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Sub președinția tovarășului Nicoiae Ceaușescu

în atmosfera de puternică însuflețire determinată de 
Conferința Națională a partidului, exprimînd unitatea întregului 

popor in jurul partidului, al secretarului său general, 
ieri si-a desfasurat lucrările

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL AL FRANJULUI 
DEMOCRAȚIEI SI INITATII SOCIALISTE

Sub președinția tovarășului Nicoiae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, a avut loc luni, 
21 decembrie, Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și 
Unitâții Socialiste.

Plenara s-a desfășurat tn at- temică angajare revoluționară In
mosfera de muncă intensă, de pu- care întregul nostru popor a tre

cut cu însuflețire la Înfăptuirea im
portantelor hotărîri adoptate de 
Conferința Națională a partidului, 
dezbătînd, in lumina acestora, pro
bleme de însemnătate deosebită 
privind dezvoltarea țării in cel 
de-al treilea an al actualului cin
cinal.

Pe ordinea de zi a plenarei au 
fost înscrise :

1. Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico-so- 
cială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1988.
(Continuare în pag. a 111-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarâși și prieteni,
Plenara Consiliului "National al 

Frontului Democrației și Unității 
socialiste a dezbătut și adoptat în 
unanimitate planurile pe 1988, de 
dezvoltare economi co-socială — 
în industrie, agricultură și celelal
te sectoare de activitate —, bugetul 
pe anul viitor și programul pri
vind autoconducerea și autoapro
vizionarea.

Așa cum, pe drept cuvînt, s-a 
sublir'.at in cursul discuțiilor, in 
acest an am obținut noi și impor
tante realizări în dezvoltarea 
patriei noastre. Aș menționa, 
îndeosebi, realizările importante 
din agricultură, în domeniul ce
realelor și al celorlalte produse, 
care au dus la realizarea unei pro
ducții de cereale de peste 31 mi
lioane tone — cea mai mare pro
ducție de pînă acum. Sperăm, 
însă, ca anul viitor să o depășim 
și pe aceasta.

Am obținut o creștere a veni
tului național, a altor indicatori 
importanți ai planului. Dar cu 
toate acestea — așa cum am men
ționat mai pe larg la Conferința 
Națională — obiectivele generale 
ale planului pe acest an nu sint 
în întregime realizate ; multe uni
tăți și sectoare de activitate rămîn 
datoare societății cu importante 
cantități de produse nerealizate. 
Aceasta presupune să luăm toate 
măsurile ca, în cursul anului vii
tor. să realizăm în întregime pre
vederile planului pe care le-am 
adoptat cu puțin timp înainte. Să 
ne gîndim însă că avem un plan

cincinal și, pe ansamblu, trebuie 
să-1 realizăm în întregime. Deci, 
unele nerealizări din acest an tre
buie să le recuperăm în cursul 
anului viitor, încît să îndeplinim 
pe ansamblu întregul cincinal in 
bune condiții.

La Conferința Națională a parti
dului m-am referit pe larg la o- 
biectivele pe anul 1988, pe întregul 
cincinal 1986—1990 — și nu doresc 
să mai insist acum asupra lor. De 
altfel, ați studiat planul și vă sînt 
bine cunoscute prevederile. Nu do
resc să mă opresc nici asupra indi
catorilor bugetului, pentru că acesta 
reflectă în mod corespunzător pre
vederile planului de dezvoltare e- 
conomico-socială și asigură mij
loacele financiare necesare atit 
dezvoltării economico-sociale, cit 
și ridicării nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului.

Acum, hotărîtor este să trecem 
Ia activitatea practică pentru a 
realiza în bune condiții obiectivele 
planului. Mai avem încă 10 zile 
din acest an. Nu este mult, nu este 
nici puțin. în 10 zile trebuie să ac
ționăm în așa fel încît să încheiem 
planul pe acest an cu rezultate cît 
mai bune în toate sectoarele de 
activitate și să pregătim temeinic 
trecerea la realizarea planului pe 
anul viitor.

Avem pentru aceasta tot ce este 
necesar in ce privește asigu
rarea bazei tehnico-materiale în 
conformitate cu normele de con
sum. Trebuie să acționăm cu 
toată hotărîrea pentru buna folo
sire a acestei baze tehnico-mate
riale, prin respectarea neabătută a

normelor de consum energetice și 
materiale, pentru recuperarea și 
refolosirea materialelor, a suban- 
samblelor, astfel încît în nici un 
sector să nu mai apară nici o pro
blemă în ce privește buna apro
vizionare a tuturor unităților și 
realizarea în cele mai bune condi
ții a planului !

Repet și la această plenară ne
cesitatea de a face totul pentru în
făptuirea programelor privind e- 
nergia și materiile prime, pentru 
a asigura creșterea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor 
materiale și de producție, în gene
ral pentru sporirea mai puternică 
a eficienței și rentabilității econo
mice în toate domeniile, aplicarea 
fermă a autoconducerii, autoges- 
tiunii și autofinanțării tuturor 
unităților economice și sociale. 
Să facem astfel încît sistemul nos
tru democratic, de conducere a ac
tivității economico-sociale, să-și 
desfășoare activitatea în cele mai 
bune condiții, ca toate organismele 
democrației muncitorești revolu
ționare, de jos pînă sus, să-și înde
plinească rolul hotărîtor pe care-1 
au în realizarea programelor de 
dezvoltare a patriei noastre !

Doresc să menționez, și la Plena
ra Consiliului Național al Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste, necesitatea realizării în cele 
mai bune condiții a activității in
ternaționale, de cooperare econo
mică, tehnico-științifică. de reali
zare a tuturor acordurilor stabilite, 
in cadrul C.A.E.R., precum și cu 
celelalte țări socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, cu țările capi

taliste dezvoltate, deci cu toate 
statele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială.

Cooperarea economică interna
țională constituie o necesitate vi
tală pentru dezvoltarea în bune 
condiții a întregii activități econo
mico-sociale, pentru realizarea pro
gramelor de ridicare a patriei 
noastre pe noi culmi de progres și 
civilizație. în acest cadru, va trebui 
să acordăm o atenție deosebită 
producției și realizării exportului !

Și — ca o concluzie generală 
pentru toată activitatea — în ve
derea realizării planurilor și pro
gramelor de dezvoltare economico- 
socială trebuie să punem în centrul 
preocupărilor ridicarea nivelului 
tehnic, calitativ, afirmarea puter
nică a cuceririlor științei moderne 
în toate sectoarele economiei na
ționale !

Este necesar să avem permanent 
în vedere că numai aplicînd ferm 
în viață cele mai noi cuceriri ale 
revoluției tehnico-științifice, ale 
noii revoluții agrare, vom reuși să 
ridicăm continuu patria noastră pe 
noi culmi de progres și civilizație, 
să asigurăm victoria socialismului 
și comunismului, ridicarea bună
stării generale a națiunii noastre 1 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu, 
România — stima noastră și min- 
dria !“).

Stimați tovarâși și prieteni,
Programul privind autocondu

cerea și autoaprovizionarea — pe
(Continuare in pag. a 111-a)

Sub președinția tovarășului Nicoiae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, a avut loc, luni, 
21 decembrie, ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a exami
nat PROGRAMUL PRIVIND AUTOCONDUCEREA SI 
AUTOAPROVIZIONAREA PENTRU ASIGURAREA BUNEI 
APROVIZIONĂRI A POPULAȚIEI CU PRODUSE AGROALj- 
MENTARE Șl BUNURI INDUSTRIALE DE CONSUM PE 
ANUL 1988.

S-a subliniat că Programul a fost elaborat in concor
danță cu hotâririle Congresului al Xlll-lea și Conferinței 
Naționale ale Partidului Comunist Român și reflectă preo
cuparea permanentă a partidului și statului nostru, a 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu personal, pentru asigurarea 
bunei aprovizionări a populației. La fundamentarea Pro
gramului s-a avut în vedere concepția secretarului gene
ral al partidului cu privire la creșterea nivelului de trai 
in strinsă și nemijlocită legătură cu dezvoltarea genera
lă a economiei, a producției bunurilor de consum, pre
cum și cu sporirea mai accentuată a contribuției agri
culturii, ca ramură de bază, la progresul general al țării 
și ridicarea bunăstării intregului popor.

A fost relevat faptul că aprovizionarea populației cu 
produse agroalimentare se bazează pe realizarea produc
țiilor planificate și respectarea întocmai a prevederilor 
legii privind asigurarea fondului de stat. Cantitățile de 
produse alimentare prevăzute să fie livrate au fost sta
bilite in conformitate cu cerințele Programului de alimen
tație științifică, diferențiate pe județe, in funcție de nu
mărul populației, de ponderea personalului muncitor, de 
eforturile depuse in producție.

Programul de autoaprovizionare prevede pentru fiecare 
județ numărul de animale necesar pentru asigurarea unei 
bune aprovizionări a populației.

Consiliile populare, ca organe ale autoconducerii și 
autoaprovizionârii, vor trebui să ia măsuri hotârite pen
tru asigurarea efectivelor de animale stabilite și a greu
tății la tăiere, precum și pentru îndeplinirea integrală a 
sarcinilor de livrare la fondul pieței; In condițiile în care 
se realizează depășirea greutății la tăiere, sporul de pro
ducție se constituie ca resursă suplimentară pentru fon
dul de consuni local. In cazul cind nu se realizează greu
tatea prevâzută la tăiere, județului respectiv nu i se va 
suplimenta numărul de animale repartizat.

Aplicarea fermă a programului de tăiere a animale
lor stabilit pe județe, in raport cu populația ce urmează 
a fi aprovizionată din fondul de stat, va asigura fiecă
rui județ necesarul de carne și produse din carne. Tot
odată, vor fi luate măsuri pentru creșterea în continuare 
a preparatelor de carne și culinare, pentru diversificarea 
sortimentelor și realizarea unor meniuri variate.

Prin măsurile stabilite in Programul de autoaprovizio
nare, s-a asigurat, pentru anul 1988, un consum de car
ne pe locuitor de circa 70 kg. De asemenea, se asigură,

in medie, un consum de pește de circa 15 kg pe locui
tor. Se prevede, totodată, o sporire a cantităților de lap
te și produse din lapte, de alte produse agroalimentare, 
precum și de cartofi, legume, fructe și struguri.

La numărul de animale și la cantitățile de produse 
agroalimentare care se vor repartiza prin fondul de stat 
se adaugă numărul de animale și cantitățile de produse 
agroalimentare realizate in gospodăriile populației, pre
cum și cantitâțile de cereale, legume și cartofi obți
nute de membrii cooperatori in cadrul retribuirii in 
natură.

De asemenea, se va asigura buna aprovizionare a 
populației cu produse industriale, prin livrarea unor can
tități corespunzâtoare, intr-o structură sortimentală di
versificată și innoită cu articole de nivel tehnic și calita
tiv superior.

In anul 1988, se vor dezvolta în continuare prestările 
de servicii către populație, punindu-se accentul pe di
versificarea, creșterea volumului și a calității acestora.

Comitetul Politic Executiv a cerut guvernului să urmă
rească și să analizeze săptâminal îndeplinirea de către 
ministere și consilii populare a sarcinilor de producție și 
livrare la fondul pieței la toate produsele agroalimentare 
și industriale prevăzute in Programul de autoconducere 
și autoaprovizionare teritorială, să exercite un control 
permanent asupra activității desfășurate de organele 
centrale și locale pentru respectarea obligațiilor ce le 
revin.

In același timp, s-a indicat ca Ministerul Agriculturii, 
Ministerul Industriei Alimentare și al Achiziționării Pro
duselor Agricole, consiliile populare, unitățile agricole 
de stat și cooperatiste să ia măsuri pentru realizarea 
producției vegetale și animale la nivelul cerințelor noii 
revoluții agrare, a fondului de stat planificat. Totodată, 
vor trebui intensificate acțiunile de contractare a unor 
cantități sporite de produse agroalimentare din resursele 
gospodăriilor populației.

Aprobind Programul privind autoconducerea și auto
aprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a 
populației cu produse agroalimentare și bunuri indus
triale de consum pe anul 1988, Comitetul Politic Executiv 
a stabilit ca acesta să fie supus dezbaterii Marii Adunări 
Naționale.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a analizat și 
aprobat RAPORTUL PRIVIND BALANȚELE PRINCIPALE
LOR PRODUSE AGROALIMENTARE DIN RECOLTA 
ANULUI 1987. S-a apreciat că recolta de cereale din 
acest an, care se ridică la 31,7 milioane tone, ca și pro
ducțiile obținute la celelalte culturi agricole asigură o 
bună aprovizionare a populației cu produse agroalimen
tare, precum și necesitățile de materii prime ale econo
miei naționale.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de asemenea, 
probleme curente ale activității de partid și de stat

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Japoniei,

cu prilejul
Președintele Republicii. Socia

liste România, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, a primit, luni,

prezentării scrisorilor de
21 decembrie, pe Katsuhiro Ichio- 
ka, care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de ambasador

acreditare
extraordinar și plenipotențiar al 
Japoniei în țara noastră. (Conti
nuare in pagina a V-a).

TELEGRAMA ADRESATĂ

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, 

de Plenara Comitetului Central al Organizației Democrației și Unității Socialiste
Mult stimate și iubite 

tovarășe Nicoiae Ceaușescu,
întrunit in plen. Comitetul Central al Organizației 

Democrației și Unității Socialiste a dezbătut intr-un 
spirit de mare răspundere și angajare patriotică do
cumentele care prefigurează dezvoltarea economico- 
socială a României in anul 1988 și sarcinile ce re
vin membrilor organizației din aceste documente, in 
lumina magistralului Raport pe care l-ați prezentat 
Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român. 
Participants la plenară au dat cea mai inaltă apre
ciere contribuției dumneavoastră determinante la 
conceperea și aplicarea in practică a intregii politici 
interne și externe a partidului și statului nostru, la 
dezvoltarea continuă a economiei naționale in con
formitate cu exigentele progresului tehnic contempo
ran, ale modernizării, creșterii productivității și efi
cientei, la afirmarea voinței poporului nostru de a-șl 
făuri in pace viitorul socialist și comunist spre care 
il călăuziți cu înțelepciune, cu dăruire și clarviziune 
revoluționară.

Pe baza ideilor și orientărilor cuprinse In ampla și 
multilaterala analiză pe care ați făcut-o la Conferința 
Națională a partidului cu privire la stadiul actual al 
dezvoltării societății socialiste românești, vorbitorii 
au scos in evidentă experiența organizațiilor noastre 
din diferite unități și localități in mobilizarea mem
brilor lor la realizarea programelor privind sporirea 
productivității muncii, reducerea cheltuielilor de pro
ducție, economisirea materialelor și a energiei, ridi
carea calității și tehnicității produselor, onorarea cu 
prioritate a contractelor Ia export : in spirit critic și 
autocritic, s-au arătat, totodată, neajunsurile care mai 
există in activitatea pe care o desfășurăm și s-au 
evidențiat căile lichidării lor. pentru ca toți cetățenii 
Încadrați in Organizația Democrației și Unității So
cialiste să-și aducă din plin contribuția la înfăptuirea 
insuflețitoarelor planuri stabilite de partid in indus

trie și agricultură, in construcții, în cercetare și pro
iectare pentru anul 1988 și pe întregul cincinal.

Comitetul Central al Organizației Democrației șl 
Unității Socialiste, exprimindu-și totala adeziune fa(ă 
de documentele supuse dezbaterii, s-a ’ angajat, in 
numele milioanelor de membri ai organizației, să 
intensifice, la fiecare loc de muncă, activitatea poli- 
tico-educativă, de întărire a ordinii și dsiciplinci, de 
dezvoltare a conștiinței muncitorești revoluționare, de 
atragere a tuturor celor ce muncesc la soluționarea 
problemelor care privesc bunul mers al producției, 
așa cum ne impune calitatea noastră de proprietari, 
producători și beneficiari ai avuției sociale. S-a sub
liniat că înfăptuirea neabătută a intregii politici eco
nomice a partidului, sporirea, in continuare, a contri
buției tuturor la dezvoltarea economiei naționale con
stituie unica sursă de ridicare a bunăstării mate
riale și spirituale a poporului nostru.

Plenara noastră a dat expresie incă o dată unității 
de neclintit a tuturor membrilor Organizației Demo
crației și Unității Socialiste in jurul partidului nostru 
comunist, in jurul dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicoiae Ceaușescu. Sub conducerea 
dumneavoastră, vom acționa toți ca unul pentru a ne 
apăra și dezvolta cuceririle revoluționare de pină 
acum : proprietatea socialistă asupra mijloacelor de 
producție, relațiile de muncă și viață intemeiate pe 
principiile eticii și echității socialiste, propășirea con
tinuă in liniște și pace a țării pe calea arătată ue 
partid, dreptul sacru al poporului nostru de a hotări 
de sine stătător asupra destinelor proprii, posibilitatea 
de a-și consacra toate forțele viitorului comunist al 
patriei.

Cu dragoste și prețuire, cu devotament, ne vom 
consacra toate forțele pentru a da viată mărețelor 
obiective adoptate de Conferința Națională a Partidu
lui Comunist Român, pentru întărirea, in continuare, 
a puterii economice, a independenței și suveranității 
patriei noastre scumpe. Republica Socialistă România, 
intr-o lume a păcii, fără arme și fără războaie, mai 
bună și mai dreaptă.

COMITETUL CENTRAL
AL ORGANIZAȚIEI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE
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PLENARA CONSILIULUI
Cuvintul tovarășului Dănilă Pirvu

UNITĂȚII SOCIALISTE
Actuala plenară a Consiliului 

Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, ale că
rei lucrări se desfășoară la pu
țin timp după Conferința Na
țională a Partidului Comunist 
Român, eveniment memorabil in 
procesul devenirii noastre so
cialiste și comuniste, îmi oferă 
prilejul să exprim. în numele 
tuturor organizațiilor compo
nente ale Frontului Democra
ției și Unității Socialiste'din ju
dețul Caraș-Severin. deplina și 
unanima aprobare față de ma
gistralul Raport prezentat de 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Prevederile proiectului planu
lui de dezvoltare economico-so- 
cială pe anul 1988. față de care 
Îmi declar deplinul acord, co
respund întru totul obiectivelor 
stabilite de Congresul al XIII- 
lea al partidului și asigură 
mersul nostru ferm înainte, spre 
culmile luminoase ale socialis
mului și comunismului. Ele ilus
trează în mod magistral uriașa 
capacitate de înțelegere științi
fică a cerințelor obiective ale 
progresului social, cutezanța no
vatoare și realismul profund 
care definesc geniala dum
neavoastră personalitate, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Vă raportăm că organizațiile 
componente ale Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, 
toți oamenii muncii din județ, 
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, au acțio
nat cu răspundere muncito
rească pentru valorificarea su
perioară a tuturor resurselor

Cuvintul tovarășului Nicolae Matea
Planul național unic de dez

voltare economico-socială a 
României în 1988 și celelalte do
cumente supuse aprobării plena
rei noastre, elaborate pe baza 
unei largi dezbateri în organis
mele democrației muncitorești- 
revoluționare din unitățile eco- 
nomico-sociale. au o importanță 
deosebită pentru asigurarea pro
gresului multilateral al patriei, 
pentru mobilizarea cît mai efi
cientă a resurselor materiale, 
dezvoltarea forțelor de produc
ție, sporirea avuției naționale și 
creșterea nivelului de trai al 
întregului popor.

Pentru înfăptuirea sarcinilor 
mult sporite ale anului viitor, 
oamenii muncii din județul Ar
geș au pus o temelie trainică : 
rezultatele obținute anul acesta, 
clnd s-a realizat peste plan o 
producție industrială în valoare 
de 353 milioane lei, iar la export 
s-au onorat integral toate co
menzile. Planul de construcții- 
montaj a fost îndeplinit în 
proporție de 102 la sută. însem
nate depășiri obținindu-se și Ia 
construcțiile de locuințe.

Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că și 
întreprinderea de autoturisme a 
obținut unele rezultate pozitive. 
Așa cum ați indicat dumnea
voastră. toate secțiile întreprin
derii au fost supuse unui amplu 
proces de modernizare, de intro
ducere a progresului tehnic, în 
consens cu cerințele actuale pe 
piața mondială a autoturismelor. 
Așa cum ne-ați cerut, acționăm 
pentru ridicarea nivelului cali
tativ al autoturismelor și creș
terea mai accentuată a eficien
tei economice. Cu mîndrie vă

Cuvintul tovarășului loan Mușat
Membrii cooperatori, ceilalți 

oameni ai muncii din comuna 
Pecineaga, județul Constanța, 
lși exprimă' acordul deplin, a- 
semenea întregului popor, cu 
magistralul Raport prezentat de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
Conferința Națională a partidu
lui, cu documentele adoptate de 
marele forum «al comuniștilor.

Raportez plenarei, dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, în acest 
an, unitatea noastră, sub condu
cerea organizației de partid, a 
obținut producții medii la hec
tar de 6 000 kg grîu, 8 500 kg 
orz, 21 000 kg porumb știuleți, 
20 000 kg cartofi.

Analizindu-ne însă activitatea 
în spiritul înaltelor exigențe 
formulate de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, trebuie să 
arăt că rezultatele obținute nu 
ne mulțumesc ; ele nu se situ
ează la nivelul posibilităților de 
care dispunem, al bazei tehni- 
co-materiale. în activitatea con
siliului de conducere, a specia
liștilor din unitatea noastră, a 
arătat vorbitorul, s-au manifes
tat o serie de neajunsuri în ce 
privește folosirea pămîntulul, 
exploatarea eficientă a tractoa
relor și mașinilor agricole, a 
sistemelor de irigații. Nu am 
reușit să antrenăm la muncă pe 
toți locuitorii comunei și, ca 
urmare, unele lucrări agricole

Cuvintul tovarășei
Plenara Consiliului Național 

al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, reprezentativ 
forum al democrației noastre 
muncitorești revoluționare, are 
loc în atmosfera de vibrantă 
angajare patriotică a Întregului 
popor în înfăptuirea neabătută 
a tezelor, ideilor și orientărilor 
cuprinse in magistralul Raport 
prezentat Conferinței Naționale 
de secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

Cu sentimente de profundă 
gratitudine și recunoștință, mi
lioanele de femei de pe întreg 
cuprinsul patriei aduc, și cu 
acest prilej, cel mai înalt omagiu 
contribuției hotărîtoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea și înfăptuirea strate
giei de dezvoltare economico- 
socială a țării, la obținerea mă
rețelor realizări din anii con
strucției socialismului. Strălucit 
conducător revoluționar, eminent 
ginditor. dialectician de largă 
recunoaștere. înflăcărat patriot, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
imprimat un suflu nou. profund 
angajant, întregii activități eco- 
nomico-sociale. un puternic di
namism progresului multilateral 
al țării.

Permiteți-ml, totodată, să ex
prim cele mai alese sentimente 
de dragoste, prețuire și res- 

materiale și umane de care dis
punem și îndeplinirea principa
lilor indicatori economici al 
planului de dezvoltare în pro
fil teritorial. Și in agricultură 
am obținut rezultate mai bune. 
Folosind mai bine pîrghiile au- 
toconducerii și autogestiunii, 
vom încheia acest an financiar 
cu un important excedent la 
bugetul județului.

Analizîndu-ne însă activita
tea în lumina exigențelor ac
tuale nu ne putem declara mul
țumiți, a spus vorbitorul.

Referindu-se la neajunsurile 
manifestate, el a subliniat că 
acestea se datorează și activi
tății necorespunzătoare a or
ganizațiilor componente ale 
F.D.U.S. din întreprinderi in
dustriale și unități agricole, 
care nu au acordat atenția cu
venită generalizării experienței 
înaintate, nu au adoptat din 
timp o atitudine fermă, comba
tivă față de lipsuri, nu au ac
ționat cu energie pentru înlă
turarea lor.

Ne angajăm solemn, în fața 
plenarei, că, urmind neabătut 
strălucitul exemplu de muncă 
și abnegație revoluționară pe 
care ni-1 oferiți dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al națiunii noas
tre socialiste, Erou între eroii 
neamului, strălucită personali
tate a lumii contemporane, vom 
milita permanent pentru înfăp
tuirea întocmai a sarcinilor ce 
ne revin în anul 1988 și pe în
tregul cincinal, contribuind ast
fel Ia măreața operă de propă
șire a României socialiste.

raportăm că, în cinstea Confe
rinței Naționale a partidului, am 
produs primele loturi de auto
turisme din modelul Dacia 1320 
și lucrăm la pregătirea fabrica
ției a noi tipuri de autoturisme.

Analizîndu-ne însă activita
tea în spiritul înaltelor exigențe 
formulate de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, la ședințele Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. și la Conferința Națională 
a partidului, trebuie să arătăm 
că realizările cu care ne pre
zentăm în fața plenarei puteau 
fi mai bune. Sîntem nemulțu
miți de faptul că stilul șl me
todele noastre de muncă n-au 
fost totdeauna cele mai cores
punzătoare, că s-a manifestat și 
în întreprinderea noastră o slă
bire a spiritului critic șt auto
critic, a fermității și combati
vității față de lipsuri.

Am analizat cu toată răspun
derea, a subliniat vorbitorul, 
aceste aspecte în consiliul oame
nilor muncii, in adunările gene
rale ale organizațiilor compo
nente ale F.D.U.S., stabilind 
măsuri politico-educative si 
tejmico-organizatorice pentru 
realizarea unei calități noi, su
perioare, în întreaga noastră 
activitate.

Anul viitor, întreprinderea 
noastră, așa cum ați stabilit 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitei de lucru în uni
tatea noastră, va cunoaște o 
dezvoltare deosebită în ceea ce 
privește creșterea numărului st 
diversificarea gamei de auto
turisme. dar, în primul rind, în 
ce privește calitatea acestora.

au fost executate cu întîrziere. 
Consiliul comunal al F.D.U.S. 
se consideră și el răspunzător 
pentru aceste lipsuri care se 
manifestă în cooperativă, in ac
tivitatea obștească din comună.

Am tras toate învățămintele 
din activitatea acestui an si am 
trecut cu hotărire la pregătirea 
corespunzătoare a producției a- 
nului viitor. La cerealele pă- 
ioase avem o stare de vegeta
ție bună, arăturile adinei de 
toamnă au fost de calitate, am 
fertilizat întreaga suprafață de 
cartofi și rădăcinoase.

în Dobrogea străbună, unde, 
din Inițiativa dumneavoastră 
strălucită, s-a înfăptuit unul 
dintre cele mai îndrăznețe vi
suri ale poporului român — Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră, 
simbol al puterii de creație a 
națiunii noastre libere — oa
menii vă sînt profund recunos
cători pentru viața demnă și fe
ricită pe care o trăiesc.

în acest ceas luminos al is
toriei noastre, pentru că știm 
cit vibrează inima dumneavoas
tră pentru țară, pentru istoria 
ei glorioasă, pentru prezentul 
și viitorul său, vă rog să-mi 
îngăduiți, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să 
vă adresez, o dată cu strămoșes
cul „La mulți ani !“. urarea de 
multă sănătate și putere de 
muncă, spre a ne conduce cu 
aceeași înțelepciune și clarvi
ziune pe drumul progresului și 
bunăstării.

Viorica Neculau
pect față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, exemplu de dăruire 
și abnegație revoluționară, emi
nent om politic și savant de 
largă recunoaștere internaționa
lă, pentru aportul său remar
cabil la transpunerea in viață a 
politicii partidului și statului, la 
puternica dezvoltare a științei, 
învățămîntului și culturii româ
nești, la perfecționarea continuă 
a procesului instructiv-educativ, 
a activității de formare a omului 
nou. la realizarea noului statut 
de care se bucură femeile în 
țara noastră.

în înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor stabilite prin planuri
le de dezvoltare economico- 
socială a țării, un rol deosebit 
revine femeilor, care reprezintă 
o pondere importantă în totalul 
personalului muncitor. Prin grija 
partidului, personal a secretaru
lui său general, femeile s-au 
afirmat constant. îndeosebi după 
Congresul al IX-lea, în toate 
domeniile vieții politice, eco
nomice și sociale ale țării.

încredințăm plenara, pe dum
neavoastră mult stimate tovarășe 
secretar general al partidului, 
că, atît Consiliul Național, cît și 
Comitetele și Comisiile de fe
mei vor acționa cu toată hotă- 
rîrea pentru înlăturarea nea-

NATIONAL Al FRONTULUI DEMOCRAȚIEI SI
Din cuvintul participantilor la dezbateri

junsurilor manifestate în munca 
lor, pentru îmbunătățirea ra
dicală a întregii activități.

Pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce-i revin Consiliu
lui Național al Femeilor în anul 
1988, vom muta centrul de greu
tate al activității sale în unită
țile economico-soCiale, asigu- 
rind. la fața locului, îndrumarea 
și sprijinul necesar. împreună 
cu sindicatele, vom da un nou 
impuls activității comisiilor de 
femei din întreprinderi și in
stituții. urmărind stimularea 
preocupărilor pentru ridicarea 
pregătirii profesionale, îndeosebi 
a tinerelor încadrate.

Exprimăm — și cu acest pri-

Cuvintul patriarhului
Sînt deosebit de onorat că mi 

Ș-a dat posibilitatea de a lua 
cuvintul în cadrul actualei reu
niuni a acestui larg for repre
zentativ al democrației româ
nești, care, sub înalta și strălu
cita conducere a Excelenței 
Voastre, este chemat să dezba
tă și azi probleme de impor
tanță majoră pentru dezvolta
rea multilaterală a patriei noas
tre, pentru fericirea poporului 
român, pentru pacea și viața o- 
menirii de pretutindeni.

Și noi, slujitorii cultelor, sîn
tem încă sub via impresie a 
magistralului dumneavoastră 
Raport la recentul forum politic 
suprem al poporului român.

Vă rog să-mi permiteți să re
afirm aici și acum atașamentul 
profund și, nestrămutat al cle
rului și credincioșilor Bisericii 
Ortodoxe Române, ca și al ce
lorlalte culte din țara noastră, 
față de politica internă și ex
ternă a statului nostru, precum 
și aprobarea deplină față de do
cumentele pe care le dezbatem 
astăzi.

O dată cu acestea, vă rugăm 
să primiți asigurarea că și de 
acum înainte, noi, alături de toți 
fiii țării, ne vom aduce, cu spo
rită rîvnă, întreaga noastră con
tribuție pentru ca aceste mărețe 
planuri de propășire a patriei 
să devină fapte, realizări în 
toată plinătatea lor. Sîntem 
profund impresionați, a spus în 
continuare vorbitorul, de felul 
In care ne-ați zugrăvit interde
pendența dintre politica internă 
și cea externă a statului nostru, 
arătîndu-ne că planurile noas
tre de progres și prosperitate 
nu pot fi realizate cu succes de- 
cît în condițiile în care dom
nesc pacea, liniștea, prietenia 
șl colaborarea între popoare. 
Iată de ce, vă sîntem profund 
recunoscători pentru inițiativele 
și acțiunile dumneavoastră cu 
larg și îndreptățit ecou în toată 
lumea, consacrate opririi cursei

Cuvintul tovarășului
Plenara Consiliului Național 

al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, for repre
zentativ al democrației noas
tre muncitorești-revoluționare, 
se desfășoară la puține zile de 
la memorabilul eveniment din 
viața politică, a țării — Confe
rința Națională a partidului.

Puternic însuflețiți și mo
bilizați de orientările și sar
cinile cuprinse în magistralul 
Raport prezentat în forumul 
comuniștilor de secretarul, ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, document de 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică, devenit program de 
muncă și luptă revoluționară 
pentru partid și popor, noi, toți 
creatorii de frumos, pătrunși de 
îndemnul patriotic și revoluțio
nar al iubitului nostru conducă
tor, dorim să contribuim prin 
creația noastră la glorificarea în 
opere de artă a mărețelor cuce
riri ale poporului nostru, să 
contribuim prin aceasta la ridi
carea gradului de cultură, la 
educarea patriotică, la formarea 
conștiinței revoluționare a oa
menilor muncii.

Sîntem cuprinși de un senti
ment de mîndrie că putem 
oglindi în opere plastice mărețe
le realizări obținute de întregul 
nostru popor în glorioasa Epocă 
Nicolae Ceaușescu, realizări nici- 
cînd visate în trecut, că putem 
transmite generațiilor viitoare, 
prin lucrările noastre, imagini 
ale acestui prezent eroic.

Așa cum ne-a indicat tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Con
ferința Națională a partidului,

Cuvintul tovarășei Ana Mircea
în numele milioanelor de ti

neri ai patriei, crescuți și for
mați în cea mai prodigioasă 
epocă din istoria țării — 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" — 
ne exprimăm încă o dată, totala 
noastră adeziune la tezele, idei
le și orientările cuprinse in ma
gistralul Raport pe care l-ați 
prezentat marelui forum demo
cratic al comuniștilor.

Folosim și acest prilej pentru 
a da glas sentimentelor de 
nețărmurită recunoștință ale 
întregului tineret al patriei 
pentru tot ceea ce faceți dum
neavoastră. mult stimate tova
rășe secretar general, pentru 
prezentul luminos, liber și 
demn al tuturor fiilor țării, 
pentru ca noi. tinerii României 
socialiste, să beneficiem de cele 
mai bune condiții de muncă și 
viață, de pregătire multilatera
lă. de a ne forma ca adevărați 
revoluționari, capabili să răs
pundem cerințelor actualei eta
pe de dezvoltare intensivă, pe 
baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, a economiei 
naționale.

Adresăm cele mai calde mulțu
miri tovarășei Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și savant de 
largă recunoaștere internațio
nală, pentru atenția și grija 
permanente acordate educării 
comuniste, revoluționare, a ti
nerei generații, pentru aportul 
de mare însemnătate la dezvol
tarea generală a țării, la înflo
rirea științei, învățămîntului și 
culturii românești, pentru ca 
minunatele cuceriri ale științei 
și tehnicii să fie folosite în sco
puri pașnice, al progresului și 
bunăstării tuturor popoarelor.

Raportăm plenarei că, pe baza 

lej — cele mai calde mulțumiri 
secretarului general al partidu
lui pentru măsurile ce urmează 
a fi luate. începînd din 1988, 
pentru creșterea retribuției 
tuturor oamenilor muncii, ex
presie a politicii profund uma
niste a partidului nostru.

Milioanele (je femei din patria 
noastră iși exprimă adeziunea 
deplină față de documentele 
supuse dezbaterii plenarei, recu
noștința profundă față de stră
lucita activitate revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
consacrată dezvoltării multi
laterale a țării, întăririi păcii și 
făuririi unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră.

Teoctist Arapașu
aberante a înarmărilor, reduce
rii cheltuielilor militare.

Am avut, nu o dată, în stră
inătate, posibilitatea să con
statăm, cu mare satisfacție și 
justificată mîndrie patriotică, 
aprecierea deosebită de care se 
bucură și în afara hotarelor 
țării noastre acțiunile dumnea
voastră pentru dezarmare și 
pace, pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă pe planeta 
noastră.

împreună cu întregul nostru 
popor, a arătat vorbitorul, 
sintem hotăriți să sprijinim 
înfrumusețarea necontenită a 
acestui pămint sfint al patriei 
noastre pe care s-au născut și 
pe care nu 1-gu părăsit nicioda
tă strămoșii noștri, cu toate 
vitregiile pe care ei au trebuit 
să le îndure și de care nicioda
tă nu s-au plîns, așa cum ați 
subliniat în amintita dumnea
voastră cuvintare de excepțio
nală însemnătate, mult stimate 
domnule președinte. Legat de 
aceasta vă asigurăm că șl noi, 
slujitorii cultelor. respingem 
cu hotărire uneltirile celor care 
— dînd o falsă interpretare no
țiunii privitoare la drepturile 
omului — încearcă să înstrăi
neze cugetele oamenilor de 
dreptul lor firesc la dragoste 
față de țara în care s-au năs
cut. la dreptul de a munci 
cinstit și de a fi stăpîni deplini 
și liberi în țara lor.

Iar acum, aflindu-ne In 
preajma marii aniversări a Re
publicii noastre dragi și a Anu
lui Nou 1988. vă rugăm din 
adîncul inimii, mult stimate 
domnule președinte, să primiți 
cele mai alese felicitări și doriri 
sincere de sănătate, viață înde
lungată și deplină putere de 
muncă, pentru a conduce și 
mai departe poporul nostru, cu 
aceeași înțelepciune și clarvi
ziune, spre cele mai înalte 
culmi de progres și civilizație, 
pentru pace în întreaga lume.

Să trăițl, mulți și fericiți ani!

Marius Butunoiu
ne vom face un titlu de mîn- 
drie din a ne întoarce mereu 
și mereu la unicul izvor de vi
talitate și inspirație pentru lu
crările noastre — viața poporu
lui român, de ale cărui tradi
ții și suflet ne simțim puternic 
atașați.

Sîntem hotăriți. în spiritul e- 
xigențelor formulate la Confe
rința Națională a partidului, să 
îndreptăm efortul nostru crea
tor spre făurirea de noi opere 
cu înalt conținut patriotic și re
voluționar. care să contribuie la 
afirmarea convingerilor înain
tate. comuniste, la, formarea o- 
mului nou al societății noastre.

Inspirindu-ne din trecutul 
glorios de luptă al poporului, al 
partidului, dar mai ales din 
uriașa activitate creatoare ce 
caracterizează societatea noas
tră contemporană, dorim să 
creăm opere monumentale de 
valoare, a căror prezență în 
peisajul localităților românești 
să îngemăneze fericit cu minu
natele realizări create de oame
nii muncii.

Declarindu-mă de acord cu 
materialele prezentate. îmi ex
prim totala adeziune la politi
ca internă și externă a parti
dului nostru, asigurînd plenara, 
pe dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că Uniunea 
artiștilor plastici, conștientă de 
rolul pe care-1 are în educația 
patriotică, revoluționară, esteti
că a maselor, va pune întregul 
talent și devotament al creato
rilor de frumos în slujba celor 
mai nobile idealuri ale poporu
lui și patriei noastre.

programului de participare a ti
nerei generații la realizarea u- 
nor obiective cuprinse în Pla
nul național unic de dezvoltare 
economico-socială a țării pe a- 
nul 1987. au fost inițiate nume
roase acțiuni de muncă în spri
jinul producției în industrie. în 
agricultură și în celelalte sec
toare de activitate, îndeplinin- 
du-se și depășindu-se planul de 
muncă patriotică al U.T.C. și 
U.A.S.C.R. pe acest an.

în spiritul cerințelor șî Indi
cațiilor formulate de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, am acordat o 
atenție sporită perfecționării 
pregătirii profesionale a tineri
lor. sporirii contribuției lor la 
înfăptuirea obiectivelor noii re
voluții științifico-tebniee.

Contlnuînd. și în acest an glo
rioasa tradiție a muncii pentru 
țară, în cadrul șantierelor tine
retului, adevărate școli de for
mare prin muncă și pentru 
muncă a tinerilor, s-au realizat 
importante lucrări la obiecti
vele de investiții din industria 
și agricultură.

Exprimind acordul deplin față 
de documentele supuse spre dez
batere plenarei Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că. urmînd 
minunatul dumneavoastră e- 
xemplu de muncă și viață re
voluționară, tineretul va munci 
cu abnegație și multă dăruire 
patriotică pentru înfăptuirea 
exemplară a planului pe anțll 
1988 și întregul cincinal, a pro
gramelor de înflorire multilate
rală a patriei, pentru ridicarea 
ei pe noi trepte de progres și 
civilizație.

Cuvintul episcopului loan Robu
Participind la această plenară 

a Consiliului Național, ca re
prezentant al Bisericii romano- 
catolice din țara noastră, doresc 
să adresez un salut călduros 
tuturor celor de față din partea 
preoților și credincioșilor ca
tolici. exprimindu-mi bucuria 
că pot da mărturie aici despre 
solidaritatea^ noastră cu fiecare 
dintre dumneavoastră, cu fie
care dintre fiii țării nodstre, 
întru strădaniile comune de 
slujire a patriei, spre a ne 
aduce prinosul la ridicarea con
tinuă a bunăstării materiale și 
spirituale a poporului nostru.

Adine ancorată in marile 
preocupări ale intregti națiuni, 
Biserica catolică. împreună cu 
celelalte culte din țară, îm
preună cu toate organizațiile 
componente ale Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, 
iși aduce contribuția ei stator
nici la realizarea aspirațiilor 
întregii suflări românești, spre 
o viață nouă, liberă și indepen
dentă. in pace și prosperitate, 
sub călăuzirea înțeleaptă a dis
tinsului nostru președinte, 
domnul Nicolae Ceaușescu.

Reuniunea de astăzi, a spus 
în continuare vorbitorul, are 
loc la puține zile după înche
ierea recentului forum politic 
suprem al țării, in cadrul că
ruia. dumnevoastră, mult stima
te domnule președinte, ați pre
zentat cu clarviziune perspecti
vele luminoase de dezvoltare 
ale patriei la acest sfirșit de 
secol, oferind întregului popor 
certitudinea unui viitor înteme
iat pe marile virtuți ale socie
tății și neamului nostru româ

Cuvintul tovarășului Dezideriu Szilăgyi
De clnd, cu puține zile în 

urmă. Conferința Națională a 
hotărît, într-o impresionantă u- 
nitate, ca luminosul Raport 
prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ce se așază 
atît de firesc în rîndul acelor 
documente programatice care 
jalonează mersul înainte al 
României, să devină Programul 
de muncă și de luptă revolu
ționară al partidului, al între
gului popor, rememorez, ca 
participant și martor, acele în
făptuiri impresionante, zămisli
te de noul curs al istoriei 
României socialiste, profund 
ancorat în realitățile patriei, 
imprimat de Congresul al 
IX-lea ce se exprimă prin 
transformări șl îmbogățiri cît 
n-a cunoscut țara în secole și 
milenii.

Plenara noastră, cu ale cărei 
documente îmi declar acordul 
deplin, dezbate sarcini decisive 
pentru înfăptuirea obiectivelor 
trasate de cel de-al XIII-lea 
Congres, sarcinile ce ne revin 
în cel de-al treilea an al cinci
nalului.

Poporul nostru unit și unic, 
suveran, independent, cutezător 
are conștiința prezentului trăit, 
a faptului că țara străbate un 
moment decisiv al istoriei sale 
in care se hotărăște viitorul ei, 
avînd conștiința mindriei fap
telor care ne definesc. Oamenii 
țării iși asumă răspunderea 
pentru acest timp care se de- 
săvîrșeșțe prin munca fiecăruia 
dintre noi. pentru acest timp 
care ne impune o puternică con
centrare de energii, de expri
mare la nivel superior a poten
țialului de creație, de gîndire.

In România, socialismul se 
construiește cu oameni și pen

Cuvintul tovarășului Nicolae Oargă
Puternic mobilizați de orien

tările și sarcinile cuprinse în 
strălucitul Raport prezentat la 
Conferința Națională de secre
tarul general ai partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. care se 
constituie intr-un insuflețitor 
program de muncă și de luptă 
al partidului, al întregului popor 
pentru înfăptuirea neabătută 
a obiectivelor Congresului al 
XIII-lea, membrii Organizației 
județene Hunedoara a Frontului 
Democrației și Unității Socialis
te, ai O.D.U.S., toți oamenii 
muncii din județ sînt angajați 
plenar și acționează cu răspun
dere, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, în 
vederea realizării in bune condi
ții a planului pe 1987 și pregă
tirii temeinice a producției anu
lui viitor.

Integrat în acest efort creator, 
colectivul Combinatului siderur
gic Hunedoara, unde îmi des
fășor activitatea, a obținut, in 
1987, importante, realizări. Prin 
aplicarea unor tehnologii avan
sate, de înaltă eficientă, am 
reușit să producem oțeluri de 
calitate superioară, destinate do
meniilor de vîrf ale economiei 
naționale. Prin conlucrarea 
strînsă a specialiștilor din pro
ducție și cercetare, fără nici Un 
fel de importuri de licențe, cu 
inteligență și resurse proprii, am 
asimilat și introdus în fabrica
ție mărci noi de oțeluri și tipo- 
dimensiuni de laminate cu pro
prietăți superioare.

în spirit critic și autocritic, 
trebuie să spunem însă că re
zultatele pe care le-am obținut 
nu se ridică la nivelul cerințe
lor și exigențelor actuale, al 
condițiilor pe care le-am avut, 
nici pe ansamblul județului

Cuvintul tovarășului Alexandru Bălăci
Vă rog să-mi îngăduiți să 

exprim, în numele Uniunii 
Scriitorilor, organizație compo
nentă a Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, totala 
adeziune la documentele pre
zentate astăzi plenarei, văzînd 
în structura și orientarea lor o 
nouă și grăitoare mărturie a 
politicii promovate consecvent 
de România Socialistă, de 
președintele ei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,

Ne aflăm doar la cîteva zile 
de la Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român, 
eveniment politic de esențială 
semnificație pentru întregul 
popor, prilej de analiză științi
fică a prezentului și de scrutare 
cutezătoare a viitorului. Această 
analiză multilaterală a avut 
drept teren fertil de dezbateri 
realitatea străbătută de un 
imens dinamism a României 
contemporane.

Partidul Comunist Român, 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne-a deschis 

nesc. Doresc să mă folosesc de 
onoarea ce mi s-a oferit de a 
lua cuvintul in plenara Consi
liului Național al F.D.U.S., pen
tru a exprima sprijinul clerului 
și credincioșilor catolici față de 
principiile și obiectivele politl- 
ticii interne și internaționale a 
statului nostru, față de do
cumentele dezbătute aici.

De altfel, patriotismul este o 
dimensiune a credinței și a lu
cra la înfăptuirea binelui comun 
al țării este chemarea firească 
și responsabilă a fiecărui lo
cuitor de pe acest pămint stră
moșesc.

Vă rog să fiți convins, domnule 
președinte Nicolae Ceaușescu, 
că acum, ca și întotdeauna, 
vom fi la înălțimea exigențelor 
vremurilor pe care le trăim și, 
cu mijloacele noastre specifice 
bisericești, ne vom îndeplini 
datoria de cetățeni patrioți.

Cu aceeași determinare vom 
acționa și în sprijinul generoa
selor dumneavoastră propuneri 
și inițiative pentru clădirea unei 
lumi mai bune și mai drepte, 
în care omenirea să fie liberă 
de coșmarul unui cataclism nu
clear.

Aflindu-ne în pragul unei 
mari sărbători — cea de-a 40-a 
aniversare a proclamării Repu
blicii —. precum și în ajun de 
An Nou. vă rog să primiți, 
mult stimate domnule pre
ședinte. cele mai bune urări de 
sănătate și mulți ani. spre a 
conduce și mai departe poporul 
nostru în înfăptuirea nobilelor 
sale aspirații de mai bine, de 
pace și armonie cu celelalte 
popoare.

tru oameni. Acest mare adevăr 
scump nouă tuturor, această 
teză de valoare umanistă ex
cepțională. formulată de secre
tarul general al partidului, se 
înscrie organic în liniile de for
ță ale strategiei dezvoltării 
noastre. idei*tificîndu-se cu in
teresele supreme de azi și de 
mîine ale națiunii.

Emulația puternică declanșată 
de marele eveniment din viața 
țării — Conferința Națională — 
constituie penttu noi o che
mare mobilizatoare la rapor
tarea critică și autocritică, exi
gentă a muncii la cerințele 
prezentului, la îmbogățirea 
conținutului de idei al ziarului 
„Elore" pentru a-i conferi o 
putere de penetrație mai am
plă, mobilizind oamenii muncii 
la o activitate de înaltă cali
tate și eficiență, prin puterea 
argumentelor vieții noastre, atît 
de bogată în fapte cutezătoare 
și dăruire patriotică, refuzind 
cu fermă consecvență tot ce e 
străin ideilor noastre comunis
te, dragostei și devotamentului 
nostru nemărginit față de 
patrie, unității ferme a tuturor 
fiilor țării, fără deosebire de 
naționalitate, în jîirul partidu
lui, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In numele colectivului în care 
lucrez, ne angajăm să acțio
năm, cu toată priceperea și 
energia, pentru a contribui în 
cît mai mare măsură la afir
marea plenară a conștiinței so
cialiste, a spiritului revoluțio
nar și ridicarea gradului de 
participare a tuturor oamenilor 
muncii la dezvoltarea econo- 
micc-socială, pentru fericirea și 
gloria scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

Hunedoara, nici al colectivului 
de siderurgiști pe care-1 repre
zint. Conștienți de toate aces
tea, ca și de necesitatea 
de a ne perfecționa stilul 
și metodele de muncă, am ana
lizat cu exigență, în adunările 
recente ale organizațiilor de 
partid, sindicat, U.T.C. și
O. D.U.S., propria activitate șl 
am adoptat măsuri menite să 
determine îmbunătățirea radi
cală a întregii noastre munci.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Ne exprimăm deplina 
satisfacție și întreaga recunoș
tință față de Hotărirea Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P. C.R., adoptată la propunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ca începind din acest an 50 la 
sută din fondul de participare 
la beneficii să fie plătit oame
nilor muncii în cursul lunii de
cembrie, precum și față de mă
sura adopată de Conferința Na
țională ca, începînd de anul 
viitor, să se treacă la majorarea 
retribuției tuturor oamenilor 
muncii cu circa 10 la sută, mă
suri ce exprimă consecvența cu 
care partidul nostru acționează 
pentru creșterea continuă a 
nivelului de trai al tuturor oa
menilor muncii.

In încheiere, vorbitorul a 
exprimat deplinul acord cu do
cumentele supuse dezbaterii și 
a dat glas angajamentului or
ganizațiilor componente ale 
F.D.U.S., al tuturor oamenilor 
muncii din județul Hunedoara 
de a nu precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea neabătută a 
prevederilor de plan, a hotărî- 
rilor Congresului al XIII-lea si 
Conferinței Naționale ale Parti
dului Comunist Român.

o nouă, luminoasă perspectivă 
asupra lumii și societății în vi
ziunea dinamică în care palpită 
suflul adevărului și frumuseții 
artei, adevărului și frumuseții 
omului, o deschidere generoasă 
și nuanțată către procesele uma
ne ale prezentului, o poartă de 
lumină către omul zilei de 
mîine.

De la altitudinea Învestitu
rii acordate, a climatului de 
libertate a creației asigurat de 
societatea noastră socialistă, ca 
scriitori avem datoria de a duce 
mai departe aceste înfăptuiri, 
să creăm opere durabile care să 
transmită posterității chipul de 
azi al patriei, eroismul oameni
lor de pe aceste pămînturi, să 
scoatem puternic in evidență 
datele etico-spirituale ale oame
nilor muncii angajați în cea mai 
vastă strădanie creatoare asu
pra timpului și asupra lor în
șiși. Privindu-ne munca noas
tră cu înaltă răspundere ne 
dăm seama că. deși am dobin- 
dit succese memorabile, ră- 

minem încă datori față de jus
tificatele impulsuri pornite de 
la realitate, de a crea figuri cu 
adevărat reprezentative pentru 
epoca noastră, de a aduce în 
paginile cărților, în graiul spe
cific al literaturii de autentică 
valoare, acei oameni de neuitat 
prin munca și viața lor. modele 
demne de a fi urmate de citi
tori. Apelurile generoase, pline 
de învățăminte, adresate scriito
rilor de secretarul general al 
partidului, ne arată ce inepui
zabilă sursă pentru literatură, 
ce izvor de apă vie, îl consti
tuie înarmarea ei cu un spirit 
militant, cu o atitudine activă 
față de realitatea construcției 
socialiste, implicarea ei în lupta 
pentru triumful noului.

Răspunzind cu opere majore 
comandamentelor puse de partid 
in fața literaturii, nu vom face 
decît să participăm la îmbogă
țirea tezaurului de valori ale 
scrisului nostru, să ne situăm 
intr-o luminoasă continuitate a 
marilor oameni de litere din 
istoria noastră care niciodată 
nu au văzut în -.literatură un 
joc al spiritului desprins de

Cuvintul tovarășului Manfred Kurt Heffner
în numele oamenilor muncii 

de la întreprinderea „Autome- 
canica" Mediaș, al tuturor locui
torilor județului Sibiu, mă de
clar de acord cu documentele 
supuse dezbaterii plenarei, care 
sint o expresie grăitoare a jus
teței politicii partidului și statu
lui de dezvoltare armonioasă a 
economiei naționale, a tuturor 
zonelor țării — temelia înfăptui
rii deplinei egalități în drepturi 
a tuturor cetățenilor patriei 
noastre. Ne aflăm aici. în sala, 
muncitori, țărani și intelectuali, 
tineri și virstnici, chemați să 
dezbatem problemele esențiale 
privind îndeplinirea planului pe 
acest an și pregătirea temeinică 
a producției anului viitor, ceea 
ce demonstrează, încă o dată, 
democratismul orînduirii noastre 
socialiste,

în continuare, vorbitorul a 
arătat că Organizația Democra
ției și Unității Socialiste din ju
dețul Sibiu a muncit cu răspun
dere pentru afirmarea noii cali
tăți in toate sectoarele, pentru 
folosirea intensă a potențialului 
tehnic, material și uman, de care 
se dispune, pentru creșterea efi
cienței întregii activități produc
tive. Acționind consecvent in 
aceste direcții, colectivele de 
oameni ai muncii au obținut re
zultate bune în dezvoltarea eco
nomico-socială a județului. Au 
crescut de la un an la altul 
producția-marfă și productivita
tea muncii, a sporit contribuția 
cercetării științifice la înnoirea

Cuvintul tovarășului Dumitru lonaș
Elaborate pe baza ideilor, 

orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, genialul 
strateg și ctitor al României 
socialiste, marble erou al na
țiunii noastre. proeminentă 
personalitate a lumii contempo
rane. documentele supuse dez
baterii sînt menite să contribuie 
la accelerarea laturilor calitati
ve ale economiei, dezvoltarea 
intensivă a industriei, agricul
turii. a celorlalte ramuri, creș
terea continuă și susținută a 
nivelului de trai al întregrilui 
nostru popor, țelul suprem 
profund umanist al partidului 
nostru.

De la tribuna acestui înalt 
forum al democrației noastre 
muncitorești revoluționare, ex
prim deplina aprobare față de 
aceste documente ale căror pre
vederi vor asigura realizarea 
obiectivului strategic stabilit de 
Congresul al XIII-lea al parti
dului — trecerea României, 
pînă în anul 1990, la un stadiu 
nou. superior, acela de țară so
cialistă mediu dezvoltată.

Analizîndu-ne activitatea prin 
prisma exigențelor subliniate in 
magistralul Raport prezentat de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, la 
recenta Conferință Națională a 
partidului, trebuie să recunoaș
tem că in munca politico-orga- 
nizatorică desfășurată de Con
siliul Central, de organele și 
organizațiile sindicale pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe acest an la producția fizică 
și pentru export, a sarcinilor 
din programele prioritare, s-au 
manifestat o serie de lipsuri. 
Trăgind toate concluziile și în
vățămintele din neajunsurile 
manifestate în activitatea orga
nelor și organizațiilor sindica

Cuvintul tovarășului Nicolae Florea

Grivița Roșie, permi
să exprim întreaga 
gratitudine, cele mai

consacrați 
activitate 
socialiste 
poporului

, în numele oamenilor muncii 
de la întreprinderea de Utilaj 
Chimic 
teți-mi 
noastră 
calde și vii sentimente de alea
să prețuire și înaltă recunoș
tință față de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, înflăcărat 
patriot revoluționar, eminent 
conducător al partidului și sta
tului nostru, care vă 
întreaga viață și 
edificării României 
moderne, fericirii . . 
nostru, cauzei păcii, colaborării 
și destinderii în întreaga lume.

Pentru comuniști, pentru toți 
oamenii muncii din unitatea 
noastră, înfăptuirea neabătută 
a documentelor Conferinței Na
ționale a partidului reprezintă 
cea mal înaltă îndatorire pa
triotică și sîntem hotăriți să 
acționăm cu întreaga capacitate 
și energiei în spirit revolu
ționar, pentru perfecționarea 
întregii activități, pentru a da 
faptelor noastre de muncă noi 
și ample dimensiuni, la nivelul 
exigentelor actuale. Astăzi, cînd 
ne aflăm în pragul bilanțului 
celui de-al doilea an al cinci
nalului, cînd sărbătorim împli
nirea a 40 de ani de la procla
marea Republicii, oamenii mun
cii din întreprinderea noastră 
raportează plenarei, dumnea
voastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general. înde
plinirea sarcinilor pe acest an 
la export, urmînd ca pînă la 
finele anului să livrăm supli
mentar produse în valoare de 
10 milioane lei. T" 
totodată, integral 
contractuale pentru 
ținînd în acest an 
marfă mai mare cu 
față de nivelul anului 1986.

Anul 1988, întreaga perioadă 
pe care o mai avem de parcurs 
din actualul cincinal ridică în 
fața noastră sarcini de mare 

Vom realiza, 
obligațiile 

intern, ob- 
o producție 
10,5 la sută

contextul vremii, ci au de
monstrat. prin operele lor, că 
arta este menită să îndepli
nească un rol activ, esențial, in 
modelarea conștiinței umane.

Avem șansa, a spus in în
cheiere vorbitorul, de a ne în
scrie viața intr-un timp eroic 
în care s-au materializat înal
tele năzuințe ale înaintașilor 
noștri, s-a ridicat zidirea nepie
ritoare a unei societăți libere, 
operă a omului liber și desti
nată fericirii sale. Această cti
torie este legată de numele și 
de faptele conducătorului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru care nu există țel mai 
înalt decit slujirea cauzei Româ
niei. Adevărul și realitatea, ma
rile teme ale artei și literatu
rii, indicate de secretarul gene
ral al partidului, vor fi redate 
de creatorii valorilor spirituale 
în formele luminoase ale uma
nismului românesc contempo
ran. întregul front scriitoricesc 
afirmindu-și deplina angajare 
ca prin opera sa de creație să 
slujească această epocă de aur 
a istoriei noastre. Epoca 
Nicolae Ceaușescu.

accelerată și ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al producției, 
au fost puse în funcțiune noi 
și moderne capacități de produc
ție industriale și agrozootehnice.

Asigur plenara, pe dumnea
voastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa cu înalt spirit revo
luționar pentru îmbunătățirea 
stilului și metodelor de muncă, 
pentru lichidarea grabnică a 
neajunsurilor din activitatea 
noastră. Am stabilit măsuri 
concrete pentru înfăptuirea sar
cinilor ce ne revin din docu
mentele Conferinței Naționale a 
partidului și îndeplinirea exem
plară, din primele zile, a planu
lui pe anul 1988, ridicînd la un 
nivel calitativ superior activita
tea organizației democrației și 
unității socialiste, sporindu-ne 
contribuția la înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare și înflo
rire a patriei noastre dragi, Re
publica Socialistă România.

Exprimîpdu-ne deplinul acord 
față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, vă, rog să-mi permiteți 
să dau expresie celor mai alese 
sentimente de dragoste, stimă și 
recunoștință ale oamenilor mun
cii din Județul Sibiu față de 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru tot 
ceea ce a făcut și face spre 
binele și fericirea națiunii 
noastre.

le. vom acționa cu toată răs
punderea pentru perfecționarea 
întregii activități politico-orga- 
nizatorice a sindicatelor, in ve
derea mobilizării susținute a 
tuturor oamenilor muncii la în
deplinirea planului, a sarcinilor 
cuprinse în programele priori
tare. pentru ca în anul 1988 să 
se obțină cele mai bune rezul
tate de pină acum, asigurîn- 
du-se astfel condițiile pentru 
îndeplinirea cu succes a preve
derilor cincinalului 1986—1990.

Ne angajăm ferm în fața dum
neavoastră. mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom acționa astfel ca sin
dicatele. sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, 
să înfăptuiască in bune condi
ții programul de muncă și ac
țiune trasat de dumneavoastră 
la Congresul U.G.S.R., pentru 
a-și onora mai bine înaltele 
răspunderi ce le revin în siste
mul autoconducerii și autoges
tiunii muncitorești, sporind ast
fel contribuția lor la realizarea 
mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XIII-lea și Con
ferința Națională ale partidului.

Animați de profunde senti
mente de respect și recunoștin
ță. adresăm acum, în preajma 
Anului Nou, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celui mai 
iubit fiu al națiunii, revoluțio
nar și patriot înflăcărat, stra
tegul viitorului nostru comu
nist. tovarășei Elena Ceaușescu, 
strălucit om de știință, militant 
de seamă al partidului nostru, 
urări de multă sănătate și fe
ricire. viață lungă și aceeași 
pilduitoare putere de muncă, 
intru prosperitatea țării și po
porului, întru înălțarea Româ
niei pe noi culmi ale progresu
lui și civilizației socialiste.

răspundere privind înfăptuirea 
programelor speciale și priori
tare. Ne preocupăm de perfec
ționarea continuă a activității 
întreprinderii, de modernizarea 
tuturor proceselor de producție, 
urmărim consecvent asimilarea 
in fabțicație a unor utilaje teh
nologice, aparate chimice și in
stalații de înaltă tehnicitate și 
complexitate, pentru asigurarea 
unei prelucrări superioare a re
surselor naționale, eliminarea 
importurilor și asigurarea unei 
ponderi tot mai sporite în acti
vitatea de comerț exterior și 
cooperare economică internațio
nală.

Experiența colectivului nostru 
de muncă, înalta răspundere și 
pricepere de care dau dovadă 
oamenii muncii din întreprin
derea Grivița Roșie ne îndrep
tățesc să asigurăm plenara, pe 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că sintem 
ferm hotăriți să facem totul 
pentru eliminarea neajunsurilor 
existente, să luăm toate măsu
rile ce se impun pentru valori
ficarea deplină a uriașului po
tential tehnic ce ne-a fost 
încredințat.

Cu încredere fermă în viito
rul luminos al patriei, convinși 
de justețea politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, oamenii muncii din în
treprinderea de Utilaj Chimic 
Grivița Roșie, onorați de trei 
ori consecutiv cu înaltul titlu 
de „Erou al Muncii Socialiste", 
vor face totul pentru sporirea 
contribuției lor la înflorirea 
scumpei noastre patrii, la în
făptuirea neabătută a istoricelor 
hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, pentru îm
plinirea năzuințelor de progres 
și bunăstare, de pace și liber
tate, de afirmare tot mai puter
nică a prestigiului României în 
întreaga lume.
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care l-am adoptat în unanimitate 
și care urmează a fi supus spre 
aprobare Marii Adunări Naționale 
— asigură mijloacele unei bune 
aprovizionări a populației cu tot 
ce este necesar. Ați studiat acest 
program. Sînt prevederi impor
tante ! Practic, în medie, trebuie 
să asigurăm anul viitor un con
sum de carne de circa 70 de kg pe 
locuitor, iar prin realizarea din 
această cantitate de carne a unor 
produse alimentare în preparate, 
în conserve, cantitatea aceasta va 
crește cu încă cîteva kilograme.

Avem asigurat numărul de ani
male pentru a realiza acest pro
gram, la greutatea nu prea mare, 
pentru că 400 de kg la o bovină, 
100 de kg la un porc, circa 30 de 
kg la o oaie nu sînt prevederi 
prea mari. Esențial este, desigur, 
ca în toate unitățile și în toate 
județele să se acționeze pentru a 
asigura cel puțin realizarea la tă
iere a greutății stabilite pentru 
fiecare specie. Dispunem de o bază 
de furajare, inclusiv de furaje 
concentrate, conform normelor 
stabilite la noi, care sînt în ge
neral cu 15—20 la sută mai mari 
decît normele de consum din alte 
țări. Avem deci toate condițiile 
să realizăm în întregime îngrășa- 
rea și creșterea la greutatea sta
bilită pentru toate categoriile de 
animale.

Am trecut ferm, după cum ați 
văzut, la stabilirea autoaprovizio- 
nării pe fiecare județ. Fiecărui 
județ — în raport de populația 
care urmează să fie aprovizionată 
din fondul central — i s-a stabilit 

numărul de animale necesar, care 
asigură în întregime această apro
vizionare. Fiecare județ trebuie să 
ia măsurile necesare pentru buna 
gospodărire și folosire a acestei 
baze materiale, pentru buna apro
vizionare. In același fel sînt pre
văzute și celelalte produse. Cu ceea 
ce rămîne să fie tăiat de populație
— mă refer îndeosebi la porcine, la 
ovine, la păsări care se taie neli
mitat — practic pentru întreaga 
populație depășim 70 de kg ds 
carne pe locuitor.

Avînd în vedere că populația de 
la sate vinde o parte din surplus 
în oraș, de fapt, consumul, de 70 
de kg de carne pe total va fi mai 
mare pe întreaga țară. Acum însă,
— repet — toate unitățile de stat 
și cooperatiste, toți cetățenii care 
cresc animale, precum și organele 
de partid și de stat, consiliile popu
lare, inclusiv consiliile județene 
ale Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste, consiliile comunale 
trebuie să acționeze pentru a 
realiza în bune condiții acest 
program. Nu m-am referit la cele
lalte probleme, pentru că, pe baza 
producției realizate, avem o bună 
aprovizionare.

Desigur, în primăvară va trebui 
însă să producem legume și — 
prin măsurile stabilite cu Ministe
rul Agriculturii — dorim ca încă 
din aprilie să asigurăm să se vîn- 
dă o cantitate mai mare de legume 
și în felul acesta să îmbunătățim 
structura alimentelor populației, în 
general !

In afară de fondul de stat, avem 
o cantitate mare de cereale rămase 
la cooperatori și la țărănimea din 
zonele necooperativizate. Practic, 

sînt aproape 12 milioane de tone de 
cereale, ceea ce, dacă socotim 
populația de la sate, revine mai 
mult de o tonă și jumătate pe 
locuitor. în aceasta se includ, de 
asemenea, circa 200 de kg de grîu 
pe locuitor. Deci se dispune în în
tregime de cerealele necesare 
pentru ■ o bună aprovizionare. 
Menționez aceasta pentru că vreau 
să arăt că programul de auto- : 
aprovizionare se întemeiază nu pe 
dorințe, ci pe baza materială pe 
care o avem. Trebuie să o gospo
dărim bine și să asigurăm, cu 
aceasta, o bună aprovizionare la 
nivelul cerințelor optime. în ge
neral, este necesar ca medicina 
noastră să se ocupe de aces-. 
te probleme și să stabilim 
o organizare mai rațională, o ali
mentație mai rațională, să evităm 
excesul! Noi, în general, ca ali
mentație pe locuitor, consumăm 
deja prea mult. Spun aceasta 
pentru că, pe lîngă măsurile de 
realizare în întregime a prevede
rilor planului, a programului de 
autoaprovizionare, trebuie însă să 
ne gîndim și la o alimentație mai 
rațională, științifică dirș toate 
punctele de vedere.

Nu mă mai refer la produsele 
Industriale, pentru că ele asigură 
în întregime buna aprovizionare. 
Avem, din păcate, chiar stocuri 
supranormative, ceea ce nu este, 
din nici un punct de vedere, în 
spiritul eficienței economice. Am 
stabilit măsuri să reglementăm 
acest lucru. Nu doresc însă să 
vorbesc acum despre aceasta.

în toate aceste domenii de acti
vitate — începînd cu industria, 
agricultura, celelalte sectoare, cu 

programul de autoaprovizionare șl 
autoconducere — organizațiile 
.componente ale Frontului Demo
crației și Unității Socialiste tre
buie să acționeze cu toată hotă- 
rîrea în vederea îndeplinirii în 
cele mai bune condiții a prevede
rilor pe anul viitor !

In Frontul Democrației și Uni
tății Socialiste sînt cuprinși, prac
tic, toți cetățenii patriei noastre, 
toate organizațiile sociale, obștești, 
care constituie societatea socia
listă românească de astăzi. Fiecare 
a intrat în Frontul Democrației și 
Unității Socialiste cu hotărîrea de 
a contribui la realizarea tuturor 
programelor privind dezvoltarea 
patriei noastre, la înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite de Programul 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare spre o societate superioa
ră — spre comunism.

In acest spirit, avem obligația să 
facem totul pentru a asigura dez
voltarea tot mai puternică și întă
rirea continuă a bazei tehnico- 
materiale a societății noastre, a 
crea cele mai bune condiții pentru 
dezvoltarea generală a țării și pen
tru ridicarea continuă a nivelului 
de trai material și spiritual al po
porului. Numai așa ne vom face, 
cu adevărat, datoria față de popor, 
față de patria noastră — de cetă
țeni ai unei națiuni care, multe și 
multe secole, de mai bine de 2000 
de ani, a luptat pentru a se dez
volta, pentru a fi liberă, indepen
dentă ! Și trebuie să facem totul 
pentru a contribui la înălțarea 
continuă a României ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite).

în cadrul organizațiilor demo
crației și unității socialiste putem 
să discutăm toate problemele. Pu
tem să ne spunem și trebuie să ne 
spunem deschis părerile asupra tu
turor problemelor privind dezvol
tarea patriei noastre —în comună, 
în întreprindere, în instituție, în 
județ, pînă în Consiliul Național 
al Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste.

Să dezbatem temeinic probleme
le, să discutăm cum să lucrăm mal 
bine și unde trebuie să îndreptăm 
lucrurile ! Să discutăm ce lipsuri 
trebuie să înlăturăm, cum să per
fecționăm întreaga noastră activi
tate. Dar să facem aceasta de pe 
poziția responsabilă, de cetățeni ai 
unei țări libere, independente, de 
pe poziția necesității, ca prin acti
vitatea noastră să contribuim la 
întărirea unității întregului popor, 
la întărirea continuă a solidarității 
între toți cetățenii patriei noastre, 
fără deosebire de naționalitate ! 
Am vorbit mult la Conferința Na
țională despre lipsuri, despre pro
blemele pe care le avem. Nu vreau 
acum să le reiau, dar pentru în
dreptarea lor, pentru perfecționa
rea activității, inclusiv pentru dez
voltarea democrației muncitorești- 
revoluționare — care constituie 
factorul hotărîtor al dezvoltării 
patriei noastre — trebuie să acțio
năm cu toții — repet — de pe po
ziția responsabilă de a contribui 
ca întreaga activitate să se desfă
șoare mai bine, ca fiecare în felul 
său și la locul său de muncă să 
contribuie la dezvoltarea Româ
niei, la întărirea independenței și 
suveranității patriei noastre ! (A- 

planze și urale puternice ; se scan
dează îndelung : „Ceaușescu și po
porul !“).

Stimați tovarăși și prieteni,
Despre problemele internaționa

le am vorbit pe larg la Conferința 
Națională, deci nu doresc să mă 
refer acum la ele. Aș menționa nu
mai necesitatea ca toate organiza
țiile Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste să se angajeze cu 
toate forțele în înfăptuirea politi
cii de pace, de dezarmare, de cola
borare cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială.

înfăptuirea obiectivelor noastre 
de dezvoltare economico-socială, 
ca, de altfel, ale tuturor națiuni
lor lumii, nu se pot realiza decît 
în condiții de pace și colaborare ! 
Deci în, spiritul politicii noastre 
generale, al tradițiilor națiunii 
noastre de altfel, trebuie să ducem 
cu consecvență o politică de pace, 
colaborare, să facem totul pen
tru a ne aduce și în viitor 
o contribuție tot mai puterni
că la dezarmare, la înlătura
rea definitivă a armelor nu
cleare, la o Europă unită în diver
sitatea orînduirilor sociale, la o 
lume mai dreaptă și mai bună pe 
planeta noastră ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung : „Ceaușescu — 
pace !“, „Dezarmare — pace !“).

Peste cîteva zile vom aniversa 
40 de ani de la înlăturarea mo
narhiei, care de la instalarea sa a 
reprezentat un corp străin în rîn- 
dul națiunii și poporului nostru. 
Vom aniversa 40 de ani de la 
proclamarea Republicii, care a 
reprezentat năzuința dintotdeau- 

na a celor mai înaintați oameni al 
poporului nostru. Să sărbătorim 
această aniversare cu rezultate cît 
mai bune în toate domeniile, dar 
și cu angajamentul ferm ca, în 
anul viitor, să lucrăm mai bine 
în toate sectoarele de activitate.

Sîntem, de asemenea, aproape 
de Anul Nou. Să întîmpinăm noul 
an cu rezultate cît mai bune, ast
fel încît anul care pleacă să nu 
ne reproșeze prea mult pentru 
felul cum am știut să ne desfășu
răm activitatea. Să intrăm în noui 
an cu hotărîrea fermă de a ne 
achita mai bine de îndatoririle 
noastre în toate domeniile de 
activitate !

în acest sens, aș dori să închei 
cu urarea adreșată tuturor mem
brilor Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, întregului nostru popor 
de succese cît mai mari în toate 
domeniile de activitate, un An 
Nou cu rezultate cît mal bune — 
La mulți ani !

Multă sănătate șl fericire, to
varăși !

(Aplauze șl urale puternice, 
prelungite ; se scandează înde
lung : „Ceaușescu — P.C.R.!“ ; 
„Ceaușescu și poporul!"; 
„Ceaușescu, la mulți ani !“. într-o 
atmosferă de puternică însuflețire 
și unitate în jurul partidului, toți 
cei prezenți in sală se ridică în pi
cioare și ovaționează îndelung pen
tru Partidul Comunist Român — 
forța politică conducătoare a națiu
nii noastre socialiste, pentru secre
tarul general al partidului, pre
ședintele țării, președintele Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

■ ■■■■■■

Desfășurarea lucrărilor Plenarei Consiliului Național al F.D.U.S,
(Urmare din pag. I)

2. Proiectul Planului de dezvol
tare a agriculturii, industriei ali
mentare, silviculturii și gospodări
rii apelor pe anul 1988.

3. Proiectul Bugetului de stat pe
anul 1988. .

4. Programul privind autocondu- 
cerea și autoaprovizionarea pentru 
asigurarea bunei aprovizionări a 
populației cu produse agroalimen- 
tare și bunuri industriale de con
sum pe anul 1988.

5. Hotărîrea-Apei a Consiliului 
Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

In legătură cu problemele În
scrise pe ordinea de zi au luat 
cuvîntul Dănilă Pirvu, secretar al 
Comitetului județean de partid 
Caraș-Severin. președintele Consi
liului județean al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, 
Nicolae Matea. director al între
prinderii de autoturisme Pitești, 
membru al Consiliului județean 
Argeș al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste. loan Mușat, 
președintele C.A.P. Pecineaga, ju
dețul Constanta, Viorica Neculau, 
vicepreședintă a Consiliului Na
țional al Femeilor, Teoctist Arapa- 
șu, patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Romane, Marius Butunoiu, sculp
tor, membru al Uniunii Artiștilor 
Plastici, Ana Mircea, secretar al 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, loan Robu, 
episcop-conducător al Arhiepisco
piei Romano-Catolice, București, 
Dezideriu Szilagyi, redactor-șef al 
ziarului „Elore", Nicolae Oargă, 
maistru la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, Alexandru Bălăci, vi
cepreședinte al Uniunii Scriitori
lor, Manfred Kurt Heffner, mun

citor la întreprinderea „Autome- 
canica" Mediaș, județul Sibiu, 
membru al Biroului Comitetului 
Central al Organizației Democra
ției și Unității Socialiste, Dumitru 
Ionaș, vicepreședinte al Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, Nicolae 
Florea, președintele comitetului 
sindicatului de la întreprinderea 
de utilaj chimic „Grivița Roșie" 
București.

Participant!! la dezbateri au ex
primat înalta apreciere față de 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința 
Națională a Partidului Comunist 
Român, relevînd că acest document 
programatic stabilește, pe baza 
unei profunde analize științifice 
a rezultatelor obținute, a cerințe- 
lo» obiective ale dezvoltării țării, 
în actuala etapă și in perspectivă, 
căile și direcțiile principale de ac
țiune in vederea infăptuirii neabă
tute a hotărîrilor Congresului al 
XHI-lea al P.C.R.

S-a subliniat că importantele o- 
rientâri și sarcini cuprinse în Ra
portul secretarului general al 
partidului constituie pentru orga
nizațiile Frontului Democrației și 
Unității Socialiste un insuflețitor 
program de muncă, mobilizîndu-le 
și mai puternic în activitatea ce 
o desfășoară pentru unirea tuturor 
forțelor și energiilor creatoare ale 
oamenilor muncii, ale întregii na
țiuni in vasta operă de edificare 
a socialismului și comunismului pe 
pămîntul României.

în mod unanim, a fost eviden
țiat rolul esențial al secretarului 
general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în fundamen
tarea planurilor și programelor de 

dezvoltare economico-socială a ță
rii pe anul 1988, în elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nos
tru, în adîncirea continuă a de
mocrației noastre muncitorești-re- 
voluționare, în stabilirea și reali
zarea mărețelor obiective de pro
pășire a patriei.

A fost adus un cald omagiu to
varășei Elena Ceaușescu pentru 
aportul său de deosebită însemnă
tate la elaborarea și transpunerea 
în viață a planurilor și progra
melor de dezvoltare economico-so
cială a țării, la sporirea neconte
nită a rolului științei în toate do
meniile de activitate.

Participanții au subliniat că do
cumentele supuse dezbaterii asigu
ră, prin prevederile lor, creșterea 
în ritm susținut a industriei, agri
culturii. a celorlalte ramuri, dez
voltarea intensivă a economiei na
ționale.

Vorbitorii au examinat cu Înaltă 
răspundere munca desfășurată de 
consiliile județene, municipale, oră
șenești și comunale ale F.D.U.S., 
de organizațiile de masă și obștești 
componente pentru mobilizarea tu
turor celor ce muncesc în vederea 
îndeplinirii, în cele mai bune con
diții, a indicatorilor de plan pe 
acest an. înfăptuirii programelor 
de organizare și modernizare a 
proceselor de producție, de creș
tere a nivelului tehnic șl calitativ 
al produselor, reducere a consu
murilor de materii prime, mate
riale, combustibil și energie. de 
creștere mai accentuată a produc
tivității în toate domeniile. în ace
lași timp, au fost prezentate măsu
rile întreprinse, la nivel național 
și local, pentru îmbunătățirea în
tregii activități a organizațiilor 
F.D.U.S.

Cei care au luat cuvîntul și-au 
manifestat deplina adeziune fată 
de politica externă dinamică, con
structivă a României socialiste, 
față de acțiunile și inițiativele 
conducătorului partidului și statu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
consacrate cauzei destinderii, păcii, 
dezarmării, ințelegerii și colabo
rării internaționale.

Participanții au aprobat. în una
nimitate, documentele înscrise pe 
ordinea de zi, precum și Hotă- 
rirea-Apel a Consiliului Național- 
al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste.

întâmpinat cu căldură și însufle
țire, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, președintele Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost urmărită 
cu viu interes și deplină aprobare, 
fiind subliniată, în repetate rindurl, 
cu îndelungi aplauze, urale și 
ovații.

Atmosfera entuziastă In care s-au 
desfășurat lucrările plenarei a pus 
pregnant în lumină unitatea strin- 
să indisolubil a tuturor cetățeni
lor patriei în jurul partidului, al 
secretarului său general, hotărîrea 
lor fermă de a face totul pentru 
transpunerea exemplară în viață a 
Programului partidului de făurire 
a societății .socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

în încheierea lucrărilor plenarei 
a fost intonat imnul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste — 
„E scris pe Tricolor unire !“.

Plenara Comitetului Central 
al Organizației Democrației 

și Unității Socialiste
Luni a avut loc Plenara Comitetu

lui Central al Organizației Democra
ției și Unității Socialiste.

în cadrul lucrărilor plenarei, des
fășurată in atmosfera de puternic 
entuziasm și vibrantă însuflețire pa
triotică determinată în întreaga țară 
de hotăririle Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român, de ma
gistralul Raport prezentat cu acest 
prilej de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
au fost dezbătute, cu răspundere, 
documentele privind dezvoltarea eco
nomico-socială a țării în anul 1988, 
sarcinile ce revin organizației, tutu
ror membrilor acesteia în transpu
nerea în viață a obiectivelor stabi
lite, pentru înaintarea neabătută a 
patriei pe calea socialismului și co
munismului.

în cadrul dezbaterilor, conduse de 
prof. dr. Constantin Arseni, pre
ședintele Biroului C.C. al O.D.U.S., 
au luat cuvîntul Petru Bîrlean. mais
tru la Combinatul de îngrășăminte 
chimice Slobozia, președintele Comi
tetului județean Ialomița al O.D.U.S., 
Liviu Novac, muncitor la întreprin
derea de vagoane Arad, Maria Ane- 
culăese, cercetător științific la Insti
tutul de chimie Cluj-Napoca, pre
ședintele Comitetului municipal al 
O.D.U.S., județul Cluj, Gheorghe 
David, tehnician la întreprinderea 
de țevi Roman, județul Neamț, Lu
cia Dobre, șef de echipă la C.A.P. 

Ciorani, județul Prahova, Viorel 
Uliu, lăcătuș la Uzina de piese de 
schimb și agregate energetice Gura 
Văii, județul Mehedinți, vicepre
ședinte al comitetului O.D.U.S., Tra
ian Micheș, inginer la întreprinderea 
minieră Vulcan, președintele Comi
tetului O.D.U.S. Petroșani, județul 
Hunedoara, Tincuța Ungureanu, 
măistru la întreprinderea textilă 
„Dunăreană" Giurgiu, președinte al 
Comitetului județean al O.D.U.S., 
Constantin Baltă, maistru la între
prinderea „23 August" București, 
președintele comitetului O.D.U.S., 
Maria Predișor, operator-calculatoa- 
re la întreprinderea comercială Rîm- 
nicu Vilcea, președintele Comitetului 
municipal al O.D.U.S., județul Vîl- 
cea, Nicu Braniște, inginer la între
prinderea de scule și elemente hi
draulice Focșani, președintele Comi
tetului județean Vrancea al O.D.U.S., 
Gheorghe Fodor, maistru la Schela 
petrolieră Modirzău, județul Bacău.

Participanții la dezbateri au dat o 
înaltă apreciere activității neobosite 
desfășurate cu totală dăruire și abne
gație revoluționară de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru propășirea 
necontenită a patriei noastre socia
liste, creșterea nivelului de trai, ma
terial și spiritual, al Întregului 
popor.

în cadrul dezbaterilor au fost apro
bate documentele aflate pe ordinea 
de zi a plenarei, măsurile întreprinse 

pentru perfecționarea continuă a ac
tivității Organizației Democrației și 
Unității Socialiste, pentru creșterea 
contribuției sale la înfăptuirea sar
cinilor și orientărilor stabilite de 
Conferința Națională a partidului, 
pentru realizarea prevederilor pla
nului pe 1988 și pe întregul cincinal.

Plenara Comitetului Central al 
O.D.U.S. a dezbătut, de asemenea, 
proiectul Normelor cu privire la pre
gătirea și desfășurarea adunărilor și 
conferințelor pentru dare de seamă 
și alegerea comitetelor organizațiilor 
democrației și unității socialiste, 
adoptând în unanimitate proiectul de 
norme supuse discuției. Participanții 
la plenară și-au exprimat convin
gerea că alegerea comitetelor O.D.U.S. 
va constitui un prilej de analiză te
meinică a activității desfășurate pînă 
în prezent și de adoptare a unor mă
suri care să asigure întărirea conti
nuă a vieții de organizație, mobili
zarea tuturor membrilor la realizarea 
sarcinilor stabilite de partid în in
dustrie și agricultură, în toate do
meniile producției materiale și ale 
vieții spirituale.

într-o atmosferă entuziastă, partici- 
panții au adoptat o telegramă adresată 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. președintele 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste.
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Pentru înfăptuirea exemplară a hotărîrilor Conferinței Naționale
a partidului, în întîmpinarea aniversării Republicii

In secția montaj circuite electronice industriale a întreprinderii „Electroteh
nica" din Capitală Foto : Eugen Dichiseanu

Produse cu performanțe 
superioare, realizate 
cu consumuri reduse

CU EXIGENȚĂ Șl RĂSPUNDERE, MĂSURI FERME PENTRU

Pregătirea temeinică a producției anului viitor

In Raportul prezentat la Con
ferința Națională, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sublinia : „Este 
necesar să fie luate măsuri hutărite 
in vederea folosirii raționale, științi
fice. a materiilor prime și materia
lelor, să se respecte neabătut normele 
de consumuri materiale și energeti
ce, să se acționeze in direcția 
elaborării de "noi tehnologii și măsuri 
care să conducă la reducerea mai 
accentuată a acestora". Prin spe
cificul producției sale, întreprin
derea „Electrotehnica" din Capitală 
nu este un mare consumator de me
tal. dar materiile prime și materia
lele utilizate au o mare valoare eco
nomică și, în bună parte, se obțin 
cu importante eforturi financiare 
din import. Este vorba de bare, con
ductori și țevi de cupru, tablă sili- 
cioasă ș.a. In aceste condiții, proble
ma economisirii fiecărui gram din 
aceste materii prime, a valorificării 
lor superioare reprezintă pentru co
lectivul de aici o problemă esenția
lă. vitală pentru buna desfășurare a 
producției.

Putem spune că aici s-a dobîndil 
în această privință o bună experien
ță, pe care o supunem atenției mun
citorilor și specialiștilor din industria 
electrotehnică, dar și din alte sec
toare de activitate. O experiență 
care se impune a fi preluată și gene
ralizată, cel mai solid argument in 
acest sens fiind rezultatele obținu
te : economisirea a 5,5 tone tablă si- 
licioasă, 5 tone bare de cupru, 26 
tone tablă decapată subțire.

Un alint de nădejde — 
calculatorul

Tn acest cincinal, întreaga produc
ție a întreprinderii trebuie să fie 
înnoită. Și aceasta în condițiile in 
care an de an volumul producției 
crește, iar consumul de metal și în 
special de neferoase se va reduce 
cu- circa 30 la sută. Faptul că 
pe 11 luni din acest an pla
nul a fost îndeplinit Ia toți indica
torii, în condițiile economisirii unor 
importante cantități de metale de
monstrează că acest colectiv se află 
pe un drum bun, că există premise 
pentru îndeplinirea sarcinilor pe 
care și le-a propus. Practic, aici 
există o strategie clară care urmă
rește un țel precis — miniaturiza
rea. electronizarea produselor elec
trotehnice.

— Am analizat în detaliu fiecare 
produs, am discutat în consiliul oa
menilor muncii, in toate organizațiile 
de partid căile și modalitățile care 
să permită valorificarea superioară 
a fiecărui gram de metal — ne spu
nea tovarășul Dumitru Ionescu. di
rectorul întreprinderii. Concluzia la 
care am ajuns ? Este necesară în 
primul rînd o cotitură în activitatea 
de concepție, de proiectare. In acest 
sens, am stabilit ca fiecare proiec
tant să urmărească reducerea greu
tății produselor în condițiile menți
nerii și chiar ale creșterii parametri
lor funcționali. Apoi, prin aplicarea 
programului de perfecționare a or
ganizării și modernizare a fabrica
ției, prin introducerea unor tehnolo
gii noi am căutat permanent să 
realizăm tot mai multe produse cu 
cantități mal mici de metal.

— Concret, cum s-au materializat 
aceste măsuri ?

— Transformatoarele șl bobinele 
de filtru sînt produse în componen
ța cărora intră mari cantități de 
cupru și tablă silicioasă. Aceste pro
duse au o pondere însemnată în 
producția noastră. Pentru reducerea 
consumurilor am trecut la proiec
tarea acestora pe calculator. Astfel, 
în locul a două-trei variante propu
se de inginerii de la planșetă, în
tr-un timp mult mai scurt calcula
torul a „Conceput" 30 de variante. 
Am ales-o pe cea optimă. Rezultatul 1 
Economisirea în acest an a 7,5 tone 
de profile de cupru. Acum urmărim 
ca tot prin proiectarea asistată de 
calculator să reducem și consumul 
de tablă silicioasă.

Miniaturizarea produselor
- o soluție eficientă

Cu inginerul Gabriel Nicolescu, 
șeful atelierului proiectare tehnolo
gică și autoutilări, este greu să 
schimbi cîteva cuvinte pentru 
simplul motiv că este ocupat „pînă 
peste cap" cu avizarea unor proiec
te noi, cu verificarea unor noi va
riante de produse reproiectate. Șl 
totuși insistăm, solicitîndu-i cîteva 
detalii referitoare la activitatea de 
miniaturizare a produselor.

— Nu este o noutate că pe plan 
mondial are loc o înnoire rapidă a 
produselor electrotehnice. în plus, 
tendința generală o constituie mi
niaturizarea produselor. Aceasta 
Înseamnă că multe produse care 
pină acum făceau parte din grupele 
'produselor electrotehnice și care ne
cesitau consumuri sporite de cupru 
și tablă silicioasă trebuie regîndite. 
Cum facem acest lucru ? Cel mai 
bun exemplu ? îl puteți vedea, „pe 
viu", în atelierul automatizări.

...Atelierul automatizări. Maistrul 
Ștefan Buturugă împreună cu alți 
muncitori lucrează la un nou tip de 
redresoare. Produsul nu mai seamă
nă deloc cu cel executat pînă acum o 
lună. Motivul ? Cadrul metalic a 
fost micșorat, elementele compo
nente au fost reamplasate. Efectul ? 
Reducerea consumului de cupru și 
conductori de cupru.

— Este o soluție propusă chiar da 
noi și acceptată de proiectanți, ne 
spune maistrul Buturugă. Mai sînt 
însă multe produse pe care trîbuie 
să le reproiectăm. Analizăm periodic 
proiectele și facem propuneri de îm
bunătățiri, reproiectări și chiar 
schimbăm, de comun acord cu pro
iectantul unele soluții constructive.

Un lucru trebuie subliniat : prin 
reproiectare constructivă și miniatu
rizare, în întreprindere este lansat 
in fabricație in fiecare săptămină un 
nou produs.

Și totuși 
rezerve există

In multe unități, înființarea unor 
ateliere de debitare centralizată și-a 
dovedit eficiența. Și în cazul intre
prinderii „Electrotehnica" acest lucru 
este valabil. Ca urmare a debitării 
centralizate a tablei silicioase s-au 
obținut importante ețonomii. Aceasta 
datorită refolosirii unor ștraifuri 
mai mici, care pînă nu de mult erau 
trimise la retopit. Un singur exemplu 
este ilustrativ. Resturile tehnologice 
reieșite in urma ștanțării tolelor 
pentru bobina jontă, produs destinat 
exportului, se folosesc acum la exe
cuția bobinei de filtrare. Practic, 
tabla silicioasă este folosită acum în 
proporție de 95 la sută față de 
70—75 la sută în trecut. Și totuși, in 
unele cazuri, consumul de tablă si
licioasă este depășit. Detalii ne ofe
ră inginera Mariana Croitoru :

— La cîteva grupe de produse 
normele de consum se depășesc. Mo
tivul ? Să luăm gama transforma
toarelor peste 10 kVA. Normativele 
prevăd consumuri uniforme pentru 
întreaga gamă de transformatoare. 
Numai că una este să execuți într-o 
perioadă numai transformatoare de 
10 kVA și alta să execuți transfor
matoare de 630 kVA. In cazul 
transformatoarelor mici ne încadrăm 
și chiar obținem economii, la execuția 
transformatoarelor mari înregistrăm 
însă mari depășiri. în prezent, con
sumurile sînt raportate în tone pe 
mia de bucăți, dar consider că mai 
aproape de realitate ar fi dacă 
normativele de consum ar fi stabilite 
în tone pe MVA.

In concluzie, procesul de înnoire a 
produselor la întreprinderea „Elec
trotehnica" se realizează în condițiile 
în care consumul de metal scade, 
crescind însă funcționalitatea și per
formanțele acestora. Dovadă că : an 
de an consumul de metal necesar 
întreprinderii pentru realizarea unei 
producții de un milion lei, indicator 
semnificativ pentru măsurarea gra
dului de valorificare a materiei pri
me. dar și a complexității produselor 
realizate, a scăzut simțitor.

Gheorghe IONIȚA

A mai rămas puțin timp pînă Ia începerea unei noi 
perioade de plan, in spiritul sarcinilor subliniate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională 
a partidului, important este acum ca, in paralel cu 
eforturile pentru îndeplinirea in cit mai bune condiții 
a sarcinilor de plan pe acest an, in fiecare unitate 
economică să se intreprindă acțiuni ferme pentru buna 
pregătire a producției anului viitor. Experiența anilor 
trecuți a demonstrat cu prisosință cit de important 
este ca toate problemele să fie soluționate din timp, 
pînă in cele mai mici amănunte. Practic, în fiecare în
treprindere trebuie să se asigure toate condițiile nece
sare pentru ca, din primele zile ale anului 1988, sar

cinile de plan cantitative șl calitative, de eficiență să 
fie realizate ritmic, integral.

in legătură cu pregătirea producției anului viitor, in 
cadrul anchetei noastre am adresat unor factori de 
conducere din trei unități constructoare de mașini ur
mătoarele întrebări :

1. CARE ESTE STADIUL CONTRACTĂRII NECESARU
LUI DE MATERIALE Șl A DESFACERII PRODUCȚIEI ?

2. CE MĂSURI AU FOST LUATE PENTRU BUNA 
DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII ?

3. CE PROBLEME DEOSEBITE TREBUIE SOLUȚIO
NATE CU SPRIJINUL FORURILOR DE RESORT î

Problema esențială—corelarea indicatorilor de plan
Interlocutor : loan Avram, directo

rul întreprinderii de piese de 
schimb și reparații utilaj minier 
Deva.

Iîncă din luna martie a aces
tui an, necesarul de materiale 

pentru producția anului 1988 a tost 
depus cu comandă la Centrala mine
reurilor Deva. In prezent, sînt in 
curs de încheiere ultimele contracte 
cu diferiți furnizori. De fapt, cu o 
serie de furnizori, la grupele de 
produse strict necesare producției, 
contractele au fost încheiate : cu 
Combinatul metalurgic Tulcea pen
tru produsele de feroaliaje și cără
mizi refractare ; cu B.J.A.T.M. Hu
nedoara pentru scule, aparate de 
măsură și control și diferite profile 
de metal ; cu Combinatul siderurgic 
„Victoria" Călan pentru produsele 
de fontă.

In ce privește contractarea pro
ducției pe 1988, la piesele turnate din 
oțel planul a fost in întregime con
tractat, râminind ca, in continuare, 
să încheiem contractul pentru piese 
turnate din fontă. In ce privește pie
sele de schimb, întreprinderea și-a 
întocmit un program propriu prin 
care își propune să recondiționezi in 
anul viitor piese de schimb in va
loare de peste 17 milioane lei și să 
realizeze piese de schimb în valoa
re de peste 28 milioane lei. Men
ționăm că mai avem în discuție 
cîteva contracte de desfacere a pro
ducției, care însă vor fi perfectate 
pînă la sfirșitul acestui an. Se poa
te spune că, practic, producția anu
lui 1988 are desfacere asigurată la 
majoritatea produselor.

2 In urma analizei întreprinse 
în consiliul oamenilor muncii 

privind încărcarea cu comenzi pe fie
care secție și loc de muncă, a fost 
întocmit uri grafic de pregătire pen
tru lansarea în fabricație a produ
selor pe anul viitor, în funcție de 
termenele contractuale de livrare. La 
ora actuală, la piesele turnate, pre
văzute pentru trimestrul I și II 1988, 
pregătirea de fabricație este în în
tregime încheiată, iar pentru cele 
din al doilea semestru lucrările res
pective se află într-un stadiu avan

Pentru a sublinia contribuția pe 
care botoșănenii o aduc la dezvoltarea 
generală a zootehniei țării ar fi 
suficient să arătăm doar faptul că în 
anul agricol 1986 județul Botoșani 
ocupa locul III pe țară la numărul 
total de bovine și locul V la ovine, 
iar ponderea în producția totală a 
țării la unele produse animaliere 
situa județul, de asemenea, pe unul 
din locurile fruntașe. Acest bilanț 
pozitiv este rezultatul unor măsuri 
deosebite adoptate încă cu mai mult 
timp în urmă de comitetul județean 
de partid și a căror materializare 
practică este de natură să asigure 
îndeplinirea programului de dezvol
tare a zootehniei județului. Pentru a 
da o certitudine și mai mare ma
terializării obiectivelor stabilite, la 
începutul acestui an s-a declanșat o 
acțiune de proporții pentru moder
nizarea tehnico-materială, în parte 
învechită, acțiune care urmărește 
concentrarea pe mai departe a acti
vității zootehnice prin dezvoltarea 
complexelor specializate în creșterea 
bovinelor, ovinelor, porcinelor, păsă
rilor. a animalelor mici.

Deși dispuneau de fonduri de in
vestiții destul de mari, peste 80 mi
lioane lei, organele agricole județe
ne au optat pentru o variantă de 
modernizare a adăposturilor care 
reprezenta în fapt continuarea unor 
acțiuni anterioare, a căror trăsătură 
principală o constituie gradul mare 
de improvizație. Această manifestare 
de suficiență a fost însă sesizată la 
timp de comitetul județean de partid, 
care a intervenit cu fermitate, 
dispunînd punerea în aplicare a 
unui autentic program de investiții 
și de modernizări pentru zootehnie. 
Au fost stabilite sarcini precise, 
măsuri cu termene și răspunderi 
directe în vederea finalizării într-o 
perioadă cit mai scurtă a tuturor 
lucrărilor din acest sector.

O contribuție notabilă la executa
rea lucrărilor de amenajări și mo
dernizări în zootehnie și-au adus-o 
unele unități economice din județ, 
îndeosebi întreprinderea de exploa
tare și executare a lucrărilor de îm
bunătățiri funciare, Asociația econo
mică intercooperatistă pentru pro
ducție industrială, Oficiul de gospo
dărire a apelor, precum și alte între
prinderi care dispun de sectoare de 

sat. Se cuvine amintit că am înche
iat pregătirea de fabricație pentru 
primele repere ce se vor realiza pe 
liniile de turnare mecanizată, pre
cum și la sol, pentru piesele unicate 
din anul viitor, ce vor intra în pro
ducție după omologare în trimestrul 
II 1988. La blindajele pentru căptu- 
șirea morilor de măcinare a mine
reurilor (care reprezintă 90 la sută 
din producția secției turnătorie de 
fontă și oțel), precum și pentru cele
lalte piese de schimb pentru utila
jele miniere, cum sint cuplajele de 
transmisie, diferitele tipuri de roți 
dințate, ciocane de mori de măci
nare a cărbunilor, corpurile din fon
tă înalt aliată pentru măcinarea mi
nereurilor, care se vor produce în 
anul viitor, au fost stabilite toate 
măsurile tehnico-organizatorice pri
vind pregătirea din timp a fabrica
ției. a fluxurilor tehnologice și a- 
sigurarea materiilor prime necesare, 
încă de pe acum .s-a definitivat corn-

Se impune urgentarea
Interlocutor : Didi Spiridon, Ingi- 

ner-șef al întreprinderii de apara- 
taje și accesorii Alexandria.

1 Pentru trimestrul I al anu
lui viitor, contractarea aprovi

zionării tehnico-materiale și a des
facerii producției s-a realizat în pro
porție de sută la sută. Pe total an 
1988, contractarea aprovizionării este 
asigurată pînă acum în proporție de 
90 la sută, iar contractarea producției 
— 70 la sută.

2 întreprinderii 11 revin anul 
viitor sarcini sporite — prac

tic, de trei ori mai mari — în ceea 
ce privește producția de echipamen
te pentru programul nuclear. Ca o 
recunoaștere a nivelului calitativ al 
produselor realizate în acest an pen
tru acest program prioritar al eco
nomiei, întreprinderea a fost autori
zată în categoria a treia de calitate 
(din categoria a patra).

Planul de producție pentru prima 
lună a anului 1988 a fost lansat în 
fabricație, aprovizionarea tehnico- 

construcții. Fapt este că, pe ansam
blul județului, planul valoric al in
vestițiilor din zootehnie a fost reali
zat, depășiri importante înregistriri- 
du-se în sectorul cooperatist, precum 
și la întreprinderea avicolă Botoșani. 
Importante capacități noi au fost 
puse în funcțiune și la întreprinde
rea agricolă de stat Botoșani (2 
ferme de iepuri matcă cu capacita
tea de circa 12 000 locuri, o fermă 
de găini pentru ouă), în timp ce la 
fermele din Nicșeni și Cristinești au 

Prog ramul de investiții și modernizare in zootehnia județului Botoșani

MULTE S-AU FĂCUT,
MULTE MĂI SÎNT ÎNCĂ DE REALIZAT
fost finalizate două grajduri pentru 
bovine cu capacitatea de 480 locuri. 
De asemenea, au fost executate și 
date de curind în exploatare grajdu
rile de la C.A.P. Coșula, Vorona, 
Răchiți, Blîndești, Românești, Cristi
nești, precum și mai multe saivane 
de oi la Șendriceni, Hilișeu. Cordă- 
reni, Avrămeni, Leorda, A.E.I. Flă- 
mînzi. Totodată, au fost realizate 31 
alimentări cu apă în grajduri, 80 de 
fînare (altele 24 sint m execuție), 3 
bucătării furajere, 18 instalații so
lare, țumeroase celule pentru silo
zuri. Acum toate fermele sînt îm
prejmuite, iar multe dintre ele și-au 
amenajat filtrul sanitar. In majori
tatea grajdurilor s-au introdus adă
pători cu nivel constant.

Multe sînt fermele zootehnice care 
și-au schimbat înfățișarea datorită 
tenacității și muncii disciplinate din 
partea celor ce le gospodăresc. Prin
tre ele sînt cele de la Borzești, Pe- 
tricani, Trușești, Păltiniș, Havîrna, 
Cofălău. Frumușica, Vlădeni, Cris- 
tești, Răchiți, A.E.I. Vîrfu Cîmpului. 

ponența formațiilor de lucru în fle
care secție și atelier.

3 Deși sîntem unitate care de
servește unități miniere din 

județ și din afara acestuia, nivelurile 
prevăzute pentru aprovizionarea la 
unele grupe de produse nu satisfac 
cerințele : la tabla subțire și groasă, 
la feroaliaje, electrozi din grafit pen
tru turnătorie. De asemenea, indica
torul „reparații utilaje și mijloace 
de transport" perftru . terți nu este 
corelat cu capacitatea de producție 
Si cu solicitările beneficiarilor. Prac
tic. la acest capitol avem capacitate 
și comenzi pentru realizarea unei 
producții de 16 ori mai mare decit 
s-a prevăzut în plan. De asemenea, 
nivelul planificat al cheltuielilor ma
teriale la 1 000 lei producție-marfă 
și al producției nete nu este corelat 
cu cel al producției fizice și al pro- 
ducției-marfă. Astfel, pentru 1988, 
fără nici o motivație, ni s-a stabi
lit sarcina, mai mult decît mobiliza
toare și cu totul nerealistă, de a re
duce cu... 140 lei cheltuielile la 1 000 
lei producție-marfă.

finalizării investițiilor»
materială fiind asigurată la nivelul 
necesităților. De asemenea, sarcinile 
de plan au fost distribuite pe secții, 
ateliere și formații de lucru, care în 
aceste zile iși definitivează organi
zarea fabricației. Totodată, ca urma
re a măsurilor tehnico-organizato
rice întreprinse, s-a încheiat repro- 
iectarea și omologarea unor produse 
cum ar fi filtrul mecanic cu material 
uscat* și modul de acoperiș solar 
MAS-60. Au fost finalizate pregăti
rile pentru asimilarea a noi produse 
încă din prima lună a anului 1988. 
Intre aceste produse noi pot fi amin
tite : masa ridicătoare, folosită în 
fluxurile tehnologice flexibile, nișa 
de lucru în curent laminat, care se 
utilizează in laboratoarele biologice, 
electronice și din industria medica
mentelor. în programul întreprinde
rii figurează și începerea fabricației 
recuperatoarelor de căldură cu tu
buri termice.
o Bineînțeles, cea mai lmpor- 
** tantă problemă se referă la 

urgentarea și definitivarea tuturor

O realizare de excepție poate fi con
siderată cea de la ferma zootehnică 
din Drislea. Aici, în 3 luni de zile, 
a fost construit în regie proprie un 
grajd de 120 locuri. S-a lucrat cu 
meseriași din comună, cărora li s-a 
asigurat masa de prinz, aceasta fiind 
zilnic servită in incinta punctului de 
lucru. Tot pe seama unor asemenea 
eforturi concentrate trebuie pusă și 
realizările de la C.A.P. Tudora, 
Rădăuți-Prut și Miorcani.

Realizările de ansamblu despre 

care vorbeam puteau ■ fi mult mai 
bune dacă in fiecare unitate. în fie
care comună s-ar fi acționat cu răs
punderea necesară pentru materiali
zarea măsurilor cuprinse în progra
mul stabilit la începutul anului. 
Deși acum, la vremea bilanțului, nu 
prea ar avea ce raporta pe planul 
împlinirilor, președintele C.A.P. Mi- 
hălășeni, tovarășul Gheorghe Che- 
laru, nu se sfia să se afișeze in pos
tura omului cu satisfacția lucrului 
împlinit. „Avem și un fînar... în lu
cru". dialoga dinsul cam echivoc. Și 
aveam să ne convingem că nu in- 
tîmplător. Pentru că în locul unde 
trebuia să fie fînarul am găsit 
doar... cîteva „puncții" cu beton 
pentru viitoarea temelie. O altă res
tanță la Mihălășeni e și o alimen
tare cu apă. lucrare în regie proprie. 
Numai că, și în cazul acesta, preșe
dintele este dispus să ne ofere... 
vorbe în locul faptelor, vorbe care, 
oricit ar fi de ticluite spre justificare, 
nu țin animalelor de foame și de sete. 
Noi nu am reușit să-1 facem să înțe- 

aspectelor legate de contractarea 
producției și aprovizionarea tehnico- 
materială la nivelul întregului an.

De maximă însemnătate este și 
grăbirea lucrărilor care privesc pu
nerea în funcțiune a atelierului de 
produse componente pentru progra
mul nuclear. Investiția a început 
mai tîrziu. Termenul inițial de pu

In prim-planul preocupărilor — modernizarea
Interlocutor : ing. Ionel Ungur, di

rectorul Întreprinderii „înfrățirea" 
Oradea.

-« Din analizele întreprinse re- 
-1 iese că baza materială este asi

gurată in cea mai mare parte. Esen
țialul pentru activitatea de viitor ? 
Cooperarea interuzinală să funcțio
neze normal. Am adus în discuție 
acest aspect întrucit se întrevăd 
unele „locuri înguste" în asigurarea 
aparaturii electrice, a motoarelor și 
pompelor. Experiența acestui an ne 
arată că factorii de resort trebuie 
să se implice mai mult in asigu
rarea unor subansamble și piese din 
colaborare : echipamente hidraulice, 
capete de lucru pentru agregate, șu
ruburi cu bile șL-piese turnate, în ce 
privește desfacerea producției fabri
cate. întîrzierile din partea unor 
coordonatori de balanță în reparti
zarea producției a condus la modi
ficări în loturile de producție, la în- 
tîrzieri'în lansare și în fabricație, la 
neacoperirea integrală cu contracte. 
Pentru impulsionarea acestei acțiuni 
am format un colectiv de specialiști 
cu experiență, care se deplasează sis
tematic la beneficiari pentru urgen
tarea contractării.
O In prim-planul eforturilor
~ pentru pregătirea temeinică a 

producției anului viitor situăm -În
făptuirea în avans a obiectivelor pro
gramului de organizare și moderni
zare a producției. In spiritul exi
gențelor puse în fața colectivului 
nostru de către secretarul general al 
partidului, cu prilejul vizitelor de 
lucru efectuate în întreprinderea 
noastră, ne-am șmplificat preocupă
rile în direcția asimilării unor ma- 
șini-unelte cu un grad înalt de teh
nicitate. Astfel, dacă la începutul 
deceniului mașinile universale deți
neau 92.9 la sută din totalul produc
ției. ponderea acestora scade la 21.4 
Ia sută în anul viitor. Aceasta în 
timp ce ponderea mașinilor speciale, 
a agregatelor și liniilor de transfer 
a crescut de patru ori, ridicîndu-se 
la 20 la sută. O dinamică ascendentă 
s-a înregistrat. Ia centrele de prelu
crare și mașinile cu comandă nume
rică : de la 2,2 la sută în 1981 la 47,4 
la sută în prezent. O materializare 
a indicațiilor și sarcinilor trasate de 
secretarul general al partidului o re
prezintă prima celulă flexibilă CPH 
1-5 CF, expusă la ediția din acest 
an a T.I.B. Meritoriu de subliniat că 
ne-am conceput de asemenea ma
nieră structura producției incit pro

leagă acest lucru și de fapt nici nu 
este de datoria noastră, ci a altora.

La Asociația economică interco
operatistă de creștere și ingrășare a 
porcilor Trușești se află in con
strucție o stație de producere a bio- 
gazului. atît de necesară pentru 
buna desfășurare a activității. De 3 
ani încheiați ea continuă să rămînă 
însă în starea de investiție inci
pientă, care a permis constructorului 
încasarea unor frumoase șl neme
ritate sume. In calitate de benefi

ciar, directorul asociației, Viorel Ma- 
rocico, s-a zbătut să asigure proiec
tul. să aducă utilaje. Constructorii, 
o brigadă de la I.A.G.C.M. Botoșani, 
de trei ani contemplă asupra celor 
ce au făcut și se tot miră și ei de 
puținătatea faptelor lor. E adevărat, 
proiectantul (I.S.P.C.A. București) a 
dat tonul tergiversărilor, ezitînd nu 
numai să încheie definitiv proiectul, 
dar revenind mereu cu modificări. 
De o bună bucată de vreme însă, ul
timele planșe cu modificări au fost 
puse in mina constructorului, dar se 
pare că a uitat că este de obligația 
lui să continue ceea ce a. început 
cu atita manifestare zgomotoasă.

Sint și alte cauze care influențea
ză nerealizarea unor obiective de 
investiții din zootehnia județului 
Botoșani. Una din aceasta o consti
tuie dificultatea procurării materia
lelor. Unități cum sînt C.A.P. Dur- 
nești, Cristești, Unțeni așteaptă de 
mult azbocimentul. cimentul sau 
alte materiale. în oarecare măsură 

nere în funcțiune a fost 1 decembrie 
a.c., iar cel reactualizat — 1 ianua
rie 1988. Este vorba îndeosebi de 
necesitatea urgentării montării uti
lajelor, precum și de livrarea de că
tre întreprinderea „Ascensorul" Bucu
rești a unui ascensor contractat și de 
care este absolută nevoie pentru 
buna desfășurare a activității de aici.

dusele nou asimilate să fie proiec
tate într-un sistem avansat de tipi
zare, care permite să se ajungă de 
la mașina de bază la mașini cu co
mandă numerică, celule și sisteme 
flexibile. In urma analizelor în
treprinse in organele și organizațiile 
de partid, in consiliul oamenilor 
muncii am organizat baterii de ma
șini de înaltă precizie și producti
vitate. puncte de reglare a sculelor, 
am extins polideservirea mașinilor, 
măsuri care asigură, dincolo de spo
ruri de producție de ordinul milioa
nelor de lei, scurtarea ciclurilor de 
asimilare, reducerea costurilor pre
gătirilor tehnologice, simplificarea 
programării șl urmăririi producției.

O Neîndoielnic, socotim efortul 
** propriu decisiv. Dar numai a- 

cesta nu este de ajuns. Astfel, este 
necesară mai multă operativitate în 
asigurarea documentațiilor și proiec
telor pentru mașinile speciale și Ia 
temă de către institutele de specia
litate. De asemenea, pentru reduce
rea duratei ciclurilor de asimilare,' 
se impune o mai eficientă conlucra
re intre proiectanți, tehnologi și exe- 
cutanți, promptitudine din partea 
compartimentelor tehnice în rezol
varea problemelor ridicate de secții, 
în introducerea îmbunătățirii calita
tive rezultate în urma omologărilor. 
In altă ordine de idei, pornind de Ia 
faptul că avem de realizat un nu
măr sporit de mașini cu comandă nu
merică. constituie o problemă deose
bită reglementarea de către organele 
din minister și centrală a modului 
de asigurare a echipamentelor de co
mandă. Depășește, de asemenea, 
competența intreprinderii. faptul că 
o parte din producția-marfă este 
încă nenominalizată. Așteptăm, tot
odată, soluționarea necorelărilor care 
există între propunerile întreprinde
rii în ceea ce privește structura 
sortimentală, bazate pe posibilitățile 
de desfacere în perspectivă, pe asi
gurarea folosirii integrale a capaci
tăților de producție, și sarcinile de 
plan transmise. Aceasta cu atît mai 
mult cu cit de aici derivă necorelări 
între necesarul de aprovizionare re
zultat din consumurile specifice și 
cantitățile de materiale asigurate 
prin repartiții.

Anchetă realizată de 
Sabin CERBU 
Stan ȘTEFAN 
Ioan LAZA 
corespondenții „Scînteii"

întîrzierile se datorează șl încetine
lii cu care se asigură documentați
ile. proiectele pentru unele lucrări, 
în județ e un singur . colectiv de 
proiectare specializat aparținind de 
I.E.E.L.I.F. Botoșani și care este 
format doar din cițiva oameni. Din 
această cauză se intimplâ uneori ca 
proiectele să fie anapoda întocmite. 
Așa. bunăoară,. la ferma zootehnică 
a C.A.P. Românești, proiectantul a 
prevăzut și două umbrare în incinta 
unității, care, după poziție și înclina
ția acoperișului, ar fi mai degrabă 
bune pentru solarizarea animalelor. 
O contribuție mai consistentă s-ar 
cuveni să o aibă în elaborarea pro
iectelor secția de profil a T.A.G.C.M. 
Botoșani. In realitate insă, din di
ferite motive, T.A.G.C.M. nu se an
gajează suficient în activitățile de 
construcții-montaj din zootehnie.

Concluzia care se desprinde din 
activitatea de pină acum este că, 
dincolo de unele greutăți evidente 
și la care ne-am referit în parte, în 
toate unitățile unde obiectivele sta
bilite prin program au fost îndepli
nite, întocmai și la timp, a furic- 
ționat energic spiritul de răspundere 
gospodăresc. Prin acțiuni bine orga
nizate. sprijinite ferm de organele 
de partid și organele agricole jude
țene, toate dificultățile pot fi depă
șite. In acest scop, este de datoria 
comandamentului județean pentru 
agricultură să acționeze cu fermi
tate pentru a nu se produce sub nici 
un motiv o anumită diminuare a 
exigenței în munca organelor și fac
torilor care au sarcina să coordone
ze permanent aceste activități din 
zootehnie. Printre altele, o consfă
tuire județeană pe problemele zoo 
tehniei, programată mai demu! 
încă n-a avut loc. Programul / 
investiții și modernizări pen* 
anul viitor încă nu a căpătat 
contur foarte clar, deși aceasta < 
fost deja necesar pentru o pers 
tivă clară a activității din 19* 
cer, de asemenea, imperios sat 
precise, mobilizatoare din ma 
lele documente recent aprob! 
înaltul forum al comuniș . 
Conferința Națională a pa

Eugen HRUȘf 
corespondentul
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
a primit pe ambasadorul Japoniei,

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
(Urmare din pag. I)

de acredita-
KATSUHIRO

Înmînînd scrisorile 
re, ambasadorul 
ICHIOKA a transmis președinte
lui Nicolae Ceaușescu, din partea 
Maiestății Sale împăratul Japoniei, 
urări de fericire personală și de 
prosperitate pentru poporul român, 
împreună cu dorința dezvoltării re
lațiilor prietenești dintre cele două 
țări.

în cuvîntarea prezentată de 
ambasador sînt evocate bunele ra
porturi dintre Japonia și Româ
nia, relevîndu-se însemnătatea 
deosebită a dialogului la cel mai 
înalt nivel în extinderea continuă 
a acestora.

scrisorile
p r e ș e d 1

a-
1 e

Primind 
creditare, 
NICOLAE CEAUȘESCU 
mis împăratului Japoniei 
bune urări de sănătate 
cire, de progres și prosperitate pen
tru poporul japonez prieten.

în cuvîntarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu se 
subliniază că raporturile dintre 
România și Japonia înregistrează 
un curs ascendent, avînd la bază 
principiile deplinbi egalități în 
drepturi, respectului independen
ței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc. Pornin- 
du-se de la potențialul economii
lor naționale ale României și Ja
poniei, de la experiența pozitivă

de 
n t e 
a tranș
eele mai 
și feri-

dobîndită în promovarea conlucră
rii bilaterale, în cuvîntare este e- 
vidențiată necesitatea de a se ac
ționa în continuare pentru o dez
voltare și mai susținută a schim
burilor economice, a colaborării și 
cooperării reciproc avantajoase, în 
interesul celor două țări și po
poare.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o con
vorbire cu ambasadorul Japoniei, 
Katsuhiro Ichioka.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Ioân Totu, mi
nistrul afacerilor externe, și Dumi
tru Apostoiu, secretar prezidențial 
și al Consiliului de Stat.

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Publicăm în continuare rezultatele obținute în întrecerea socialistă de 

alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, 
construcții, transporturi, unități agricole, precum și din domeniul circu
lației mărfurilor și prestărilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obținute în cele unsprezece luni care au tre- 
general stabilit pe baza indicatorilor 
a

cut din acest an și a punctajului 
prevăzuți in criteriile de organizare 
pe primele locuri se situează :

întrecerii socialiste, la 30 noiembrie

Cronica zilei
Ministrul apărării naționale al Re

publicii Socialiste România, general
colonel Vasile Milea, a adresat o te
legramă de felicitare amiralului de 
flotă Branko Mamula. secretar fe
deral pentru apărarea națională al 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, cu 
aniversări a 
Rigoslave.

prilejul celei de-a 46-a 
Zilei Armatei Populare

prilej, atașatul militarCu același .
aere și naval ai R.S.F. Iugoslavia la 
București, căpitan de rangul 2, Mi
lan Radeka. s-a întîlnit cu militari 
dintr-o unitate a armatei noastre și 
cu cadre militare din garnizoana 
Brașov, cărora le-a prezentat sem
nificația evenimentului aniversat.

Participanții la întîlniri au vizio
nat filme documentare, și o foto- 
expoziție cu aspecte din viața și ac
tivitatea popoarelor și armatei iugo
slave.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI LA SUPRAFAȚA 

Locul I : întreprinderea minieră 
Rovinari, județul Gorj, cu 449,8 
puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE PE BAZĂ 

DE CĂRBUNE
Locul I ; întreprinderea electro- 

centrale Oradea, cu 362,7 puncte.
Locul II : întreprinderea elec- 

trocentrale Craiova, cu 311,6 punc
te.

ÎN INDUSTRIA MAȘINILOR 
DE RIDICAT. MATERIAL 

RULUANT, CONSTRUCȚII 
NAVALE. ECHIPAMENT 

AERONAUTIC
Locul I : întreprinderea de con

strucții aeronautice, Ghimbav, ju
dețul Brașov, eu 880,5 puncte.

Locul II : întreprinderea de avi
oane Bacău, cu 516,9 puncte.

Locul III : întreprinderea „Tim
puri Noi" București, cu 466,9 
puncte.

ÎN INDUSTRIA DE UTILAJ 
ENERGETIC, PETROLIER, 

UTILAJ TEHNOLOGIC 
PENTRU METALURGIE. 

CHIMIE, MATERIALE 
DE CONSTRUCȚII ȘI ALTELE 
Locul I : întreprinderea de ma

șini grele București, cu 821,7 punc
te.

Locul II : întreprinderea de uti
laj chimic „Grivița Roșie" Bucu
rești, cu 581,1 puncte.

Locul III : întreprinderea meca
nică de utilaj chimic bucurești, cu 
478,5 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE MAȘINI-UNELTE. 

MECANICA FINA ȘI SCULE. 
ECHIPAMENT SPECIAL 

Locul I : întreprinderea de scule 
și elemente hidraulice Focșani, cu 
1 000,5 puncte.

Locul II : întreprinderea „In
dustria tehnică medicală" Bucu
rești. cu 753,3 puncte.

Locul III : întreprinderea „Op
tica Română" București, cu 704,1 
p tinete.

ÎN INDUSTRIA CELULOZEI 
ȘI HÎRTIEI

Locul I : întreprinderea de car-

confecții Scăeni, județul 
cu 213,9 puncte.

toane și 
Prahova,_ ___ . ,____

ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ 
(MATASE, IN. CÎNEPA) 

Locul I : întreprinderea de mă
tase „Flamura Roșie" București, 
cu 773,4 puncte.

Locul II : întreprinderea țesătoria

Panoul fruntașilor

pe ZI

de mătase Sighișoara, județul Mu
reș, cu 772,3 puncte.

Locul III : întreprinderea filatura 
de in și cînepă Fălticeni, județul 
Suceava, cu 436,3 puncte.

ÎN DOMENIUL 
INDUSTRIALIZĂRII LAPTELUI 
Locul I : întreprinderea de indus

trializarea laptelui Ialomița, cu 
590,8 puncte.

Locul II : întreprinderea de in
dustrializarea laptelui Vîlcea. cu 
413 puncte.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
DE STAT PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRĂȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul agroindus

trial Timiș, cu 679 puncte. 
ÎN DOMENIUL 

CONSTRUCȚIILOR 
INDUSTRIALE

Locul I : Trustul antrepriză gene
rală de construcții industriale Cra
iova, cu 196,5 puncte.

Locul II : Centrala antrepriză 
generală de construcții industriale 
București, cu 195,9 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză 
generală de lucrări speciale șl izo
lații tehnologice București, cu 193,4 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE
— STAȚII DE CAI FERATE
Locul I : Stația de căi ferate 

Cluj-Napoca Est, cu 649 puncte.

cinema teatre
g Eroi Îndrăgiți ai ecranului : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
g Totul se plătește: SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; *................... ...........
RIT (45 31 70) 
19, MELODIA 
15; 17; 19 
g Mușchetarii 
(35 04 66) — 9;
g Vulcanul stins : AURORA ~ 15; 
17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
g Cetatea ascunsă : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19, VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
g Secretul Iul Nemesis : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11,80; 14; 16,30;
MUNCA (21 50 97) — 14; 16,30; 19 
g Cale liberă : PACEA (71 30 85) 
15; 17; 19, COSMOS (27 54 95) — 
17; 19 
g Marla Mirabela : COSMOS — 
11; 13 
g Moromețil : VICTORIA
— 9; 12; 15: 18 
g Cu miinile 
(59 53 15) — 10;
g Școala de conducători auto 
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 
17; 19
g O logodnică pentru prinț : 
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 1 
g Locuri în inimă : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 19
g Orașul de la margine : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19

17,15; 19,30, FAVO- 
9; 11; 13; 15; 17; 

(11 13 49) — 9; 11; 13;

In vacanță : AURORA 
11; 13

19.

15

9;
(16 28 79)

curate : I
12.30; 15; 17;

STUDIO
19
: TIM- 
13; 15;

: DRU-
17; 19

O Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Marea — 18; (sala Atelier) : 
D-ale carnavalului — 17,30
• Opera Română (13 18 57): Nabucco 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, bd. 
N. Bălcescu nr. 2) : Liliacul — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
întîlnire la metrou — 18; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Uriașii mun
ților (premieră) — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște ță
rani — 18
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Sfîntul Mitică Blajinu — 18
• Teatrul „C. I. Nottara'’ 
sala Magheru) : Micul infern 
(sala Studio) : Concurs de 
rări — 18,30 
g Teatrul Giulești (sala 
14 72 34) : Arta conversației
• Teatrul satiric-muzical 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) 
Savoy — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 1? 00) : Pe sub cetini la 
izvoare — 18
g Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Extemporal la... varietăți — 10,30 
g Circul București (10 41 95) : Caval
cada circului — 18,30
g Ansamblul d£ estradă „Optimiștii" 
(la sala Victoria a Teatrului „C. Tă- 
nase“) : Cîntațl cu noi optimiștii 
— 18

(59 31 03, 
18; 

impreju-

Majestic,
— 18 
„C. Tă- 
: Savoy,

Locul II : Stația de căi ferate 
Iași, cu 515,8 puncte.

Locul III : Stația de căi ferate 
Sibiu, cu 511,5 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO 

— ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de apro

vizionare, desfacere și transport 
pentru industria chimică București 
— Ministerul Industriei Chimice și 
Petrochimice — cu 742,7 puncte.

Locul II: întreprinderea de trans
porturi auto București — Ministe
rul Industriei de Utilaj Greu — cu 
616,7 puncte.

IN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA 
Locul I : întreprinderea comer

cială dc stat pentru alimentație 
publică Rîmnicu Vîlcea, cu 418 
puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație 
publică Satu -Mare, cu 412.9 puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație 
publică Tîrgu Jiu. cu 403,4 puncte.

ÎN DOMENIUL 
APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE 
Locul I : 

aprovizionare 
Satu Mare, cu

Locul II : 
aprovizionare
Buzău, cu 771,7 puncte.

Locul III : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Vîlcea, cu 724,2 puncte.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE 

Locul I : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și lo- 
cativă Caraș-Severln, cu 1341,5 
puncte.

Locul II : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și lo- 
cativă Vaslui, cu 1 326.5 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Botoșani, cu 1 324,2 puncte.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA 

Locul I : Uniunea județeană 
Constanța, cu 655,5 puncte.

Locul II : Uniunea județeană Su
ceava. cu 546.8 puncte.

Locul III: Uniunea metal-chimie- 
lemn-construcții București, cu 
526,3 puncte.

Cu prilejul celei de-a 46-a ani
versări a Zilei armatei populare iu
goslave. ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București. Boro Denkov, 
împreună cu atașatul militar aere și 
naval. Milan Radeka, au oferit, luni, 
un cocteil.

Au participat membri ai conducerii 
Ministerului Apărării Naționale, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, generali și ofițeri.

Au luat parte atașați militari, alțl 
membri ai corpului diplomatic.

Cu același prilej, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Ambasadei R.S. 
Vietnam la București, Nguyen Van 
Xuong, s-a întîlnit cu militari din
tr-o unitate a armatei noastre, că
rora le-a vorbit despre semnificația 
evenimentului aniversat. Participan- 
ților la intîlnire le-au fost prezen
tate o fotoexpoziție cu aspecte din 
viața și activitatea militarilor Arma
tei Populara Vietnameze și un film 
artistic puse la dispoziție de Amba
sada R.S. Vietnam în țara noastră.

★
La Institutul de arhitectură „Ion 

Mincu" din Capitală a fost deschi
să, luni, expoziția fotodocumentară 
„Arhitectura și dezvoltarea urbanis
tică în Germania între anii 1850— 
1914".

La festivitatea de deschidere au 
luat parte reprezentanți ai Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Uniunii Arhltecților, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

A fost prezent Helmut Mattias, 
ambasadorul Republicii Federale Ger
mania la București.

(Agerpres)

★

Cu prilejul celei de-a 43-a ani
versări a Zilei Armatei Populare 
Vietnameze, ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste 
România. general-colonel Vasile 
Milea. a adresat o telegramă de fe
licitare ministrului apărării naționa
le al Republicii Socialiste Vietnam, 
general de armată Le Duc Anh.

t V
20.00
20,20
20,35

Baza județeană de 
tehnico-materială 

775,5 puncte.
Baza județeană de 

tehnico-materială

Telejurnal
Viața economică
La stema țării (color). Clntece 
patriotice, revoluționare

20,45 Republica 40 in Epoca de Aur a 
țării, patriotismul — ’adevărul de 
flecare zl al faptelor noastre
Film artistic. „Bătălia din um
bră". Producție a Casei de filme 
patru. Premieră TV. Partea intii. 
Cu : Dan Condurache, Alexandru 
Repan, Șerban lonescu, Ilarion 
Ciobanu, ștefan Sileanu, Doina 
Tamaș, Adrian Pintea, Virgil An- 
driescu. Paul Lavric. valentin Po
pescu, Constantin Codrescu, Eca- 
terina Nazare, Ion Vîlcu. Scena
riul : Mihai Opriș, Constantin 
Păun. Regla : Andrei Blaier
Telejurnal
închiderea programului

21,00

21,50
22,00

vremea

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
A devenit o frumoasă tradiție ca 

Administrația de Stat Loto-Prono- 
sport să organizeze, cu ocazia săr
bătorilor de iarnă, o serie de ac
țiuni cu caracter deosebit, menite 
să aducă mari satisfacții partici- 
panților la diferite sisteme de joc. 
in acest context se înscrie TRAGE
REA EXTRAORDINARA LOTO A 
REVELIONULUI, care, de fiecare 
dată, se impune prin gama largă și 
variată a cîștigurilor, din. care nu 
lipsesc autoturismele. excursiile 
peste hotare și importante sume de 
bani, de valori fixe și variabile. 
Formula tehnică prezintă, la rindul 
său, o serie de elemente deosebit 
de avantajoase : nu mai puțin de 
120 de numere extrase, în cadrul 
a 12 extrageri, cuprinse în 3 faze. 
Extragerile fiind „legate** cite două, 
se poate cîștiga și cu 3 numere 
din 20 extrase. De reținut că bilete
le în valoare de 25 de lei au acces 
la toate categoriile de cîștiguri. 
Termenul limită pină la care se 
poate participa cu numerele favori
te este joi. 31 decembrie, tragerea 
urmind a se efectua chiar în prima 
zi a anului 1988.

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 22 decembrie (ora 20) — 25 
decembrie (ora 20). In țară : Vremea 
va continua să se răcească treptat, în
deosebi în estul țării. Cerul va fi mal 
mult noros. Vor cădea precipitații lo
cale, la început sub formă de ploaie, 
lapoviță șl ninsoare, mai ales în re
giunile vestice, de centru șl nordice, 
apoi '‘sub formă de ninsoare, in re
giunile estice și sudice și Izolate in 
rest. Vîntul va ■ prezenta unele inten
sificări în partea de est și de sud- 
est a țării, cu 35—50 km/h în a doua 
parte a intervalului, viscolind trecător 
zăpada. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse in general între minus 10 și 
zero grade, iar cele maxime intre mi
nus 4 și plus 5 grade. Vor fi condiții 
izolate de formare a poleiului, la în
ceputul intervalului. In vestul, centrul 
și nordul țării. în București : Vremea 
se va răci, îndeosebi In partea a doua 

'a intervalului, iar cerul va fi mai 
mult noros. Temporar vor cădea pre
cipitații la Început sub formă de 
ploaie, apoi lapoviță șl ninsoare. Vln- 
tul va prezenta unele Intensificări în 
partea a doua a intervalului, cu 35—45 
km/h. Temperaturile minime vor osci
la între minus 3 șl minus 1 grad, iar 
cele maxime între zero și 2 grade.

★

Astăzi, marți 22 decembrie, ora 11 
și 46,9 minute, are loc momentul 
SOLSTIȚIULUI DE IARNA, care 
marchează începutul iernii astrono
mice. Durata zilei este, 
mai 6curtă din an, iar a 
mai lungă. Soarele răsare 
49 minute și apune la ora 
minute — durata 
și 50 minute, iar 
și 10 minute.

Începind de la
va începe să crească, iar noaptea să 
scadă pînă la momentul 
de vară, cînd ziua va 
lungă, iar noaptea cea 
Pînă la sfîrșitul anului, 
va crește cu 3 minute.

astfel, cea 
nopții cea 
la ora 7 și
16 și 39 de

zilei fiind de 8 ore 
a nopții de 15 ore

această dată, ziua

solstițiului 
fi cea mal 
mai scurtă, 
durata zilei

(Agerpres)

Am fost foarte impresionat de amabilul mesaj de felicitare pe care ml 
l-ați transmis cu ocazia Zilei naționale a țării noastre.

La rindul meu, vă adresez sincere mulțumiri, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate, fericire și succes, dumneavoastră personal, de pace, pros
peritate și progres poporului român.

Cu cea mai înaltă considerație,

MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Revoluției Populare din Benin, 
Președintele Republicii, 

Șef al Statului,
Președintele Consiliului Executiv Național

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu o deosebită plăcere amabilul mesaj de felicitare pe care 
mi l-ați transmis cu ocazia Zilei naționale a Statului Bahrein.

La rindul meu. folosesc acest prilej pentru a vă adresa calde salutări 
și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și bună
stare pentru poporul român prieten.

ISA BIN SALMAN AL KHALIFA
Emirul Statului Bahrein

40 DE ANI DE LA PROCLAMAREA REPUBLICII

Apropiata aniversare a Republicii 
este marcată, în localitățile argeșe- 
ne, de o bogată suită de acțiuni po
litico-educative și cultural-artistice. 
Astfel, la Pitești, la Palatul cultu
rii a fost prezentată expunerea „30 
Decembrie 1947—30 Decembrie 1987, 
ani de mărețe înfăptuiri socialiste", 
iar la Casa de cultură a sindicatelor 
a fost vernisată o expoziție de pic
tură intitulată „Omagiu Republicii", 
ce cuprinde lucrări realizate de 
membrii cenaclului de artă plastică 
„Ion Andreescu", și a avut loc o 
seară de poezie patriotică sub ge
nericul „Laudă României socialiste". 
La Baza de ateliere și transporturi 
din Bascov s-a desfășurat simpozio
nul cu tema „Patriotismul revoluțio
nar la cotele idealurilor umane", ur
mat de recitalul de versuri patrioti
ce intitulat „Ni-i patria un imn de 
sărbătoare". La Liceul de biologie- 
chimie „Zinca Golescu" a fost pre
zentată expunerea „Patru decenii de 
la actul istoric al proclamării Re
publicii. Concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, cu privire la rolul isto
riei naționale în educarea patriotică, 
umanist-revoluționară a oamenilor 
muncii".

„Republica — un mare ideal al 
românilor" se intitulează expoziția 
documentară vernisată în aceste zile 
la- Biblioteca județeană din’ Constan
ța. De asemenea, la Muzeul marinei 
române s-a deschis o expoziție de 
desene ale copiilor din școli constăn- 
țene, lucrările prezentate fiind adu
nate sub 
publicii". 
grafică a 
clamarea 
hotăritor
României, urmată de proiecția unor 
filme documentare. O 
carte social-politică și 
avînd ca subiect actul 
30 Decembrie 1947, a 
la întreprinderea „Energia", în timp 
ce specialiști de la Muzeul de istoria 
națională și arheologie din Constan
ța au susținut dezbateri și expuneri 
despre semnificația proclamării Re
publicii la cluburile muncitorești de 
pe platforma portului Constanța,

titlul tematic „De ziua Re- 
întreprinderea cinemato- 
organizat dezbaterea „Pro- 

Republicii — eveniment 
în istoria contemporană a

expoziție de 
beletristică, 

Istoric de la 
fost deschisă

Un ideal cu

precum și la alte așezăminte cultu
rale din acest județ.

La Muzeul de istorie din Botoșani 
a avut loc simpozionul omagial 
„Proclamarea Republicii — eveni
ment de însemnătate istorică în via
ța poporului român". Referatele pre
zentate au relevat semnificația ac
tului politic de la 30 Decembrie 1947, 
evidențiind că acesta reprezintă o 
strălucită încununare a luptei ma-

selor populare, a forțelor înaintate 
din țara noastră, în frunte cu comu
niștii, fiind rodul nemijlocit al re
voluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă 
de la 23 August 1944, al transfor
mărilor profunde intervenite in so
cietatea românească după cel de-al 
doilea război mondial. Au fost tre
cute în revistă mărețele realizări în
scrise de oamenii muncii din patria 
noastră în cei,40 de ani de construc
ție socialistă, cu precădere in anii 
„Epocii Nicolae Ceaușescu", relevin- 
du-se politica înțeleaptă a partidu
lui, a secretarului său general de 
amplasare judicioasă a forțelor de 
producție în toate județele țării și 
de dezvoltare armonioasă a tuturor 
zonelor și sectoarelor de activitate.

Apropiata sărbătorire a 40 de ani 
de la istoricul act al proclamării Re-

publicii prilejuiește, și în județul 
Cluj, desfășurarea unor bogate ma
nifestări politico-educative și cultu
ral-artistice. Sub generice ca „Mă-\ 
rețele realizări ale poporului român 
obținute sub conducerea partidului 
în cele patru decenii de la procla
marea Republicii", „România anului 
2000 ; înaintarea țării spre comu
nism", „împliniri de prestigiu ale 
României in anii socialismului oglin
dite în literatura contemporană", la 
casele de cultură din Dej, Gherla și 
Huedin, la întreprinderea mecanică 
de material rulant „16 Februarie", 
Combinatul de fibre, celuloză și 
hîrtie. Institutul agronomic 
Cluj-Napoca, Muzeul 
municipiul Turda, la 
turale din comunele 
Vultureni și din- alte 
avut loc simpozioane, mese rotunde, 
dezbateri, vernisaje de expoziții de 
carte, spectacole de muzică și poe
zie patriotică, la care au luat parte 
oameni ai muncii din unități indus
triale, lucrători ai ogoarelor. în 
acest cadru au fost relevate multi
plele înnoiri. în toate domeniile de 
activitate, cuțioscute de meleaguri
le clujene în anii luminoși ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", hotărîrea una
nimă a tuturor celor ce trăiesc șl 
muncesc în această parte a țării de 
a transpune exemplar în viață sar
cinile ce le revin din hotărîrile re
centului forum democratic al parti
dului.

din 
do istorie din 
căminele cul- 
Iara, Mociu, 
localități au

în ampla suită de manifestări po
litico-educative și cultural-artistice 
dedicate aniversării a patru decenii 
de la proclamarea Republicii, la 
Focșani a avut loc simpozionul cu 
tema „Republica Socialistă Româ
nia — stat al democrației muncito- 
rești-revoluționare în care puterea 
politică și puterea economică apar
țin poporului**. Lucrările simpozio
nului au scos în evidență semnifica
ția proclamării Republicii, mărețele 
realizări obținute de poporul român, 
sub conducerea partidului, în anii 
Republicii, îndeosebi după Congresul 
al IX-lea. Cu același prilej, la Casa 
de cultură a sindicatelor s-a deschis 
o expoziție de artă plastică intitu
lată „Pe coordonatele civilizației so
cialiste".

(Agerpres)

adinei rădăcini istorice

LA C.E.T. HOLBOCA - 
IAȘI : A intrat în funcțiune 

cel de-al doilea grup 
energetic de 50 MW

Constructorii șl montorii celor 
peste 10 antreprize care contribuie 
la înălțarea Centralei electrice de 
tefmoficare pe lignit de la Holboca 
— Iași, colaborînd intens cu pro
iectantul și beneficiarul, raportează 
un succes deosebit : punerea în 
funcțiune a celui de-al doilea 
grup energetic de 50 MW. în acest 
fel, sistemul energetic național s-a 
îmbogățit cu încă „o inimă" ce 
pulsează electricitate în „arterele" 
energetice ale patriei. Totodată, 
rețeaua de termoficare a Iașiului 
va primi un surplus de energie 
termică de 100 Gcal pe oră. (Ma- 
nole Corcaci).

ARGEȘ : Se extinde 
rețeaua comercială

în localitățile urbane ale jude
țului Argeș s-au dat în folosință 
unități comerciale situate la parte
rul blocurilor însumind 180 000 
metri pătrați. Printre unitățile nou 
deschise se remarcă „Materna" și 
. Romarta" în municipiul Pitești, 
complexul alimentar și cofetăria 
din Mioveni, magazinul alimentar 
din orașul Topoloveni. La Curtea 
de Argeș și Cimpulung, o’ dată cu 
deschiderea de unități noi au fost 
modernizate si cele din vechile va
duri comerciale. (Gheorghe Cîrstea).

FOTBAL. Ultimul meci contînd 
pentru turul campionatului diviziei A 
de fotbal (restanță din etapa a VII-a) 
s-a disputat la Hunedoara între 
Corvlnul și Sportul studențesc. Vic
toria a revenit hunedorenilor cu 
scorul de 2—1 (1—0). Ca urmare, cla
samentul la jumătatea competiției 
(după 17 etape) arată astfel : 
Steaua (32 p) ; 2. Dinamo (30 p) ; 3. 
Victoria (21 p) ; 4. Oțelul Galați (20 
p) ; 5. Flacăra Moreni (20 p), 6. 
Corvlnul (18 p) ; 7. Universitatea Cra
iova (17 p) ; 8. Politehnica Timișoa
ra (16 p) ; 9. F.C. Olt (16 p) ; 10. 
F.C.M. Brașov (15 p) ; 11, A.S.A. Tg. 
Mures (15 p) ; 12. F.C. Argeș (14 p) ; 
13. Sportul studențesc (13 p) ; 14. 
Universitatea Cluj-Napoca (13 p) ; 15. 
C.S.M. Suceava (12 p) ; 16. S.C. Ba
cău (12 p) ; 17. Rapid (II p) ; 18. 
Petrolul Ploiești (11 p).

1.

HALTERE. Prima zi a Campiona
telor balcanice de haltere pentru ju
niori. competiție găzduită de orașul 
bulgar Pazardjik, a fost dominată de 
sportivii români, care au cîștigat în
trecerile la toate cele trei categorii 
aflate în concurs. La categ. 52 kg —r 
Traian 
kg la 
mân a 
canic),
Negreanu, cu 250 kg, și la categ. 60 
kg — Dan Murar, cu 260 kg.

HANDBAL. • La Sofia s-a în
cheiat Campionatul mondial feminin 
de handbal (grupa B). în finala com
petiției echipa Iugoslaviei întreeînd 
cu scorul de 23—20 (13—11) forma
ția României. Clasată pe primul loc, 
selecționata iugoslavă a obținut ca
lificarea la Jocurile Olimpice de 
vară de anul viitor. Iată rezultate
le celorlalte meciuri pentru clasa
ment : pentru locul 3 : Ungaria — 
Austria 22—17 (12—5) ; pentru locul 
5 : R.D. Germană — Danemarca 
21—17 (11—8) ; pentru locul 7 : Po
lonia — Bulgaria 22—19 (12—12) ;
pentru locul 9 : R.P. Chineză — R.F. 
Germania 19—17 (10—9) ; pentru lo
cul 11 : Canada — Franța 24—21 
(13—11). • în ultima zi a campio
natului balcanic de handbal mas
culin. desfășurat în orașul iugoslav 
Niș, s-au înregistrat următoarele re
zultate: Iugoslavia — România 28—26 
(16—14) ; Bulgaria — Turcia 22—17 
(12—8). în clasamentul final, pe pri
mul loc s-a situat selecționata Iu
goslaviei. urmată de echipele Româ1 
niei. Bulgariei și Turciei.

SCHI. • Proba feminină de sla
lom uriaș disputată pe pîrtia de. la 
Piancavallo (Italia) a revenit fran
cezei Catherine Quittet, înregistrată 
în două manșe cu timpul de 2’27”32/ 
100. Pe locurile următoare : concu
rentele elvețiene Vreni Schneider 
(2’27”48/100) și Michela Figini (2’28” 
04/100). Lideră a clasamentului ge
neral al „Cupei Mondiale" se men
ține Michela Figini, cu 92 puncte, 
urmată de Blanca Fernandez-Ochoa 
(Spania) — 75 puncte. • „Cupa
Mondială" la schi a programat pe 
pirtia de la Kranjska Gora (Iugo
slavia) o probă masculină de sla
lom special. în care victoria a re
venit Italianului Alberto Tomba 
(l’46”35/100), urmat de coechipierul 
său Richard Pratnotton (1’46”95/100) 
și austriacul Gtinther Mader (1’47” 
27/100). în clasamentul general con
tinuă să conducă Alberto 
125 puncte, secundat de 
Pirmin Zurbriggen — 91

Tomba, cu 
elvețianul 
puncte.

Cihărean, cu 241,5 kg (cu 110 
stilul smuls, halterofilul re
stabilit și un nou record bal- 
la categ, 56 kg — Dumitru

TENIS. Actuala ediție a competi
ției internaționale de tenis pe echi
pe „Cupa Davis" s-a încheiat la Go- 
teborg, cu succesul formației Suediei, 
care a dispus in finală, cu scorul de 
5—0. de selecționata Indiei.

NATAȚIE. Cu prilejui
telor de natație ale S.U.A.. 
desfășoară la Orlando (Florida), Ja
net Evans a stabilit un nou record 
mondial în proba feminină de 400 m 
liber : 4'05”45/100. Vechiul record
(4’06”28/100) aparținea, din anul 
1978, australlenel Tracey Wickham.

campiona- 
ce se

în atmosfera de puternică angajare 
revoluționară, de intensă și rodnică 
activitate creatoare, prilejuită de 
Conferința Națională a partidului, 
comuniștii, întregul nostru popor săr
bătoresc patru decenii de la pro
clamarea Republicii — eveniment 
care a marcat cucerirea întregii pu
teri politice de către clasa munci
toare în alianță cu țărănimea și cu 
celelalte categorii de oameni ai mun
cii, trecerea la înfăptuirea sarcinilor 
revoluției socialiste.

Schimbarea calitativă produsă în 
conținutul puterii în urma proclamă
rii Republicii a deschis o nouă peri
oadă în dezvoltarea României, peri
oada unor transformări radicale in 
toate domeniile vieții economice, so
ciale, politice și spirituale.

„într-o perioadă istorică scurtă 
— a arătat secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Raportul pre
zentat la Conferința Națională a 
partidului — au avut loc mari trans
formări revoluționare in toate do
meniile vieții economice și sociale. 
România a depășit înapoierea în care 
se afla datorită politicii claselor ex
ploatatoare și dominației imperialis
te, devenind o țară industrial-agrară, 
cu o industrie modernă, puternică, 
organizată pe baza celor mai noi cu
ceriri ale tehnicii și științei contem
porane, cu o agricultură socialistă in 
plin progres, cu o puternică dezvol
tare a științei, invățămintului, cul
turii, a bunăstării materiale și spiri
tuale a Întregului nostru popor".

înfăptuire de însemnătate istorică. 
Republica reprezintă rodul unei în
delungate lupte purtata de forțele 
înaintate ale societății, în fruntea 
cărora s-au situat cu consecvență, 
începind cu ultimele decenii ale se
colului trecut, mișcarea muncito
rească și socialistă, partidul clasei 
muncitoare. Problema formei de gu-, 
vernămint a statului, văzută ca 
mijloc de exercitare a puterii poli
tice. a preocupat în decursul timpu
lui mințile cele mai luminate, for
țele progresiste ale societății noastre, 
acestea năzuind către o formă de stat 
democratică, progresistă, care să asi
gure libertate și dreptate pentru cei 
mulțl și înflorirea economică a 
țării, să înfăptuiască dreptul sacru 
al poporului de a fi singurul stăpîn . 
In vatra strămoșească.

Formarea națiunii române ți o 
dată cu aceasta dezvoltarea conștiin
ței naționale au creat un climat po
litic și ideologic favorabil afirmării și 
fundamentării teoretice a ideii de 
republică. O întreagă pleiadă de gin- 
ditori patrioți, ca : Cezar Bolliac, 
Eftimie Murgu, Simion Bărnuțiu, 
C.A. Rosetti, Dimitrie Bolintineanu 
și mai ales Nicolae Bălcescu au mi
litat pentru o orînduire democratică 
bazată pe libertate, egalitate, frater
nitate. Cea mai clară expresie a aces
tui deziderat a dat-o Nicolae Băl
cescu, care a năzuit și luptat pen
tru acea formă de organizare sta
tală în care „...poporul va fi suveran, 
adică stăpin pe sineși".

Preluînd aceste tradiții luminoase 
ale gîndirii revoluționare și patrio-

tice, mișcarea muncitorească și so
cialistă a conceput lupta pentru re
publică drept o parte componentă a 
luptei generale pentru înlăturarea 
exploatării și asupririi. Gindirea 
socialistă lega intim idealul repu
blican de înfăptuirea unor profunde 
transformări sociale, subliniind că 
nu ințelege orînduirea republicană 

■ fără cucerirea puterii politice de că
tre muncitori și exproprierea clase
lor exploatatoare. „Sintem pentru 
republica socială — se scria în ga
zeta „Munca" în mai 1892 — in care 
nu va mai fi nici rege, nici tron, 
nici jefuitori, nici jefuiți". Militan- 
ții socialiști arătau că. în orînduiri- 
le bazate pe clase antagoniste, sta
tul — indiferent ce formă ar îmbră
ca — reprezintă întotdeauna intere
sele clasei dominante. Totodată au 
arătat necesitatea ca partidul politic 
al proletariatului „să-și afirme in 
fața principiului monarhic, pe care 
este întemeiată Constituția tării, 
principiul său republican, fiindcă 
numai sub un regim republican lupta 
clasei muncitoare se poate desfășu
ra in toată puterea ei".

Continuator legitim al celor mal 
bune tradiții ale luptei revoluționare 
a mișcării muncitorești, a poporului, 
Partidul Comunist Român le-a îm
bogățit cu noi sensuri ; în acest con
text, idealul republican a fost inte
grat, intr-un mod mai cuprinzător, 
în lupta generală a proletariatului, 
a tuturor oamenilor muncii, împotri
va regimului burghez, pentru fău
rirea unei noi orîndulri sociale, în 
care oamenii muncii, poporul să-și 
hotărască de sine stătător destinele.

După înfăptuirea actului glorios 
din August 1944 — care a marcat o 
cotitură istorică în dezvoltarea 
României — s-a deschis calea unor 
profunde schimbări revoluționare în 
țara noastră, pentru înfăptuirea idea
lurilor de libertate și dreptate ale 
poporului român. în noua situație 
istorică, manifestind elasticitate in 
stabilirea ordinii înfăptuirii obiecti
velor revoluției, Partidul Comunist 
Român a considerat că îndeplinirea 
unor sarcini de interes naționâl (re
facerea economică a țării, purtarea 
războiului antihitlerist, ridicarea ni
velului de trai al poporului etc.) im
puneau acțiunea unită a tuturor for
țelor interesate în această direcție 
— inclusiv a unor grupări burgheze 
și a monarhiei. Stabilind o asemenea 
linie tactică, Partidul Comunist Ro
mân, precum și celelalte forțe de
mocratice și progresiste nu pierdeau 
din vedere faptul că regele și cercu
rile palatului exprimau, în gradul 
cel mai înalt, interesele claselor ex
ploatatoare, cu care, de altfel, se 
identificau și pe care doreau să le 
salveze de consecințele grave, pentru 
ele, ale procesului revoluționar, în 
plină desfășurare.

Dezvoltarea continuă a procesului 
revoluționar, început la 23 August 
1944, a îngustat continuu sfera de 
aplicare a prerogativelor regale, 
chiar dacă monarhia continua să fie, 
din punct de vedere strict constitu
țional, în drepturile sale. Succesele 
obținute de forțele revoluționare și

progresiste, consolidarea rolului 
Partidului Comunist Român în coali
ția guvernamentală și în viața po
litică a țării, instaurarea guvernu
lui democrat-popular, la 6 martie 
1945, înfăptuirea reformei agrare, 
înfringerea și dispariția de pe scena 
politică românească a principalelor 
partide politice burgheze, modificarea 
raportului de forțe în favoarea cla
sei muncitoare și a aliaților săi, pre
cum și îmbunătățirea situației inter
naționale a României prin redobin- 
direa statutului sâu de stat indepen
dent și suveran cu drepturi drepli- 
ne, ca urmare a încheierii și semnă-" 
rii Tratatului de pace cu puterile 
aliate și asociate, au creat condițiile 
pentru preluarea de către clasa 
muncitoare a întregii puteri politice. 
De altfel, pe măsura evoluției proce
sului de transformare a societății 
românești, devenise tot mat eviden
tă neconcordanța dintre conținutul 
real al puterii politice și forma de 
organizare politică a statului. Carac
terul contradictoriu al acestei situa
ții decurge din faptul că, în timp ce 
guvernul reprezenta interesele clasei 
muncitoare, ale țărănimii, intelectua
lității și ale altor categorii de oa
meni ai muncii, monarhia, ca factor 
de exercitare a puterii, continua să 
fie un instrument al acelor forțe 
sociale și politice ale căror sfere de 
influență în viața politică și econo
mică se îngustaseră implacabil. 
Practic, la sfîrșitul anului 1947, mo
narhia nu-și mai justifica locul în 
societatea românească. La începutul 
lunii noiembrie 1947, „Scînteia" pu
blica un editorial in care indica 
drept sarcină nemijlocită a revoluției 
desăvîrșirea democrației populare și 
„mersul mai departe spre înfăptuirea 
socialismului". înfăptuirea unui ase
menea obiectiv presupunea insă, ca o 
condiție sine qua non, proclamarea 
Republicii, fapt realizat la 30 De
cembrie 1947. „Monarhia — se arăta 
în Proclamația guvernului — consti
tuie o piedică în calea dezvoltării țării 
spre 
Iară, 
cesc 
rală, să asigure independenta și su
veranitatea statului român. Prin în
lăturarea monarhiei se deschid demo
crației noastre populare căi noi de 
mărețe înfăptuiri".

în anii care au trecut de la in- • 
staurarea Republicii, din perspectiva 
drumului lung străbătut de societatea 
românească, ni se dezvăluie cu și 
mai multă putere multiplele semnifi
cații ale acestui eveniment. Trans
formările radicale care au avut loc 
In toate domeniile, realizării» cu ade
vărat istorice obținute de popor, sub 
conducerea partidului, în anii Repu
blicii constituie chezășia încrederii, a 
certitudinilor cu care popbrul pri
vește tabloul luminos al viitorului, 
prefigurat de documentele Congre
sului al XlII-lea, ale Conferinței 
Naționale, munca sa pentru fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și așezarea temeliilor trai
nice pentru edificarea comunismului 
în România.

Prof. univ. dr. 
Nicolae PETREANU

un regim de democrație popu- 
care să asigure celor ce mun- 
bunăstarea materială și cuTtu-



z'T'
J

î

<**

ț

î

țț 
ț
4
II

ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR
PROBLEMA CENTRALĂ A OMENIRII

Zilele de la sfirșltul acestui an nu constituie doar un prilej al 
realizării bilanțului acțiunilor in favoarea dezarmării, ci și un în
demn la acțiuni tot mai hotărite pentru stoparea cursei înarmărilor, 
pentru făurirea unei lumi a păcii. In diferite luări de poziție se 
subliniază că nu trebuie irosită nici o șansă pentru eliberarea omenirii 
de coșmarul unui cataclism nuclear nimicitor.

Un impresionant marș
NEW DELHI. — Pe un 

de peste 1 000 km, prin 
state ale Indiei, continuă una 
cele mai mari manifestații pentru 
pace desfășurate la acest sfirșit de 
an — „Marșul internațional al mi- 
litanților pentru pace", care se va 
încheia la 14 ianuarie 1988, la New 
Delhi, capitala țării. Participanții, 
reprezentanți ai tuturor generațiilor 
din numeroase țări ale lumii, expri-

traseu 
diverse 

din

Numai dezarmarea

1
I

Ă

î
ț) i

pentru pace în India j

III

mă năzuința popoarelor de a trăi 
într-o lume în care armele să fie 
excluse, să triumfe rațiunea și con
lucrarea, să se împlinească aspira
țiile generale la viață, la liber
tate. Pe pancartele participanților 
la marș stau înscrise .chemări și 1 
apeluri mobilizatoare : „Să triumfe 1 
pacea pe întreaga planetă !“, „Nu ' 
armelor nucleare !“. „Vrem pace, 
nu o catastrofă nucleară !“.

garantează utilizarea
spațiului cosmic exclusiv în scopuri pașnice

GENEVA. — La Geneva a fost 
dat publicității un raport cu pri
vire la dezarmare și problemele 
spațiului cosmic. în prefața docu
mentului se relevă că Adunarea 
Generală a O.N.U. și-a exprimat 
îngrijorarea în legătură cu perico
lele care amenință omenirea prin 
extinderea cursei înarmărilor in 
spațiul cosmic, subliniind că nu-

• mai dezarmarea garantează utili- 4 zarea spațiului cosmic exclusiv în 
î scopuri pașnice. Raportul exami-
* nează, în cele 190 de pagini ale i Săle, posibilitățile de împiedicare a 
’ militarizării spațiului cosmic, pre- 4 cum și pericolele ce rezultă din 
i continua dezvoltare a armamente- 
' lor ce au legătură cu Cosmosul.
{ WASHINGTON. — Poiectul S.U.A. 
4 de militarizare a spațiului cosmic 

„Inițiativa de Apărare Strategică"

(SJ7.L), denumit și „războiul ste
lelor". ascunde pericolul pentru în
treaga economie americană ca. prin 
programele de cercetare ce le de
termină. să producă un adevărat 
„brain drain" în sectorul militar — 
se arată intr-un raport al institu
tului de cercetări „Consiliul pentru 
priorități economice", dat publici
tății la Washington. în document se 
relevă că mijloacele solicitate de 
Administrația S.U.A. pentru „răz
boiul stelelor" ar putea să slăbeas
că economia S.U.A. in asemenea 
măsură încît aceasta ' nu va mai 
putea rezolva sarcinile urgente care 
îi stau în față, între care institutul 
american amintește creșterea șoma
jului, pierderea piețelor externe, 
slăbirea rolului S.U.A. pe plan 
tehnologic și modernizarea infra
structurii învechite a industriei.
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Manifestare consacrată României
BERLIN. — împlinirea a 69 de ani 

de la crearea statului național unitar 
român și aniversarea proclamării 
Republicii au fost marcate, in capi
tala R.D. Germane, printr-o confe
rință de presă, in cadrul căreia au 
fost prezentate semnificația eveni
mentelor și date referitoare la dez
voltarea economico-socială a Româ
niei in anii socialismului.

De asemenea, au fost prezentate 
o expoziție de carte social-politică 
și științifică românească, precum și 
expoziția documentară de fotografii 
„Culorile Bucureștiului“.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe al R.D. 
Germane, oameni de cultură, un 
mare număr de ziariști.

Reuniunea miniștrilor de externe din țările 
membre ale Acordului Bazinului La Plata

LA PAZ.- — în orașul bolivian Santa 
Cruz au Hiat fcfir$it lucrările celei 
de-a XVII-a reuniuni a miniștrilor 
relațiilor externe ai țărilor membre 
ale Acordului Bazinului La Plata 
(statele riverane fluviului La Plata), 
la care au participat reprezentanții 
Argentinei, Boliviei, Braziliei, Para
guayului și Uruguayului.

Miniștrii au aprobat „Actul final" 
«1 reuniunii, care relevă necesitatea

aprofundării procesului de colabora
re și cooperare între statele mem
bre, pentru dezvoltare subregională. 
Totodată au fost aprobate o serie 
de programe de cooperare cum ar 
fi construirea unui sistem de alertă 
hidrologică pentru controlul și ca
litatea apelor, conservarea solului și 
crearea unui centru de documentare 
regională asupra resurselor natu
rale etc.

Consecințele nefaste ale practicilor 
• neocolonialiste asupra țărilor 

in curs de dezvoltare
LIMA 21 (Agerpres). — Dificultă

țile economice și povara datoriei ex
terne au determinat reducerea rezer
velor în devize ale Perului cu 1 067 
milioane dolari anul acesta — trans
mite Prensa Latina, citind un raport 
al Băncii centrale de rezerve perua
ne. Astfel, la 14 decembrie 1987, to
talul rezervelor statului în dolari era 
de 45 milioane dolari — unul dintre 
nivelurile cele mai reduse din ulti
mele decenii.

HARARE 21 (Agerpres). — în- 
tr-un interviu acordat publicației a-

mericane „Foreign Affairs", primul- 
ministru al Republicii Zimbabwe, 
Robert Mugabe, a declarat că țara 
sa este hotărîtă să refuze orice aju
tor extern șau investiții dacă aces
tea urmăresc să schimbe sau să in
fluențeze politica proprie, care se 
bazează pe o orientare națională 
independentă și pe interesele țării. 
Premierul Mugabe a condamnat'ță
rile care încearcă să folosească aju
torul financiar sau de altă natură 
pentru a influența politica externă și 
poziția altor țări.

Vii proteste împotriva politicii agresive 
a rasiștilor sud-africani

WINDHOEK 21 (Agerpres). — Re
gimul rasist de Ia Pretoria nu in
tenționează să-și retragă trupele din 
Angola în conformitate cu rezoluția 
602 a Consiliului de Securitate — se 
arată într-o notă a agenției na- 
mibiene de presă NAMPA. Aceasta 
informează că R.S.A. îi retrage de 
pe frontul din Angola doar pe acei 
soldați care și-au încheiat stagiul 
militar și pe care ii transferă in 
provinciile Cunene și Cuando-Cu- 
bango, în apropierea graniței cu Na
mibia, pentru a susține pozițiile for
țelor teroriste contrarevoluționare.

ACCRA 21 (Agerpres). — într-un 
comunicat de presă dat publicității 
la Accra, Organizația Unității Sin
dicatelor Africane (OATUU) își 
exprimă profunda îngrijorare față 
de noul act represiv al regimului 
rasist de la Pretoria, care a con
damnat la moarte șase patrioți sud- 
africani. în document se arată că 
toate eforturile depuse pînă acum 
pentru a se renunța la această ne
dreaptă sentință au eșuat.

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).
— într-o declarație dată publicității 
la sediul Națiunilor Unite dih New 
York, Consiliul de Securitate al 
O.N.U. exprimă, în numele celor 15 
membri ai săi, profunda preocupare 
in legătură, cu intenția autorităților 
sud-africane de a executa sentința 
de condamnare la moarte pronunțată 
împotriva a șase militanți antia- 
partheid.

DAR ES SALAAM 21 (Agerpres).
— Poporul Tanzaniei, ca șl toate po
poarele țărilor africane din „prima 
linie" trebuie să-și sporească e- 
forturile pentru a se apăra împo
triva actelor agresive comise de 
regimul rasist de la Pretoria contra 
statelor vecine — a declarat, la 
Dodoma, viceprim-ministrul și mi
nistru al apărării. Salim Ahmed 
Salim. EI a arătat că în acest an 
guvernanții rasiști de la Pretoria au 
folosit diverse mijloace, inclusiv 
atacul armat, pentru a destabiliza 
situația din Mozambic, Zambia, Anr 
gola, Botswana.

COREEA DE SUD

Demonstrații pentru anularea așa-ziselor 
„alegeri" prezidențiale

SEUL 21 (Agerpres). — La Seul, 
Daigo. Ryeuso și în alte orașe, pes
te 100 000 de studenți au protestat 
în Coreea de Sud împotriva modu
lui în care ș-au desfășurat „alege
rile prezidențiale" de la 16 decem

brie. Ei au cerut anularea așa-zise- 
lor alegeri. Poliția a intervenit îm
potriva demonstranților folosind gaze 
lacrimogene și operînd arestări — in
formează agenția A.C.T.C.

Lansarea navei cosmice „Soiuz TM-4“
MOSCOVA 21 (Agerpres). -r La 21 

decembrie, in Uniunea Sovietică a 
fost lansată nava cosmică „Soiuz 
TM-4" avindu-i la bord pe cosmo- 
nauții Vladimir Titov, comandantul 
echipajului, Musa Manarov și Ana
toli Levcenko. După două zile de la 
lansare, miercuri urmează a avea 
loc joncțiunea cu stația orbitală ști
ințifică „Mir". Aproximativ o săp
tămână, la bordul complexului spa

țial pilotat „Mir" vor lucra împreună 
două echipaje, cel actual de pe nava 
„Soiuz TM-4" șl cel de la bordul sta
ției „Mir", format din Iuri Roma
nenko și Aleksandr Aleksandrov.

Pentru continuarea cercetărilor pe 
orbită vor rămine în spațiul circum- 
terestru cosmonauții Vladimir Titov 
și Musa Manarov, iar Anatoli Lev
cenko, împreună cu Romanenko și 
Aleksandrov se vor reîntoarce pe 
Terra.

ORIENTUL MIJLOCIU
• In teritoriile ocupate situația se menține încordată ® Noi 
luări de poziție în sprijinul convocării unei conferințe in

ternaționale de pace

TUNIS 21 (Agerpres). — Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei a 
lansat un apel instituțiilor speciali
zate internaționale pentru întreprin
derea unor acțiuni urgente de aju
torare a populației palestiniene de 
pe malul vestic al Iordanului și din 
Gaza.

Situația în teritoriile ocupate se 
menține încordată, duminică fiind 
continuate, pentru a treisprezecea zi 
consecutiv, acțiuni de protest anti- 
israeliene. Forțele de ocupație și-au 
intensificat măsurile represive in în
cercarea de a zădărnici demonstra
țiile — relevă agenția QNA. M.litarii 
israelieni au descins intr-un spital 
și în mai multe instituții de invăță- 
mînt din regiune operind arestări.

Autoritățile israeliene de ocupație 
au ordonat închiderea, pentru o lu
nă, a Universității islamice din ora
șul Hebron, situat pe malul vestic al 
Iordanului. De asemenea, forțele de 
ocupație au dispus închiderea tu
turor școlilor medii din Cisiordania 
și regiunea Gaza, cu începere de 
luni, informează agențiile de presă.

RIAD 21 (Agerpres). — în cursul 
tulburărilor care au avut loc in ul
tima perioadă în teritoriile arabe 
ocupate de Israel, ca urmare a in
tervenției politiei împotriva demon
stranților, 51 de palestinieni au fost 
uciși, iar peste 470 răniți — a de
clarat Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P., în
tr-un interviu acordat ziarului sau- 
dit „Asharq al-Aswat“. El a subli
niat că numărul celor arestați este 
de aproximativ 5 000. în pofida in
tensificării acțiunilor represive ale 
forțelor israeliene, teritoriile de ' pe 
malul vestic al Iordanului și Gaza 
au fost cuprinse de o mișcare gene
rală de protest împotriva ocupa
ției.

RIAD 21 (Agerpres). — Secretarul 
general al Organizației Conferinței 
Islamice, Shariffudin Pirzada, a 
condamnat continuarea represiunilor 
israeliene împotriva populației pa
lestiniene din teritoriile arabe ocu

pate. într-o declarație difuzată de 
Saudi Press Agency, el a reafirmat 
sprijinul O.C.I. față de ampla miș- 
care de protest, arătînd că aceasta 
demonstrează unitatea poporului pa
lestinian în fata continuării ocupa
ției israeliene.

DAMASC 21 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al Assad, l-a 
primit pe prim viceprim-ministrul 
guvernului Arabiei Saudite, Abdullah 
Ibn Abdel Aziz, sosit în vizită ofi
cială la Damasc. întrevederea a pri
lejuit discutarea unor probleme ce 
privesc dezvoltarea raporturilor din
tre statele arabe, situația din Orien
tul Mijlociu și eforturile diplomati
ce ce se depun pentru încetarea con
flictului dintre Iran și Irak.

ABU DHABI 21 (Agerpres). — La 
Abu Dhabi s-au încheiat convorbi
rile oficiale dintre președintele Emi
ratelor Arabe Unite, șeicul Zayed 
Bin Sultan Al Nahayyan, și pre
ședintele R.A. Yemen. Aii Abdullah 
Saleh. într-o declarație făcută pre
sei, ministrul de stat pentru afaceri 
externe al emiratelor a arătat că in 
cadrul discuțiilor au fost examinate 
situația actuală pe plan arab, căile 
de aplicare a rezoluțiilor reuniunii 
extraordinare arabe la nivel înalt de 
la Amman și ultimele evoluții ale 
războiului dintre Iran și Irak. De 
asemenea, au fost abordate proble
ma palestiniană și eforturile între
prinse pe plan regional și interna
țional in direcția realizării unei păci 
juste și durabile în Orientul Mij
lociu.

PARIS 21 (Agerpres). — într-un 
Interviu radiodifuzat, primul-minis- 
tru al Franței, Jacques Chirac, a 
reafirmat că se pronunță pentru 
convocarea — sub egida O.N.U. — a 
unei conferințe internaționale de 
pace în problema Orientului Mijlo
ciu. După cum transmite agenția 
KUNA, el a relevat că la reuniune 
trebuie să participe toate părțile im
plicate în îndelungatul conflict arabo- 
israelian, în vederea găsirii unei so
luții acceptabile pentru toți.

Plenara C.C. 
al P.C. din Vietnam
HANOI 21 (Agerpres). — La Ha

noi au avut loc lucrările plenarei 
C.C. al P.C. din Vietnam, care a 
analizat modul cum se îndeplinesc 
obiectivele stabilite de Congresul al 
VI-lea al partidului și a hotărît 
orientările dezvoltării social-econo- 
mice a țării pe 1988, prectim și pen
tru perioada pînă în 1990.

După cum transmite agenția 
V.N.A., la plenară a luat cuvîntul 
secretarul general al P.C. din Viet
nam, Nguyen Van Linh.

în comunicatul dat publicității s-a 
adresat un apel întregului popor de 
a face totul pentru îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor social-economice 
pe perioada următoare.

In sprijinul soluționării 
pe calea tratativelor 

a situației
9

din America Centrală
MANAGUA 21 (Agerpres). — In

tr-un interviu publicat de ziarul ni- 
caraguan „Barricada", vicecoordona- 
torul Comisiei executive a Direcțiu
nii Naționale a Frontului Sandinist 
de Eliberare Națională (F.S.L.N.), 
Bayardo Arce, a afirmat că proble
mele din America Centrală trebuie 
soluționate de centro-americani, pe 
baza acordurilor de pace semnate de 
șefii de stat din regiune la 7 august, 
in Guatemala — informează agenția 
Prensa Latina.

^AGENȚIILE DE PRESĂ1 
j TRANSMIT: ]

CONVORBIRI. La Moscova au
| început luni convorbirile dintre i 
Andrei Gromiko, președintele Pre- I 

' zidiului Sovietului Suprem al ' 
IU.R.S.S., și regele Hussein al Ior
daniei, sosit într-o vizită oficială 
la Moscova, la invitația Prezidiului I 
Sovietului Suprem și a guvernu-

| lui sovietic — relatează agenția I 
| T.A.S.S.
. CONGRES. La Nicosia s-au des- . 
I fășurat lucrările Congresului extra- I 
I ordinar al Partidului Progresist al I 

Oamenilor Muncii din Cipru
I (A.K.E.L.). Participanții au exami- I 

nat probleme legate de tactica for- |
1 țelor de stingă in campania pentru
I alegerile prezidențiale, programate j 

să se desfășoare în luna februa- | 
rie 1988. I

PLENARĂ. La Atena s-a desfă- I 
1 șurat plenara C.C. al P.C. din Gre- I 
I cia, care a analizat evoluția situa

ției politice din țară. Luind cuvin- .
Itul, secretarul general al C.C. al I 

P.C. din Grecia, Harilaos Florakis, I 
a anunțat începerea pregătirilor 
pentru alegerile parlamentare.

I SESIUNE. La Maputo s-au în- ' 
Icheiat lucrările sesiunii Adunării .

Populare a Mozambicului. Deputa- I 
ții organului legislativ suprem al 1 
republicii au dezbătut situația eco-

I nomică din țară și’ au aprobat pla- I 
nul și bugetul de stat pe anul |

1 1988.
I NOUL GUVERN TURC. Turgut I 
I Ozal, președintele Partidului Pa- I 
triei din Turcia, care a obținut 

I majoritatea îți alegerile generale de I 
luna trecută,' însărcinat de șeful 
statului cu formarea guvernului, a 1

Idat publicității lista noului cabinet. . 
în funcția de vicepremier a fost 
menținut Kaya Erdem, iar cea de 1 
ministru de externe a fost încre- .

| dințată lui Mesut Yilmaz.
INTÎLNIRE. Miniștrii de externe

Ialgerian, tunisian și mauritanian — | 
Ahmed Ibrahimi, Mahmoud Mestiri 
și. respectiv, Mohammed Ould • 
N’Diayane — s-au reunit la Alger

I pentru a pregăti cea de-a cincea [ 
aniversare a semnării tratatului de I 
cooperare dintre cele trei țări. Ei

Iau examinat posibilitatea unor noi I 
acțiuni comune în vederea extin- | 
deții cooperării pe plan economic 
in zona maghrebiană. ■

DECLARAȚIE. Lupta contra să- I
1 răciei, creșterea nivelului de trai
Ial maselor populare constituie prin- t 

cipalele sarcini ale guvernului in- | 
dian, a relevat președintele țării., 
Ramaswamy Venkataraman. într-o ■ 

I declarație făcută la Trivandram
(statul Kerala), el a subliniat hotă- | 
rirea guvernului de a depune toa-

Ite eforturile pentru eliminarea să- | 
răciei și foametei, tare moștenite 1 
din perioada dominației coloniale.1

ACCIDENT. Un grav accident 
I naval s-a produs duminică seara în ' 

apropierea insulei filipineze Marin- ( 
Iduque, situată la aproximativ 150 I 

kilometri sud-est de Manila. O na- | 
vă de pasageri, avind la bord 1 493 

. pasageri și 50 membri ai echipaju- I 
lui, a intrat in coliziune cu un pe- I 

I trolier avînd deplasamentul de 629 ' 
tone. în urma impactului, cele două

Ivase au luat foc. după care s-au I 
scufundat. La 20 de ore de la pro- I 
ducerea accidentului, au fost sal-

Lvate și aduse la țărm 46 de per- I 
soane.

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
Realități dramatice ale societății bazate pe exploatare, inechitate, discriminări

Apropierea sfirșitului de an coincide cu pu
blicarea in presa de peste hotare a numeroase 
statistici, informații și comentarii in legătură 
cu evoluția economică nefavorabilă ce se 
accentuează în țările capitaliste dezvoltate. Se 
semnalează înmulțirea gravelor inechități ce 
caracterizează societatea bazată pe exploata

rea omului de către om, pe nesocotirea fla
grantă a unor drepturi fundamentale, cum sint 
dreptul la muncă, dreptul la sănătate, la 
educație, la o viață liberă și demnă.

Aceste inechități, cu care se confruntă largi 
pături ale populației din lumea capitalului —

tineri și virstnici, feniei și bărbați — contri
buie la creșterea dificultăților și adincirea 
prăpastiei dintre bogați și săraci.

Iată citeva aspecte revelatoare reproduse 
după mijloacele de informare în masă din 
chiar țările respective.

/

O.C.D.E.: 31 de milioane de oameni în căutarea 
zadarnica a unui loc de muncă

Secretariatul Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare 
(O.C.D.E.), care grupează principalele 24 de țări ale lumii capitaliste, 
a publicat la Paris raportul privind situația în domeniul folosirii forței de 
muncă în țările membre ale organizației. Potrivit documentului, în viitorul 
apropiat nu este de așteptat ca în țările capitaliste dezvoltate să survină 
o îmbunătățire a situației în acest domeniu.

In 1987-1988, ritmul de creștere a folosirii forței de muncă va fi mai 
redus decit al populației apte de muncă, numărul persoanelor in căutare 
de lucru urmind a fi de 31,25 milioane. Specialiștii O.C.D.E. apreciază că 
in S.U.A. rata șomajului va fi anul viitor de 6,5 la sută. In țările vest- 
europene ea ar putea crește de la 11 la sută, in prezent, la 11,25 la sută.
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Se adîncește continuu prăpastia 
dintre săraci și bogați

Fără locuri de muncă, fără locuințe, fără acoperire socială ; sint 
2,5 milioane de oameni de acest gen in FRANȚA - scrie „LE NOUVEL 
OBSERVATEUR". Sărăcia a intrat masiv in societatea franceză.

Această categorie reprezintă lumea a patra. Oamenii lumii a patra 
constituie o populație care se situează pe ultima treaptă a scării sociale 
în toate domeniile : locuri de muncă, locuințe, venituri, cunoștințe, sănă
tate. Perioadele de criză au un efect multiplicator, devastator.

Sub ruine nu găsești decit oameni distruși și care în cea mai mare 
parte nu vor ieși niciodată din această situație. Unde ? Pretutindeni. La 
Reims, de exemplu.

De ce Reims ? Evident, Reims-ul nu este obișnuit să-și vadă numele 
prestigios amestecat cu mizeria și marea sărăcie. Pe teritoriul său există 
300 familii din lumea a patra, adică aproximativ 2 000 persoane care 
se află la periferia societății. Fără locuri de muncă, fără resurse, în 
locuințe proaste.

Fiecare regiune are cuvintele sale de dispreț, de excludere, de Injurie 
la adresa acestora. La Reims a început să se vorbească despre ei în 
jurul anului 1962. Nașterea celei de-a patra lumi la Reims se confundă 
cu istoria unui cartier devenit celebru : Maroc. La început au fost 34 
caravane și in 1968, 120 familii, 500 persoane. Se opreau opt zile și apoi 
plecau. Cartierul a devenit bidonvil, fără apă, fără drumuri : supravie
țuirea într-o cioacă. Odată, ei au cerut ajutor primarului orașului. 
Răspunsul : „Locuitorii acestui; cartier sînt dăunători societății. Eu nu voi 
face nimic pentru ei”. Apoi relațiile cu primăria s-au îmbunătățit. Intr-o 
zi au fost primiți de o comisie de repartizare a locuințelor. Astăzi ei sînt 
împrăștiați peste tot în oraș in pavilioane, caravane. In pofida acestui 
fapt, dacă veți spune că locuiți în cartierul Maroc sau pe strada Have 
veți fi considerat automat din această categprie și cererile pentru 
locuințe sau locuri de muncă riscă să întirzie mult. In prezent, situația 
acestor oameni este dramatică, scrie, in final, „Le Nouvel Observateur".

Tineri în derută: 51 la sută din 
totalul absolvenților nu au loc de lucru

Numărul tinerilor din ITALIA care nu reușesc să găsească de lucru
— scrie ziarul „CORRIERE DELLA SERA" - crește la fel ca și numărul ce
lor care abandonează școala înainte de a o termina. După trei ani de la 
absolvire, doar 51 dintr-o sută de tineri au putut obține o slujbă. în pre
zent, 21 la sută din totalul absolvenților de facultate și 30 la sută din cel 
al absolvenților de liceu sînt încă în căutarea unui loc de muncă. Este tot 
mai greu pentru tineri să se poată angaja.

Comparația dintre nordul și sudul Italiei este impresionantă : sînt 
angajați, adesea, în mod precar și temporar, 39 la sută din totalul 
tinerilor care trăiesc în Italia meridională, față de 68 la sută din totalul 
celor din nord. Tinerii care se află în căutarea primului loc de muncă 
sau care sînt șomeri reprezintă 47 la sută — in sudul țării — și 25 la sută
— în nord. Riscă cel mai mult să nu găsească de lucru următoarele 
categorii : tinerii cu diplome de la licee umaniste, tinerii din sud și 
femeile.

Se manifestă, de asemenea, tendința de abandonare a școlii, o ten
dință îngrijorătoare. Motivele care-i determină pe tineri să-și întrerupă 
studiile sînt, în primul rind, de natură economică.

I
BTAbiUNDUrrRII I D»r SchruffipTun9»prM»8 goni wiț».-

Stillegungsbedarf reichta 
bis zu 100 Mill. Tonnen

Fără locuințe, fără un acoperiș 
deasupra capului...

Datele cuprinse într-un studiu al Coaliției naționale pentru persoanele 
lipsite de adăpost (N.C.H.) din STATELE UNITE relevă că numărul oame
nilor fără loiuințe din această țară crește într-un ritm alarmant. In 
ultimii doi ani, de exemplu, cifra a crescut cu 25 la sută, ajungînd la 
aproape trei milioane, ceea ce echivalează cu populația unui oraș de 
mărimea zonei centrale a metropolei Chicago.

Situația cea mai gravă se înregistrează la New York, unde au fost 
recenzate între 60 000 și 80 000 de persoane fără adăpost. La Los 
Angeles, statisticile consemnează 33 000-50 000, iar la Chicago sînt circa 
25 000 de oameni fără un acoperiș deasupra capului. Studiul amintit 
relevă că această problemă nu este specifică numai marilor orașe ameri
cane, ci și unor localități mai mici : la Portland (Oregon), de pildă, 
peste 8 000 de oameni trăiesc pe stradă.

Se înregistrează o creștere alarmantă a proporției tinerelor familii cu 
copii aflate în căutarea unor locuințe adecvate. Acestea sînt nevoite să 
suporte efectele reducerilor bugetare drastice operate în programele 
federale privind locuințele.

Ziarul „NEW YORK TIMES" relata recent că Administrația municipală 
a New Yorkului a hotărit să folosească șase nave scoase din uz pentru a 
oferi adăpost unui număr de persoane lipsite de locuință și care în pre
zent sint obligate să doarmă în stradă. Publicația americană, apreciind 
că numărul persoanelor fără locuință aflate în grija autorităților munici-f' 
pale este de 28 000, estimează că alți aproximativ 60 000 de new-yorkezi 
nu au posibilitatea de a închiria sau cumpăra locuință, trăind în stradă.

„In Industria oțelului: procesul 
de suprimare a capacităților de 
producție continuă. Reduceri ale 
producției de pînă la 100 mili
oane tone" („Handelsblatt") : 
„Spre noi cote restrictive în 
Piața comună ? Dezbateri pri
vind restrîngerea capacităților 
de producție" („Neue Zurcher 
ZeitUng") ; „Industria siderur
gică a C.E.E. ; o situație dezo
lantă" („Frankfurter Rund- 
schau") ; „Lotaringia : o regiu
ne în fața ruinei. Criza oțelului 
și a cărbunelui cufundă în mi
zerie un ținut cu bogate tradiții 
industriale" („Die Zeit") - ase
menea titluri reproduse din pre
sa vest-germană și elvețiană 
sint semnificative pentru dimen
siunile crizei din industria side
rurgică și carboniferă occiden
tală, avind drept consecință 
creșterea masivă a numărului 
celor lipsiți de un drept" uman 
fundamental, dreptul la muncă.
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Prognozele relevă: la birourile de plasare numărul solicitanților 
va deveni tot mai mare

Intr-un amplu articol consacrat șomajului — una din 
cele mai grave probleme economice și sociale cu care 
este confruntată R.F.G. — revista „DER SPIEGEL” își 
exprimă serioase rezerve privind șansele îmbunătățirii 
situației în acest dorrieniu.

„Toate prognozele — scrie revista — prevăd o rată 
și mai: înaltă a șomajului. Potrivit evoluărilor Institu
tului pentru cercetarea pieței brațelor de muncă și a 
profesiunilor, «la un ritm de creștere economică de 
unu la sută se estimează pînă în anul 2000 lichi
darea a peste 2,5 milivane locuri de muncă».

Numai în anul 1988, susțin cercetătorii, își vor 
pierde locurile de muncă alți peste 40 000 de cetă
țeni. La finele anului curent vor fi înregistrați cu 
80 000 șomeri mai mult decit în urmă cu 12 luni. 
Chiar și aceste cifre reflectă numai jumătate de ade
văr. Sute de mii de oameni au fost eliminați din sta
tisticile oficiale, fără să fi găsiț o slujbă. Ei nu mai 
primesc nici o indemnizație de la Oficiul muncii”.

Revista enumeră în continuare opiniile unor perso
nalități influente vest-germane Care se arată alarmate

de proporțiile șomajului, citind avertismentul lui Josef 
Grunbeck (membru al Partidului liberal-democrat) că 
dacă autoritățile nu iau măsuri hotărite în această 
problemă „pînă în anul 1990 vom avea trei milioane 
de șomeri".

Pe lingă șomajul total, revista constată și unul 
parțial : „In luna octombrie, 288 544 angajați au fost 
nevoiți să accepte «un program redus de muncă» cu 
scăderea corespunzătoare a salariilor. Kurzarbeit 
(program redus de lucru) in sectoarele lovite de criză 
constituie anticamera șomajului, a pierderii slujbei. 
Dacă ritmul raționalizării va crește, ceea ce este 
foarte probabil, atunci lichidarea locurilor de muncă 
se va accelera în continuare".

„In concluzie, există suplimentar aproape un milion 
de solicitatori de slujbe anual, comparativ cu 350 000 
de oameni care ating virsta de pensionare. In orice 
caz, cifrele medii avansate de insțitutele de prognoză 
pentru mijlocul anilor '90 oscilează între 2,5 și 3,3 
milioane șomeri", conchide revista „Der Spiegel".
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