenda politică va fi domina
tă de analiza evoluțiilor din Africa

australă, inclusiv în ceea ce privește 
accesul Namibiei la independență. r 
plan economic, participanții vor ab 
da problema numărul 1 a Africi, : 
povara datoriei externe, principala 
piedică în calea redresării economice 
pe continent. In acest sens, partici- 
panții vor căuta să depisteze cele mal 
bune modalități de reglementare a 
datoriei externe și vor aborda proble
me legate de eliminarea inechităților 
din schimburile economice Interna
tionale, net în defavoarea țărilor în 
curs de dezvoltare.

Spre reglementarea situației 
din Angola

O declarație a ministrului de externe al țării

și al unor Întinse latifundii în cinci 
state mexicane.

ALUNECĂRI DE TEREN. Peste 
60 de localități din regiunea de 
nord a Perului au rămas izolate 
din cauza unor reașezări ale fa
liilor tectonice, care au determi
nat alunecări masive de teren în 
zona menționată. Autoritățile pe
ruane au precizat că în ultimele 20 
de zile în provinciile Sihuas, Pis- 
cobamba, Pomabamba și Corongo 
au avut loc frecvente alunecări -de 
teren, care au izolat practic aceste 
regiuni de restul țării. Se acțio
nează pentru înlăturarea consecin
țelor și remedierea situației.

POPULAȚIA CELOR 12 ȚĂRI 
MEMBRE ALE C.E.E. a fost. la 
1 ianuarie 1989. de 325,472 milioane 
locuitori. relevă un raport al 
„Eurostat", dat publicității la Bru
xelles. Potrivit raportului, sporul 
natural al populației a fost anul 
trecut de 12 la mie.

UN AVION MILITAR de tipul 
F-16, aparținînd forțelor heriene 
belgiene, s-a prăbușit vineri in 
cursul unui zbor de rutină în a- 
propierea localității Saint-Iber. 
Ambii piloți au reușit să se ca
tapulteze.

respinsă de Brazilia
ritățile sanitare braziliene au> in
terzis descărcarea acestor deșeuri, 
tn urma analizelor chimice s-a 
constatat că, pe lingă oxid de zinc, 
deșeurile conțineau, de asemenea, 
oxizi de plumb și cadmiu.

Organizația ecologistă olandeză a 
cerut ca deșeurile toxice să fie re
trimise in țările din care provin.

Dueluri de artilerie 
la Beirut

BEIRUT 14 (Agerpres). — Vineri 
au reizbucnit la Beirut duelurile de 
artilerie. Au fost bombardate car
tiere din zona de coastă a orașului.

Pe de altă parte au avut loc noi 
ciocniri între forțele rivale în zona 
de munte.

Impuls negocierilor 
intercipriote

Scrisoare a secretarului 
general al O.N.U.

NICOSIA 14 (Agerpres). — In ca
drul unei sesiuni speciale a parla
mentului cipriot s-a confirmat că 
Javier Perez de Cuellar, secretarul 
general al O.N.U., a invitat cele două 
părți aflate în conflict să reia nego
cierile, și în septembrie să se poată 
ajunge la un acord asupra modalită
ților de soluționare a problemei ci
priote. într-o scrisoare adresată pre
ședintelui Gheorghios Vassiliou și li
derului ciprioților turci. Rauf Denk- 
taș, secretarul general al O.N.U. a 
propus ca cei doi să aibă intîlniri în 
iulie și august.

Negocierile desfășurate sub auspi
ciile secretarului general al O.N.U. 
au început în septembrie anul trecut. 
Intîlnirile desfășurate de atunci între 
președintele Ciprului și liderul ciprio- 
tilor turci nu au înregistrat vreun 
progres vizibil.

NICOSIA 14 (Agerpres). — Parla
mentul Ciprului a hotărit înființarea 
la Nicosia a primei universități din 
țară, în care limbile de predare vor 
fi greaca și turca, informează agen
ția cipriotă C.N.A. Universitatea își 
va deschide porțile în septembrie 
1990 și va funcționa cu trei facultăți. 
Ea va fi amplasată în capitala tării, 
avînd capacitatea de a cuprinde un 
număr de 4 000 de studenți.

LUANDA 14 (Agerpres). — Pro
cesul de reglementare pe cale nego
ciată a situației din Angola este ire
versibil. a declarat ministrul angolez 
de externe, Pedro Van Dunem. în
tr-o declarație televizată în legătură 
cu aplicarea acordului de încetare a 
focului de la Gbadolite. ministrul an
golez de externe a arătat că negocie
rile dintre reprezentanții guvernului

angolez și ai mișcării Unita. Între
rupte la 2 iulie, vor fi reluate dumi
nică. După cum se știe, aceste nego
cieri se desfășoară prin intermediul 
președintelui Zairului. Mobutu Șese 
Seko. „Dorim să credem în bună
voința unor lideri ai Unita de a con
tinua procesul de reglementare paș
nică a situației din țară", a declarat 
ministrul de externe al Angolei,

Sînt necesare acțiuni concrete pentru asigurarea 
independenței Namibiei

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 
— Grupul țărilor africane la O.N.U. 
a cerut Consiliului de Securitate să 
joace un rol mai activ in Namibia, 
avind în vedere poziția intransigen
tă a Republicii Sud-Africane. Intr-o 
declarație difuzată de țările africane 
la sediul O.N.U., citată de agențiile 
T.A.S.S. și China Nouă, se atrage 
atenția asupra faptului că Africa de 
Sud continuă să violeze prevederile 
Rezoluției 435 a Consiliului de Secu
ritate privind accesul Namibiei Ia 
independență. Astfel, nu au fost 
aduse la îndeplinire prevederile re
feritoare la abrogarea legilor rasiste 
discriminatorii, nu au fost puși în li
bertate toți detinuții politici. După 
opinia țărilor africane, este necesar 
să fie depuse toate eforturile pentru 
a împiedica acțiunile R.S.A., care 
urmărește să zădărnicească desfășu
rarea în noiembrie a unor alegeri 
libere și juste sub controlul O.N.U. 
și să împiedice Organizația Poporu
lui din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) de a obține victoria în 
alegeri.

LUSAKA 14 (Agerpres). — Preșe
dintele Zambiei, Kenneth Kaunda, a 
conferit cu Herman Cohen, asistent 
al secretarului de stat al S.U.A. pen
tru problemele Africii, aflat într-o 
vizită oficială la Lusaka. Țările din 
sudul Africii, a spus președintele 
zambian, așteaptă de la R.S.A. ac
țiuni concrete îndreptate spre lichi

darea regimului de apartheid și de 
sprijinire a procesului de pace din 
Namibia. El a cerut Statelor Unite 
să susțină eforturile de soluționare 
pe cale pașnică a situației din R.S.A. 
și să sprijine procesul de indepen
dență a Namibiei.

TEHERAN 14 (Agerpres). — Ira
nul și Beninul sprijină lupta mili- 
tanților antiapartheid din Africa și 
condamnă cu fermitate politica pro
movată de regimul rasist de la Pre
toria.

In comunicatul comun dat publi
cității la încheierea convorbirilor de 
la Teheran dintre ministrul iranian 
de externe, Aii Akbar Velayati, și 
ministrul de externe din Benin, Guy 
Landry Hazoume, cele două părți 
reafirmă sprijinul țărilor lor față de 
lupta eroică a poporului namibian 
sub conducerea Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.).

GENEVA 14 (Agerpres). — Comi
tetul de Coordonare al Consiliului 
Economic și Social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C.) a adoptat o rezoluție 
în care condamnă Republica Sud- 
Africană pentru politica sa de apart
heid. pe care o califică drept in
compatibilă cu Carta O.N.U. Docu
mentul relevă că politica de apart
heid și de destabilizare față de sta
tele din „prima linie" constituie o 
amenințare gravă la adresa păcii.
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