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CELEI DE-A 40-A 
ANIVERSĂRI 

A REPUBLICII
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu Succese de seamă

ieri și-a desfășurat lucrările
PLENARA CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII 

ECONOMICE Șl SOCIALE A ROMÂNIEI
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, marți 
s-au desfășurat lucrările Plenarei Consiliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a României.

împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, 
In prezidiu au luat loc membri ai Biroului Permanent al Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale.

A fost adoptată tn unanimitate 
următoarea ordine de zi :

1. Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico-so- 
cială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1988.

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

3. Proiectul Planului financiar 
centralizat al activității economi- 
co-sociale pe anul 1988.

4. Proiectul Bugetului de stat al
Republicii Socialiste România pe 
anul 1988. *

Dezbaterile generale din cadrul 
plenarei au fost precedate de stu
dierea și discutarea documentelor 
înscrise pe ordinea de zi in cadrul 
secțiunilor Consiliului .Suprem, al 
Dezvoltării Economice și Sociale, 
ale căror lucrări s-au desfășurat 
luni după-amiază și marți dimi
neața.

In legătură cu dezbaterile din 
secțiuni, tovarășul Constantin 
Dascălescu, prim-ministru al gu
vernului, a prezentat o sinteză. In 
continuare. în cadrul dezbaterilor 
în plen au luat cuvintul to
varășii : Ion M. Nicolae, , mi
nistrul industriei chimice și pe
trochimice. Dan Dulamă. director 
general al Centralei siderurgice 
Galați, Constantin Radu, viceprim- 
ministru al guvernului. Diamanta 
Laudoniu, vicepreședinte al Comi
tetului Național pentru Știință și 
Tehnologie, loan Foriș, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Că- 
lăsași al P.C.R., Constantin Popa, 
Erou al Muncii Socialiste, miner, 
șef de brigadă la întreprinderea 
minieră Lupeni. Constantin Stan
ca. ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și

in îndeplinirea planului
BRĂILA : Realizări 

ale energeticienilor
Priceperea și hărnicia echipelor 

de 'întreținere și reparații din ca
drul întreprinderii „Electrocen- 
trale" Brăila au dus la repunerea 
in funcțiune, cu 4 zile înainte de 
termenul planificat, pentru revizie 
tehnică, a blocului termoenergetic 
nr. 4 de 330 MW. Aceasta va per
mite livrarea suplimentară în sis
temul energetic național a peste 
18 000 MWh energie electrică. De 
asemenea, la blocul termoenergetic 
nr. 3 de 210 MW au fost finalizate 
execuția și montajul unui ventila
tor de gaze cu rotorul reproiectat 
de specialiștii unității, instalație 
cu parametri de funcționare su
periori celei montate inițial, care 
provenea din import. (Candiano 
Priceputul.

DOLJ : Mașini și utilaje 
cu performanțe 

superioare
Valorificind superior bogata bază 

tehnică din dotare, precum și po
tențialul tehnico-ingineresc. in ju
dețul Dolj au fost obținute succe
se importante în domeniul cerce
tării. proiectării și introducerii pe 
scară largă a progresului tehnic. 
Astfel, in perioada care a trecut 
din actualul cincinal, în industria 
județului Dolj au fost asimilate 
4 000 noi tipuri de mașini și uti
laje cu performante competitive 
pe piața externă. Dintre acestea 
se remarcă noile tipuri de motoa
re electrice, transformatoare, utila
je tehnologice pentru metalurgie, 
mașini agricole. Totodată, au fost 
elaborate 273 noi tehnologii, ceea 
ce a făcut ca ponderea produselor 
realizate pe baza acestora să ajun
gă la 42,8 la sută din totalul pro- 
ducției-marfă, față de 37,6 plani
ficat. (Nicolae Băbălău).

SLOBOZIA : Realizări 
ale chimiștrlor

Muncitorii și specialiștii de pe 
platforma Combinatului de îngră
șăminte chimice Slobozia rapor
tează in cinstea celei de-a 40-a 
aniversări a proclamării Republi
cii îndeplinirea sarcinilor de 
plan Ia export pe luna decembrie 
la uree, livrind partenerilor de pes
te hotare toată cantitatea contrac
tată. Este rezultatul muncii mai 
bine organizate, al exigenței și ri
gurozității cu care se acționează in 
exploatarea și întreținerea instala
țiilor. Rezultate notabile se Înre
gistrează și la producția de azotat 
de amoniu, unde, pină acum, s-au 
expediat peste prevederi 1 500 tone. 
(Mîhai Vișoiu).

MUREȘ : Apartamente 
mai multe pentru oamenii 

» muncii
Constructorii mureșeni de locu

ințe au înscria în , aceste zile noi 
fapte de muncă în cronica întrece
rii socialiste ce se desfășoară in 
cinstea aniversării Republicii. Ast
fel. ca rezultat al organizării 
judicioase a muncii pe fiecare 
șantier, utilizării pe scară largă a 
unor materiale de construcții locale, 
a economisirii energiei și combusti
bilului. ei au predat „la cheie" cel 
de-al 2 236-lea apartament din 
planul pe acest an. Acestea ridică 
la 4 583 numărul apartamentelor 
construite și puse la dispoziția oa
menilor muncii. din orașele si sate
le județului in actualul cincinal. 
Alte 341 de apartamente din planul 
pe acest an se află in stadii finale 
de execuție. De remarcat că in 
anul 1988 la dispoziția oamenilor 
muncii mureșeni vor fi puse, alte 
2 700 apartamente. (Gheorghe Giur
giu).

Cooperării Economice Internaționa
le, Ferdinand Nagy, ministru se
cretar de stat la Ministerul Agri
culturii, Dumitru Ghioca, director 
general al Centralei industriale de 
utilaj petrolier Ploiești, Steliana 
Istodorescu, adjunct al ministrului 
industriei ușoare. Radu Riciu. pre
ședinte Ia CA.P. Drăgănești-Vlaș- 
ca. județul Teleorman, Neculai 
Ibănescu, viceprim-ministru al gu
vernului, Ion Marin, director al 
I.A.S. Insula Mare a Brăilei. Pavel 
Aron, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor.

Plenara Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale 
și-a desfășurat lucrările sub sem
nul orientărilor de excepțională în
semnătate cuprinse în Rapor
tul prezentat de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Conferința 
Națională a Partidului Comunist 
Român.

Plenara a dat o înaltă apreciere 
rolului determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în elaborarea și 
înfăptuirea politicii partidului și 
statului nostru, a programelor de 
dezvoltare social-economică. de edi
ficare a socialismului in tara 
noastră, activității neobosite, des
fășurate. cu abnegație și dăruire, 
cu înflăcărat patriotism, consacra
te bunăstării, poporului nostru, 
progresului și înfloririi României 
socialiste.

A fost adus un cald omagiu to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu pentru contribu
ția remarcabilă la elaborarea poli
ticii partidului și statului nostru, la 
afirmarea puternică a științei ca 
forță a progresului multilateral al 
țării, la înflorirea învățămîntului 
și culturii.(Continuare in pag. a III-a)

HOTĂRÎRE - APEL 
a Consiliului Național al Frontului 

Democrației și Unității Socialiste
IN PAGINA A V-A

CUVÂNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși.Consiliul Suprem al DezvoltăriiEconomice și Sociale a dezbătut în i cadrul plenarei sale — în secțiuni și în plen — problemele privind dezvoltarea economico-socialâ pe anul viitor, planul centralizat și bugetul de stat. Au luat cuvîntul un număr important de tovarăși — 186, în secțiuni și în plen — care au dezbătut pe larg toate problemele privind felul în care s-a desfășurat activitatea pe acest an, precum și prevederile planurilor, programelor și bugetului pentru anul viitor.Toate aceste documente au fost, de altfel, pe larg dezbătute în lunile precedente. într-o formă sau alta, la elaborarea lor au participat toți membrii Consiliului Su

prem al Dezvoltării Economice șl Sociale.Obiectivele pentru anul viitor au fost larg dezbătute și îri Conferința Națională a partidului, deci sînt bine cunoscute de toate organele de partid și de stat, de toate organismele democrației noastre muncito- rești-revoluționare.Anul pe care îl încheiem peste cîteva zile a constituit o perioadă importantă în înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XlII-lea al partidului. Așa cum am menționat și la Conferința Națională, deși s-au obținut rezultate însemnate în diferite domenii, precum și producții mari la cereale și la alte produse agricole, totuși, toate unitățile sau aproape toate unitățile economico-sociale. rămin datoare față de societate prin 

nerealizarea în întregime a prevederilor planului.S-ar putea spune că anul 1987 va pleca nemulțumit — ca să mă exprim așa — de felul cum unitățile noastre economico-sociale, organele de partid și de stat și-au îndeplinit angajamentul — pe care și l-au luat cînd au întimpinat anul 1987 — că vor face totul pentru a realiza în bune condiții planul a- nual. Dar, mai cu seamă, fiecare în domeniul‘ său de activitate — el însuși și colectivul din care face parte trebuie să fie nemulțumiți de faptul că nu au acționat așa cum trebuie și nu au asigurat îndeplinirea în cele mai bune condiții a planurilor și programelor pe acest an.Avem obiective clare pentru 1988, precum și pentru întregul 

cincinal; Le-am dezbătut și în Conferința Națională, sînt cuprinse în legile pe care le-am discutat în aceste zile. Ele dau o perspectivă minunată înfăptuirii întregului cincinal și asigură ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, creșterea bunăstării materiale și spirituale a națiunii noastre. (Aplauze puternice, prelungite).Acum, hotărîtor este să trecem cu toate forțele la înfăptuirea neabătută a tuturor prevederilor, planului pe anul viitor, a programelor de organizare și modernizare a producției, a programelor financiare, de normare, și de funcționare mai bună a autoconducerii, autofinanțării și autogestiunii. Sînt necesare măsuri hotărîte, din prima zi a noului an, pentru a asigura 

realizarea în cele mai bune condiții a planului și — avînd în vedere minusurile din anul pe care îl încheiem — pentru a recupera și o anumită parte din nerea- lizările anului 1987. Trebuie să facem totul pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a întregului plan cincinal, a hotărîrilor Congresului al XlII-lea al partidului, a obiectivelor strategice stabilite de Congres, precum și a tuturor programelor și măsurilor de dezvoltare economico-socială a României, de înaintare spre noi culmi de progres și civilizație.Avem o bază materială bună, așa cum, pe drept cuvint, s-a subliniat și în sesiunea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale. Este necesar insă să asigurăm buna folosire, cu maximum de economie și eficiență, a acestei 

baze tehnico-materiale pentru toate sectoarele de activitate.Menționez, și în acest cadru, necesitatea înfăptuirii neabătute a prevederilor privind energia, materiile prime, recuperarea și refo- losirea materialelor, a subansam- blelor și pieselor, în așa fel incit, pe această bază, să putem să asigurăm în cele mai bune condiții tot ce este necesar pentru desfășurarea normală a activității din toate sectoarele. Va trebui să acordăm o atenție mai mare bunei funcționări a tuturor unităților, astfel incit fiecare întreprindere’să realizeze producția în conformitate cu planul, cu capacitățile de care dispune, iar printr-o bună organizare a activității să obțină chiar producții suplimentare, mai cu seamă în domeniul materiilor 

prime — unde trebuie să facem totul pen'tru a realiza o producție suplimentară la o serie de materiale de bază din chimie, metalurgie, materiale de construcții și altele, necesare bunei aprovizionări tehnico-materiale.Aș sublinia în mod special necesitatea de a acorda o atenție deosebită producției în industria așa- zis orizontală și de a adopta, încă pină la sfîrșitul acestui an, măsurile necesare pentru creșterea producției de piese de schimb într-o serie de domenii, pe care nu le producem la nivelul •necesităților de export și pentru consumul in țară. 'Este, de asemenea, necesar să fie luate măsuri hotărîte pentru(Continuare in pag. a III-a)
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SINTEZA DEZBATERILOR DIN SECȚIUNI 
prezentată de tovarășul CONSTANTIN DĂSCÂLESCU

Lucrările Consiliului Suprem 
»1 Dezvoltării Economice și So
ciale au avut loc in 1'3 secțiuni, 
la care au participat, 520 de to
varăși ; au luat cuvintul 171 și 
s-au făcut 323 propuneri.

Desfășurindu-se la puțin timp 
după Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român, 
eveniment de excepțională în
semnătate in viața partidului și 
poporului nostru, precum și in 
ajunul celei de-a -10-a aniversări 
a proclamării Republicii, partici
pant» au adus un cald omagiu 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretarul generai al partidului, 
președintele Republicai Socia
liste România, care și-a consa
crat intreaga viață slujirii cu 
înalt devotament a intereselor 
vitale ale națiunii, marilor sale 
idealuri de dreptate și libertate 
socială și națională. Au fost 
relevate cu sentimente de alea
să prețuire calitățile de excep
ție. curajul revoluționar. răs
punderea comunistă pentru des
tinele țării', manifestate de 
conducătorul partidului și statu
lui nostru in intreaga sa acti
vitate.

în secțiuni s-a dat o Înaltă 
apreciere preocupării susținute 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
care a. examinat in mai multe 
etape. împreună cu organele 
centrale de sinteză, ministerele, 
centralele și Întreprinderile, ni

Din cuvintul participantilor la dezbateri
Cuvintul tovarășului Ion M. Nicolae

Lucrările plenarei Consiliului 
Suprem al Dezvoltării au loc 
la puțin timp după Conferința 
Națională, eveniment de im
portanță istorică in viața parti
dului și a patriei noastre, la 
care am ascultat cu emoție, 
mindrie și admirație magistra
lul Raport prezentat de secreta
rul general al partidului, docu
ment in care analiza la un 
Înalt nivel științific a feno
menelor econoniice și social-po- 
litice, definirea liniilor direc
toare ale dezvoltării în con
tinuare a țării noastre sint o 
expresie a" geniului creator, o- 
riginal și cutezător al condu
cătorului nostru iubit, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Planul pe 1988. supus dezba
terii. a fost elaborat cu con
tribuția determinantă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu și 
po'artă amprenta personalității 
sale ,de excepție, caracterizin- 
du-se prin dinamism, abordare 
profund realistă a dezvoltării 

'"'etonomice si 'sotiaie. îri ihtrâaga 
- ’să complexitate.

Sarcinile ye ■„ revin industriei 
chimice și petrochimice prevăd 
introducerea continuă a pro
gresului tehnic, valorificarea 
superioară a materiilor prime, 
îmbunătățirea calității produ
selor. asimilarea de noi sorti
mente ca urmare a cercetărilor 
proprii și stimularea creației 
tehnico-științitice originale.

In aceste importante domenii 
ne-am bucurat de un sprijin 
permanent din partea tovarășei 
Eiena Ceaușescu. pentru care ii 
adresăm și de la această tribu
nă alese sentimente de $,imă. 
recunoștință și călduroase mul
țumiri.

Cuvintul tovarășului Dan Dulamă
Puternic mobilizați de impor

tantele- orientări și teze cu
prinse in magistralul Raport 
prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la inalta tri
bună a forumului național al 
comuniștilor români, siderurgiș- 
tii gălâțvni acționează cu toată 
fermitatea pentru pregătii' -a 
planului pe anul 1988, realizind, 
inca din aceste zile, nivelurile de 
producție la cocs, fontă, oțel și 
laminate care ne dau certitudi
nea înfăptuirii m bune condiții 
a sarcinilor anului viitor.

în anul pe care ii ineheiem. 
în activitatea noastră au con
tinuat să se manifeste o serie 
de neajunsuri.

însuflețiți de îndemnurile 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubito tovarăș • secretar general, 
tragi nd învățămintele necesare 
din propriile neajunsuri și ba- 
zindu-ne pe puternica noastră 
organizație de partid, acționăm 
cu fermitate pentru eliminarea 
deficiențelor din munca noas
tră. pentru întărirea ordinii și 
disciplinei, a răspunderii perso
nale. imbunătățind activitat >a 
combinatului. pentru a fi in 
măsură, așa cum ne-ati cerut, 
să recuperăm restanțele din 
acest an. să ne realizăm in în
tregime sarcinile.

Vă raportez că ne ocupăm eu 
toată responsabilitatea de îm
bunătățirea stării tehnice a tu
turor agregatelor și instalațiilor 
siderurgice, respecți nd riguros

Cuvintul tovarășului Constantin Radu
Raportul prezentat de tova

rășul Nicolae Ceaușescu la Con
ferința Națională a partidului 
— document programatic ce ja
lonează cu clarviziune științifi
că drumul de muncă și viață 
al intregului nostru popor — re
prezintă o magistrală analiză a 
stadiului actual al dezvoltării 
societății socialiste in România, 
a direcțiilor de acțiune pentru 
perfecționarea continuă a proce
sului revoluționar din țara noas
tră.

Progresul societății noastre, 
asigurarea echilibrului cores
punzător in dezvoltarea tuturor 
sectoarelor de activitate impun 
ca o condiție fundamentală 
creșterea rolului planului na
țional . unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială. îndeplinirea in 
cele mai bune condiții a func
țiilor statului. în acest scop, in 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu secretarul 
general al partidului, la Con
ferința Națională a P.C.R. 6-a 
subliniat cu claritate creșterea 
rolului Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Socia

velurile de dezvoltare a econo
miei In anul viitor, orientind 
lucrările de elaborare a planu
lui in direcția asigurării unei 
dezvoltări continue, armonioase 
și viguroase, a economiei națio
nale in strinsă corelare cu sarci
nile stabilite de Congresul al 
XIII-lea și Conferința Naționa
lă ale Partidului Comunist 
Român.

Vorbitorii au subliniat faptul 
că proiectul planului de dezvol
tare a României in anul 1938 se 
bazează pe programele speciale 
de dezvoltare adoptate pmă m 
prezent, pș rezultatele cerce
tării științifice și dezvoltării 
tehnologice privind . moderni
zarea produselor și a intregii 
economii, pe accentuarea facto
rilor intensivi ai dezvoltării 
economice, pe creșterea in ritm 
ridicat a productivității muncii 
in toate ramurile economiei, 
dezvoltarea continuă a produc
ției agricole, reducerea cheltu
ielilor materiale în produsul so- 
Yial, creșterea continuă a efi
cienței economice a întregii ac
tivități.

S-a apreciat că prevederile 
planului pe anul 1988 sint in de
plină concordantă cu cerințele 
dezvoltării intensive a intregii 
activități economice și asigură 
continuarea creșterii in ritm 
susținut a forțelor d' produc
ție. sporirea neîncetată a avu
ției naționale, a bunăstării în
tregului popor.

Pentru îndeplinirea planului 
pe 1988 vom pune un accent 
deosebit pe realizarea ritmica 
a producției fizice la nivelul 
capacităților proiectate, introdu- 
cind in toate unitățile, la toate 
instalațiile, o stricta disciplină 
tehnologică, el'ectuind întreți
nerea permanentă a utilajelor; 
revizii de cea mai bună calita
te. care să asigure funcționarea 
lor continuă, in deplină sigu
ranță.

Vă raportăm că am luat mă
suri în domeniul investițiilor 
pentru asigurarea punerii in 
funcțiune a noilor capacități 
de producție de pe platformele 
Midia. Teleăjen. Borzești, Brazi. 
Giurgiu. Drobeta-Turnu Seve
rin. care vor conduce la adin- 
cirea prelucrării țițeiului, a 
gazului metan. obținindu-se 
cantități suplimentare de pro
duse destinate economiei na
ționale și exportului.

O permanentă preocupare a 
unităților din industria chi
mică și petrochimică o con
stituie încadrarea strictă ' in 
normele de consum de ■ ma
terii prime, materiale, combus
tibili și energie. De asemenea, 
se intreprind noi acțiuni pen
tru recuperarea, recondiționarea 
și redarea m circuitul economic 
a subproduselor, a pieselor de 
schimb și subansamblelor.

îngăduiți-mi să vă adresez 
din adincul inimii, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. urarea : Sa 
ne traiți intru multi ani. pentru 
a conduce destinele națiunii 
române pe calea prosperității, a 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. pentru 
triumful idealurilor de pace pe 
planeta noastră 1 

programele de reparații stabilite.
Prevederile de plan pe anul 

1988. prin dimensiunile lor. can
titative și, mai ales. calita
tive, reflecta grija stator
nică a partidului și statu
lui nostru, personal a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. pentru
dezvoltarea armonioasă, în ritm 
susținut, a tuturor ramurilor 
economiei naționale, demon- 
strind. incă o dată, superiorita
tea economiei socialiste, clarvi
ziunea și cutezanța revoluțio
nară ale conducătorului parti
dului și statului nostru. Sarci
nile care revin Centralei in
dustriale siderurgice de la Ga
lați. in anul viitor, in creșterea 
producțiilor cu peste un milion 
de tone la oțel și cu aproape 
950 mii tone la laminate finite 
pline, pun in evidență cu preg
nanță acest lucru, m același 
timp, gradul ridicat de înnoire 
a producției demonstrează fer
mitatea cu care progresul teh
nic pătrunde in activitatea de 
fiecare zi a siderurgiștilor.

Permiteți-rhi, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, mult 
stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, ca. ih' numele side- 
■rurgiștilor gălățeni. să vă adre
sez cu cel mai profund respect, 
tradiționala urare : La multi ani. 
cu multă sănătate și putere de 
muncă, spre fericirea si conti
nua prosperitate a intregului 
nostru popor 1 

le. ca organ colectiv de plani
ficare a intregii activități de 
conducere a societății pe baza 
pianului național unic, a birou
lui său executiv, in elaborarea 
planurilor anuaie și cincinale, a 
programelor de perspectivă, so
luționarea problemelor funda
mentale ale creșterii forțelor de 
producție și perfecționarea ra
porturilor sociale, ale progresu
lui multilateral al societății ro
mânești.

Planurile și programele de 
dezvoltare economico-socială a 
patriei, concepute și fundamen
tate științific de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului nostru, a- 
sigură infăptuirea in cele mai 
bune condiții a obiectivelor stra
tegice ale planului pe 1988.

Știința, invățămintul. cultura 
— domenii hotăritoare pentru 
progresul multilateral al patriei 
noastre — conduse și Îndruma
te in permanență cu inaltă auto
ritate și competență științifică 
de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, se

In secțiunile din domeniile 
bazei de materii prime și ener
getice. metalurgiei și construc
țiilor de mașini, chimiei și in
dustriei ușoare, construcțiilor 
industriale, materialelor de con
strucții și industrializarea lem
nului. transporturilor, agricul
turii, bunurilor de larg . consum 
și nivelului de trai, participant» 
la dezbateri au relevat că sint 
create toate, condițiile necesare 
realizării planului pe noul an, 
încă din primele zile.

Participant» la dezbateri au 
făcut propuneri care să asigure 
lărgirea in continuare a . bazei 
energetice și de materii prime, 
modernizarea structurilor pro
ducției industriale prin creș
terea cu prioritate a ramurilor 
de inaltă tehnicitate, in scopul 
valorificării superioare a mate
riilor prime, resurselor energe
tice și muncii sociale. S-au fă
cut propuneri care vizează apli
carea pe scară mai largă a pro
gresului tehnic ; sporirea com
petitivității și eficientei produ
selor românești la expbrt. A 
fost subliniată necesitatea de a 
se depune in continuare efor
turi in vederea îmbunătățirii 
calității și nivelului " tehnic al 
producției, introducerii mai ra
pide in procesele de producție 
a tehnologiilor noi. a mijloace
lor de automatizare pentru a 
asigura o sporire mai puternică 
a productivității muncii. S-a re
levat importanța deosebită ce 

prefigurează ca dominante in 
soluționarea intr-un termen 
scurt a problemelor multiple 
și uompiexe ale progresului 
tehnic, ale introducerii rapide 
in producție, in toate sectoare
le de activitate, a noilor rea
lizări ale științei și tehnicii.

Vorbitorul s-a referit, in con
tinuare. la unele neajunsuri care 
s-au manifestat in domeniul 
investițiilor, construcțiilor și 
transporturilor, sector de care 
răspunde in cadrui guvernului 
și unde rezultatele nu sint pe 
măsura cerințelor și -a condi
țiilor asigurate. Subliniind jus
tețea acestor critici, vorbitorul, 
a evidențiat atenția acordată in 
domeniile de care răspunde

Cuvintul tovarășei
în magistralul Raport prezen

tat Conferinței Naționale, secre
tarul general al partidului a 
reafirmat rolul deosebit al cer
cetării științlfipe și ingineriei 
tehnologice in asigurarea pro
gresului neîntrerupt al țării, ■ 
necesitatea legării și mai strin- 
se a cercetării cu producția și 
inyățămuitul pentru soluțio
narea în termene cit mai scurte 
a .problemelor introducerii rapi
de in producție, in toate sec
toarele economiei a noilor rea
lizări ale științei și tehnicii.

La realizările economice pe 
.cincinalul in curs o contribuție 
nemijlocită și de mare însem
nătate a avut-o și activitatea 
de cercetare științifică și ingi
nerie. tehnologică desfășurată 
sub conducerea directă a tova
rășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu. președin
tele Consiliului Național al Ști
inței și învățăniintului. pentru 
al cărei sprijin si a cărei îndru
mare permanentă, exigentă, noi, 
oamenii muncii din această ra
mură de activitate, ii exprimăm, 
și cu acest prilej, cele mai calde 
și respectuoase mulțumiri, alea
sa noastră recunoștință.

însușindu-ne pe deplin cri- 
ticile și orientările cuprinse in 
materialele Conferinței Națio
nale a partidului, ca și in 
cuvintarea tovarășei Elena 
Ceaușescu la Plenara din no
iembrie a Consiliului Național 
al Științei și învățămintului, in 
legătură cu unele nerealizări la 
o serie de obiective de cerce
tare științifică și inginerie teh
nologică. ne angajăm să ne 
multiplicăm eforturile in strin
să colaborare cu invățămintul 
și producția, pentru ca sarcinile 
de plan să fie exemplar înde
plinite.

Cuvintul tovarășului loan Foriș
Folosesc acest prilej pen

tru a vă exprima, mult stimate 
tovarășe . Nicolae Ceaușescu. 
înaltul omagiu al comuniștilor, 
al tuturor oamenilor' muncii 
din județul Călărași pentru e- 
roica activitate revoluționară ce 
o consacra», de peste 5 decenii 
și jumătate, cu genială Înțelep
ciune și înflăcărat patriotism, 
înfloririi și măreției patriei. în
făptuirii nobilelor idealuri de 
libertate, independență și "pros
peritate ale poporului, cauzei 
socialismului și păcii.

Totodată, permiteți-mi să dăm 
expresie sentimentelor de alea
să prețuire și recunoștință fată 
de tovarășa Elena Ceaușescu. 
eminent om politic și savant 
de lârgă recunoaștere interna
țională. ce aduce o contribuție 
remarcabilă la elaborarea poli
tic» partidului și. statului, așe- 
zind cuceririle științei, ale pro
gresului tehnic la temelia în
tregului nostru edificiu econo
mic și social.

Aprobăm pe deplin proiectul 
Planului național unic de dez
voltare economico-socială 
anul 1988, celelalte documente 
silpuse dezbaterii, elaborate cu 
aportul determinant al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și care relevă realismul, clar
viziunea și gindirea de largă 
perspectivă cu care secretarul 
general ai partidului abordează 
problemele majore ale devenirii 
socialiste și comuniste a pa
triei.

în continuare. vorbitorul a 
raportat plenarei că. în 11 luni 
din acest an. unitățile indus-- 
triale ale județului au realizat, 
comparativ cu aceeași perioadă 
a anului 1986, o producție-mar- 
fă industrială cu 10 la sută mai 
mare, productivitatea muncii a 
crescut cu 5,6 la sută, iar vo

trebuie acordată in această pe
rioadă creșterii spiritului de 
răspundere. întăririi discipli
nei și ordinii la întregul per
sonal muncitor, necesitatea de 
a se lua toate măsurile pentru 
ca. in anul 1988, să se asigure 
punerea in producție a tuturor 
instalațiilor și utilajelor, atin
gerea parametrilor proiectați la 
obiectivele puse in funcțiune.

în dezbateri s-a accentuat 
necesitatea pregătirii mâi te
meinice a producției anului 
1988. pentru creșterea intensivă, 
in ritm susținui a industriei, 
agriculturii, a tuturor ramurilor 
economiei naționale, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii. perfecționării 
mecanismului economico-finan- 
ciar. . adincirii autoconducerii 
muncitorești, autogestiunii și 
autofinanțării.

în toate secțiunile, partici
pant» la dezbateri s-au angajat 
să acționeze cu toată hotărirea 
și fermitatea pentru mobili
zarea tuturor forțelor umane si 
materiale, in vederea reali
zării, in anul 1988. a unor rit
muri dinamice, recuperării res
tanțelor inregistrate în anii 
1986—1987 și îndeplinirea inte
grală a prevederilor planului pe 
actualul cincinal, în conformi
tate cu indicațiile și orientările 
trasate de secretarul general al 
Partidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

pentru a asigura, așa cum cere 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ordine și disciplină, răspundere 
și pasiune, fermitate și intran
sigentă în îndeplinirea hotăriri- 
lor partidului și statului, a le
gilor tării.

Asigur plenara Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale, pe dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că voi ac
ționa cu toată răspunderea, cu 
intreaga capacitate de muncă 
pentru a-mi aduce contribuția 
la îndeplinirea integrală a sar
cinilor încredințate, a planului 
de dezvoltare economico-socială 
a țării.

Diamanta Laudoniu
După ce s-a referit la sarci

nile de cercetare științifică, de 
dezvoltare tehnologică și intro
ducere a progresului tehnic pe 
anul 1988, care decurg din pla
nul cincinal, precum și din 
orientările date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, de tova
rășa ;Elena Ceaușescu. privind 
organizarea și modernizarea 
producției, vorbitoarea a spus : 
De o deosebită importanță 
pentru dezvoltarea continuă a 
domeniilor de tehnică de vîrf 
ale economiei naționale este 
crearea de noi materiale și teh
nologii de prelucrare cu para
metri tehnici, calitativi și eco
nomici superiori, in acest scop, 
sub îndrumarea directă a tova
rășei Elena Ceaușescu. fiind 
elaborate programe speciale.

Așa cum ați subliniat adese
ori, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. sarcinile 
dezvoltării intensive a econo
miei. pe baza progresului teh
nic. se pot infăptui numai cu 
oameni cu temeinică pregătire 
profesională, cu. un înalt grad 
de conștiință și cultură. în spi
ritul acestor cerințe vom asi
gura perfecționarea cadrelor 
științifice și tehnice, vom ac
ționa pentru utilizarea cu ran
dament mult sporit a mijloace
lor tehnice moderne din do
tarea fiecărei unități, pentru 
manifestarea cu mai multă în
drăzneală și' eficiență a' capa
cității de muncă și creație a 
tuturor lucrătorilor din acest 
important domeniu de activi
tate. neprecupețind nici un 
efort pentru indeplinirea sarci
nilor la nivelul exigențelor ac
tuale. contribuind astfel la ri
dicarea patriei noastre pe noi 
culmi de civilizație și progres.

lumul investițiilor a sporit cu 
10.5 la sută. Totodată, și agri
cultura județului, racordată la 
cerințele noii revoluții agrare, 
a înregistrat importante creș
teri cantitative și .calitative.

în același timp, arătind că 
rezultatele obținute în indus
trie și in agricultură nu s-au 
situat Ia nivelul planului, al 
potențialului tehnico-productiv 
existent, vorbitorul a relevat că 
a fost elaborat un plan de mă
suri politico-organizatorice și 
tehnico-economice cu termene 
și responsabilități precise pen
tru recuperarea grabnică a ră- 
minerilor in urmă și îndeplini
rea integrală a sarcinilor de 
plan pe anul 1988 și pe întregul 
cincinal. O atenție deosebită 
acordăm accelerării execuției 
obiectivelor aflate pe platforma 
siderurgică de la Călărași. în
deosebi pentru terminarea lu
crărilor. încă din primul semes
tru ai anului viitor, a primului 
flux siderurgic integrat de 1.8 
milioane tone oțel pe an. Aveni 
toate condițiile — a subliniat 
vorbitorul — pentru îndepli
nirea corespunzătoare a planu
lui pe 1988, pentru onorarea 
exemplară a angajamentului a- 
sumat de a realiza in anul vii
tor o producție-marfă supli
mentară de 112 milioane lei.

Angajindu-ne că vom acționa 
cu toate forțele, cu profundă 
dăruire și Înaltă responsabilita
te pentru indeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan pe 
anul viitor, vă adresăm, mult 
iubite . și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescj, mult stima
tă tovarășă Elena Ceaușescu, 
din adincul inimilor, urarea : 
Să ne trăiți intru mulți ani, cu 
sănătate și nesecată putere de 
muncă, spre gloria și măreția 
patriei noastre dragi, Republica 
Socialistă România.

Cuvintul tovarășului Constantin Popa
Raportul prezentat la Confe

rința Națională de către secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
avut un ecou deosebit de puter
nic in inima și conștiința mine
rilor din Valea Jiului.

Analizmd in spirit critic și 
autocritic munca noastră, a mi
nerilor. trebuie să recunoaștem 
că aceasta nu se situează la ni
velul exigențelor formulate de 
secretarul general al partidului,

Desprinzind toate învățămin
tele din activitatea pe care am 
desfășurat-o in anul acesta, oa
menii muncii de la mina Lu- 
peni sint hotăriți să-și intensi
fice eforturile pentru a elimi
na neimplinirile din activitatea 
lor. pentru a da țării mai mult 
cărbune de calitate superioara. 
Sintem pe deplin conșțienți ca 
de activitatea noastră depinde 
in marc măsură asigurarea bu
zei de materii prime și energe
tice din resurse proprii, atit de 
'necesară economiei naționale. 
Tată de ce. raportăm cu mindrie 
că in zilele acestea a fost atins 
un nivel record in extracția de 
cărbune.

Vă raportez, mult stimate to
varășe' Nicolae Ceaușescu. că 
toti minerii au primit cu vie 
satisfacție propunerea făcută de 
dumneavoastră in ședința Co

Cuvintul tovarășului Constantin Stanca
Ideile, aprecierile ,și orientă

rile de înaltă valoare teoretică 
și practică cuprinse in Rapor
tul prezentat de tovarășul se
cretar general Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a parti
dului au la bază cunoașterea 
profundă a cerințelor obiective 
ale dezvoltării economi co-socia- 
le actuale și de perspectivă a 
tării noastre, constituie o lumi
noasă călăuză in acțiunile noas
tre pentru dezvoltarea comer
țului exterior și promovarea 
unei la'rgi cooperări economice 
internaționale.

Ne Însușim pe deplin critici- 
Ie formulate de secretarul ge
neral al partidului, care, in ma
gistralul Raport prezentat Con
ferinței Naționale, a relevat fap
tul că in prim» doi ani ai cin
cinalului au continuat să se 
manifeste serioase rămineri in 
urmă in activitatea de comerț 
exterior.

Pentru înlăturarea acestora 
am luat măsuri ferme pentru 
creșterea răspunderii și îmbu
nătățirea întregii activități a 
Ministerului . Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice In
ternationale și a întreprinderi
lor de comerț exterior.

Raportăm plenarei. dum
neavoastră. mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general, 
că in vederea îndeplinirii pla
nului la export am declanșat o 
amplă activitate de contracta
re. care se desfășoară pe baza 
unor programe precise, strins 
corelate cu structura fizică a

Cuvintul tovarășului Ferdinand Nagy
Pretutindeni în patria noas

tră, oamenii muncii, strins uniți 
in jurul partidului, al secreta
rului său general, iși consacră 
acum energiile creatoare pentru 
materializarea istoricelor teze 
cuprinse in magistralul Raport 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
adoptat de Conferința Naționa
lă a partidului ca program de 
muncă al partidului, al intre
gului popor.

Subliniind că toți lucrătorii 
din agricultură iși exprimă de
plina adeziune față de conținu
tul și orientările cuprinse m 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferin
ța Națională a partidului, anga- 
jîndu-se plenar să muncească in 
spirit revoluționar peptru lichi
darea tuturor, neajunsurilor, 
pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor ce Ie revin pentru în
făptuirea neabătută a obiecti
velor noii revoluții agrare, vor
bitorul a spus : Prevederile pro
iectului de plan pe anul 1988, 
în agricultură. atestă încă o dată 
faptul că fără asigurarea unei 
industrii puternice, fără impre
sionanta dezvoltare a cercetării 
științifice din ultimii 20 de ani 
n-am fi putut niciodată aspira 
la obiectivele de acum ale a- 
griculturii, la ritmurile sale in
tense de dezvoltare. Pe teme
iul puternicei baze materiale a

Cuvintul tovarășului Dumitru Ghioca
Perspectivele largi în evolu

ția mereu ascendentă a patriei 
noastre, concretizate in proiectul 
Planului național unic pe anul 
1988. sint rodul activității crea
toare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, al gindirii 
sale științifice, spiritului revolu
ționar. flarviziunii cu care ac
ționează pentru a asigura mersul 
inainte al patriei noastre, al pre
ocupării permanente, perseve
rente. pentru un stil de muncă 
dinamic și înnoitor in toate do-, 
meniile vieții politice, econo
mice și sociale.

Acționînd in spiritul indica
țiilor secretarului general al 
partidului, al programelor prio
ritare ale economiei naționale, 
a subliniat vorbitorul, oamenii 
muncii din Centrala industrială 
de utilaj petrolier Ploiești au 
obținut in acest an o producție 
industrială cu 4.5 la sută mai 
mare dec» in 1986. concretizată 
in însemnate creșteri la prin
cipalele produse fizice, obținind, 
de asemenea.-o serie de impor
tante succese pe linia asigură
rii la nivel mondial a caracte
risticilor tehnice șj calitative ale 
echipamentului și instalațiilor 
realizate aici.'

Trebuie să arăt, totodată, in 
mod critic și- autocritic că re
zultatele obținute în acest an 
nu reflectă pe deplin potențialul

Cuvintul tovarășei Steliana Istodorescu
Proiectele planului național 

unic și bugetului de stat pe anul 
1988 supuse dezbaterii, elabora
te sub indrumșrea și cu parti
ciparea nemijlocită a tovarășu
lui Nicolas Ceaușescu, reliefea
ză incă o dată preocuparea sta
tornică a partidului nostru pen
tru continuarea procesului de 

mitetului Politic Executiv ca, 
incepind din acest an. 50 la suta 
din fondul de participare la. be
neficii să fie piătit oamenilor 
muncii in cursul lunii decem
brie. iar restul de 50 la sută in 
prima parte a anului următor, 
la încheierea bilanțului generai, 
precum și hotărirea adoptată de 
Conferința Națională a partidu
lui. ca, incepind din 1988. retri
buțiile să se majoreze cu 10 la 
sută pentru toate categoriile de 
personal muncitor. Aceste mă
suri — o nouă dovadă a poli
ticii profund umaniste a parti
dului — vor stimula și mai pu
ternic realizările in producție, 
munca de calitate.

Exprimindu-mi acordul de
plin cu documentele supuse 
dezbaterii și aprobării acestui 
for al democrației noastre mun- 
citorești-revoluționare. vă în
credințez pe dumneavosatră. 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pe mult 
stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu de voința și hotă
rirea nestrămutată a colectivu
lui minei Lupeni de a acționa 
cu toată fermitatea pentru 
transpunerea neabătută tn viată 
a sarcinilor mobilizatoare ce ne 
revin in anul 1988 și pe întregul 
cincinal.

planului la export și sint ri
guros urmărite.

Importurile prevăzute pentru 
anul 1988 sint dimensionate în 
funcție de necesitățile econo
miei naționale. Vom lua măsuri 
energice pentru gospodărirea ra
țională a fondurilor valutare și 
pentru realizarea intregului im
port prin mărfurile prevăzute la 
export pentru plata acestuia. în

deosebi cu produse ale construc
ției de mașini.

Asigur plenara, pe dum
neavoastră, mult iubite si stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că sintem pe deplin constienți 
de răspunderea ce ne revine 
pentru ca activitatea de comerț 
exterior și cooperare economi
că internațională să cunoască o 
îmbunătățire radicală in peri
oada următoare. Doresc să re
afirm și cu acest prilej anga
jamentul lucrătorilor din siste
mul de comerț exterior de a 
urma neabătut exemplul lumi
nos al secretarului general al 
partidului nostru, de a munci 
fără preget pentru indeplinirea 
exemplară a tuturor sarcinilor 
ce ne revin, in primi» rind a 
planului de export, pentru in
tensificarea participării Româ
niei socialiste la schimbul mon
dial de valori materiale, factor 
esențial in politica de pace și 
înțelegere intre popoare. De care 
țara noastră, sub conducerea 
înțeleaptă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. o promo
vează cu consecvență.

agriculturii, in anul 1988 cresc 
producția vegetală, cea de ce
reale. plante tehnice, legume și 
zootehnică. '

Totodată, pentru sporirea sub
stanțială a efectivelor de bovi
ne și ovine se va acționa ferm 
pentru preluarea intregului 
surplus de tineret femei de re
producție de la gospodăriile 
populației, se vor organiza mi- 
eroferme in cadrul unităților a- 
gricole cu profil vegetal și 
horticol, ceea ce va permite va
lorificarea in condiții economi
ce a tuturor resurselor furajere. 
Vom trece cu toată fermitatea 
la realizarea acestor sarcini, 
vom acționa in spirit revolu
ționar pentru infăptuirea obiec
tivelor noii revoluții agrare, 
vom munci fără preget pentru 
realizarea unei inalte calități in 
toate domeniile, pentru crearea 
unei agriculturi moderne și in
tensive care să contribuie din 
plin la progresul României.

în prag de An nou. vă rog să 
ne permiteți ca. în numele lu
crătorilor ogoarelor, să vă a- 
dresăm. mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu. urarea de ani mulți, 
cu deplină putere si sănătate 
pentru fericirea și prosperitatea 
poporului român ! Să ne trăiți, 
la mulți ani I 

tehnic și uman de care dispu
nem. Nu am realizat in întregi
me sarcinile la o serie de pro
duse fizice, nu am îndeplinit in
tegral prevederile la export. 
Toate aceste lipsuri au la bază 
existența unor deficiențe care 
s-au manifestat in . stilul și me
todele de muncă ale consiliilor 
de conducere din centrală și 
unitățile de producție.

Conștient! de neimplinirile din 
activitatea noastră, consiliile oa
menilor muncii din centrală și 
unități, cadrele de conducere, 
toți oamenii muncii vor acționa 
cu înalt spirit revoluționar pen
tru Înlăturarea cu desăvirșire a 
neajunsurilor înregistrate în 
anul pe care-1 încheiem, pentru 
înfăptuirea exemplară a sarcini
lor ce ne revin în 1988 și între
gul cincinal.

în încheiere, exprimind tota
la adeziune față de documentele 
inscribe pe ordinea de zi. vorbi
torul, a dat glas angajamentului 
oamenilor muncii din unitățile 
Centralei industriale de utilaj 
petrolier Ploiești de a face to
tul. de a acționa cu înalt spirit 
revoluționar pentru pregătirea 
exemplară a producției si în
făptuirea in cele mai bune con
diții a tuturor sarcinilor ce Ie 
revin din planul pe 1988. din 
programele de dezvoltare eco- 
nornico-socială a țării.

dezvoltare intensivă a economiei 
naționale, concepția originală, 
profund științifică, realist fun
damentată de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cu privire 
la modernizarea intregii activi
tăți economico-sociale în condi
țiile no» etape a revoluției teh

nico-științifiee ' pe care o 
parcurgem.

Omagiem cu deosebit respect, 
și cu acest prilej, remarcabila 
contribuție a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. președintele Consi
liului Național al Științei și In- 
vățâmintulul, la infăptuirea pro
gramelor de cercetare științifi
că și de înaintare a patriei pe 
calea progresului, pe baza pro
movării largi a cuceririlor revo
luției tebnico-științifice.

Sarcinile ce revin industriei 
ușoare pe anul 1988 prevăd creș
teri importante la producția de 
țesături, confecții textile, trico
taje. încălțăminte. Am stabilit 
un program complex de măsuri 
privind organizarea producției 
și a muncii, modernizarea teh
nologiilor. îmbunătățirea calită
ții tuturor produselor, creșterea 
ponderii produselor noi și re-

Cuvintul tovarășului Radu Riciu
îngăduiți-mi. mult stimate 

și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să exprim 
și cu acest prilej sentimentele 
de dragoste și prețuire pe care, 
asemenea intregului popor, vi le 
poartă cooperatorii, mecaniza
torii. toți oamenii muncii din 
cooperativa agricolă de produc
ție Drăgânești-Vlașca. județul 
Teleorman, pentru grija stator
nică ce o acordați dezvoltării și 
modernizării continue a agricul
turii socialiste, Înfloririi satu
lui românesc.

Raportez că unitatea în care 
îmi desfășor activitatea, sub 
conducerea organizației de 
partid. încheie anul 1987 cu 
rezultate bune, atit în sectorul 
vegetal, cit și in zootehnie. Am 
îndeplinit, de asemenea, planul 
Ia industria mică și prestări de 
servicii.

'Arătind că aceste realizări nu 
sint însă pe măsura bazei teh-

Cuvintul tovarășului Neculai Ibănescu
Documentele supuse dezba

terii Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale au 
fost fundamentate și elaborate 
pe baze profund științifice și 
realiste, sub indruniarea și cu 
contribuția hotăritoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
și se inscriu in spiritul hotăriri- 
lor Congresului al XIII-lea al 
partidului și ale Conferinței 
Naționale.

în strinsă concordantă cu 
prevederile planului național 
unic, prin proiectele planuiui 
financiar centralizat si al bu
getului de stat se asigură re
sursele financiare necesare dez
voltării intensive, ridicării cali
tative a muncii, aplicarea cu 
consecventă a cerințelor meca
nismului economico-financiar. a 
funcționării tuturor unităților 
pe principiUe autoconducerii. 
autogestiunii și autofinanțării,

Pe baza propunerilor to
varășului . Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidu
lui, adoptate în unanimitate dg 
Conferința Națională a P.C.R., 
pe linia ridicării continue a 
bunăstării materiale și spiri
tuale a intregului popor, prin 
Bugetul de stat pe anul 1988 
s'-au prevăzut • resursele nece

Cuvintul tovarășului Ion Marin
Importante sarcini revin și In 

anul viitor județului Brăila, 
ceea ce reflectă preocuparea 
statornică a dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru dez
voltarea echilibrată a tuturor 
zonelor țării. Producția-marfă 
industrială va crește cu 8.2 la 
sută, iar productivitatea muncii 
eu peste 13 la sută. în agricul
tură urmează să obținem peste 
1.7 milioane tone cereale, peste 
800 mii tone plante tehnice, 
460 mii tone legume de cimp. 
peste 101 mil tone carne. 1.6 
milioane hectolitri de lapte și 
altele.

Referindu-se apoi la T.A.S. 
Insula Mare a Brăilei, unde își 
desfășoară activitatea, vorbito
rul a arătat că această unitate 
a obținut in 1987 producții me
dii de 7 954 kg de griu. 6 387 
kg orz și peste 12 tone de po
rumb știuleți la Hectar.

Așa cum ne-ați cerut în repe
tate rinduri. am analizat in spi
rit critic și autocritic, cu ma
ximă exigență revoluționară ac
tivitatea noastră, din care am 
desprins că rezultatele obținute 
nu sint în concordanță cu baza 
materială și capacitatea țehnico-

Cuvintul tovarășului Pavel Aron
Tn obiectivele dezvoltării eco- 

nomico-sociaie a României in 
anul 1988. înscrise temeinic pe 
făgașul trasat cu clarviziune de 
inestimabilele teze, idei și ori
entări din magistralul Ra
port prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferin
ța Națională, recunoaștem cu, 
satisfacție și bucurie amprenta 
gindirii revoluționare, novatoa
re a eminentului conducător al 
pa'rtidului și statului nostru.

Realizările pe 11 luni, cumu
late cu datele operative din de
cembrie. ne permit să prelimi
năm încheierea anului cu înde
plinirea unor indicatori de bază 
ai planului de transport și cu o 
producție-marfă industrială su
perioară cu 3.5 la sută sarcini
lor planificate. Depășim, de a- 
semenea. sarcinile de creștere 
a productivității muncii și de 
reducere a cheltuielilor totale 
la 1 000 lei venituri, precum și 
prevederile planului în dome
niul investițiilor. Sarcinile mo
bilizatoare incredințate trans
porturilor pentru 1988 sint în. 
concordanță cu capacitățile de 
care dispunem și eu cerințele 
economiei naționale. Pentru 
pregătirea corespunzătoare a 
planului pe anul viitor acțio
năm, în primul rind, pentru de
rularea in cele mai bune con
diții a transporturilor de mar
fă. Preocupările noastre se , 
concentrează, de asemenea, spre 
asigurarea unei exploatări in
tensive. de inalt randament, a 
mijloacelor de transport și tele

prolectate în totalul producției, 
asigurarea unei discipline fer
me la fiecare loc de muncă. în 
domeniul exportului avem, de 
asemenea, programe concrete 
privind încheierea contractelor, 
îmbunătățirea structurii fondu
lui de marfă, in concordanță cu 
cerințele pieței externe, urmă
rind permanent incadrarea in 
consumurile planificate, redu
cerea costurilor de producție, 
creșterea competitivității pro
duselor.

Asigur Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Socia
le. pe dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. că 
sintem hotăriți să ridicăm ca
litatea muncii noastre la ntve- 
lul sarcinilor stabilite de Con
gresul al XIII-lea. de Conferin
ța Națională a partidului.

nico-materiale existente, a ce
rințelor actuale, vorbitorul a re
levat existenta unor deficiențe 
in gospodărirea pămintului. ■ in 
organizarea și executarea lucră
rilor agricole, în asigurarea fu
rajelor șî întreținerea animale
lor. care au fost analizate cu 
răspundere și exigență comunis
tă in consiliul de conducere și 
adunarea generală, stabilindu-sa 
măsuri concrete pentru îmbună
tățirea activității în anu! 1988.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : Vă' rog să-mi Îngăduiți să 
mă declar de acord cu proiec
tele de plan supuse dezbaterii 
și să vă asigur, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceausescu, că 
vom munci cu toată abnegația 
Si devotamentul, nostru pentru 
indeplinirea lor neabătută, adu- 
cîhdu-ne astfel contribuția la 
infăptuirea noii revoluții agra
re. la înflorirea patriei noastre 
dragi. Republica Socialistă 
România.

sare realizării primei faze de 
majorare cu 10 la sută a retri
buției oamenilor muncii.

In infăptuirea prevederilor 
cuprinse in proiectul planului 
național unic, a planului finan
ciar centralizat și bugetului de 
stat pe anul viitor sintem pu
ternic mobilizați in permanență 
de indicațiile secretarului gene
ral al partidului cu privire la 
activitatea organelor financiar- 
bancare. care trebuie să depună 
toate eforturile pentru reali
zarea exemplară s sarcinilor ce 
le revin în înfăptuirea planului.

Permiteți-mi să vă încredin
țez pe dumneavoastră. mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pe mult 
stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu că voi acționa cu 
maximă exigență și răspundere, 
voi face totul pentru înfăp
tuirea .neabătută a prevederilor 
de plan 0e“'ânul 1988 și pe în
tregul cincinali

Vă ' adresez din - toată inima, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. mult stima
tă tovarășă Elena Ceaușescu, 
urări de multă sănătate și via
ță indelungatâ. spre binele in
tregului popor, al României so
cialiste !

organizatorică a colectivului în
treprinderii, cu cerințele noii 
revoluții . agrare. Conștient! de 
aceste neajunsuri, am luat ma
suri hotărî te in vederea punerii 
unor baze trainice producției 
anului viitor. Sintem ferm 
hotăriți să muncim cu tot 
mai multă dăruire și răs
pundere pentru a realiza pro
ducții record, pentru ca I.A.S. 
Insula Mare a Brăilei să se în
scrie în rindul unităților căro
ra li se decernează înaltul titlu 
de ..Erou al Noii Revoluții 
Agrare".

Vă rog să-mi permiteți, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să aduc 
înaltul omagiu al comuniștilor, 
al tuturor lucrătorilor din agri
cultura județului Brăila pentru 
îndelungata și eroica dum
neavoastră activitate • revolu
ționară pusă in slujba aspira
țiilor scumpe ale partidului și 
poporului român și să vă adre
săm cele mai fierbinți urări de 
sănătate, deplină putere de 
muncă pentru a ne conduce pe 
mai departe, cu aceeași strălu
cire și cutezanță revoluționară, 
pe calea socialismului și comu
nismului victorios.

comunicații. îmbunătățirea ' tn 
continuare a stării tehnice a 
materialului rulant și a nave
lor. extinderea tehnolog.ilor 
moderne, mecanizării și auto
matizării în procesul de trans
port.

Vom acționa, totodată, pen
tru ca in anul viitor să asigu
răm pe calea recuperărilor șl 
recondiționărilor 80 la sută din 
necesarul de piese de schimb 
și subansamble in activitatea de 
întreținere și reparații ale mij
loacelor de transport. Referin- 
du-se in continuare la lucrările 
de investiții pe care le-au rea
lizat oamenii muncii din dome
niul transporturilor și teleco
municațiilor, vorbitorul a subli
niat că au fost luate măsuri 
ferme pentru o mai bună pre
gătire și organizare a lucrări
lor pe șantiere, adoptarea unor 
soluții cit mai economicoase, 
care să asigure o calitate su
perioară cu cheltuieli minime.

Exprimind angajamentul oa
menilor muncii din transporturi 
și telecomunicații de a-și înde
plini exemplar sarcinile ce le 
revin, vorbitorul a spus in în
cheiere : îngăduiți-mi, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stima
tă tovarășă Elena Ceaușescu, 
să vă adresăm, in numele oa
menilor muncii din transpor
turi și telecomunicații, urarea : 
Să ne trăiți intru mulți ani. 
spre binele patriei noastre so
cialiste !
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

la Plenara Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României
(Urmare din pag. I)înfăptuirea întregului program de investiții, prin reducerea cheltuielilor în conformitate cu prevederile din plan și realizarea reparațiilor capitale, buna întreținere a tuturor utilajelor, instalațiilor și mașinilor, astfel încît să asigurăm îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan la producția fizică în toa
te sectoarelș de activitate.Sînt necesare măsuri hotărîte în vederea încadrării stricte în normele de consum, energetice și de materiale, perfecționarea tehnologiilor, stabilirea de noi măsuri pentru reducerea, în continuare, a consumurilor energetice și materiale —, care, pe ansamblu, continuă să fie mari în comparație cu alte țări, în domeniile respective. Pe această bază, trebuie să asigurăm creșterea mai puternică a rentabilității și eficienței economice in toate sectoarele de activitate.In ce privește agricultura, planul prevede înfăptuirea neabătută a obiectivelor noii revoluții agrare, obținerea unei producții de cereale, de plante tehnice, legume, fructe, struguri, precum șî în zootehnie și în toate sectoarele, superioare celor realizate în acest an. Dispunem șl în acest domeniu — ca și în industrie —, de tot ce esțe necesar în vederea realizării prevederilor pentru anul viitor, astfel încît să obținem un •por însemnat al producției, să a- sigurăm tot ce este necesar pentru buna aprovizionare și pentru alte necesități ale industriei și exportului, să facem să crească puternic eficiența și rentabilitatea in agricultură.De asemenea, sînt necesare măsuri hotărîte în domeniul transporturilor, în toate celelalte sectoare ale activității economico-so- ciale. Nu insist și nu mă opresa asupra prevederilor planului, pentru că m-am referit pe larg la ele în cadrul Conferinței Naționale a partidului. Ieri ați studiat prevederile planului, deci vă sînt bine cunoscute toate problemele.A» dori să menționez. însă, șl fn acest cadru, problemele comerțului exterior, ale cooperării și specializării în producție. Va trebui să luăm măsuri mult mal bune, mai ferme decît în acest an, pentru realizarea din prima zi, din prima lună, a planului de comerț exterior, fizic și valoric, așa cum este stabilit.Pentru valorificarea produselor pe care Ie avem în plan, trebuie să facem totul în vederea realizării unor produse superioare, să asigurăm, deci, creșterea randamentului și eficienței activității de comerț exterior, de exportTrebuie să acordăm atenția corespunzătoare cooperării și specializării în producție cu țările socialiste din C.A.E.R., cu celelalte țări socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu întreprinderile și companiile din țările capitaliste dezvoltate, în așa fel încît să extindem formele noi, moderne, de comerț exterior în toate domeniile.Cred că nu este nevoie să mai subliniez că activitatea de comerț exterior, de export, constituie un factor esențial, hotărîtor pentru îndeplinirea planului pe anul vii-

tor. Deci trebuie ca toate unitățile, toate județele, toate ministerele să pună în , centrul activității lor realizarea în cels rrtăfb bune condiții și, în mod prioritar, a producției de exportIn toate domeniile de activitate, un rol important îl au cercetarea științifică, aplicarea neabătută a noilor tehnologii, a acțiunilor de modernizare, a rezultatelor cercetării științifice în toate sectoarele. Trebuie să înțelegem bine că industria noastră, întreaga economie, toate sectoarele, pentru a putea să fie competitive, pentru a se ridica permanent la nivelul dezvoltării mondiale, trebuie să-și organizeze activitatea pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, însăși făurirea socialismului este condiționată de dezvoltarea puternică a științei și tehnicii în toate domeniile de activitate — și trebuie să facem totul pentru dezvoltarea mai puternică a acestei activități în toa
te sectoarele I (Aplauze puternice, 
prelungite).Trebuie să aplicăm cu fermitate măsurile stabilite privind pregătirea cadrelor în diferite forme de învățămînt, dar mai cu seamă a programelor de reciclare, de perfecționare a muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, a tuturor specialiștilor. Nu putem să realizăm modernizarea, să rezolvăm problemele din domeniul economico-fi- nanciar, să obținem produse de înaltă calitate și nivel tehnic. fără ridicarea continuă a 

cunoștințelor tuturor oamenilor muncii din toate sectoarele de activitate. Această problemă tre- bUtej de asemenea, să stea permanent în centrul preocupării și a- tențiel tuturor unităților econo- mico-sociale ! Să ridicăm necontenit nivelul general de Cunoștințe, pentru că numai așa constructorii socialismului din patria noastră vor putea să demonstreze forța și capacitatea lor creatoare ! (Aplauze puternice, prelungite).
Stimați tovarăși,în programele pe anul viitor, în plan și în buget sînt prevăzute măsurile necesare pentru înfăptuirea tuturor obiectivelor sociale, de ridicare necontenită a nivelului de trai material și spiritual al poporului. în cadrul lor sînt cuprinse și. măsurile în vederea înfăptuirii programului de autocon- ducere și autoaprovizionare pentru anul viitor. Sînt necesare, în acest sens, măsuri hotărîte din partea organelor de partid și de stat, a consiliilor populare pentru realizarea în cele mai bune condiții a producției, a prevederilor din program, pentru creșterea venitului național, asigurarea mijloacelor corespunzătoare atît pentru dezvoltarea generală a țării, cît și pentru ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului.Trebuie să acordăm mai multă atenție problemelor productivității muncii, ca una din condițiile 

hotăritoare pentru buna desfășurare a muncii, a creșterii eficienței și rentabilității întregii noastre activități.Pe această bază, vom asigura tot ee este necesar înfăptuirii programelor de dezvoltare economico-so- cială, de ridicare continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului — țelul suprem al politicii partidului nostru comunist, al Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism. (Aplauze puternice, prelungite).
Stimați tovarăși,Avem obiective clare, de mare perspectivă, pentru acest cincinal și pînă în anul 2000. Acum, hotărî- toare este activitatea organizatorică, practică, pentru realizarea in viață a acestor planuri și programe, a tuturor obiectivelor stabilite.Așa cum am menționat, dispunem de tot ce este necesar în ce privește baza tehnico-materială. Avem, mai presus de toate, o minunată clasă muncitoare, o țărănime cooperatistă strîns unită cu clasa muncitoare, o puternică intelectualitate în toate sectoarele, care, în strînsă unitate cu muncitorii și țăranii, înfăptuiește neabătut politica partidului nostru. Să facem ca această minunată forță — pe care o reprezintă poporul nostru, constructor conștient al socialismului și comunismului — să acționeze într-o depli

nă unitate în domenfila hotărî- toare, pentru a înfăptui programele și planurile de dezvoltare și a asigura ridicarea patriei nogstre pe culmi tot mai înalte de progres și civilizației (Aplauze pater- i' 
nice, prelungite).

Așa cum s-a discutat pe larg la ''' Conferința Națională, va trebui să acționăm cu toată hotărirea pen- <■ tru perfecționarea planificării și conducerii întregii activități eco- nomico-sociale, pentru aplicarea fermă a principiilor autoconducerii și autogestiunii, pentru funcționarea în cele mai buna condiții a mecanismului economico-financiar, 1 pentru buna activitate a centralelor —, ca unități de bază alo activității economice —, a tuturbr întreprinderilor și unităților eco- nomico-sociale.Trebuie să perfecționăm șt să asigurăm buna funcționare a tuturor organismelor - democrației noastre muncitoreștl-revoluționare — în primul rind a adunărilor ge- ; nerale ale oamenilor muncii, în calitatea lor de proprietari și producători, cărora li s-a încredințat o parte din avuția întregului popor spre administrare și dezvoltare. Să facem să funcționeze mal bine, cu întreaga răspundere, consiliile oamenilor muncii din toate unitățile, precum și organismele naționale, asigurind o strînsă conlucrare între organele de stat și organismele democrației munci- torești-'revoluționare, participarea activă a întregii națiuni la con

ducerea tuturor sectoarelor da activitate Iîn același timp, trebuie să luăm toate măsurile în vederea creșterii mai puternice a spiritului revoluționar, de răspundere, ordine și disciplină, începînd de sus pînă Jos și de jos plnă sus! Nu este suficient să vorbim de spirit revoluționar. Trebuie ca acesta să se manifeste în felul de muncă și de acțiune al fiecărui activist de partid șl de stat, al tuturor oamenilor muncii, al tuturor organelor de conducere democratică, al organelor statului nostru ! Fiecare la locul său de muncă trebuie să înțeleagă bine că poartă răspunderea deplină — și colectivă, dar și individuală — pentru felul cum se îndeplinesc hotărîrile de partid și de stat, cum se asigură respectarea legilor țării în toate domeniile de activitate.
Este, de asemenea, necesar să 

acționăm cu toată hotărirea în. ve
derea creșterii mat puternice a rolului organelor și organizațiilor de partid în toate domeniile de activitate, să întărim munca po- litico-educativă de formare a omului nou, constructor conștient al noii ortnduiri sociale. în întreaga noastră activitate să dezvoltăm — subliniez încă o dată — spiritul revoluționar, spiritul de ordine, sentimentul de răspundere față de popor, față de socialism, față da interesele generale ale întregii națiuni ! Să facem să se înțeleagă bine că bunăstarea fiecăruia nu

se poate realiza decît o dată cu dezvoltarea generală a bazei eco-1 nomico-materiale, a forței generale a societății noastre. , Cu cit bunăstarea întregii națiuni, a poporului nostru va fi mai mare, cu atît va crește și bunăstarea fiecărui om al muncii, a fiecărui cetățean al Republicii noastre! (Aplauze puternice).Trebuie să facem astfel încît anul 1988 să constituie anul hotărîtor pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a obiectivelor trasate de Congresul al XIII-lea al partidului, a întregului cincinal 1986—1990, să ducă la întărirea și mai puternică a forței societății noastre socialiste ! Să facem In așa fel încît întreaga noastră activitate să contribuie la dezvoltarea generală a țării, la întărirea mai puternică a independenței și suveranității României socialiste 1 
(Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,La Conferința Națională am vorbit pe larg despre problemele internaționale. Acum doresc numai să subliniez că, acționînd pentru înfăptuirea planurilor șl programelor pe anul 1988, aducem o contribuție de importanță deosebită la politica externă a României, de pace șl colaborare cu toate națiunile lumii, fără deosebire de orinduire socială. De felul cum vom asigura buna desfășurare a activității noastre, vom face să crească șl mai mult rolul României în lupta pentru dezarmare, pentru pace, pentru o lume mai dreaptă și mal bună pe planeta noastră! (Vii șl puternice aplauze).în încheiere, doresc să subliniez, din nou, necesitatea ca, in zilele care au mai răma« pînă la•fîrșltul acestui an. «ă facem totul pentru realizarea In cele mal bune condiții a planului, pentru a încheia anul cu rezultate cît mai . bune în toate sectoarele de activi- y- ta te. în același timp, să pregătim temeinia trecerea, din prima xi a 2*  anului viitor, la înfăptuirea pla- S nulul pe 1989. Să cinstim, prin rezultate cît mal bune, a 40-a aniversare a Republicii, care a marcat un moment Important în dezvoltarea patriei noastre, în făurirea socialismului 1Aș dori să adresez tuturor membrilor Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice șl Sociale, tu- turor oamenilor muncii, întregului nostru popor, cu prilejul Anului Nou, urări de noi și noi succese în toate domeniile de activitate, tot mai mari împliniri, multă sănătate și fericire 1 La mulți ani 1 Spor Ia muncă, tovarăși I
(Apțauze șt orale puternica, 

prelungite | se scandează înde
lung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu șl poporul!", 
„Ceaușescu — la mulți ani 
Intr-o atmosferă de puternică În
suflețire șl strînsă unitate In ju
rul partidului, toți cel prezenți in 
sală se ridică in picioare șl ova
ționează minute in șir pentru 
Partidul Comunist Român — for
ța politică conducătoare a națiu
nii noastre socialiste —, pentru 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).LUCRĂRILE PLENAREI

(Urmare din pag. I)
Participanții la dezbateri au ra

portat despre rezultatele obținute 
in realizarea sarcinilor de plan pe 
acest an, subliniind. în mod auto
critic, că realizările nu sint la 
nivelul condițiilor create, al posi
bilităților de care dispune economia 
noastră națională. Pornind de la 
neajunsurile existente, vorbitorii au 
evidențiat măsurile luate in ve
derea înlăturării grabnice a aces
tora. pentru folosirea cit mai efi
cientă a timpului rămas din acest 
an în vederea recuperării restanțe
lor. a îndeplinirii planului la toți 
indicatorii, pregătirii temeinice a 
producției anului viitor.

Vorbitorii au apreciat că proiec
tele de plan pe anul 1988, elabora
te sub directa indrumare si cu 
participarea nemijlocită a secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. asigură dezvol
tarea continuă a economiei româ
nești, creșterea puternică a forțelor 
de producție, extinderea bazei de 
materii prime și energetice, moder
nizarea tuturor ramurilor: prin in
troducerea celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii. ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, prin îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor de plan prevăzute, 
care sint în deplină concordantă cu 
obiectivele stabilite de Congresul 
a! XIII-lea al partidului, cu preve
derile actualului cincinal, se asigu
ră sporirea continuă a venitului 
național și, prin aceasta. înfăp

programelortuirea consecventă a

de înflorire multilaterală a țării, da 
creștere a bunăstării materiale și * 
spirituale a întregului popor.

Referindu-se la domeniile în care 
iși desfășoară activitatea, vorbito
rii au înfățișat căi- și mijloace 
concrete prin care, in anul 1988, vor 
fi asigurate îndeplinirea planului 
de producție, și îndeosebi a sarcini
lor la export, creșterea mai accen
tuată a productivității muncii, 
reducerea consumurilor materiale 
și a cheltuielilor de producție, va
lorificarea superioară a materiilor 
prime și a surselor de energie, 
.perfecționarea continuă a pregăti
rii profesionale a tuturor oameni
lor muncii.

în cadrul dezbaterilor au fost 
evidențiate preocupările pentru asi
gurarea îndeplinirii intocmai a 
hotăririlor de partid și de stat, a 
legilor țârii, pentru transpunerea 
in viață a principiilor noului me
canism economico-financiar. pentru 
buna funcționare a organismelor 
democrației muncitorești-revoluțio- 
nare. pentru îmbunătățirea in con
tinuare a planificării, conducerii și 
organizării economico-sociale. co
respunzător noii etape de dezvol
tare a societății noastre.

în preajma Noului An. vorbito
rii au adresat secretarului general 
al partidului. președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
urarea de ..La mulți ani !“. multă 
sănătate și putere de muncă, de 
succes în îndeplinirea sarcinilor 
de i naltă răspundere încredințate 
de partid și popor, in înfăptuirea 
Programului partidului de edifi

care a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

După încheierea dezbaterilor, 
plenara a aprobat in unanimitate 
documentele aflate pe ordinea de 
zi și a hotărit ca proiectele Planu
lui național unic de dezvoltare 
economico-socială. Planului de 
dezvoltare a agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii și gospo
dăririi apelor și al Bugetului de 
stat pe anul 1988 să fie înaintate 
Marii Adunări Naționale.

Primit cu cele mai alese sen
timente de dragoste și pre
țuire, in încheierea lucrărilor 
a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale.

Cuvintarea a fost urmărită cu 
profund interes, cu deplină apro
bare și subliniată. în repetate 
rinduri, cu vii aplauze.

Puternic mobilizați de aprecie
rile și îndemnurile cuprinse .în cu
vintarea secretarului general al 
partidului, participant la acest 
forum al democrației noastre mun- 
citorești-revoluțion'are au dat glas 
voinței tuturor oamenilor muncii 
de a traduce neabătut in viață in
dicațiile și orientările stabilite, de 
a acționa cu dăruire și abnegație 
pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a obiectivelor și 
sarcinilor stabilite de Congresul al 
XIII-lea și Conferința Națională 
ale partidului.
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Pentru înfăptuirea exemplară a hotărîrilor Conferinței Naționale
a partidului, în întîmpinarea aniversării Republicii

MLCțȚMAI MULTCĂRBUNElV

pentru sporirea producției

MODERNIZAREA PRODUCȚIEI
9

Cu citeva zile în urmă, la între
prinderea minieră Rovinari din bazi
nul carbonifer al Gorjului, produc
ția de lignit realizată de la începutul 
anului a depășit cifra de 9,5 milioa
ne tone. Este o cantitate impresio
nantă, care pune in evidentă marile 
resurse existente in această vatră de 
cărbune și, în același timp, sarcinile 
majore ce revin minerilor de aici în 
asigurarea bazei energetice a tării.

— Aș dori să menționez, ne-a pre
cizat maistrul Gheorghe Dudău, ’.se
cretarul comitetului de partid al în
treprinderii, că. răspunzînd chemă
rilor adresate de secretarul general 
al partidului, colectivul nostru s-a 
mobilizat tot mai energic in vederea 
extragerii și livrării unor cantități 
mereu sporite de cărbune. în acest 
an realizăm un volum total de ex1- 
cavații de 48 milioane mc, adică 
cu peste 4 milioa'ne mc, din care cir
ca 1 milion tone lignit, mai mult 
față de producția anului trecut, in 
condițiile sporirii și a puterii calori
ce a cărbunelui cu 35 kcal pe kg. în 
anul 1988 va trebui însă să realizăm 
o producție mai mare cu peste o 
treime fată de acest an. De aceea, 
așa cum s-a subliniat recent la Con
ferința Națională a partidului, acțio
năm mai hotărit încă din aceste zila 
pentru valorificarea deplină a resur
selor de care dispunem, pentru În
tărirea spiritului de răspundere în 
vederea sporirii eficienței întregii 
noastre activități.

Sondajul efectuat în., citeva puncta 
de lucru din cele patru mari ’ca
rtere de lignit ă pus in evidtehță 
faptul că minerii de la Rovinari în
țeleg însemnătatea acestui coman
dament și acționează ferm pentru 
utilizarea judicioasă a potențialului 
tehnic de care dispun, pentru orga
nizarea și desfășurarea la un nivel 
superior a activității de excavare și 
transport. ..Ne prezentăm la ora ac
tuală — ne spunea ing. Aristică Pai- 
cu, șeful carierei Girla — cu planul la 
producția de cărbune îndeplinit și cu 
un plus de masă minieră excavată 
de circa 800 000 mc. Este un merit al 
colectivului nostru, dar și al forma
țiilor din cadrul atelierelor de vulca
nizări, de intervenții, care au efec
tuat prompt lucrările care s-au im
pus pe liniile tehnologice. In cursul 
anului am finalizat o seamă de lu
crări de bază — revizii și reparații 
la utilajele conducătoare, moderni
zări la circuitele de benzi, ripări ale 
liniilor de haldă și liniilor de front 
— ceea ce asigură țiesfășura'rea in 
condiții normale a producției7 și în 
sezonul rece. Realizările noastre de
pind acum în mod hotăritor de felul 
cum acționează brigăzile de produc
ție, de măsura in care acestea reu
șesc să utilizeze cu indici superiori 
excavatoarele cu rotor. întregul

La întreprinderea 
minieră Rovinari

complex de mașini și instalații din 
fluxul de excavare și transport".

Aceasta a fost și este în fapt prin
cipala acțiune care a impus un am
plu efort organizatoric din partea 
conducerii unității, gindirea tehnică 
și spiritul de inițiativă al celor mai 
buni mineri din perimetrul carbo
nifer al Rovinarilor. Realizind indici 
de folosire extensivă de 70 la sută și 
încărcături medii orare de aproape
I 000 mc, șapte formații de lucru au 
înregistrat adevărate recorduri de 
producție, adică volume de excavații 
și transport de peste 3,5 milioane 
mc. S-au remarcat prin aceste re
zultate, la cariera Girla, frații Con
stantin și Vasile Vlădoianu. la Ro
vinari Est — brigadierii Gheorghe 
Lăcătușu și Ion Cucu, la Tismana I 
— Constantin Căldărușe. la Tismana
II — Gheorghe Bobei. Care sint re
sorturile acestei pasionante intre- 
ceri minerești ? Cum reușesc acești 
harnici mineri să învingă greutățile 
inerente activității in cariere, să asi
gure buna funcționare a complexe
lor de excavare și transport ?

— Utilajul face parte din viața 
noastră, ne-a răspuns unul dintre 
fruntași, brigadierul Constantin Căl
dărușe. șeful formației de pe exca
vatorul 1400—01, și este normal să-l 
întreținem și să-1 folosim cu toată 
atenția. Muncim doar cite 8—9 oa
meni pe schimb, nu putem admite 
ca cineva să lipsească sau să nu 
pună virtos umărul alături de în
treaga echipă. Deseori lucrăm peste 
program pentru remedierea unei de
fecțiuni sau pentru unele îmbunătă
țiri pe linia de front. Respectînd cu 
strictețe normele tehnice și tehno
logia de exploatare, utilajul ne răs
plătește și sintem bucuroși cînd căr
bunele curge neîntrerupt pe bandă. 
In perioada ce a trecut de la începu
tul anului, numai brigada noastră a 
extras peste 2 milioane tone lignit, 
în aceste zile înregistrăm producții 
de 8 000—10 000 tone și sintem ho- 
tăriți să menținem acest ritm pen
tru a încheia anul cu o cantitate su
plimentară de cel puțin 100 000 tone 
de cărbune.

Abnegația în muncă, competența, 
răspunderea muncitorească se con
stituie in factori propulsori ai pro
ducției de cărbune. întreprinderea 
minieră Rovinari dispune la ora 
actuală de 40 formații de lucru, care 
au în dotare 20 excavatoare cu rotor, 
9 mașini de haldat 
complex de instalații 
celor aproape 100 
transport. Nu toate

și tin sistem 
de-a lungul 
km benzi de 
acestea func-

ționează însă Ia parametrii prevă- 
zu'i. Cauzele sint multiple: apar 
încă multe defecțiuni mecanice și 
electrice, utilajele nu se încarcă 
Întotdeauna la capacitate, unele for
mații nu folosesc integral timpul de 
muncă sau nu se angajează hotărit 
în procesul productiv. Iată de ce se 
impune ca, și aici, la Rovinari, or
ganizațiile de partid, cadrele de 
conducere să acționeze mai hotărit 
pentru generalizarea experienței bri
găzilor fruntașe, pentru întărirea 
climatului de ordine și disciplină, 
astfel ca fiecare utilaj, fiecare om 
al muncii să contribuie eficient la 
fluxul neîntrerupt 
cărbune.

— în condițiile 
rașl capacități de 
spus ing. Nicolae 
unității, sîntem conștlenți că facto- 

' rul uman este hotăritor pentru spo
rirea producției de cărbune. De 
aceea, situăm permanent în atenția 
noastră acțiunea de 'calificare și 
perfecționare profesională a perso
nalului. în fiecare an pregătim circa 
700 de oameni, astfel incit Intr-o 
perioadă de 5 ani întregul personal 
parcurge cursurile de perfecționare. 
Deși mal sint neajunsuri, am înre
gistrat progrese evidente pe planul 
atitudinii față de muncă. Sintem 
angajați să menținem la un nivel 
ridicat producția in acest sfîrșit de 
an. să demarăm la nivelul cerințe
lor activitatea In 1988. In acest scop, 
am asigurat amplasarea utilajelor 
pe treptele de lucru, executarea unui 
mare număr de ripări. a altor lu
crări tehnologice, astfel ca interven
țiile în perioada de iarnă să fie re
duse la minimum. Principalul nostru 
obiectiv este ca toate excavatoarele 
mari să realizeze volume superioare 
de excavații — de peste 3 milioane 
mc pe an — fapt ce ne va permite 
să realizăm in bune condiții sarcinile 

. de plan. Intensificînd ritmul la 
descopertă. ne-am asigurat pentru 
perioada de iarnă o rezervă activă 
de 2.5 milioane tone lignit, astfel ca 
atit în luna decembrie, cit și în pri
mul trimestru din 1988 să extragem 
și să livrăm zilnic peste 25 000 tone 
cărbune. Menționez că stă în pu
terea noastră să realizăm cantități 
mai mari de lignit, cu condiția ca 
și principalul nostru beneficiar — 
Termocentrala Rogojelu — să își 
îmbunătățească activitatea șl să 
poată prelua aceste cantități. Sintem 
angajați să ridicăm, in cinstea celei 
de-a 40-a aniversări a proclamării 
Republicii, la 10 mill'ane tone can
titatea de cărbune extrasă șl livrată 
economiei naționale In acest an.

al producției de

menținerii acelo- 
producție, ne-a 

Bercea, directorul

Dumitru PRUNA
corespondentul „Scînteli

Prezentăm in continuare rezultatele obținute in Întrecerea socialistă pe 
unsprezece luni care au trecut din acest an de alte colective fruntașe 
de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, construcții, transporturi, 
unități agricole, precum și din domeniul circulației mărfurilor și al 
prestărilor de servicii.

Pe baza rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit In ra
port cu realizarea indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a 
întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii noiembrie pe primele locuri se 
situează :

„Dorobanțul**  Ploiești, cu S79.S 
puncte.

Locul II : întreprinderea „Liber
tatea" Sibiu, cu 661,8 puncte.

Locul III : întreprinderea „Pos- 
tăvăria Română" București, cu 
621 puncte.

In industria tricotajelor

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE PE BAZA 

DE HIDROCARBURI

Locui 
centrale

Locul 
centrale

Locul 
centrale

I : întreprinderea eleetro- 
Galați. cu 546,3 puncte.
II : Întreprinderea electro- 
Arad, cu 533,2 puncte.
III: întreprinderea electro- 
Brăila, cu 500,7 puncte.

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR

Locul I : Mina Baia Sprie, jude
țul Maramureș, cu 1125.6 puncte.

Locul II : Mina Fundu Moldovei, 
județul Suceava, cu 1 099,3 puncte.

Locul III : Mina Suior, județul 
Maramureș, cu 1091,5 puncte.

.ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE.

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea de frigi
dere Găești, județul Dîmbovița, cu 
711,1 puncte.

Locul II : întreprinderea de mo
toare electrice Pitești, cu 708 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Elec- 
trotimiș" Timișoara, cu 370,9 puncte.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚII IA) R DE MAȘINI 

— ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea de piese 
de schimb și utilaje pentru indus
tria chimică Satu Mare — Ministe
rul Industriei Chimice și Petrochi
mice — cu 841*7  puncte.

Locul IF: întreprinderea de pro
ducție industrială pentru construc
ții căi ferate Harghita. Miercurea- 
Ciuc — Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor — cu 828,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea de uti
laje grele pentru construcții Bucu- 

'rești — Ministerul Agriculturii — 
cu 747,8 puncte.

Locul I : întreprinderea de tri
cotaje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 669,9 puncte.

Locul II : întreprinderea de tri
cotaje Brașov, cu 164,1 puncte.

i

o acțiune cu eficientă
5

Este aproape imposibil ca scriin- 
du-se despre întreprinderea de ma
șini-agregat și mașini-unelte speciala 
din Iași să se evite cuvîntul „uni
cat". Intr-adevăr, acesta revine frec
vent în discuțiile purtate cu oricare 
dintre oamenii întreprinderii. Și, mai 
mult decît atit, are o perfectă aco
perire în fapte. Cunoscută sub 
emblema „I.M.A.M.U.S. — Iași", în
treprinderea ocupă un loc specific 
in economia națională ; aproa
pe 90 la sută din produsele sale sînt 
mașini-unelte agregat realizate „la 
temă", in regim de prototipuri, 
„întreprinderea noastră — ne 
spune inginerul Constantin Gâ- 
lea, directorul unității — reali
zează numai prototipuri unicate și 
premiere industriale, rezolvînd ce
rințele de mașini pentru întreaga 
economie românească, contribuind la 
reducerea importului unor mașini- 
agregat și mașini-unelte speciale și 
exportînd astfel de produse chiar și 
In țări cu tradiție în construcția de 
mașini. Cîte patru-cinci asemenea 
premiere tehnice au loc în fiecare 
lună la noi. De fapt, plecînd de la 
experiența de peste zece ani pe care 
o avem într-o astfel de producție, 
putem aprecia că realizăm o muncă 
de cea mai înaltă complexitate teh
nică și care încorporează un înalt 
grad de creativitate, de originalitate, ' 
muncă menită să satisfacă exigențele 
beneficiarilor noștri interni și parte
nerilor externi".

Intr-un asemenea context, pornind 
de la specificul producției, este firesc 
ca și problemele de organizare și 
modernizare să aibă un caracter cu 
totul special. Marea diversitate a 
produselor unicat ridică si cea, mai 
dificilă problemă : nerepetabilitatea 
operațiilor de prelucrare, uzinaj și 
montaj, a proceselor de producție, 
ceea ce face imposibilă introducerea 
unor fluxuri automatizate sau roboti
zate, de exemplu. Iată de ce. pentru 
alcătuirea programului de moderni
zare au avut loc largi dezbateri între 
specialiști, muncitori și cadrele de 
conducere, în urma cărora au fost re
ținute pînă și ideile sau soluțiile 
cele mai mărunte în aparență. De 
fapt, și la declanșarea acțiunii de 
modernizare întreprinderea era mo
dernă. bine dotată cu tehnică de vîrf. 
De aceea, strategia de modernizare a 
fost orientată pe două direcții 
fundamentale : prima, munca de Cer
cetare, continua descoperire și apli
care a noutăților tehnice in producție 
și. a doua, organizarea producției 
astfel îneît să fie satisfăcute cerin
țele unei producții de unicate. Cer
cetarea 
mandă 
venind 
mașini 
vreodată. îndeplinind aceste cerințe.

5
La întreprinderea de mașini-agregat 

și mașini-unelte speciale din Iași

maximă

l

se face operativ, de la co
la comandă, unii beneficiari 
chiar cu „teme la zi" pentru 
ce n-au mai fost realizata

specialiștii și muncitorii de la 
I.M.A.M.U.S. au găsit noi căi de mo
dernizare, urmărind atit parametrii 
de funcționare a utilajelor și mași
nilor din dotarea întreprinderii, cît 
și a celor pe care le fabrică. Ingine
rul Virgil Leonte, șeful comparti
mentului de organizare a producției 
șl a muncii, ne-a prezentat detalii, 
pe baza rezultatelor înregistrate 
pină acum :

— Am început acțiunea de moder
nizare avind în vedere atit cerințele 
producției noastre, cît și ale benefi
ciarilor. Am urmărit deci să moder
nizăm atit mașinile proprii din do
tare, cît și pe cele pe care le fabri
căm ; să sporim eficiența la noi, dar 
și la beneficiar, ceea ce înseamnă 
în ultimă instanță eficiență pentru 
economia națională. Astfel, mașinile 
din dotare au fost înzestrate cu mai 
multe scule, dispozitive și accesorii 
pentru a se putea efectua cu ele mai 
multe operații deodată și. în același 
timp, au fost asigurate cu scule și 
accesorii de performantă (noi și per
fecționate prin armături combinate 
și cu plăcuțe dure), astfel îneît acum 
se lucrează cu productivitate sporită. 
Rezultate concrete ? De pe acum se 
atinge cu ele dublarea productivi
tății muncii.

Nu intrăm In amănunte tehnice, pe 
care, în paranteză fie spus, 
le-am primit din plin. Reținem doar 
concluzia că productivitatea muncii 
crește în raport cu numărul sculelor 
perfecționate și al operațiilor efec
tuate simultan, precum și cu reduce
rea timpului de oprire a 
pentru așezarea piesei și a cuțitului 
necesare pentru fiecare operație. 
Normal deci ca, acum, și pe strungu
rile normale să se efectueze, din- 
tr-o dată, cel puțin două operații : 
strunjirea și centruirea, de pildă. In 
unele secții de fabricație se folosesc 
însă și scule combinate cu bh an
samblu de patru freze, care, lu- 
crînd toate o dată, reduc timpul de 
execuție al pieselor cu 75 la sută, 
realizîndu-se astfel și o însemnată 
economie de energie. Crescînd gradul 
de complexitate al utilajelor din do
tare, a fost necesar ca și munca să 
fie mai bine organizată. Ca atare, 
s-au Întocmit pentru toate mașinile 
și utilajele din secții, separat și 
grupat, fișe care arată posibilitățile 
de prelucrare : frezat, alezat, găurit, 
strunjit etc., cu mai multe cuțite, 
pe mai multe suprafețe deodată sau

mașinii

două șl mai multe operații diferite 
în același țimp.

Perfecționarea organizării muncii 
constituie de fapt un capitol distinct, 
amplu, in programul de modernizare. 
Astfel, într-o primă etapă s-au expe
rimentat mai multe forme de orga
nizare. in special în atelierele de 
uzinaj. Printre altele, a fost orga
nizat uzinajul pe familii de repere, 
în acest fel au luat naștere celulele 
de fabricație a axelor, flanșelor, 
bucșelor și a altor repere. In mo
mentul de față, pe lingă celulele de 
fabricație, uzinajul este organizat pe 
comenzi, ceea ce ii conferă o flexi
bilitate deosebită. De. exemplu, la 
secția de mecanică ușoară, mașinile- 
unelte au fost montate pe dispozitive 
de amortizare șl. în consecință, acum 
pot fi mutate și reamplasate în func
ție de necesitățile ce decurg din co
menzile de unicate ce intră în fabri- 

zeație.
O altă măsură organizatorică pro

pusă și aplicată de oamenii muncii 
din întreprindere, cu un efect econo
mic deosebit, se referă la integrarea 
uzinajului cu montajul general. Ast
fel, reperele ce rezultă din celulele 
de fabricație nu mai intră în maga
zia de producție, ci direct la montaj, 
fiind incluse în subansamble mai 
mari încă din secția de uzinaj. Prin 
această măsură, montajul general 
s-a transformat dintr-un montaj de 
repere intr-pn montaj de subansam
ble. Numai prin această măsură, pro
ductivitatea muncii a înregistrat o 
creștere cu circa 14 la sută.

Etapa a doua a programului de 
perfecționare a organizării muncii șl 
modernizare a producției, aflată în 
plină desfășurare, cuprinde o seria 
de măsuri mai puțin spectaculoase, 
dar deosebit de eficiente. Astfel, sa 
prevede modernizarea mașinilor- 
unelte cu ocazia reparațiilor capitale.

■'în felul acesta, pe lingă readucerea" 
' randamentului mașinilor la parametrii 

inițiali se efectuează șl o serie de 
îmbunătățiri constructive sau se asi
gură dotarea acestora cu noi acce
sorii care să determine creșterea1 po
sibilităților de prelucrare. De ase
menea. programul de modernizare 
prevede construirea, prin autodotare, 
a unei mașini de debitat rapid. In 
momentul de față, debitarea barelor 
și profilelor se face pe mașini clasice 
cu ferăstraie alternative și circulare. 
Prin foloslfea noii mașini, timpul de 
debitare al unor materiale se va re-

duce cu circa o treime. Alte măsuri 
prevăd introducerea în programul de 
fabricație a unor linii automate de 
prelucrare prin transfer, cum este 
cea pentru distribuitori hidraulici, a 
sistemei de mașini de prelucrare 
automată a electrozilor carbonici 
grafiați, a celulelor flexibile, a celu
lei de prelucrat repere tip arbore, a 
manipulatorilor și roboților indus
triali.

Trăsătura distinctivă a majorității 
acțiunilor cuprinse In programul de 
modernizare o constituie caracterul 
lor concret, cu aplicabilitate imedia
tă tn procesul de producție. Totuși, 
citeva lucruri se pare că au scăpat 
gospodarilor din întreprindere. Ele
mentele normalizate, de pildă, adică 
șuruburile, piulițele, șaibele, racor
durile ș.a., se execută încă ta fabri
că la un cost de producție de 3—S 
ori mai mare decît cel al elementelor 
similare fabricate de unitățile spe
cializate. Este oare firesc ca progra
mul de modernizare să nu își pro
pună soluționarea unei asemenea si
tuații ? Desigur, nu. Aceasta cu atit 
mai mult cu cit, prin rezolvarea aces
tei situații, ar fi posibil ca o formație 
de 30 așchietorl să nu mai execute 
asemenea repere și să treacă la uri
narea reperelor specifice producției 
de mașlni-unelte. După cum progra
mul de modernizare ar trebui să cu
prindă extinderea aplicațiilor pe 
calculatorul care există în întreprin
dere. dar care deocamdată este folo
sit numai pentru ținerea evidenței 
gestiunii materialelor și 
țiilor.

Corectarea acestor 
este pe deplin posibilă, ______  _
Întreprindere s-a acumulat efectiv o 
experiență valoroasă in domeniul 
modernizării producției. Semnificativ 
în acest sens este, de pildă, faptul că 
acțiunea de modernizare a producției 
a avut un rol esențial in creșterea 
substanțială a exporturilor întreprin
derii. Astfel, in anul 1984 exportul 
Întreprinderii reprezenta numai circa 
7 la <ută din totalul producției" 
marfă, pentru ca in acest an să ajun
gă la circa 50 Ia sută. Practic, în ulti
mii doi ani, întreprinderea a livrat 
46 linii de prelucrare și montaj rea
lizate la comanda partenerilor străini, 
dar pe baza cercetărilor și proiecte
lor realizate de diferite unități spe
cializate din tara noastră, ceea ce 
Înseamnă un mod de abordare nou 
a problemelor exportului. Esențial 
este ca toate măsurile din programe
le de modernizare să fie aplicate 
neintîrzlat, la termenele stabilite, tn 
așa fel incit activitatea productivă 
să Înregistreze o creștere calitativă 
cit mai substanțială.

a retribu-

neajunsurl 
lntrucît în

Stefan CIOCHINARU 
Manole CORCAC1

VASLUI CRAIOVA
în funcțiune - noi capacități de producție Un nou tip de locomotivă

Lucrătorii Antreprizei de con
strucții industriale Vaslui și ai în- 
treprinderii-antrepriză de construc- 
ții-montaj au pus în funcțiune noi 
capacități de producție. Astfel, la 
centrala termică urbană a munici
piului reședință de județ au înce
put să producă o nouă capacitate

de 30 tone abur tehnologic pe oră 
șl o.alta de 10 Gcal apă fierbinte 
pe oră. De ele vor beneficia între
prinderile industriale din zonă și 
locatarii noului cartier, de locuințe, 
In plină extindere, „Traian-Repu- 
blicii". (Petru Necula).

de stat Sinandrel, județul Timiș, 
cu 1 005 puncte.

Locul II : întreprinderea agrico
lă de stat Liebling, județul Timiș, 
cu 996,5 puncte.

Locul III : întreprinderea agri
colă de stat Peciu Nou. județul 
Timiș, cu 966 puncte.

Locul II : Depoul de căi ferate 
Timișoara, cu 236,4 puncte.

Locul III : Depoul de căi ferate 
Dej Triaj, județul Cluj, cu 203,4 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI SPECIALIZAT 

PENTRU AGRICULTURA

Locul I : întreprinderea de trans
port specializat pentru agricultu-

Locul I : întreprinderea de trans
porturi auto Brăila, cu 597 puncte.

Locul II : întreprinderea 
transporturi auto Dolj, cu 
puncte.

Locul III: întreprinderea 
transporturi auto Maramureș, 
376,5 puncte.

de
399

de 
cu

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Panoul fruntașilor pe 11 luni

ÎN DOMENIUL PRELUCRĂRII 
CAUCIUCULUI ȘI MASELOR 

PLASTICE

Locul III : întreprinderea de tri
cotaje „Bucovina" Rădăuți, jude
țul Suceava, cu 159,6 puncte.

ÎN DOMENIUL POȘTELOR 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

de
cu

Locul I : întreprinderea de arti
cole tehnice din cauciuc Brașov, cu 
870,9 puncte.

Locul II : Fabrica de anvelope 
Luduș, județul Mureș, cu 614,8 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Ener
gia" Constanța, cu 269,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA METALELOR 
NEFEROASE ȘI RARE

Locul 1 : întreprinderea metalur
gică „Neleral" București, cu 339,7 
puncte.

Locul II : întreprinderea de alu
miniu Slatina, cu 284,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea de pro
duse Iemn-mobilâ București, cu 
550,7 puncte.

Locul II : întreprinderea de pre
lucrare a lemnului Rădăuți, ju
dețul Suceava, cu 111,6 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA (LINA)

Locul I : întreprinderea de stofe

ÎN DOMENIUL 
INDUSTRIALIZĂRII CĂRNII

Locul I t întreprinderea de pre
parate și conserve din carne Bucu
rești. cu 750 puncte.

Locul II : întreprinderea „Antre- 
frig" București, cu 610 puncte.

Locul III : întreprinderea de in
dustrializare a cărnii Bacău. 
293 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
POLIGRAFICA

cu

Local I : întreprinderea poli
grafică „Bucureștii Noi", cu 804,4 
puncte.

Locul II : întreprinderea poligra
fică „Banat" Timișoara, cu 374,1 
puncte.

Locul 
grafică

III : Întreprinderea poli' 
Bacău, cu 364,6 puncte.

ÎNTREPRINDERI
AGRICOLE DE STAT CU PROFIL

ZOOTEHNIC

Locul 11 întreprinderea agricolă

ră Vîlcea, cu 986,2 puncte.
Locul II : întreprinderea 

transport specializat pentru 
gricultură Brăila, cu 970,7 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transport specializat pentru agri
cultură Buzău, cu 951.6 puncte.

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

ALTE MINISTERE

de 
a-

Locul I : Direcția județeană 
poștă și telecomunicații Giurgiu, 
373,2 puncte.

Locul II : Direcția județeană 
poștă și telecomunicații Vîlcea, 
328,5 puncte.

Locul III : Direcția județeană
poștă și telecomunicații Harghita, 
cu 323,3 puncte.

de 
cu

de

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU RIDICATA

Locul I : întreprinderea pentru 
amenajarea complexă și exploa
tarea rîului Dîmbovița, București — 
Consiliul Național al Apelor — cu 
743 puncte.

Locul II : întreprinderea-antre- 
priză construcții-montaje miniere 
Rovinari. județul Gorj — Ministe
rul Minelor — cu 739,9 puncte.

Locul III : Intreprinderea-antre- 
priză „Frigotehnica" București — 
Ministerul Industriei Alimentare și 
Achiziționării Produselor Agricole 
— cu 722,8 puncte.

Locul I : întreprinderea 
cială cu ridicata pentru 
textile, încălțăminte Arad, 
puncte.

Locul II : întreprinderea 
cială cu ridicata pentru 
alimentare București, cu 230 puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
metalo-chimice Timișoara, cu 177,1 
puncte. ,

comer- 
mărfuri 
cu 279,3

comer- 
produse

In transportul local

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — 
DEPOURI DE CAI FERATE

Locul I: Depoul de căi ferate 
Sibiu, cu 249,2 puncte.

Locul I : întreprinderea județea
nă- de transport local Timiș, cu 
1 340,3 puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Vrancea, 
cu 1 328,7 puncte.

Locul III : Întreprinderea jude
țeană de transport local Buzău, cu 
1 303,4 puncte.

Colectivul de oameni ai muncii 
de la fabrica de profil a întreprin
derii Electroputere Craiova a asi
milat în fabricație un nou tip de 
locomotivă diesel electrică de 2 100 
CP (in fotografia de sus). Aceasta 
este cea de-a 20-a variantă de 
locomotivă asimilată în fabrica
ție la Electroputere și cea 
de-a 10-a pentru piața externă. 
Este vorba despre locomotiva de 
manevră grea, destinată exportului, 
care se folosește în triaje și secții de 
exploatare. Ea a fost realizată în 
condițiile reducerii cheltuielilor 
materiale, diminuării cu 10 la sută 
a consumurilor de combustibil, în 
comparație cu locomotiva diesel

electrică pentru tracțiune. Poate 
dezvolta o viteză de 100 km pe oră. 
Regulatorul de sarcină al motorului 
diesel este adaptat realizării condi
țiilor impuse de serviciul de mane
vră, asigurînd creșterea puterii mo
torului de la mers în gol la sarcină 
plină, respectiv descreșterea puterii 
în timp mult mai scurt decît la mo
toarele locomotivelor nespecializate 
pentru manevră. Proiectul aparține 
unui colectiv condus de ing. Florea 
Burdubuș, iar execuția — colectivu
lui constructorilor de locomotive 
condus de 
aceste zile 
devans, la 
motive de 
bălău).

ing. Felix Căprariu. în 
au fost expediate, tn 
export, primele 4 loco- 
acest tip. (Nicolae Bă-

BUZĂU
Angajament onorat în avans

Angajați cu toate forțele în am
pla întrecere socialistă ce se desfă
șoară pentru îndeplinirea si depă
șirea sarcinilor de plan pe 1987. oa
menii muncii din industria județu
lui Buzău raportează noi și impor
tante succese. Astfel, colectivele 
din 30 de unități economice, prin
tre care se numără Schela de pro
ducție petrolieră Berea. întreprin
derea de garnituri de frînă si etan- 
șare. întreprinderea de producere 
și industrializare a legumelor și 
fructelor Rîmnicu Sărat. întreprin
derea de materiale de construcții. 
Filatura de lină pieptănată Buzău, 
întreprinderea de tricotaje Ne- 
hoiu și Antrepriza de construcții

hidroenergetice Siriu. care și-au 
îndeplinit planul anual la produc- 
ția-marfă industrială 
termen, vor livra 
economiei naționale 
valoare de peste 550 _______  __
De asemenea, oamenii muncii din 
industria județului Buzău și-au 
onorat integral angajamentul asu
mat in întrecerea socialistă- pe 
1987, realizînd o producție supli
mentară în valoare de peste 200 mi
lioane lei. Demn de menționat este 
și faptul că. fată de aceeași' peri
oadă a anului trecut, valoarea pro- 
ducției-marfă industriale realizate 
este mai mare cu un miliard lei. 
(Stelian Cbiper).

înainte de 
suplimentar 
produse în 

milioane lei.

T
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HOTĂRÎRE-APEL 
a Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste

Lucrările Camerei Legislative 
a Consiliilor Populare

Consiliul National al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
întrunit in ziua de 21 decembrie
1987. sub președinția tovarășului 

' Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, președintele Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, a 
dezbătut, cu înaltă răspundere și 
exigență revoluționară, in lumina 
hotăririlor de o importanță deose
bită adoptate de Conferința Națio
nală a partidului, și a aprobat, in 
unanjmitate. proiectele Planului 
național unic de dezvoltare econo
mico-socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1988, Planului de 
dezvoltare a agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii și gospodă
ririi apelor pe anul 1988, Bugetului 
de stat pe anul 1988, Programul 
privind autocondUcerea și auto- 
aprovizionarea pentru asigurarea 
bunei aprovizionări a populației cu 
produse agroalimentare și bunuri 
industriale de consum pe anul 1988.

Participanții la plenară au expri
mat inalta prețuire și adeziunea 
totală față de magistralul Raport 
prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința 
Națională a partidului, document 
care face o amplă analiză științifi
că a realizărilor obținute de poporul 
nostru, sub conducerea partidului, 
in anii construcției socialiste, a sta
diului actual de dezvoltare a so
cietății românești și stabilește cu 
profunzime și clarviziune direcțiile 
de acțiune în vederea perfecționă
rii. in continuare, a întregii activi
tăți economico-sociale pe baza apli
cării creatoare a legităților general- 
valabile ale socialismului științific 
la condițiile concrete ale țării 
noastre.

Plenara Consiliului Național al 
F.D.U.S. își insușește pe deplin 
hotărîrea Conferinței Naționale a 
P.C.R. ca Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
constituie programul de muncă și 
dg luptă al partidului, al întregului 
popor, pentru realizarea exemplară 
a obiectivelor Congresului al XIII- 
lea, pentru unirea eforturilor tutu
ror oamenilor muncii in vasta 
operă de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare fermă a patriei spre co
munism.

Raportul la Conferința Națio
nală. cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plenara Con
siliului Național al F.D.U.S. prefi
gurează cu claritate liniile direc
toare de dezvoltare, căile și mij
loacele de înfăptuire neabătută 
a prevederilor pianului pe anul
1988. rolul ce revine organizațiilor 
componente ale Frontului Demo
crației și Unității Socialiste in con
centrarea tuturor forțelor, in mo
bilizarea energiilor creatoare ale 
muncitorilor, țăranilor și intelec
tualilor in vederea îndeplinirii în 
cele mai bune condiții a prevede
rilor de plan pe anul viitor, a 
hotăririlor Conferinței Naționale'a 
partidului, a Programului de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare spre 
comunism.

Animați de profunde senti
mente de stimă și prețuire, 
participanții la plenară își ex
primă. și cu acest prilej, recu
noștința fierbinte față de secreta
rul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescp. eminent revo
luționar și patriot înflăcărat. 

’ neobosit luptător pentru cauza cla
sei muncitoare, personalitate de

ARAD ; Livrări suplimentare la export
Colectivul de oamertî ai muncii 

de la întreprinderea de niasini- 
unelte din Arad a depășit indica
torul planificat la producția-marfă 
industrială cu peste 12 milioane 
lei. Prin mai buna organizare a ac
tivităților productive, prin intro
ducerea unor tehnologii avansate 
productivitatea muncii a sporit cu

t V
20.00 Telejurnal
20.20 Viața economică
10,35 Din inimi. Republici! noastre. 

Versuri și cîntece patriotice, re
voluționare (color)

M,45 Republica 40 în Epoca de aur a 
țării. Strălucită contribuție la 
dezvoltarea creatoare a gindirli 
social-politice contemporane. Sis
temul politic al socialismului —

teatre
• Teatrul Național (Sala mare, 
14 71 71) : A 12-a noapte — 18: (sala 
Amfiteatru): Contrabasul — 18: (sala 
Atelier) : Autograf — 18
• Filarmonica George Enescu“
(15 68 75. Ateneul Român) : „Zilele
artei muzicale românești* * *. în cinstea 
celei de-a 40-a aniversări a Repu
blicii. Concertul societății „Muzica". 
Soliști vocali și instrumentiști — 18

• Eroi Îndrăgiți al ecranului : PA
TRIA (11 86 25) - 9: 11 ; 13: 13; 17: 19
• Totul se plătește: SCALA (11 03 72) 
- 9: u; 13: îs: 17.15; 19^30, favo
rit (45 3170) — 9: 11: 13: 15: 17:
19. MELODIA (11 13 49) — 9: 11 ; 13; 
15: 17; 1p
• Mușchetarii în vacanță : AURORA
(35 04 66) - 9: 11 13
• Vulcanul stins : AURORA — 15: 
17: 19. CULTURAL (33 50 13) — 9: ÎL; 
13: 15: 17: 19
• Cetatea ascunsă : FERENTARI
(80 49 85) — 15: 17: 19. VIITORUL
(10 67 40) — 15: 17: 19
• Secretul lui Nemesis : LUMINA
(14 74 16) — 9: 11.30: 14: 16.30: 19.
MUNCA (21 50 97) - 14; 16,30: 19
• Cale liberă : PACEA (71 30 85) — 
15: 17; 19. COSMOS (27 34 93) — 15: 
17: 19
• Maria Mirabela : COSMOS — 9: 
11; 13
• Moromețif ; VICTORIA (16 28 79) 

9: 12: 15: :8
• Cu miinile curate : STUDIO
(59 53 15) — 10: 12.30; 15; 17: 19
• Școala de conducători auto : TIM
PURI NOI (13 61 10) — 9: 11: 13: 13: j 
17: -19
• Program special pentru copii și i 
tineret: DOINA (16 35 38) - 9; 11; | 
13; 15: 17: 19
• Mirajele Iubirii : FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11: 13; 15; 17: 19,
FLOREASCA (33 29 71) — 9: 11 ; 13; 
15: 17: 19
• O logodnică pentru prinț : DRU
MUL SĂRIT (31 28 13) — 15: 17; 19
• Locuri tn inimă : COTROCENI
(49 48 48) — 15: 17: 19
• Orașul de Ia margine : POPULAR
(35 15 17) — 15: 17: 1»

NATAȚIE. Tn cadrul campionate- 
i lor internaționale de natație ale 

S.U.A., ce se desfășoară la Orlando 
(Florida), înotătoarea româncă Ta
mara Costache a ciștigat proba de 
50 m liber, cu timpul de 25”68T00. 

j fiind urmată de Dara Torres (S.U.A.) 
— 25''69’100. Alte rezultate: feminin: 

; 100 m bras: Tracey Mc Farlane (Ca
nada) — 1T1’T9/1OO : 200 m mixt :
Michelle Grigiione (S.U.A.) — 2T6" 
19T0O : 200 m spate : Krisztina Eger- 
szegi (Ungaria) — 2Tl"86/100 ; mas- 

■ culin : 50 m liber : Tom Williams 
! (S.U.A.) — 22"73TOO ; 400 m liber : 
) Matt Cetlinski (S.U.A.) — 3’49" 95' 
I 100 ; 200 m spate : Dan Veatch 

(S.U.A.) — 2’02”22T00 : 200 m mixt: 
I David Wharton (S.U.A.) — 2’02”52/
I 100.

HALTERE • în ultima zi a Cam
pionatelor balcanice de haltere pen
tru juniori, desfășurate' in orașul 
bulgar Pazardjik. sportivii români 
Victor Roșu (categoria 67-500 km), 
Tiberiu Karafa (75 kg). Vasile Me- 
reuță (100 kg). Andrei Szasz (110 kg)

• Opera Română (13 18 57) : Evgheni 
Oneghin — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48. bd. 
N. Bălcescu nr. 2) : O noapte la Ve
neția — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Cu ușile închise — 18: (sala Grădina 
icoanei. 11 95 44) : Anchetă asupra 
unui tînăr care nu a făcut nimic 
— 18 *

sala Magheru) : Scapino — 18: (sala 
Studio) : Craii de Curtea Veche — 
18.30

• Teatrul
18

Mic (14 70 81) : Coriolan

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Ana-Lîa — 18.30
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Pețitoarea ~ 18
• Teatru! ..C. I. Nottara" (59 31 03.

• Teatrul Giulești (sala Majestic.
14 72 34): Așteptam pe altcineva — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe sub cetini la 
Izvoare — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Extemporal la... varietăți — 10.30
• Circul București (10 41 95) : Caval
cada circului — 18.30 

frunte a lumii contemporane, cti
torul celor mai mărețe realizări din 
istoria neamului nostru, pentru 
contribuția sa determinantă la 
elaborarea și fundamentarea pla
nului pe anul 1988 și â liniilor de 
perspectivă pină la sflrșitul aces
tui cincinal, a căror îndeplinire va 
situa România in rindul țărilor cu 
dezvoltare economică medie.

Cu adine respect, plenara adu
ce un cald omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu, ilustru om politic și 
savant de largă recunoaștere in
ternațională. pentru aportul său 
deosebit la elaborarea și înfăptuirea 
planurilor și programelor de dez
voltare economico-socială a țării, la 
sporirea necontenită a eficienței 
cercetării științifice și tehnologice 
in toate domeniile de activitate, 
pentru îndrumarea, cu înaltă com
petență. a științei, invățămintului 
și culturii.

Exprimindu-și aprobarea deplină, 
unanimă, fată de documentele su
puse dezbaterii — izvorîte din sar
cinile de importantă istorică sta
bilite de Congresul al XlII-lea, de 
Conferința Națională, din orientă
rile și indicațiile secretarului ge
neral al partidului — Consiliul 
Național al F.D.U.S se angajează 
să dea un puternic impuls activi
tății organizațiilor de masă, ob
ștești și profesionale, să antreneze 
toate forțele sociale în direcția în
deplinirii neabătute a planurilor a- 
doptate, a Programului privind 
autoconducerea și autoaprovizio- 
narea în vederea creșterii continue 
a bunăstării materiale și spirituale 
a întregului popor, țelul suprem al 
politicii partidului nostru.

Plenara Consiliului Național al 
F.D.U.S. apreciază caracterul 
profund științific, realist, al preve
derilor planului pe 1988, care se 
întemeiază pe realizările obținute 
in primii ani ai actualului cinci
nal. pe potențialul, material și 
uman de care dispuți toate ramu
rile economiei naționale, consti- 
tuindu-se intr-un program concret 
de activitate pentru toți oamenii 
muncii, in calitatea lor de proprie
tari și producători ai avuției na
ționale.

în spiritul aprecierilor critice 
formulate de secretarul general al 
partidului, cu privite la faptul că 
multe unități și sectoare de activi
tate rămin datoare societății cu im
portante cantități de produse ne
realizate. plenara cheamă toate 
organizațiile Frontului Democrației 
și Unității Socialiste. pe toți 
membrii acestora să acționeze cu 
cea mai mare răspundere pentru 
încheierea cu rezultate cit mai 
bune a planului pe acest an și pre
gătirea temeinică a planului pe 
anul viitor, pentru îndeplinirea pe 
ansamblu a întregului cincinal în 
cele mai bune condiții. Este nece
sar să se acționeze cu toate forțele 
pentru respectarea neabătută a nor
melor de consum energetice și ma
teriale, pentru recuperarea și refo- 
losirea materialelor, a subansam- 
blelor, astfel încît in nici un sec
tor să nu mai apară nici o pro
blemă în ce privește buna aprovi
zionare a tuturor unităților și rea
lizarea exemplară a planului.

Ca buni gospodari ai mijloacelor 
materiale și financiare, ai tuturor 
resurselor tării, să facem totul pen
tru dezvoltarea intensivă a indus
triei și înfăptuirea programelor de 
organizare și modernizare a pro
ducției, creșterea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor ma
teriale de producție, ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al pro

2 300 lei pe fiecare lucrător fată de 
nivelul planificat. în urma acestor 
rezultate întreprinderea din Arad 
și-a realizat si planul la export ne 
1987, urmind să livreze in plus par
tenerilor, externi. pină la âfirșitul 
anului, produse in valoare de peste 
30 milioane lei. (Tristan Mihuța).

teze și idei de excepțională va
loare teoretică și practică (color) 

21,05 Film artistic. „Bătălia din um
bră". Producție a Case’ de filme 
patru. Premieră TV. Cu : Dan 
Condurache, Alexandru Repan, 
Șerban lonescu. Ilarion Ciobanu. 
Doina Tantaș, Adrian Pintea, Vir
gil Andriescu, Paul Lavric, Va
lentin Popescu, Constantin C’o- 
drescu. Ecaterina Nazare, Ion
Vîlcu. Scenariu] : Mihai Oprlș. 
Constantin Păun. Regia : Andrei 
Blater. Ultima parte

,21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

cinema 

duselor, pentru sporirea mai pu
ternică a eficienței și rentabilității 
economice în toate domeniile.

Așa cum ne cere secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să asigurăm 
aplicarea fermă a autoconducerii, 
autogestiunii și autofinanțării, ast
fel incit sistemul nostru democra
tic de conducere a vieții econo
mico-sociale. toate organismele de
mocrației muncitorești, revoluțio
nare. de jos pină sus, să-și inde- 
plinească rolul hotăritor pe care ii 
au în realizarea programelor de 
dezvoltare a patriei noastre.

Trebuie să facem totul pentru 
înfăptuirea in cele mai bune con
diții a activității de cooperare eco
nomică. tehnico-științifică. de rea
lizare a tuturor acordurilor stabi
lite în cadrul C.A.E.R., precum și 
cu celelalte țări socialiste, cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu ță
rile capitaliste dezvoltate, cu toate 
statele, fără deosebire de orin- 
duîre socială. Să acordăm o aten
ție deosebită producției și reali
zării exportului, schimburilor eco
nomice în general — necesitate vi
tală pentru dezvoltarea în bune 
condiții a întregii activități econo
mico-sociale, pentru ridicarea pa
triei noastre pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

Plenara Consiliului Național ai 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste a dat o înaltă 
expresie voinței unanime, hotă- 
rîrii ferme a tuturor forțelor 
sociale ale țării, a întregu
lui popor de a acționa cu cea 
mai înaltă răspundere pentru dez
voltarea și mai puternică a forțe
lor de producție, perfecționarea 
vieții economico-sociale. pentru în
făptuirea pe scară largă a obiecti
velor noii revoluții tehnico-științi- 
fice și ale noii revoluții agrare, 
pentru afirmarea puternică a cu
ceririlor științei moderne în toate 
sectoarele economiei naționale.

împreună cu organele de partid 
si de stat județene, consiliile popu
lare. toate unitățile de stat și coo
peratiste. să acționăm ferm pentru 
realizarea în întregime a Progra
mului de autoconducere sî autoa- 
provizionare, pentru a asigura o 
aprovizionare a populației cu pro
duse agroalimentare și industriale

CETĂ ȚENI AI ROMÂNIEI SOCIALISTE!
In pragul celei de-a 40-a aniversări a proclamării Republicii - 

năzuința dintotdeauna a celor mai inaintați oameni ai poporului 
nostru - și a Anului Nou, ne facem o datorie de conștiință din a 
exprima recunoștința profundă față de acțiunea neobosită a celui 
mai iubit fiu al națiunii noastre, ctitorul strălucit al României mo
derne, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea nivelului de 
bunăstare și a gradului de civilizație și cultură al întregului popor, 
pentru înfăptuirea marii opere de înflorire multilaterală a patriei, 
intr-o lume a păcii, înțelegerii și colaborării.

Să acționăm neobosit, cu intreaga putere de muncă și de crea
ție, pentru a do viață prevederilor cuprinse in Planul de stat pe 
anul 1988 și pe întregul cincinal, pentru întărirea și dezvoltarea 
continuă a proprietății socialiste ca bază a sporirii permanente a 
venitului național și o avuției naționale, a nivelului de trai material 
și spiritual al tuturor celor ce muncesc I

Să răspundem cu devotament, cu spirit revoluționar și patriotic 
mobilizatoarelor îndemnuri cuprinse in magistralul Raport prezentat 
Conferinței Naționale a partidului și in cuvintarea rostită in cadrul 
plenarei de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, să acționăm cu 
abnegație și dăruire pentru înfăptuirea hotăririlor privind dezvoltarea 
economico-socială a țării in anul 1988 și în întregul cincinal! Să dăm 
astfel expresie voinței noastre neclintite ca, strins uniți în jurul parti
dului, ol secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să nu 
precupețim nici un efort pentru ridicarea României pe noi culmi de 
civilizație si progres, pentru creșterea prestigiului patriei noastre 
socialiste in lumea contemporană I

Cronica zilei
I.a  Ministerul Afacerilor Externe 

a avut loc. marți, schimbul instru
mentelor de ratificare a Convenției 
româno-iugoslave privind evitarea 
dublei impuneri. Schimbul a fost, 
efectuat de Traian Pop, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
Boro Denkov. ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia in țâra noastră.

★
Cu prilejul celei de-a 70-a aniver

sări a zilei de naștere a tovarășei

vremea
Institutul de meteorologic și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 23 decembrie (ora 20) — 26 
decembrie (ora 20). Tn țară : Vremea 
va continua să se răcească. îndeosebi 
la începutul intervalului, mal ales iq 
regiunile din estul și sud-estul țării. 
Ceru) va fi temporar noros. Se vor 
semnala precipitații sub formă de 
rtinsoare in nordul, centrul și estul ță
rii. în restul teritoriului precipitații-, 
le vor fl Izolate. Vintul va sufla slab
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la nivelul cerințelor optime, ale 
unei alimentații științifice, rațio
nale.

Plenara Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Uni- ;
tății Socialiste dă o înaltă I
apreciere concepției tovarășului !
Nicolae Ceaușescu. președintele I
Republicii Socialiste România, cu i
privire la situația internațională 
actuală, la fenomenele deosebit de 
grave care au loc în viața economi
că și politică mondială, la căile și 
mijloacele de promovare și conso- ■ 
lidare a unui climat nou. favorabil 
păcii și colaborării, înfăptuirii 
dezarmării, in primul rînd a dezar
mării nucleare.

In spiritul politicii noastre gene- j 
rale, al tradițiilor națiunii noastre, 
plenara cheamă organizațiile Fron
tului Democrației și Unității So- J 
cialiste să se angajeze cu toate 
forțele în înfăptuirea politicii de 
pace, dezarmare. în primul rînd 
nucleară, de realizare a unei Eu
rope unite in diversitatea orîndui- 
rilor sociale, de colaborare cu toa
te statele lumii. promovată cu 
neabătută consecvență de România, 
de președintele Nicolae Ceaușescu.

Avînd în vedere primejdia gravă 
ce amenință viața tuturor popoare
lor. dreptul lor legitim la o dez
voltare liberă, de sine stătătoare, 
plenara Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste își exprimă convingerea ;
că oamenii muncii de pretutindeni, \
popoarele, conducătorii politici vor 
acționa in direcția eliberării lumii 
de povara înarmărilor, pentru fău
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră, fără 
arme și războaie.

Să facem totul pentru apărarea 
bunului cel mai de preț al ome
nirii — pacea, susținind cu întrea
ga noastră energie politica exter
nă a partidului si statului, baza
tă pe principiile egalității în 
drepturi, independentei și suve
ranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantajului 
reciproc, renunțării Ia forță și 
Ia amenințarea cu forța în rela
țiile dintre state, dreptului fie
cărui popor de a-și alege liber 
calea dezvoltării sale, în concor
danță cu voința și aspirațiile 
proprii.

Kim Giang Suk, militantă revoluțio
nară comunistă, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, Zo Iăng Guk, 
a organizat marți, la sediul ambasa
dei, o gală de film, urmată de un 
cocteil.

Au participat reprezentanți aî Mi
nisterului Afacerilor Externe. Aso
ciației de Prietenie Româno-Coreene, 
activiști de partid și de stat.

(Agerpres)

pînă la moderat, cu Intensificări în 
primele zile în estul țării și în zona 
de munte, spulberînd trecător zăpada. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 8 și plus 2 grade, iar cele 
maxime intre minus 4 și plus 4 grade. 
La începutul intervalului, condiții de 
polei, tn București : Vremea va con
tinua să se răcească. îndeosebi la în
ceputul intervalului. Cerul va fi .tem
porar noros. Vor cădea precipitații 
predominant sub formă de ninsoare. 
Vîntul va sufla slab pină la mode
rat. cu unele intensificări trecătoare. 
Temperaturile minime vor oscila între 
minus 5 și minus 2 grade, iar cele 
maxime între minus 2 și plus 2 grade.
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Carriers Legislativă s Consilii
lor Populare, convocată prin Decret 
prezidențial semnat de președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. s-a 
Întrunit marți, in Capitală, pentru a 
dezbate proiecte de legi privind dez
voltarea economică și socială a țârii, 
a tuturor județelor și localităților 
în anul 1988.

Participanții la lucrări, care s-au 
desfășurat în plen și pe grupe de 
județe, au adoptat, in unanimitate, 
următoarea ordine de z! :

1. Alegerea Biroului Camerei Le
gislative a Consiliilor Populare.

2. Proiectul Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România în 
profil teritorial pe anul 1988.

3. Proiectul Planului de dezvoltare 
a agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și gospodăririi apelor pe 
anul 1988.

4. Proiectele bugetelor locale pe 
anul 1988.

5. Programul privind autocondu
cerea și autoaprovizionarea pentru 
asigurarea bunei aprovizionări a 
populației cu produse agroalimentare 
și bunuri industriale de consum pe 
anul 1988.

Lucrările Camerei Legislative au 
fost deschise de tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat.

A fost ales, pentru o perioadă de 
un an, Biroul Camerei Legislative.

în cadrui ședinței în plen au luat 
cuvîntul tovarășii Elena Pugna — 
județul Arad, Gheorghe Ciurez — 
județul Gorj. Marin Stoianovici — 
județul Brașov, Vasile Ardeleanu — 
județul Bacău. Ion Vilsan — județul 
Prahova. Ecaterina Brisc — județul 
Harghita. Ion Cioară —- județul 
Neamț. Gheorghe Glăvan — județul 
Teleorman. Domnica Maier — jude
țul Alba. Viorel Răceanu — județul 
Hunedoara.

Participanții la dezbaterile tn 
plen si pe grupe de județe au ex
primat înalta apreciere față de 
magistralul Raport prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ia Con
ferința Națională a Partidului Co
munist Român, document de însem
nătate excepțională prin profunzi
mea analizei realizărilor obținute de 
partidul și poporul nostru în con
strucția socialistă, precum și prin 
programul mobilizator de muncă și 
acțiune pe care-1 stabilește pentru 
perfecționarea tn continuare a în
tregii activități economico-sociale, 
pentru înfăptuirea exemplară a hotă- 
rîrilor Congresului al XlII-lea al 
partidului si ridicarea patriei noastre

40 DE ANI DE LA PROCLAMAREA REPUBLICII
Manifestări politico-educative și cultural-artistice in tară
Numeroase manifestări politico- 

educative și cultural-artistice dedi
cate aniversării a patru decenii de la 
proclamarea Republicii continuă să 
se desfășoare în aceste zile in în
treaga tară.

Muzeul de istorie și artă al mu
nicipiului București organizează Ia 
sediu, precum și in întreprinderi și 
instituții din Capitală, expuneri, dez
bateri, simpozioane. ..Republica la 
cea de-a 40-a aniversare'1 a fost in
titulată manifestarea organizată la 
întreprinderea „Timpuri Noi". Marți 
la muzeu a avut loc dezbaterea „40 
de ani de la proclamarea Republi
cii. ani de mari realizări social- 
economice pe drumul socialismului". 
Aceeași temă va fi prezentată la 
„Biofarm", Banca de investiții, in 
unități de învățămînt bucureștene.

★
în județul Călărași au fost orga

nizate în aceste zile expuneri cu 
tema „Magistralul Raport prezentat 
Conferinței Naționale a P.C.R. de 

( către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
I amplu program de luptă și muncă 
j al întregului partid și popor, pen

tru mersul neabătut al României 
pe calea socialismului și comunis
mului". Întreprinderea cinematogra
fică județeană organizează evocarea 
„40 de ani de la proclamarea Re
publicii, trepte de afirmare a pro- 

j greșului material și spiritual al pa- 
! triei. de înaintare a României pe 

■ drumul construirii socialismului și 
| comunismului", tn comuna Belciuga- 
j tele a foift prezentată expunerea 
j „Republica — idealul de veacuri al 

românilor, reflectat in marile Izbinzi 
• aie prezentului socialist al patriei", 
I La întreprinderea mecanică pentru 
! agricultură Dragalina s-a desfășu- 
j rat simpozionul ..40 de ani de la 
I proclamarea Republicii — trepte de 
j impresionant progres in dezvoltarea 

țării". în comunele Fundulea, 
Minâstirea. Modelu, Independența 
au loc în aceste zile evocări istorico- 

literare, simpozioane, dezbateri, spec
tacole cultural-artistice avind ca 
generic „Republica la a 40-a ani
versare".

★
Multiple manifestări consacrate a- 

niversării Republicii s-au desfășu
rat și la Drobeta-Turnu Severin. 
Sub genericul „Imnuri mehedințene 

i pentru Republică", aici au fost or- 
, ganizate Zilele culturii și educației 
i și expoziția de documente, fotogra- 
I fii și carte intitulată ..Partidul — 
, Ceaușescu — România". La com

binatul de prelucrare a_ lemnului din 
municipiul reședință 'de județ și 

i întreprinderea textilă „Cazanele" 

pe noi culmi de progres și civili
zație.

Vorbitorii au evidențiat contri
buția și rolul esențial al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu tn elaborarea și 
înfăptuirea planurilor și programe
lor de dezvoltare economică și so
cială a tării pe anul 1988. exprimînd 
înalta apreciere, sentimentele de 
recunoștință și profundă dragoste pe 
care Întreaga noastră națiune la 
nutrește față de conducătorul iubit 
al partidului și statului, pentru acti
vitatea sa neobosită dedicată prospe
rității patriei, ridicării nivelului de 
trai material și spiritual al întregu
lui popor.

A fost adus un cald omagiu 
tovarășei Elena Ceaușescu. savant 
de largă recunoaștere internațională, 
pentru contribuția sa de o deosebită 
importantă la Înfăptuirea politicii 
partidului și statului nostru, la În
florirea științei. învățămîntului și 
culturii românești.

Vorbitorii au reliefat că desfășu
rarea lucrărilor Camerei Legislative 
și pe grupe de județe a dat posibi
litatea analizării mai aprofundate a 
actelor . normative înscrise pe ordi
nea de zi, clarificării și soluționării 
a numeroase probleme, fapt ce con
stituie încă o dovadă a adînciriî și 
perfecționării continue a democra
ției noastre muncitorești-revoluțio- 
narei

S-a subliniat că documentele 
dezbătute, elaborate tn spiritul 

hotăririlor și prevederilor Congresu
lui al XlII-lea și Conferinței Na
ționale ale P.C.R., al orientărilor șî 
sarcinilor trasate de . secretarul ge
neral al partidului, asigură conti
nuarea fermă a politicii de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Referindu-se la proiectul Planului 
național unic de dezvoltare econo
mico-socială a Republicii Socialiste 
România în profil teritorial ne anul 
1988. vorbitorii au relevat că. prin 
nrevederile sale, acesta creează con
diții nentru creșterea continuă a 
forțelor de producție. dezvoltarea 
industriei, agriculturii, a tuturor 
ramurilor economiei naționale. S-a 
arătat că, In conformitate cu aceste 
orientări, nlanul nune un accent 
deosebit pe dezvoltarea puternică a 
bazei proprii energetice si de mate
rii prime, ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al nroduselor, snorirea 
gradului de valorificare a resurse
lor. reducerea consumurilor mate
riale și energetice, utilizarea cu efi
cientă maximă a fondurilor de in
vestiții. creșterea mai accentuată a 
productivității muncii și a expor
tului.

Vorbitorii au subliniat că pentru 

din Orșova au avut loc simpo
zioane avînd ca temă „Republica în 
conștiința românilor". La căminele 
culturale din Salcia. Gruia. Cujmir 
și Pătulele a fost prezentată expu
nerea „Proclamarea Republicii, la 
30 Decembria 1947, sub conducerea 
Partidului Comunist Român — mo
ment de răscruce în istoria po
porului nostru".

♦
Secția de artă din Craiova a Com

plexului muzeal județean Dolj a 
găzduit simpozionul „Republica și 
marile înfăptuiri socialiste româ
nești". încheiat cu un vibrant con
cert de cîntece patriotice, revoluțio
nare. prezentat de corul Filarmoni
cii „Oltenia" și cu vernisarea expo
ziției de pictură „Omagiu Republi
cii". în aceiași timp, în întreprin
deri, instituții și așezăminte cultu
rale din județ au fost prezentate 
expunerile „Patru decenii de la 
proclamarea Republicii, perioadă de 
mărețe transformări revoluționare în 
patria noastră". „Caracterul crea
tor al politicii promovate de P.C.R., 
de secretarul sâu generai, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism". La Casa de cultură din 
Calafat a avut loc spectacolul de 
muzică și poezie intitulat „Omagiu 
Republicii".

★
Numeroși locuitori a! comunelor 

Baia. Unirea și Independența din 
județul Tulcea au participat Ia sim
pozionul avind ca temă „30 Decem
brie 1947 — 30 Decembrie 1987, 40 
de trepte ale devenirii socialiste a 
patriei", în cadrul căruia s-au evi
dențiat marile 'transformări surveni
te in viața social-economică a pa
triei și a județului Tulcea. care, în 
aceste patru decenii, a parcurs dru
mul spectaculos de la o regiune să
racă și înapoiată din punct de ve
dere economic la o zonă a patriei 
înfloritoare, cu n industrie dezvol
tată și o. agricultură intensivă. In 
suita acelorași manifestări se în
scrie și concursul interjudețean de 
poezie patriotică și revoluționară in
titulat „Republică — vatră de isto
rie și împliniri", care s-a desfășurat 
în comuna Cerna. La Casa cărții din 
Tulcea a fost deschisă expozi
ția' „Operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — tezaur al gin- 
dirii revoluționare naționale și uni
versale".

La cluburile muncitorești. casele 
de cultură și căminele culturale din 

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
și Augustin Culici (peste 110 kg) s-au 
clasat pe locul doi la categoriile 
respective. De menționat că Augus
tin Culici a stabilit un nou record 
balcanic (167.500 kg) la stilul smuls, 
în clasamentul final pe puncte, pri
mul loc a fost ocupat de Bulgaria 
(456 puncte), urmată de România 
(441 p). Albania (355 p). Grecia (350 
p). Iugoslavia (300 p) și Turcia (66 
p). Reamintim că in prima zi de în
treceri, tinerii halterofili români au 
obținut trei victorii, prin Traian Ci- 
hărean (eateg. 52 kg). Dumitru Ne- 
greanu (categ. 56 kg) și Dan Murar 
(categ, 60 kg). • Cu prilejul unui 
concurs internațional ele haltere dis
putat la Tokio, sportivul He Zhuo- 
giang (R.P. Chineză) a stabilit un 
nou record mondial la categoria 52 
kg — stilul smuls, cu performanța 
de 118 kg.

SCHI. • Proba de 5 km, din ca
drul „Cupei mondiale" la schi-fond, 
disputată la Reit im Winkl, a fost 
ciștigată de finlandeza Marija-Lisa 
Kirvesniemi, cronometrată in 16T0’’ 

înfăptuirea sarcinilor mari ce revin 
consiliilor populare in domeniile 
agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și gospodăririi apelor în 
anul 1988 este necesar să fie luate 
măsuri Terme pentru folosirea cu 
eficiență maximă a fondului funciar, 
creșterea potențialului productiv al 
pămîntului, dezvoltarea zootehniei, 
înfăptuirea programelor din aceste 
domenii. A fost exprimată hotărîrea 
fermă a consiliilor populare de a 
acționa pentru . a face din anul 
1988, așa cum a cerut secretarul 
general al partidului, . tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. un an hotăritor 
in înfăptuirea obiectivelor noii re
voluții agrare.

în cadrul dezbaterilor pe margi
nea proiectelor bugetelor locale, s-a 
evidențiat că acestea asigură resur
sele financiare necesare realizării 
obiectivelor, si sarcinilor prevăzute 
în plan, creșterii eficientei activi
tății în toate domeniile. Vorbitorii 
au reliefat necesitatea sporirii răs
punderii pentru întărirea discipli
nei și ordinii !n executarea pre
vederilor bugetare, aplicarea cu 
fermitate a mecanismului economi- 
co-financiar, așezarea întregii acti
vități, din toate județele și localită
țile țării, pe principiile autogestiu
nii. autoconducerii și autofinanțării 
tuturor unităților administrativ-teri- 
toriale, pentru sporirea mai puter
nică a eficienței rentabilității econo
mice în toate domeniile.

Luind in dezbatere Programul de 
autoconducere și autoaprovizionare, 
vorbitorii au relevat sarcinile deose
bite ce revin consiliilor populare 
pentru ca în fiecare județ, așa cum 
a cerut secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să se asigure creșterea producției a- 
gricole, sporirea livrărilor la fondul 
de stat și necesarul de produse pen
tru consumul populației.

Participanții au evidențiat că pre
vederile din proiectele de documente 
supuse dezbaterii sint pe deplin rea
lizabile, că județele dispun de toate 
condițiile pentru înfăptuirea lor.

Membrii Camerei Legislative s-au 
angajat sâ-și perfecționeze neconte
nit stilul și metodele de muncă, să 
acționeze cu răspundere. în spirit re
voluționar, pentru îndeplinirea tn 
cele mai bune condiții a planurilor 
și programelor de dezvoltare econo
mico-socială a țării, pentru mobili
zarea tuturor oamenilor muncii în 
realizarea exemplară a prevederilor 
pe anul 1988 și pe întregul cincinal.

In încheierea lucrărilor. Camera 
Legislativă a adoptat. In unanimitate, 
hotăriri prin care au fost aprobate 
proiectele de documente înscrise pe 
ordinea de zi.

județul Harghita slnt organizate am
ple acțiuni politico-educative și cul
tural-artistice dedicate aniversării 
Republicii. Simpozioanele, expunerile 
și dezbaterile care au avut loc la 
Clubul minerului din Bălan, la între
prinderea de fier din Vlăhița, pe 
platforma Combinatului de exploa
tare și prelucrare a lemnului din 
Toplița, la Clubul tineretului din 
Miercurea-Ciuc, cu teme ca' „40 de 
trepte în afirmarea democrației so
cialiste". „30 Decembrie 1947 —
început și continuitate în construc
ția societății socialiste tn România", 
„Mărturii grăitoare ale dezvoltării 
județului Harghita in anii Republi
cii" au reliefat marile realizări pa 
care poporul nostru, condus de Parti
dul Comunist Român, le-a obținut 
în anii construcției socialiste, cu 
deosebire în perioada inaugurată da 
Congresul al IX-lea al partidului. 
A fost subliniat, totodată, rolul activ 
ai României, al președintelui Repu
blicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în promovarea unei politici de pace 
si colaborare între toate națiunile, 
pentru o largă colaborare interna
țională. Expuneri, simpozioane, mese 
rotunde au .avut loc. de asemenea, în 
comunele Corund, Tulgheș. Lupeni, 
Sîncrăieni. Sărmaș și in alte loca
lități.

Ar
în suita de manifestări politico- 

educative și cultural-artistice dedi
cate celei de-a 40-a aniversări a Re
publicii, Comisia română de istorie 
militară a organizat prin filialele 
sale județene simpozioane omagiale, 
în cadrul cărora au fost reliefate 
importanța evenimentului aniversat, 
succesele de seamă obținute in cele 
patru decenii de poporul român, 
contribuția hotăritoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru. 
Totodată, s-au subliniat adeziunea 
oștirii Ia proclamarea Republicii, 
ampla sa participare la marile pre
faceri sociale pe care le-a înregis
trat România in anii revoluției și 
construcției șocialiste. ’

Intre acțiunile politico-educative șt 
cultural-artistice organizate la Casa 
Centrală a Armatei cu prilejul apro
piatei aniversări a 40 de ani de la 
proclamarea Republicii, de' un deo
sebit interes s-a bucurat simpozionul 
intitulat „Republica la a 40-a ani
versare". De asemenea, a avut loc 
un spectacol literar-muzical organi
zat cu concursul unor formații ar
tistice laureate ale Festivalului na
țional „Cintarea României".

(Agerpres)

60T00. Pe locurile următoare : Raisa 
Smetanina (U.R.S.S.) — 16’22” si 
Marie Helene Westin (Suedia) — 
16’28”90/100. • Concursul de sări
turi cu schiurile desfășurat ne tram
bulina de 90 m de la Sapporo a fost 
ciștigat de campionul finlandei 
Matti Nykaenen. cu un total de 202.4 
puncte (sărituri de 111,5 m și 103.5 
m). L-au urmat cehoslovacul Jiri 
Parma — 163,1 puncte și suedezul 
Steffan Taellberg — 158.7 puncte. în 
clasamentul general al „Cupei mon
diale", după sase probe conduce Ny
kaenen — 100 puncte, secundat de 
Pavel Ploc (Cehoslovacia) — 92
puncte.

HANDBAL • La Sofia a fost sta
bilită componenta celor două grupe 
ale turneului feminin de handbal 
din cadrul Jocurilor Olimpice de a- 
nul viitor.

în grupa A vor evolua formațiile 
Cehoslovaciei. Iugoslaviei, S.U.A. și 
Coreei de Sud, iar in grupa B vor 
juca echipele U.R.S.S., Norvegiei. 
R.P. Chineze și Cote d’Ivoire.

I



DE LA PROCLAMAREA REPUBLICII LA CONFERINȚA NAȚIONALA s-au Încheiat lucrările celei de-a 42-a

0 POLITICĂ EXTERNĂ ACTIVĂ ÎN NUMELE IDEALURILOR
■................................ ... « .

SESIUNI A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U

DE PACE ȘI PKOCRES ALE POPOARELOR
Propunerile României,

PENTRU ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII NUCLEARE
ale președintelui 

au întrunit n
Nicolae Ceausescu 
largă apreciere

sarcina cea mai urgentă a contemporaneității
O asemenea intensificare a efor

turilor statelor și popoarelor este cu 
atât mai necesară cu cit există forțe 
puternice care se împotrivesc cursu
lui de dezarmare nucleară și pace, 
personalități politice influente care 
privesc cu suspiciune și chiar con
trariate acest curs. Cum pot fl altfel 
interpretate declarațiile unor oameni 
politici, cu poziții de răspundere, că 
țările respective vor continua să pro
ducă și să perfecționeze arme nu
cleare sau să „compenseze" cu alte 
mijloace de luptă rachetele ce vor 
fi Înlăturate 1 'Dar oare eliminarea 
unor mijloace de distrugere se face 
cu scopul înlocuirii lor prin altele 1 
Al unei intensificări a înarmărilor 
în alte domenii 7

In lumina acestor fapte, reține aten
ția că o dată cu semnarea tratatu
lui s-a subliniat de către ambele 
părți dorința și necesitatea de a se 
trece, in continuare, la reducerea 
substanțială a unei noi categorii de 
arme din arsenalele nucleare, 
respectiv a rachetelor intercontinen
tale sau strategice. S-ar înregistra, 
astfel, nod progrese efective pe calea 
lichidării, pe etape, pînă în anul 2000, 
a tuturor armelor nucleare, obiectiv 
în sprijinul căruia România s-a 
pronunțat cu fermitate și consec
vență. ' * _

în același timp, în viziunea de 
amplă cuprindere a tării noastre, 
așa cum și-a găsit din nou expre
sie la Conferința Națională, pentru 
a se realiza noi pași concreți în pro
cesul de dezarmare se impune tre
cerea Ia eliminarea armamentului 
chimic, la reducerea substanțială a 
armamentelor conventionale, care, 
grație perfecționărilor tehnologice, au 
ajuns astăzi să se apropie ca putere 
destructivă de armele nucleare. Tot
odată. interesele păcii reclamă în 
mod Imperios oprirea militarizării 
Cosmosului, folosirea spațiului ex- 
traatmosferic numai în scopuri paș
nice.

Acestea constituie obiective profund 
însuflețitoare, la a căror înfăptuire 
sînt chemate să-și aducă contribuția 
toate statele și popoarele, forțele 
realiste de pretutindeni. In acest 
spirit, încă în primăvara acestui an, 
partidul nostru s-a pronunțat, alături 
de Partidul Comunist Japonez, în 
Declarația comună a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și -a tovarășului 
Kenji Miyamoto, in favoarea consti
tuirii neîntârziate a unui front unit 
international pentru prevenirea răz
boiului nuclear și eliminarea armelor 
nucleare. La Conferință Națională 
această propunere a fost puternic 
reafirmată, P.C.R. sprijinind, în 
același timp, propunerea Partidului 
Socialist Flamand din Belgia de or
ganizare, în același scop, a unei 
consfătuiri între partidele comuniste, 
socialiste, soctal-democrate și alte 
forțe politice din Europa.

Mai mult ca oricind. eliminarea ar
senalelor nucleare este problema 
numărul unu la ordinea de zi. Mai 
mult ca oricind, se impune eradica
rea războaielor din viața societății, 
afirmarea primatului coexistenței 
pașnice, a cărei singură alternativă 
este inexistența, neantul. Omenirea ' 

■ se află la un moment de răspîntâe 
al destinelor sale : ori va supraviețui 
împreună. ori va pieri împreună. 
Acesta este marele adevăr al vremu
rilor noastre. Un adevăr care, cjupă 
cum dovedesc acțiunile marii miș
cări antinucleare mondiale. în rîn- 
durile căreia România, militează 
neabătut, pune tot mai amplu stă- 
pinire pe inimi și conștiințe.

\
Prilej de retrospectivă a dezvoltă

rii impetuoase ^.patriei pe plan eco
nomic și social, a operei de trans
formare revoluționară a întregii so
cietăți, împlinirea a patru decenii 
de la proclamarea Republicii oferă, 
în același timp, temeiurile evocării, 
cu sentimente de îndreptățită satis
facție șl mindrie, a activității Inter
nationale ample, bogate, intense des
fășurate de România socialistă. în 
toată această perioadă, și cu deo
sebire în cei peste 22 de ani care 
au trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului, înfăptuirea dezarmării, 
în primul rind nucleare, a constituit 
o preocupare centrală a politicii ex
terne a țării noastre, concretizată in 
multiple initiative constructive, pro-, 
puneri și demersuri de larg ecou.

„O caracteristică generală a acti
vității internaționale a României so
cialiste a constituit-o participarea 
activă, formularea diferitelor propu
neri in direcția dezarmării generale, 
a dezarmării nucleare, a eliminări! 
totale a armelor nucleare" — subli
nia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
la Conferința Națională a partidu
lui. definind, astfel, sintetic, această 
orientare fundamentală a țării noas
tre in domeniul extern.

Acordind o importanță crucială 
Mchidării armamentului nuclear — 
ca parte componentă centrală a unul 
program complex de dezarmare — 
România a pornit de la realitatea 
faptului că dezvoltarea armelor nu
cleare a creat o situație cu totul 
nouă, eare face ea un război nuclear 
să devină de neconceput, pentru că 
ar duce la dispariția a însăși vieții 
pe planetă. De aici șl necesitatea 
imperioasă a unui nou mod de gin- 
dire și abordare a problemelor răz
boiului și păcii, care să aibă in 
vedere obligativitatea Înlăturării 
amenințării nucleare. In virtutea 
acestui imperativ, România socialistă 
s-a pronunțat și a acționat fără 
preget pentru încetarea producției, 
experimentării șl amplasării de noi 
arme nucleare și trecerii la lichida
rea celor existente. relevînd că 
numai o astfel de soluție radicală 
poate duce la eliminarea efectivă a 
primejdiei unui holocaust planetar.

în ansamblul eforturilor pentru 
dezarmarea nucleară. România s-a 
pronunțat, cu fermitate, incă de Ia 
Început, pentru oprirea măsurilor și 
contramăsuriior de instalare a rache
telor nucleare pe continentul euro- 
■eM, a depus o intensă activitate, 
inclusiv sub formă de apeluri, 
demersuri, scrisori și mesaje, propu
neri la O.N.U. șl în alte foruri de 
dezarmare, organizarea în țară de 
mitinguri și demonstrații de masă, 
pentru retragerea șl distrugerea eu- 
rorachetelor si reducerea gravelor 
pericole la adresa securității conti
nentului. —

Se poate spune că semnarea recen
tă a tratatului sovieto-american cu 
privire la lichidarea rachetelor cu 
rază medie și mai scurtă de acțiune 
a confirmat pe deplin justețea și 
realismul acestei poziții, expresie a 
unei remarcabile capacități de sesi
zare a cerințelor stringente ale dez
voltării mondiale, de anticipare a 
sensului evenimentelor. Cu deplină 
îndreptățire, secretarul general al 
partidului a apreciat in Raportul la 
Conferința Națională acest act ca un 
eveniment de însemnătate istorică, 
ca o victorie a realismului în gindi- 
rea politică, a Înțelegerii faptului că 
armele nucleare nu pot fl folosite, 
că intr-un război atomic nu vor 
exista învingători, ci numai învinși 
Și, totodată, ca un rezultat al luptei 
pentru dezarmare nucleară a forțe-

lor pacifiste, a popoarelor de pre
tutindeni.

Intr-adevăr, acum, prin semnarea 
tratatului, primejdia imensă ce plana 
deasupra Europei se micșorează in
tr-o anumită măsură. Se poate spune 
că prin distrugerea a două categorii 
de rachete, cu rază de acțiune intre 
500 și 5 000 km, se reduce cu mii de 
„Hiroshime" spectrul ce amenința 
continentul european, Asia și întrea
ga lume. După peste patru decenii, 
cite au trecut de la explozia primei 
bombe atomice — decenii în care 
popoarele lumii și-au făcut auzit cu 
tot mai multă putere glasul și voința 
de scoatere in afara legii a acestor 
arme — acum se dovedește că dezi
deratul lichidării pericolului nuclear 
nu este o utopie, nu este un obiectiv 
iluzoriu, ci un țel realist și realiza
bil, spre care se poate înainta efec- 

înregistrîndu-se pași concreți

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres).
— La New York s-au încheiat lucră
rile celei de-a 42-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. Pe ordinea 
de zi a sesiunii s-au aflat peste 140 
de puncte, referitoare la problemele 
majore ale vieții Internationale.

Un Ioc prioritar în dezbateri a re
venit problemelor asigurării păcii 
și securității Internationale, înfăp
tuirii de măsuri concrete de dezar
mare, în primql rînd de dezarmare 
nucleară, lichidării subdezvoltării, 
soluționării crizei datoriei 
uriașe a țărilor în curs de 
tare, reglementării pe cale 
a conflictelor din diferite 
ale lumii, creșterii rolului organiza
ției mondiale în eforturile care se 
depun pentru 
melor majore cu 
omenirea.

Țara noastră a 
lucrările sesiunii, 
propunerile României, ale președin
telui NIcolae Ceaușescu cu privire 
la problemele Internationale majore 
aflate pe agenda celei de-a 42-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.
— difuzate ca document oficial al 
Națiunilor Unite — s-au bucurai de 
o largă apreciere, care și-a găsit 
expresia și In rezoluțiile adoptate 
de forumul mondial la actuala se
siune.

Așa cum a remarcat șl președin
tele Adunării Generale. In declara
ția făcută la încheierea lucrărilor 
sesiunii, adoptarea in prima parte a 
sesiunii de către toate statele mem
bre a apelului adresat U.R.S.S. șl 
S.U.A. de a semna cit mai curînd 
Tratatul cu privire la eliminarea ra
chetelor cu fază medie și mal scurtă 
de acțiune a constituit una dintre 
cele mai importante hotărirl ale se
siunii.

S-au realizat, totodată, progrese 
pe calea concretizării și promovării 
celorlalte Inițiative ale României 
privind solutionarea pe cale pașnică 
a diferendelor dintre state, reduce
rea bugetelor militare, întărirea rela-

externe 
dezvol- 
politică 
regiuni

rezolvarea proble- 
care se confruntă

participat activ Ia 
Considerentele sl

tiilor de bună vecinătate dintre sta
te. constituirea unei Comisii de 
mediere, bune oficii și conciliere, 
transpunerea in practică a „liniilor 
directoare" ale O.N.U. referitoare la 
programe de viitor cu privire Ia ti
neret. în toate aceste domenii au 
fost adoptate rezoluții cu o largă 
semnificație politică 
aplicarea de măsuri

Sesiunea Adunării 
doptat, in ansamblu, 
portant de rezoluții, 
multe prin consens. Un loc deosebit 
în dezbateri l-au ocupat problemele 
opririi cursei înarmărilor și trecerii 
la măsuri concrete de dezarmare. 
Numai in acest domeniu s-au adop
tat peste 60 de rezoluții, cele mai 
multe fiind consacrate problemati
cii dezarmării nucleare.

Sesiunea a evidențiat, totodată, 
necesitatea creșterii rolului O.N.U. 
în viata internațională, poziție sus
ținută și promovată consecvent de 
țara noastră, personal de președinte
le Nlțolae Ceaușescu.

Intre alte hotărirl, de o deosebită 
însemnătate politică, adoptate de 
sesiune se înscriu și cele privind 
convocarea. In 1988, a celei de-a 
III-a sesiuni speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrate dezar
mării, adoptarea Declarației cu pri
vire Ia nerecurgerea Ia forță și la 
amenințarea eu forța in relațiile In
ternaționale, chemarea cu privire la 
convocarea, sub egida O.N.U., a con
ferinței de pace pentru reglementa
rea conflictului din Orientul Mijlo
ciu, susținerea planului de pace In 
America Centrală, sublinierea nece
sității angajării O.N.U. in soluțio
narea problemelor grave ale econo
miei mondiale, îndeosebi a datoriei 
externe care Împovărează țările 
In curs de dezvoltare.

Lucrările celei de-a 42-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. urmea
ză să fie reluate temporar în 1988 
pentru continuarea examinării unor 
puncte de pe ordinea de zi rămase 
nesoluționate.

și care implică 
concrete.
Generale a a- 
un număr im- 

d intre care

In aceste arsena- 
să reprezinte o 

Astfel, chiar pe 
rămin neafectate

atunci cînd există Înțelegerea nece
sară și condițiile adecvate.

Pe de altă parte, nu poate fi omis 
faptul că cele 2 800 rachete ca 
urmează a fi eliminate reprezintă 
doar o mică parte, respectiv doar 
3—4 la sută din ansamblul arsenalu
lui nuclear, care Însumează, după 
cum se știe, o gigantică putere de 
distrugere de peste 22 000 megatone. 
Ca urmare, armele ce se vor afla 
și de-acum înainte 
le vor continua 
uriașă primejdie, 
teritoriul Europei
de tratat rachetele nucleare tactice, 
cu pază șub 500 km, mai mult, po
trivit declarațiilor unor lideri politici 
occidentali, ele urmînd a fi înlocui
te cu tipuri noi, de eficacitate spo
rită ; rămin obuze și mine atomice ; 
în apropierea coastelor continentu
lui patrulează submarine, iar în văz
duh — avioane cu arme nucleare la 
bord ; de asemenea,, rămin rachete
le nucleare ale statelor nepartici
pante la negocieri și la tratat.

Iată de ce. salutând încheierea 
acordului și subliniindu-i importanța, 
trebuie arătat că lichidarea rachete
lor sovietice și americane cu rază 
medie și mai scurtă de acțiune tre
buie privită doar ca un inceput pe 
calea înlăturării definitive și totale 
a primejdiei nucleare. Iată de ce, 
cum pe bună dreptate scotea în e- 
vidență Raportul la Conferința Na
țională. acest prim pas nu pohte și 
nu trebuie să constituie un motiv de 
autoliniștire, ci. dimpotrivă, să dina
mizeze negocierile în vederea reali
zării de noi acorduri pentru elimina
rea treptată a tuturor armelor nu
cleare. să dea un nou impuls și să 
insufle noi energii forțelor sociale 
ce militează pentru pace. Romulus CAJPLESCU

PRACTICILE NEOCOLONIALISTE SPOLIATOARE AFECTEAZĂ

CIUDAD DE MEXICO 22 (Ager
pres). — Reprezentantul Băncii In- 
teramericane de Dezvoltare (B.I.D.) 
în Mexic. Alejandro Scopeli. a apre
ciat că 1988 va fi încă un an de 
criză pentru America Latină, cauza
tă de împovărătoarea datorie exter
nă a regiunii — informează agenția 
Prensa Latina. In declarații făcuta 
ziarului mexican „Excelsior", el a 
arătat că intensificarea practicilor 
protectlonlste ale statelor occidenta
le industrializate limitează accesul 
produselor de export latino-america- 
ne pe piețele acestora, reducînd im
plicit veniturile țărilor din regiune 
și diminulnd posibilitățile de ram
bursare a datoriilor lor externe.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc pentru salutul cordial și felicitările tovărășești, transmisa 

în numele Partidului Comunist Român și al dumneavoastră personal, cu 
prilejul alegerii mele In funcția de secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia.

Apreciez colaborarea îndelungată și relațiile prietenești dintre partidele 
și popoarele noastre și, la fe! ca și dumneavoastră, sint profund convins că 
acestea se vor dezvolta multilateral și se vor consolida in interesul Întăririi 
socialismului și păcii in lume.

Adresez Partidului Comunist Român, întregului popor român și dum
neavoastră personal urarea de multe succese în îndeplinirea sarcinilor im
portante ce decurg din hotăririle celui de-al XIII-Iea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Cu salutări tovărășești.
MILOS JAKES

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

X.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Crește curentul favorabil convocării unei conferințe de pace 
în regiune • Grevă generală in teritorii arabe ocupate de Israel

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
„Scopul nostru constă în realizarea 
unui stat palestinian independent. 
Mai devreme sau mai 
vom atinge acest tel" 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei. într-un 
interviu acordat săptăminalului ame
rican „Newsweek". El a subliniat că 
O.E.P. se pronunță pentru organi
zarea unei conferințe de pace 
Orientul Mijlociu, la care să 
parte toate părțile interesate, inclu
siv guvernul israelian și Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei. El a 
menționat că sprijină toate rezolu
țiile O.N.U. in această problemă și 
este gata să poarte tratative pentru 
realizarea unei reglementări atotcu
prinzătoare, durabile și echitabile a 
situației din Orientul Mijlociu.

tîrziu, noi 
■ a declarat

in 
ia

MADRID 22 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat ziarului spa
niol „Diario-16", Boutros Ghali, mi
nistru de stat egiptean pentru afa
ceri externe, s-a pronunțat tn fa
voarea convocării de urgentă a unei 
conferințe internaționale de pace in 
Orientul Mijlociu, sub auspiciile 
O.N.U. El a cerut statelor membre 
ale Consiliului de Securitate să 
coopereze striris în vederea organiză
rii unei asemenea conferințe.

de școli, frecventate de aproximativ 
260 000 elevi.

Pe de altă parte, au continuat 
ciocnirile intre forțele israeliene și 
participantii la demonstrațiile popu
lației palestiniene organizate împo
triva ocupației. Militarii israelieni 
au deschis focul împotriva manifes- 
tanților. La Jenine și Tubas, Ungă 
Nablus, trei palestinieni au fost 
uciși. Totodată, zeci de palestinieni 
au fost răniți — transmit agențiile 
de presă.

TEL AVIV 22 (Agerpres). — In 
cadrul ’
Israel, 
ral al 
port asupra situației politice din 
țară și din teritoriile arabe ocupate. 
A fost adoptată o rezoluție care ex
primă solidaritatea cu lupta palesti
nienilor pentru înfăptuirea drepturi
lor lor legitime, pentru crearea unul 
stat propriu alături de Israel, și 
protestează împotriva represiunilor 
forțelor israeliene in teritoriile arabe 
ocupate — relatează agenția T.A.S.S.

C.C. al P.C. dinplenarei
Meir Vilner, secretar gene- 

partidului, a prezentat un ra- 
situației

„Negocierile - singura modalitate 
de rezolvare a problemelor litigioase”

— subliniază președintele Republicii Costa Rica
NAȚIUNILE UNITE (Agerpres).

— Președintele Republicii Costa 
Rica. Oscar Arias, a reafirmat nece
sitatea continuării dialogului in 
America Centrală în vederea solu
ționării crizei din această regiune.

In cadrul unei conferințe de presă 
la sediul Națiunilor Unite din New 
York, șeful statului costarican a 
arătat că „toate țările centroameri- 
cane înțeleg că pentru această re
giune dialogul este unica modalitate 
acceptată și valabilă pentru înlătu
rarea problemelor litigioase, conflic-

telor, diferendelor existente intre 
statele Americii Centrale". El a con
damnat intervențiile din afară in 
problemele Americii Centrale.

SAN JOSE (Agerpres). — Țările 
cejitroamericane au pierdut aproxi
mativ 30 miliarde de dolari datorită 
situațiilor conflictuale din ultimii ani 
din Guatemala, El Salvador și Ni
caragua, relevă un raport dat publi
cității la San Jose de către Cen
trul latino-american de studii mo
netare.

Consultări 
pentru alcătuirea 

noului guvern 
belgian 

BRUXELLES 22 (Agerpres). — 
derul Partidului Socialist Valon 
Belgia,. Guy Spitaels. însărcinat 
regele Baudouin cu o misiune de ... 
formare in vederea alcătuirii noului 
guvern după recentele alegeri legis
lative. și-a inceput consultările prin- 
tr-o întâlnire cu Wilfried Martens, 
premierul demisionar. Spitaels a 
avut, de asemenea, convorbiri cu 
guvernatorul Băncii Belgiei și a sta
bilit calendarul contactelor cu li
derii forțelor politice pentru Întreaga 
săptămînă.

Lt- 
din 
de 

in-

CARACAS (Agerpres). — Practi
cile cămătărești ale băncilor credi
toare internaționale, care prin ra
tele excesive ale dobinzilor frus
trează eforturile .de progres ale ță
rilor Americii Latine, ale țărilor în 
curs de dezvoltare, în general, au 
fost înfierate de Fundația latino- 
americană pentru drepturile omujul 
și dezvoltare socială intr-un comu
nicat difuzat la Caracas. In docu
ment — relatează • ziarul cubanez 
„Granma" — se arată că eforturile 
asidue ale popoarelor latino-america- 
ne. angajate pe calea propriei lor 
dezvoltări economice și sociale, se 
risipesc in folosul marelui capital 
care, prin dobînzile menținute la un 
nivel ridicat, devorează resursele 
națiunilor din această regiune. Da
toria externă este un nefiresc schimb 
între unii care primesc ceea ce le 
prisosește șl alții care restituie ceea 
ce le lipsește, de o parte aflîndu-se 
lumea finanțelor, a vorace! acumu
lări, de cealaltă — popoarele latino- 
americane sărăcite, se arată In co
municat, evidențiindu-se necesitatea 
unor acțiuni hotărite in favoarea in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale juste.

ale sesiunii subliniază că efectele 
crizei economice mondiale, practici
le neocolonialiste spoliatoare au a- 
fectat în mare măsură țările tn curs 
de dezvoltare.

Consiliul a adoptat o hotărîre pri
vind extinderea colaborării între ță
rile Africii Centrale in domeniile 
agriculturii. Industriei și comerțului!

MANILA 22 (Agerpres). — Țările 
membre al.e Asociației Națiunilor din 
Asia de Sud-Est (A.S.E.A.N.) au ce
rut guvernului american să se opu
nă Intenției Congresului de a intro
duce restricții la importurile de ulei 
de cocos din țările Asiei. O eventua
lă măsură a legislatorilor americani, 
se arată intr-o rezoluție semnată de 
ambasadorii statelor membre ale 
A.S.E.A.N. la Washington, ar aduce 
daune serioase economiei țărilor res
pective, principalii furnizori Ia acest 
produs pe piața mbndială. Cele mal 
mari daune, se arată in rezoluție, le 
va suferi economia filipineză, care 
livrează anual pe piața americană 
aproximativ 850 000 
cocos.

ROMA 22 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Italiene, Francesco 
Cossiga. a revenit Ia Roma, după 
vizita oficială întreprinsă în Israel. 
Intr-o declarație făcută presei cu 
privire la vizită, ministrul afaceri
lor externe, Giulio Andreotti, a 
subliniat că, th opinia șefului statu
lui italian, numai soluțiile politice 
globale vor putea duce Ia pace, la 
securitatea tuturor popoarelor din 
Orientul Mijlociu, o conferință inter
națională în această problemă fiind 
apreciată de Italia ca singura cale 
viabilă pentru atingerea acestui 
obiectiv.

O grevă generală de 24 de ore a 
fost declanșată în teritoriile de pe 
malul de vest al Iordanului și Gâza, 
ocupate de Israel. Toate magazinele 
și instituțiile publice palestiniene au 
rămas închise, între care și cele 800

tone ulei de

COREEA

GENȚI1LE DE PRESA
e scurt

YAOUNDE 22 (Agerpres). — Cea 
de-a 23-a sesiune a Consiliului șe
filor de state membre ale Uniunii 
Vamale și Economice a Africii Cen
trale (U.D.E.A.C), la care au parti
cipat reprezentanți din Gabon, Con
go, Camerun, Guineea Ecuatorială. 
Ciad și Republica Centrafricană, a 
examinat căile concrete de înlătu
rare a dificultăților economice In ță
rile din regiune. Documentele finale

AMMAN 22 (Agerpres). — L« 
Amman s-au desfășurat lucrările 
reuniunii Consiliului National Pales
tinian (parlamentul), conduse da 
Abdul Hamid Al Sayeh, președintele 
C.N.P. In cursul reuniunii, relevă 
agenția Q.N.A., participantii au ho- 
tărît intensificarea contactelor cu or
ganizațiile internaționale, pentru a 
se pune capăt acțiunilor represive 
ale autorităților israeliene împotriva 
populației. din teritoriile arabe ocu
pate.

BEIRUT 22 (Agerpres). — în 
cursul ciocnirilor dintre forțele liba
neze de rezistență din sudul Liba
nului și elemente aparținind așa-zl« 
sei Armate a Sudului Libanului, 
sprijinite de trupe israeliene de ocu
pație, care au pătruns la nord de 
„zona de securitate", 
fost ucise și 24 au 
timpul luptelor care 
ore au fost utilizate 
și mitraliere grele.
ciocniri, forțele israeliene au bom
bardat orașul Nabatiyeh și alte nouâ 
localități din vecinătate cu artileria 
și elicopterele.

12 persoane au 
fost rănite. In 
au durat patru 
tancuri, rachete 

După aceste

Reuniune ministerială a Consiliului 
de Cooperare al Golfului

RIAD 22 (Agerpres). — La Riad se 
desfășoară lucrările reuniunii mi
niștrilor afacerilor externe ai țărilor 
membre ale Consiliului de Cooperare 
al Golfului, consacrată pregătirii În
tâlnirii la nivel inalt a C.C.G., pre
văzută să înceapă simbătă în capitala 
saudită.

In cadrul dezbaterilor desfășurate, 
au fost examinate relațiile dintre

statele 
Bahrainul.
Kuweitul, umanul șl watarui —, 
probleme privind situația în regiunea 
Golfului, conflictul dintre Iran și 
Irak, eforturile regionale și interna
ționale vizînd încetarea acestui 
conflict, transmit agențiile M.E.N.A, 
și I.N.A,

membre — Arabia Sauditi, 
Emiratele Araba Unita, 
Omanul șl Qatarul

QdIN ACTUALITATEA POLITICĂ)

DE SUD

Scrutin în umbra baionetelor
mane D.P.A., că la 16 decembrie, ta 
Coreea de Sud, a fost săvirșit „un al 
doilea puci militar sub paravanul 
alegerilor". Intr-adevăr, deși Roh, 
preluind președinția P.J.D, a schim
bat uniforma de general cu haina 
civile, nimeni nu a uitat că el a par
ticipat la puciul care l-a adus ta 
putere pe actualul dictator Chun Du . 
Hwan în 1980, iar în luna mai a aca- 
luiași an, în fruntea unor unități spe
ciale, a Înăbușit singeros răscoala 
populară din orașul Kwangju. în 
jurul lui Roh — constată observatorii 
presei occidentale — s-au regrupat 
cercurile cele mai reacționare, mili
tarii de dreapta, al căror anticomu
nism orb și brutal a determinat po
litica de pină acum pe plan intern și 
extern. Și în campania sa electorală,, 
unde adesea a trebuit să părăsească 
precipitat adunările, ocrotit de poli
tie față de manifestările ostile vehe
mente ale mulțimii, Roh a agitat din 
nou gogorița „pericolului din Nord" 
pentru a justifica măsurile represi
ve antidemocratice. In acest context

- se înscrie și încercarea de diversiu
ne și provocare in legătură cu îm
prejurările dispariției, în zona do 
frontieră a Birmaniei, a unui avion 
sud-coreean, născocindu-se un așa- 
zis „atentat" și aruneîndu-se răspun
derea asupra R.P.D. Coreene. Afir
mații care nu au putut fi citușl do 
puțin probate cu fapte: mai mult, 
s-a aflat că aparatul dispărut so 
afla lntr-o stare avansată de uzură, 
ceea ce necesita de mult scoaterea 
lui din funcție ; dacă totuși continua 
să efectueze curse, aceasta era din 
cauză că fusese socotit „adecvat" 
pentru repatrierea unor muncitori 
sud-coreeni ce lucrau în Africa da 
Sud...

In fata noii situații create în urma 
scrutinului falsificat de săptămina 
trecută. opoziția își consolidează 
rlndurile. Apelurile la demonstrații 
de masă sint urmate de mii șl mii 
de persoane. Poliția, unitățile para
militare șl forțele armate sud-co- 
reene se află in stare de alertă gene
rală. Acțiunile represive ale regi
mului de la Seul s-au soldat de pe 
acum cu noi victime. Cel puțin 
1 700 de persoane au fost arestate. 
Anunțatele intenții de „democrati
zare" făcute de autorități au sucom
bat, astfel, de la prima încercarea

Desfășurarea scrutinului preziden
țial din Coreea de Sud a confirmat 
și, din păcate. incă cu prisosință 

. previziunile cele mai pesimiste ale 
observatorilor politici, care au refu
zat să dea crezare promisiunilor re
gimului de dictatură militară privind 
trecerea la o guvernare civilă și in
troducerea unor rinduieli democra
tice. Primii cetățeni care s-au în
dreptat. in zorii zilei de 16 decem
brie, spre localurile de vot au fost 
surprinși să constate prezența ma
sivă a unităților de . poliție, dotate 
nu numai cu mijloacele respective 
„clasice" și atit de obișnuite in 
Coreea de Sud. ci și cu... armament 
greu, de parcă s-ar fi așteptat un 
război ! Acesta a fost numai începu
tul. Căci au urmat intr-adevăr două 
„războaie" : împotriva adevărului și 
împotriva cetățenilor. încă cu 
șase ore înainte de închide
rea localurilor de vot, liderii 
opoziției și observatorii desfășurării 
scrutinului au constatat comiterea 
de fraude electorale pe o scară deo
sebit de largă, furnizînd o listă în
treagă de probe. In cartierul munci
toresc Kuro din Seul au fost desco
perite urne, introduse prin contra
bandă, ascunse în microbuze pentru 
transportul pîinii și pline cu buletine 
falsificate, pentru a fi schimbate cu 
cele originale — care era de așteptat 
să nu conțină voturi favorabile ex- 
generalului Roh Tae Wu, candidatul 
grupării de guvernămînt. Ca reacții 
imediate la aflarea acestei excroche- 
riî, peste 10 000 de persoane au or
ganizat o manifestație spontană de 
protest pe străzile cartierului. 
Persoane din comisiile de suprave
ghere a operațiunilor de votare, 
care au demascat această mistifica
re grosolană, au fost însă atacate cu 
violență și lovite sălbatic cu măciu
ca de membri ai „corpului special" 
de tineri al partidului guvernamen
tal, sub privirile îngăduitoare ale 
poliției, ba chiar pe alocuri cu con
cursul polițiștilor. Intr-o variantă 
sau alta, întâmplarea avea să se re
pete în numeroase alte circumscrip
ții.

Reprezentanții uneia din grupările 
opoziției, Partidul Păcii și Democra
ției (P.P.D.), al cărui lider este Kim 
Dae Jung, au arătat că manipularea 
și falsificarea alegerilor au continuat 
cu operațiile de totalizare a votu
rilor. Ca urmare, rezultatele în unele 
orașe au fost comunicate... chiar

.Înainta de despuierea urnelor 1 
„Coaliția Națională pentru Demo
crație", asociație ce reunește grupări 
ale opoziției extraparlamentare, a 
citat numeroase cazuri concrete de 
persoane care au votat de două ori, 
pentru a „suplimenta" voturile lui 

. Roh. în contul acestuia fiind trecu
te și „voturile" unor... decedați î 
Concomitent, „Consiliul Național al 
Bisericilor" din Seul a convocat sute 
de ziariști autohtoni și străini, ln- 
formindu-I despre mituirile, presiu
nile și Înșelătoriile comise in timpul 
scrutinului și la numărătoarea votu- 

_ rilor. Cotidianul „Dong-a-ilbo“ a re
latat că într-o circumscripție electo
rală a fost înregistrată o participară 
la vot de... 110 la sută.

Dar. cu toate că Roh șl-a asigurat 
avansul electoral, prin falsuri și 
măsluiri, voturile ce i s-au atribuit 
sînt inferioare cu aproape trei mi
lioane celor obținute de cei doi li
deri ai opoziției, respectiv Kim Dae 
Jung și Kim Young Sam. Spre regre
tul sprijinitorilor lor, al cercurilor 
largi dornice de schimbări democra
tice, cei doi oponenți ai lui Roh nu 
eu reușit să cadă de acord asupra 
unei candidaturi unice. Membrii 
„Noului Partid Democratic" scindat 
s-au regrupat tn „Partidul Păcii și 
Democrației" (avînd ca lider pe 
Kim Dae Jung) și „Partidul Demo
crat al Reunificării" (condus de 
Kim Young Sam), ceea ce a facilitat 
șansele partidului de guvernămînt 
Perspectivele opoziției, mai reale ca 
niciodată, de a iniția un proces de 
reforme democratice, prin înlocuirea 
regimului de dictatură, au fost astfel 
irosite, deși cei doi candidați au ob
ținut, împreună, majoritatea absolu
tă...

Se cuvine subliniat că acuzațiile 
formulate de opoziție privind multi
plele falsuri și excrocherii comise in 
timpul alegerilor au fost confirmate 
de însăși delegația de observatori 
americani, formată din 18 colabora
tori ai Congresului S.U.A. și experțl 
în problemele Coreei -de Sud, deși 
aceștia și-au declinat competența de 
a stabili „proporțiile" măsluirilor. 
Mai mult, agențiile de presă au re
marcat că 'Washingtonul șl-a rezer
vat o anumită „perioadă de reflecție 
și expectativă", datorită „dublilor" 
asupra legitimității rezultatelor.

Prezentând toate aceste fapte acu
zatoare, opoziția apreciază, după re
latarea agenției de presă vest-ger-

*

-I
S.U.A. a fost de 25,77 miliarde do
lari — a anunțat. Ia Washington, 
Ministerul de Finanțe. In primele 
două luni ale actualului exercițiu 
financiar. început la 1 octombrie, 
deficitul bugetar federal american 
s-a ridicat la 56,5 miliarde de do
lari. Potrivit prognozelor oficiale, 
soldul pasiv al bugetului american 
ar urma să fie în noul exercițiu 
financiar de 123.2 miliarde dolari, 
dar — după părerea unor specia
liști independenți — deficitul bu
getar se va ridica în realitate la 
170 miliarde dolari. în ciuda mă
surilor de austeritate financiară 
adoptate de administrație.
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CONVORBIRI. La Beijing 
desfășurat marți convorbiri 
premierul interimar al

LA MOSCOVA au avut Ibc con
vorbiri intre Eduard Șevardnadze, 
ministrul afacerilor externe

U.R.S.S., și Nguyen Co Thach, mi
nistrul afacerilor externe al R. S. 
Vietnam. Cei doi miniștri au tre
cut în revistă probleme actuale 
ale situației Internationale.

DEFICITUL BUGETULUI _____
In noiembrie, diferența dintre chel
tuielile și veniturile guvernului

s-au 
intre 

Consiliu-

sarcinilor 
organelor 
Wojciech 
al C.C.

Consiliq-

I
VIZITA U.R.S.S. Mihail

Gorbaciov. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., a avut o convorbire 
cu regele Hussein al Iordaniei, 
care întreprinde o vizită oficială 
în U.R.S.S. A avut loc un schimb 
de opinii privind relațiile bilate
rale și dezvoltarea lor în diferite 
domenii. Au fost abordate, de ase
menea, probleme ale actualității 
internaționale. îndeosebi cele ale 
Orientului Mijlociu.

ÎNTREVEDERE. Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, a avut 
la Berlin o întrevedere cu Herbert 
Mies, președintele Partidului Co
munist German. A fost efectuat un 
schimb de opinii și informații cu 
privire la probleme internaționale 
actuale și la activitatea celor 
partide.

lui de Stat al R.P. Chineze. Li 
Peng, și primul-ministru al Suda
nului, Sadiq EI Mahdi, aflat în vi
zită în capitala chineză. Au 
discutate modalități de 
a cooperării bilaterale, 
pe plan economic — 
agenția China Nouă. S-a 
totodată, la un schimb de 
probleme internaționale de interes 
comun.

fost 
extindere 
îndeosebi 
relatează 
procedat, 
păreri în

CONSFĂTUIRE. La Varșovia a 
avut loc o consfătuire a președin
ților consiliilor populare voievoda
le, consacrată examinării proble
melor dezvoltării economice a R. P. 
Polone în anul 1988 și 
ce revin In acest sens 
locale ale puterii de stat. 
Jaruzelski, prim-secretar 
al P.M.U.P.. președintele 
lui de Stat al R. P. Polone, a 
rostit in cadrul consfătuirii o cu- 
vintare.

REUNIUNE. La Lusaka s-a în
cheiat reuniunea Consiliului Na
țional al Partidului Unit al Inde
pendenței Nationale din Zambia 
(U.N.I.P.), de guvernămînt. Pre
ședintele partidului și șef al sta
tului, Kenneth Kaunda. a subli- 

■ niat necesitatea Întăririi legăturilor 
intre țărani, muncitori și intelec
tualii revoluționari în cadrul efor
tului general de edificare a unei 
noi societăți.

ATAC. După cum a declarat un 
reprezentant al Ministerului ni- 
caraguan al Apărării, elemente 
contrarevoluționare au avariat cu 
ajutorul unei rachete sol-aer un 
avion civil nlcaraguan. aparținind 
companiei naționale aeronautice 
„Aeronica". Aparatul lovit a fost 
nevoit să aterizeze fortat pe te
ritoriul Republicii Costa Rica, la 
cițiva kilometri de granița cu Ni
caragua. Aviorjul efectua o 
spre Panama, avînd la bord 
șase membri ai echipajului, 
care unul a fost rănit.

IPOTEZA. Discontinuitatea stra
tului de.ozon ce învăluie Pămîntul 
la Polul Sud ar putea explica în
târzierea cu care s-a produs tre
cerea de la iarnă la vară în An
tarctica, afirmă mai mulțl cerce
tători americani de la Universita
tea din California. După părerea 
lor, perforarea stratului de ozon 
se datorează acumulării excesive 
de compuși de clorofluorocarbon, 
folosiți de industrie ca agenti de 
răcire și la producerea spray-urilor 
cu aerosoli. In cursul studiilor efec
tuate s-a constatat că circulația 
atmosferică în zona amintită a su
ferit o serie de modificări ca ur
mare a deteriorării învelișului ce 
protejează planeta împotriva radia-, 
tiilor ultraviolete.
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