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Conferinței Naționale a partidului

ÎN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România,

ieri au fost reluate în plen

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
în prezenta tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, miercuri dimineața au fost re
luate lucrările sesiunii a Vl-a a ce
lei de-a IX-a legislaturi a Marii
Adunări Naționale.
Lucrările actualei sesiuni se des
fășoară în atmosfera de puternică
angajare patriotică în care întregul
nostru popor acționează, în lumina
hotăririlor Conferinței Naționale a
partidului, pentru îndeplinirea pre
vederilor de plan pe anul în curs si
crearea tuturor condițiilor pentru
realizarea integrală a sarcinilor pe
anul 1988 și pe întregul cincinal,
pentru înfăptuirea exemplară a
obiectivelor stabilite de cel de-al
XIII-lea Congres al P.C.R.
La sosirea în rotonda Palatului
Marii Adunări Naționale, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu au fost întîmpinatl cu
vii și îndelungi aplauze.
împreună cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în lojile oficiale
au luat loc membrii Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R,
și membrii Consiliului de Stat,
Alături de deputați, în sală se
aflau membri ai C.C. al P.C.R. șl ai
guvernului, conducători de instituții
centrale, organizații de masă și ob
ștești. reprezentant! ai oamenilor
muncii, ai vieții noastre științifice
și culturale.
Erau prezent! șefi de misiuni di
plomatice acreditați In tara noastră,
precum șl corespondenți ai presei
străine.
Lucrările sesiunii au fost deschise
de președintele Marii Adunări Na
ționale. tovarășul Nicolae Giosan,
La propunerea Biroului Marii
Adunări Naționale a fost adoptată
următoarea ordine de zi :
1. Validarea alegerii unor deputați
In Marea Adunare Națională și re
vocarea unor deputați.
2. Proiectul Legii Planului națio
nal unic de dezvoltare economicosocială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1988.
3. Proiectul Legii Planului de dez
voltare a agriculturii, industriei ali
mentare, silviculturii și gospodăririi
apelor al Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1988.
4. Proiectul Legii Bugetului do
stat al Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1988.
5. Programul privind autocondueerea și autoaprovizionarea pentru
asigurarea bunei aprovizionări a
populației eu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum
pe anul 1988.
6. Proiectul Legii privind consti
tuirea Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice si Sociale a
României. avind rolul elaborării
orientărilor de perspectivă și a pla
nurilor naționale unice de dezvoltare
economică și socială a țării.

7. Proiectele de legi pentru apro
barea decretelor cuprinzind norme
cu putere de lege emise de Consi
liul de Stat.
La primul punct al ordinii de zi,
președintele Comisiei de validare, to
varășul Nicolae Mihalache, a pre
zentat raportul comisiei privind va
lidarea alegerii în Marea Aduna
re Națională a următorilor deputați:
Neculai Ibănescu. în circumscripția
electorală nr. 23 Grivița Roșie, mu
nicipiul București; Petre Fluture, în
circumscripția electorală nr. 1 Tîrgu
Jiu, județul Gorj ; Șerban Teodorescu, în circumscripția electorală nr.
11 Vălenii de Munte, județul Pra
hova.
Au fost prezentate, totodată, pro

punerile Frontului Democrației șl
Unității Socialiste de revocare a
deputaților Marin Lungu, ales In
circumscripția electorală nr. 3 Cra
iova — Craiovița Nouă. județul
Dolj, și Manole Sechi, ales
în circumscripția electorală nr.
1 Brașov — Centru, pentru săvîrșirea unor abateri grave, in
compatibile cu calitatea de deputat.
Marea Adunare Națională a apro
bat cu unanimitate de voturi raportul
comisiei de validare.
Deputății Neculai Ibănescu, Petre
Fluture si Șerban Teodorescu au
depus apoi jurămîntul de credință
și devotament față de Republica
Socialistă România.

Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al guvernului, a pre
zentat expunerea asupra proiectelor
Legii planului național unic de dez
voltare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România pe anul
1988, Legii planului de dezvoltare a
agriculturii, industriei alimentare,
silviculturii și gospodăririi apelor al
Republicii Socialiste România pe
anul 1988 și Legii Bugetului de stat
al Republicii Socialiste România pe
anul 1988.
Tovarășa Lina Ciobanu, viceprimministru al guvernului, a prezentat
expunerea la Programul privind autoconducerea și autoaprovizonarea
pentru asigurarea bunei aprovi
zionări a populației cu produse agro-
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Fapte ale hărniciei muncitorești
TIMIȘ
Acționînd cu răspundere sporită pentru în
făptuirea exemplară a indicațiilor secretaru
lui general al partidului privind realizarea
cu prioritate a producției destinate expor
tului. colectivele de muncă din unitățile eco
nomice ale județului Timiș raportează în
cinstea aniversării Republicii onorarea îna
inte de termen a obligațiilor contractuale pe
întregul an. S-au creat astfel condiții ca
pină la finele lunii decembrie, la solicitările
unor parteneri de peste hotare, să fie rea
lizate si livrate în contul contractelor în
cheiate pe anul 1988 produse în valoare de
peste 170 milioane lei. Succesul are la bază
aplicarea unor programe speciale de măsuri
elaborate de organizațiile de partid si con
siliile oamenilor muncii vizînd diversificarea
gamei sortimentale, indicarea nivelului teh
nic. calitativ și de fiabilitate al produselor,
prospectarea de noi piețe de desfacere si adaptarea operativă a fabricației la cererile
unor firme străine, organizarea de secții, ateliere și formații de lucru specializate in
producția pentru export. întărirea ordinii și
disciplinei la fiecare loc de muncă. Printre
unitățile care și-au înscris numele la panoul
de onoare al fruntașilor în activitatea de ex
port se numără întreprinderile „Electromo
tor". de aparate electrice de măsurat. „Electrotimiș", „1 Iunie", „Paltim" Timișoara,
„Banatex" Sinnicolau Mare, de produse ce
ramice Lugoj. (Cezar Ioana).

GIURGIU
Colectivele de oameni ai muncii din in
dustria județului Giurgiu raportează că. prin
traducerea neabătută în viață a orientărilor
și sarcinilor trasate de secretarul general al
partidului, au realizat o creștere considera
bilă a productivității muncii. Pe această bază
planul la producția marfă industrială a fost
depășit cu 5 la sută, materializindu-se în

importante produse fizice suplimentare li;
vrate pentru nevoile economiei naționale si
la export : vase fluviale de diverse tonaje,
țiței, gaze asociate utilizabile, mașini si uti
laje grele pentru industria minieră, țesături
etc. Datorită preocupărilor constante ale or
ganelor și organizațiilor de partid, ale con
siliilor oamenilor muncii pentru aplicarea
în viață a programelor de perfecționare și
modernizare a producției, oamenii muncii
din industria județului Giurgiu se prezintă
cu un bilanț îmbucurător și în ceea ce pri
vește creșterea ponderii produselor noi și
reproiectate în ansamblul producției indus
triale. care reprezintă acum 27 la sută. (Ion
Manea).

DOLJ
La întreprinderea „Electroputere" Cra
iova s-au realizat produse noi. cu înal
te performanțe, destinate exportului. între
acestea se numără stația de comandă
reglare, tip SCR-10, destinată alimen
tării pompelor din instalațiile de fo
rai. instalație modernă, capabilă să funcțio
neze în zone cu temperaturi cuprinse între
plus 40 și minus 40 de grade Celsius. Așa
cum ne spunea ing. Paul Stavarache. șeful
atelierului cercetare-proiectare echipamente
complexe. SCR-10 înlocuiește vechiul echi
pament bazat pe spații separate de distribuție-alimentare-comandă și reglare, înmănunchind intr-un tot unitar instalația de
distribuție de înaltă tensiune, transformato
rul de forță, echipamentul de compensare
și filtrare, convertizoarele statice pentru
alimentarea a două motoare de curent con
tinuu, precum și transformatorul de servicii
auxiliare și distribuție. Avantaje ? Greuta
tea redusă, timpul de montaj redus cu 20
la sută, iar consumurile de energie electrică
se reduc cu 30 la sută. In diferite faze de
execuție se mai află alte 12 astfel de in
stalații moderne. (Nicolae Băbălău).

La Voivozi,
întrecerea continuă
Văzîndu-l cum calcă, îți
dai seama că e bărbat dintr-o bucată, sigur pe el. Un
om copt pentru mină.
Acum insă, neliniștea ii
coboară în mîini, răsucind
într-una creionul. Face
calcule după calcule. Zice
într-un tîrziu. parcă mai
mult pentru el : „Pină la
sfîrșitul lunii mai e o
decadă. Nu se poate să ne
dăm bătuți".
Inginerul
Mihai losub. directorul în
treprinderii miniere Voi
vozi, rămîne pe ginduri...
Are la ce să se gîndească...
trei abataje au cedat ma
rilor presiuni interioare —
„s-au burzuluit", cum zic
oamenii.
E ora raportului de di
mineață. Se adună întregul
stat major al întreprinde
rii. Un raport care nu rămine dator la întrebări
firești : cine trebuia să
facă ceea ce nu s-a făcut ;
cine trebuia să stabilească
măsurile ce se impuneau,
răspunderile, termenele de
îndeplinire ; cine are da
toria să asigure aplicarea
riguroasă a programelor
stabilite, îndeplinirea fie
cărei măsuri în parte. Toți
acești „cine" au nume,
poartă răspunderi, parte

dintre ei sînt de față.
Nimeni nu se poate îm
păca nicidecum cu rămînerile în urmă din primele
două decade. De aproape
patru ani, întreprinderea
nu s-a mal confruntat cu
o asemenea situație. „Au
intrat în exploatare și cele
două abataje de rezervă.
Produc din plin. Azi con
stituim brigada de exploa
tare și pentru 6 506. Un
nou abataj finalizat în
avans pentru producție în
sectorul Cuzap" — ne
șoptește inginerul Emil
Pătruică, secretarul comi
tetului de partid. Directo
rul conchide lapidar : „în
această ultimă săptămină
trebuie să extragem zilnic
suplimentar 500 de tone
lignit. Numai așa ne vom
putea respecta angajamen
tul asumat. Adică să de
pășim planul".
...Episodul evocat aici s-a
petrecut cu mai multe săptămini în urmă. Clipa de
cumpănă din viața co
lectivului a fost depășită.
Planul a fost realizat. Și
întrecut. Cuvîntul comu
nist devenise faptă co
munistă. Nu putem să nu
(Continuare in pag. a IV-a)

allmentare si bunuri industriale de
consum pe anul 1988.
în continuare, tovarășul Manea
Mănescu, vicepreședinte al Consi
liului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale, a prezentat Pro
iectul Legii privind constituirea
Consiliului Suprem al Dezvoltării
Economice și Sociale a României,
avînd rolul elaborării orientărilor de
perspectivă și a planurilor naționale
unice de dezvoltare economică și so
cială a tării.
Lucrările sesiunii au continuat cu
examinarea și dezbaterea proiectelor
de legi și a Programului de autoaprovizionare în cadrul grupelor de
deputați, alcătuite pe județe.

In cursul după-amiezil. lucrările
»-au desfășurat în plen.
Tovarășul Ion Radu, președintele
Comisiei pentru industrie și activi
tatea economico-financiară. a pre
zentat raportul comisiilor permanen
te ale M.A.N., care au examinat și
avizat proiectele Legii Planului na
țional unic de dezvoltare economicosocială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1988. Legii Planului de
dezvoltare a agriculturii, industriei
alimentare, silviculturii și gospodă
ririi apelor al Republicii Socialiste
România pe anul 1988 și Legii Bu
getului de stat al Republicii So
cialiste România pe anul 1988.
în continuare, tovarășul Radu
Bălan, vicepreședinte al Comisiei
constituționale și juridice, a pre

zentat raportul comisiilor permanen
te ale M.A.N. care au examinat și
avizat proiectul Legii privind con
stituirea Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice șl Sociale a
României, avind rolul elaborării
orientărilor de perspectivă și a pla
nurilor naționale tinice de dezvol
tare economică și socială a țării.
în cadrul dezbaterilor generale
comune asupra proiectejor de legi
și programului aflate pe ordinea
de zi au luat cuyîntul deputății
Ion Dincă, Maria Ghițulică. Gheorghe Dimoiu, Ion Florea, Ludovic
Fazekas, Aurelia Bratu, Dinu Daniliuc. Gheorghe Ilie, Dorel Mlhal
Popa, Ilie Văduva.
Lucrările sesiunii continuă.

PATRIOTISMUL SOCIALIST,
patriotism al faptei și acțiunii
revoluționare
I

„Educația patriotică constituie o parte inseparabilă
a dezvoltării construcției socialiste, a formării omului nou.
Să sădim în conștiința oamenilor muncii, a tineretului
patriei noastre sentimentul mîndriei de a fi cetățeni ai
României socialiste, de a fi participanți activi la reali
zarea celei mai drepte societăți din lume, de a fi perma
nent la datorie, de a servi, în orice împrejurări, poporul,
patria, independența și suveranitatea României !“
NICOLAE CEAUȘESCU
Ca șt patria, etern este simțămîntul iubirii de țară. El însoțește, ca o
coloană fără sfîrșit, drumul prin is
torie al românilor, fiind, după îm
prejurări. nesecatul izvor din care
și-au tras sevele de tărie munca lor
tenace pentru ca glia străbună să
rodească bogat, faptele lor de vi
tejie în lupta împotriva atîtor pri
mejdii ivite la hotare. Dragostea de
țară a fost temelia statorniciei și
dăinuirii lor in vatra străbună, in
cit cu îndreptățire s-a spus că mai
ușor s-ar fi putut smulge pădurile
Carpaților decit să fie dezrădăcinat
poporul român de pe aceste locuri.
Dragostea de țară le-a dat putere
românilor să se măsoare cu orice
dușman, acea neistovită energie de
a relua viața de la capăt, după atitea distrugătoare puhoiuri de oști
străine, de a clădi și reclădi mereu
așezările, aici, unde trăiseră, mun
ciseră și luptaseră și moșii, și pă
rinții lor. Trecutul românesc pro
pune așadar timpului nostru o ne
prețuită lecție — aceea a atașamen
tului nestrămutat față de pămîntul
țării, de marile valori ale patriei.
Ce înseamnă astăzi a fi patriot,
prin ce se exprimă acum simțămintul iubirii de țară 7 Iată subiectul
discuțiilor pe care le-am purtat in
aceste zile cu oameni al muncii din
unități industriale șl agricole, din

diferite zone ale țării. Cîteva dintre
opiniile lor sînt consemnate în rîndurile ce urmează.

A iubi munca
Maistrul principal Gheorghe Cioroabă, din secția sculărie-autodotare
a întreprinderii de utilaj chimic
„Grivița Roșie" din București, pare
bucuros. Și chiar este. Ne și spune
imediat motivul: secția în care mun
cește a încheiat de curînd lucrul la
un utilaj realizat aici pentru prima
dată — mașina pentru sudat țevi cu
aripioare longitudinale. Un utilaj de
mare complexitate, care va aduce
întreprinderii importante creșteri
ale productivității muncii. însemna
te economii de materiale. Secția a
trecut deci cu succes din nou un
sever examen al competenței profe
sionale și al abnegației muncitorești.
— Vă face plăcere, cum văd, să
vorbiți de această lucrare ?
— N-o fac pentru a ne -lăuda, deși
este firesc să te mindrești cu ase
menea realizări de vîrf. la care s-a
ajuns prin multă muncă, prin în
delungate căutări, eforturi și încer
cări, ci pentru că ea mă ajută să
răspund la întrebarea pusă : ce în
seamnă astăzi a-ți iubi patria. Răs
punsul meu este acesta — a-ți iubi
patria Înseamnă acum, Înainte de

toate, a iubi munca, a pune întreg
sufletul și toate puterile minții pen
tru ca din miinile tale să iasă un
lucru bine făcut, un lucru făcut cu
simț de gospodar care drămuiește
materiile , prime, materialele și energia ca ochii din cap. dar care nu
stă la îndoială să facă risipă de ini
țiativă și de gindire creatoare spre
a realiza mai repede, mai bine, cu
cheltuieli mai puține ceea ce tre
buie realizat. Munca, faptele, spiri
tul de răspundere, de ordine și dis
ciplină — asupra cărora s-a stăruit
în Raportul prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională — constituie astăzi expresia
vie a patriotismului nostru.
Mă grăbesc să adaug insă că dacă
Utilajul nostru a ieșit astfel încit ne
putem mîndri cu el și putem privi
drept în ochii oricui, aceasta se da
torează faptului că toți lucrătorii
secției au înțeles pe deplin însem
nătatea realizării unor lucrări de
înaltă calitate și au dat tot ceea ce
au avut mai bun pentru îndeplinirea
acestei sarcini. Vreau să spun prin
aceasta că aici la noi s-a reușit să
se formeze o puternică conștiință
revoluționară a oamenilor, să se
dezvolte un viu sentiment al răs
punderii muncitorești. Organizația
(Continuare In pag. a V-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea asupra proiectelor legii Planului național unic
de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România,

și Legii Bugetului de stat pe anul 1988
prezentată de tovarășul CONSTANTIN DĂSCĂLESCU,

prim-ministru al guvernului
Mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român,
președinte al Republicii,
Stimate tovarășe șl stimați
tovarăși deputați,
Vă rog să-mi permiteți ca,
din împuternicirea Consiliului
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale si a guvernu
lui, să prezint Marii Adunări
Naționale proiectele de lege
pentru adoptarea Planului na
țional unic de dezvoltare eco
nomică și socială a Republicii
Socialiste România, a Planului
de dezvoltare a agriculturii, in
dustriei alimentare, silviculturii
și gospodăririi apelor și a Bu
getului de stat pe apul 1988 —
an hotărîtor pentru înfăptuirea
neabătută a hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea al partidului.
Ne aflăm încă sub puternica
impresie a magistralului Raport
prezentat Conferinței Naționale,
model de analiză științifică și
realistă a evoluției societății
românești, prin care tovarășul
Nicolae Ceaușescu orientează,
cu remarcabila sa clarviziune,
întreaga viață economică și so
cială a patriei, stabilind direc
țiile și sarcinile prioritare pen
tru trecerea României Ia un nou
stadiu, calitativ superior. de
țară socialistă mediu dezvoltată.
Asemenea întregului popor,
cu mîndrie și recunoștință, dăm
cea mai înaltă apreciere con
tribuției hotăritoare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în ela
borarea și transpunerea in viață
a întregii politici interne și ex
terne a partidului și statului
nostru, bazată pe aplicarea
creatoare a adevărurilor gșneral-valabile ale socialismului
științific Ia condițiile concrete
din România.
’ Doresc să subliniez, în mod
deosebit, că lucrările de funda
mentare a proiectelor de plan
și de buget s-au desfășurat sub
conducerea directă a secretaru
lui general al partidului. Dialo
gul amplu cu ministerele, cen
tralele. județele și marile în
treprinderi. analizele aprofun
date și soluțiile indicate de to
varășul Nicolae Ceaușescu asi
gură dezvoltarea în ritm sus
ținut a forțelor de producție,
folosirea cu maximă eficiență a
resurselor, afirmarea cu putere
a noii revoluții tebnico-științifice, creșterea venitului națio
nal, a bunăstării întregului
popor.
Proiectele de plan și de buget
pe anul 1988 au fost dezbătute
și aprobate în unanimitate de
Consiliul Suprem al Dezvoltării
Economice și Sociale, Consiliul
Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste. Ca
mera legislativă a consiliilor
populare.
Stimați tovarăși,
întreaga construcție a proiec
telor de plan și a bugetului de
stat are la bază hotărîrile Con

gresului al XIII-lea și ale Con
ferinței Naționale a partidului,
sarcinile înscrise în planul cin
cinal și în programele de orga
nizare și modernizare a produc
ției pentru anul 1988, indicațiile
președintelui Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, privind
accentuarea rolului factorilor
intensivi ai reproducției socia
liste.
în acest cadru, industria va
reprezenta și în anul 1988 com
ponenta fundamentală a politicii
partidului de dezvoltare econo
mică a țării, prevăzîndu-se
sporirea producției cu 7—8 la
sută. Proiectul de plan pune un
accent deosebit pe lărgirea ba
zei proprii de materii prime. îm
bunătățirea structurilor de fa
bricație în industria prelucră
toare prin creșterea prioritară
a damurilor de vîrf de mare
tehnicitate și competitivitate.
Sarcini deosebite sînt stabili
te pentru creșterea producției
în irfdustria extractivă si ener
getică, îndeosebi la țiței, huilă,
lignit, minereuri neferoase și
energie electrică produsă pe
cărbune. în metalurgie și con
strucții de mașini, proiectul de
plan prevede sporirea ponderii
produselor de prelucrare avan
sată, intensificarea procesului
de reproiectare și modernizare,
înlocuirea oțelurilor aliate și
înalt aliate, ridicarea perfor
mantelor și fiabilității produ
selor. în chimie si petrochimie
se asigură realizarea unor in
dici înalți de valorificare a ma
teriilor prime și materialelor,
dezvoltîndu-se în continuare
chimia de sinteză fină și de mic
tonaj. Jn domeniul prelucrării
lemnului, materialelor de con
strucții și industriei ușoare, ac
centul se pune pe diversificarea
gamei sortimentale, diminuarea
consumurilor specifice, realiza
rea de noi produse cu greutăți
reduse și dimensiuni tipizate.
Una din trăsăturile definito
rii ale planului pe anul 1988 o
constituie creșterea aportului
științei si tehnicii românești la
modernizarea generală a eco
nomiei. fundamentată pe pro
gramele de dezvoltare a cerce
tării științifice, elaborate sub
îndrumarea tovarășei Elena
Ceaușescu. nrim viceorim-ministru al guvernului, președin
tele Consil’uhii National al Ști
inței și Învătămîntului.
Prin prevederile sale, proiec
tul de olan asigură sporirea
productivității muncii în indus
tria republicană cu 8—9 la sută,
reducerea substanțială a costu
rilor de producție, ridicarea pu
ternică a gradului de valorifi
care a materiilor prime, mate
rialelor. combustibililor și ener
giei. inclusiv a resurselor recu
perabile și refolosibfle.
în vederea atingerii niveluri
lor de producție din 1988 și anii
următori, proiectul de plan pre
vede. în domeniul investițiilor,
măsuri pentru reducerea qpnderii lucrărilor de construcții,
grăbirea punerii în funcțiune a
noilor capacități, Îmbunătățirea

organizării muncii pe șantiere,
realizarea utilajelor corespunză
tor graficelor de montaj, dimi
nuarea accentuată a costului in
vestițiilor.
Proiectul planului pe anul
viitor asigură participarea acti
vă și eficientă a României la
circuitul mondial de valori,
urmînd ca volumul comerțului
exterior să sporească față de
1987 cu 8—9 Ia sută.
în spiritul politicii externe
promovate cu consecvență de
partidul nostru, de președin
tele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, prin plan se
prevede creșterea puternică a
cooperării și specializării in
producție cu țările membre ale
C.A.E.R., cu celelalte țări so
cialiste, lărgirea relațiilor eco
nomice cu țările in curs de dez
voltare, cu țările capitaliste
dezvoltate, cu toate statele lu
mii, indiferent de orînduirea
lor socială.

lizarea cu maximă eficientă a
tuturor resurselor financiare.
Prevederile de plan pe anul
1988 constituie o nouă si eloc
ventă mărturie a preocupării
permanente a tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru crea
rea tuturor condițiilor în vede
rea ridicării în continuare a
nivelului de trai, a calității vie
ții întregului popor. Ca urmare
a creșterii venitului național cu
9—10 la sută se vor asigura
fondurile necesare dezvoltării
generale a economiei si trecerii
Ia majorarea retribuției cu cir
ca 10 la sută. în condițiile pro
movării în continuare a politi
cii ferme de stabilitate a pretu
rilor si tarifelor. în concordan
ță cu creșterea veniturilor
populației, vor spori desfacerile
de mărfuri si volumul prestă
rilor de servicii. în anul viitor
se vor construi 150 mii locuin
țe, din care 24 mii în mediul
rural. Sînt asigurate mijloacele
necesare pentru dezvoltarea și
modernizarea permanentă a ba
zei materiale a științei și învă
tămîntului. culturii si ocrotirii
sănătății.

Stimați tovarăși.
Legea planului pe anul viitor
asigură, în continuare, dezvol
tarea intensivă și modernizarea
agriculturii, înfăptuirea exem
plară a obiectivelor noii revo
luții agrare. în anul 1988 se
prevede creșterea producției
globale agricole cu 5—5,5 la sută
și a producției nete cu 6—8,5 Ia
sută. în sectorul producției ve
getale urmează să se obțină
sporuri importante la cereale,
legume, floarea-soarelui, soia,
cartofi, sfeclă de zahăr, in și
cinepă pentru fibră și altele.
Sînt stabilite sarcini pentru
creșterea suprafeței arabile, uti
lizarea cu maximă eficiență a
tuturor mijloacelor tehnice din
dotare.- O atenție deosebită șe
acordă introducerii de noi so
iuri de plante de înaltă produc
tivitate, extinderii suprafețelor
de culturi duble și succesive,
executării tuturor lucrărilor a*
gricole la timp, respectării în
tocmai a tehnologiilor. în zoo
tehnie s-a luat în considerare
creșterea efectivelor, a randa
mentelor și producțiilor de car
ne, lapte și alte produse ani
maliere.

Stimați tovarăși.
Prevederile proiectului de
plan pe anul 1988 corespund în
tru totul posibilităților de care
dispune economia românească.
Așa cum sublinia secretarul ge
neral al partidului, printr-o
bună organizare a activității,
prin mobilizarea întregului po
tențial productiv, planul națio
nal unic și bugetul de stat pe
anul viitor pot fi îndeplinite
integral.
Guvernul se angajează să-și
sporească preocupările pentru
aplicarea măsurilor stabilite in
vederea desfășurării ritmice a
execuției planului pe 1988 încă
din prima zi' a anului. în acest scop vom acționa cu hotărîre pentru îmbunătățirea sti
lului și metodelor de muncă,
introducerea unei ordini si dis
cipline desăvirșite. crearea tu
turor condițiilor pentru rezol
varea operativă a problemelor
care asigură îndeplinirea pla
nului la toți indicatorii.

Stimați tovarăși deputat).
Proiectul bugetului de stat Pe
anul 1988 este echilibrat si asigură resursele financiare ne
cesare dezvoltării intensive a
întregii economii, prin aplica
rea consecventă a principiilor
noului mecanism economico-financiar. a autoconducerii mun
citorești. autofinanțării și autogestiunii. Veniturile urmează
să fie mai mari cu 17,7 la sută
față de anul 1987. toate unită
țile economice fiind planificate
cu beneficii. Cheltuielile sînt
dimensionate potrivit normati
velor economico-financiare aprobate. avîndu-se în vedere aplicarea unui regim sever de economii. prevenirea oricărei
forme de risipă si a formării
de stocuri supranormative. uti

Stimați tovarăși deputațl.
Vă rog să învestiți cu putere
de lege proiectele planului na
țional unic de dezvoltare eco
nomico-socială a României, a
planului de dezvoltare a agri
culturii, industriei alimentare,
silviculturii și gospodăririi ape
lor și a bugetului de stat pe
anul 1988/ avind ferma convin
gere că toți oamenii muncii din
patria noastră vor acționa cu
abnegație și devotament pentru
realizarea exemplară a tuturor
prevederilor de plan pe anul
viitor, râspunzînd astfel, prin
fapte, îndemnurilor secretarului
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii. mult iubitul și sti
matul nostru conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Expunerea asupra Programului privind autoconducerea
și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări
a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale
de consum pe anul 1988
prezentată de tovarășa LINA CIOBANU,
viceprim-ministru al guvernului
Mult
stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
secretar general ai Partidului
Comunist Român,
președintele Republicii Socia
liste Romania
Mult iubită și stimată tovară
șă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca,
din împuternicirea guvernului,
să prezint Marii Adunări Na
ționale spre dezbatere și apro
bare Programul privind auto
conducerea și autoaproviziona
rea pentru asigurarea bunei aprov.zionări a populației cu
produse agroalimentare și bu
nuri industriale de consum in
anul 1988.
In prevederile programului se
concretizează concepția origina
lă a conducerii partidului nos
tru. a secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de
împletire a intereselor oameni
lor muncii in calitatea lor de
propr.etari, producători și be
neficiari, prin legarea mai
strinsă a nivelului de trai de

rezultatele muncii, prin fun
damentarea prevederilor din
sfera consumului în strinsă co
relație cu dezvoltarea continuă
și armonioasă a economiei na
ționale.
De la această înaltă tribună,
îngăduiți-mi să subliniez, cu
aleasă stimă și profund res
pect. contribuția hotăritoăre, esențială, la elaborarea și fun
damentarea acestui program,
ca de altfel in toate domeniile
de activitate, a marelui și ilus
trului conducător al parti
dului și țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu,
secretar
general al partidului. pre
ședintele Republicii, cel mai
iubit și stimat fiu al po
porului român, marele Erou
între eroii neamului, omul
care, cu pasiune revoluționară
și nețărmurită dăruire, iși de
dică întreaga activitate fericirii
poporului, progresului neîntre
rupt al patriei, afirmării ei li
bere. independente și suverane
intre națiunile lumii, asigurării
păcii pe planeta noastră.

Exprim. totodată, întreaga
noastră gratitudine și cele mai
vii sentimente de aleasă pre
țuire și recunoștință tovarășei
Elena Ceaușescu, strălucit mi
litant revoluționar în condu
cerea partidului și statului, sa
vant de înalt prestigiu inter
național. care, prin activitatea
multilaterală pe care o desfă
șoară. are un aport de cea mai
mare însemnătate la dezvolta
rea intensivă economico-socială
a țării, la orientarea și condu
cerea cercetării tehnico-științi
fice, a invățămintului. a în
tregii vieți spirituale românești.

Stimați tovarăși deputațl,
Prevederile din program res
pectă principiul potrivit căruia
aprovizionarea populației de
pinde nemijlocit de realizarea
planului și sînt corelate cu re
sursele. cu nevoile reale, știin
țific fundamentate și diferen
țiate. in funcție de numărul
populației, ponderea personalu
lui muncitor, de eforturile de
puse in producție.

In program sînt cuprinse im
portante prevederi vizind adincirea principiului autoconduce
rii și autoaprovizionării terito
riale. Prin stabilirea concretă a
numărului de animale ce pot fi
tăiate în fiecare județ sporește
răspunderea organelor locale
pentru creșterea și îngrășarea
efectivului de animale prevăzut
a se realiza pentru buna apro
vizionare a populației.
Așa cum a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al partidului, președin
tele Republicii, consiliile popu
lare, ca organe ale autocondu
cerii și autoaprovizionării, vor
trebui să ia măsuri hotărite
pentru asigurarea efectivelor
de animale stabilite și a greu
tății la tăiere, precum și pen
tru îndeplinirea integrală a
sarcinilor de livrare la fondul
pieței. în condițiile în care se
realizează depășirea greutății la
tăiere, sporul de producție se
constituie ca resursă suplimen
tară pentru fondul de consum
local. în cazul cînd nu se rea
lizează greutatea prevăzută la
tăiere, județului respectiv nu i

se va suplimenta numărul de
animale repartizat.
Potrivit prevederilor din pro
gram, în comparație cu realiză
rile din perioada anterioară, li
vrările de produse asigură spo
ruri mai importante la carne,
produse din carne și preparate
culinare, la pește și produse
din pește, la lapte. produse
lactate proaspete, brinzeturi. la
legume de cimp, cartofi, fruc
te. struguri și altele.
Astfel, în anul 1988 se asi
gură un consum pe locuitor de
circa 70 kg carne, iar prin rea
lizarea din această cantitate a
unor preparate și conserve,
consumul
va crește cu încă
cîteva kilograme. De asemenea,
Ia pește se prevede un consum
de 15 kg pe locuitor.
La numărul de animale și la
cantitățile de produse agroali

mentare care se vor repartiza
prin fondul de stat se adaugă
numărul de animale și produ
sele realizate în gospodăriile
populației, precum și canti
tățile de cereale,
legume șl
cartofi obținute de membrii co
operatori din retribuția în na
tură.
Pentru înfăptuirea Programu
lui de autoconducere și autoaprovizionare. sarcini impor
tante revin Ministerului Agri
culturii. Ministerului Industriei
Alimentare și al Achiziționării
Produselor Agricole, unităților
agricole de stat și cooperattste
privind realizarea producției
vegetale și animale, a fondului
de stat planificat, contractarea
unor cantități sporite de pro
duse agroalimentare din resur
sele gospodăriilor populației.

Cantități importante sînt pre
văzute in Program și la des
facerile de mărfuri textile-incălțăminte, prin dezvoltarea
mai accentuată a sortimentelor
din clasele de calitate superi
oară, extra și lux.
La bunuri de folosință înde
lungată. articolele de uz cas
nic și gospodăresc și alte măr
furi industriale, programul asigură aprovizionarea populației
cu o gamă diversificată de pro
duse cu parametri tehnicofuncționali superiori.
Vă asigurăm, mult Stimate
tovarășe secretar general. că
vom acționa cu un înalt spirit
revoluționar și eficiență sporită
pentru îndeplinirea cu răspun
dere comunistă a sarcinilor ce
ne revin din prețioasele dum

neavoastră indicații și orien
tări intimpinind cu noi și im
portante realizări cea de-a 40-a
aniversare a proclamării Re
publicii Socialiste România.
Cu sentimente de aleasă pre
țuire și profundă recunoștință
față de dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu. față de
dumneavoastră, mult iubită to
varășă Elena Ceaușescu. pentru
munca neobosită ce o desfășu
rat! zi de zi pentru continua
dezvoltare economico-socială a
țării și creșterea nivelului de
viață al întregului popor, acum,
în prag de An Nou. vă doresc din
adincul inimii „La mulți ani!“,
multă sănătate și putere de
muncă pentru a ne conduce
partidul și țara spre triumful
erei comuniste.

Expunerea la proiectul legii privind constituirea Consiliului Suprem
al Dezvoltării Economice și Sociale a României, avînd rolul elaborării
orientărilor de perspectivă și a planurilor naționale unice
de dezvoltare economică si socială a tării
prezentată de tovarășul MANEA MANESCU,
vicepreședinte al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale
Onorată Mare Adunare Națio
ținut a forțelor de producție, ale
nală,
promovării puternice a revolu
ției tehnico-științifice șt a noii
Din Împuternicirea Biroului
revoluții agrare. în scopul în
permanent al Consiliului Su
făptuirii neabătute a istoricelor
prem al Dezvoltării Economice
hotărîri ale Congresului al
și Sociale, vă rog să-mi permi
XIII-lea. a obiectivelor Progra
teți să prezint, spre dezbatere
mului partidului de făurire a
și adoptare, proiectul noii Legi
societății socialiste multilateral
cu privire la funcționarea Con
dezvoltate și înaintare spre cosiliului Suprem al Dezvoltării
Economice și Sociale a Româ - munism a României.
niei. organ de partid și de stat
Pe baza studierii realităților
ce are rolul să elaboreze orien
economice și sociale și in raport
tările de perspectivă și planu
cu obiectivele progresului gene
rile naționale unice de dezvol
ral al Societății românești, Con
tare economică și socială a
siliul Suprem asigură funda
țării.
mentarea științifică a planuri
în spiritul Ideilor și orientă
lor și programelor de dezvolta
rilor cuprinse în Raportul pre
zentat la Conferința Națională,
re a economiei naționale. îmbi
proiectul de lege stabilește ânarea organică a acestora cu
tribuțlile ce revin Consiliului
prognozele pe termen lung, per
Suprem — organism colectiv de
fecționarea mecanismului eco
planificare a întregii activități,
nomic, întărirea continuă ’a au
de conducere a societăți! pe
toconducerii muncitorești și aubaza planului național unic, fo
togestiunii economico-financia
rum larg democratic constituit
re. Consiliul Suprem elaborea
din cadre de conducere de
ză măsurile -pentru dolosirea ih“
partid și de stat, muncitori și
tegrală, prin planul național
țărani, oameni de știință și cul
unic și bugetul de stat, â re
tură.
surselor materiale și financia
Proiectul de lege este elabo
re ale țării, pentru realizarea
rat din inițiativa și sub directa
unei creșteri economice inten
îndrumare a tovarășului
sive, în industrie, în agricultu
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
ră. in celelalte domenii, pen
neral al Partidului Comunist
tru sporirea în ritm înalt a ve
Român, președintele Republicii
nitului național și utilizarea sa
Socialiste România, in deplină
judicioasă pentru fondul de dez
concordantă cu cerințele -și evoltare și ridicarea nivelului de
xigențele creșterii in ritm sus
trai al întregului popor.

Prin elaborarea orientărilor de
perspectivă și â planurilor na
ționale unice, prin contribuția
activă la îndeplinirea obiective
lor stabilite. Consiliul Suprem
asigură perfecționarea continuă
a activității economico-sociale,
concentrarea eforturilor între
gului popor in direcțiile hotă
ritoare ale progresului material
și spiritual al societății.
Stimați tovarăși,
Pentru ridicarea pe un plan
superior a activității acestui fo
rum larg democratic, ce unește
cele mai bune forțe de care
dispune societatea noastră, o în
semnătate excepțională are pre
vederea. din proiectul de lege,
potrivit căreia președintele Re
publicii Socialiste România în
deplinește și înalta răspundere
de președinte al Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice
și Sociale și de președinte al
Biroului permanent al Consiliu
lui Suprem.
Documentul de o deosebită în
semnătate politică prezentat
Marii Adunări Naționale dă o
puternică expresie, prin aceas
tă prevedere fundamentală, în
crederii nestrămutate a parti
dului, a întregului popor în to
varășul Nicolae Ceaușescu. a
cărui activitate revoluționară
este consacrată cu uriașă pu
tere de muncă. înțelepciune și

neasemuită dăruire Înfăptuirii
celor mai nobile idealuri de li
bertate. independență și pro
gres ale națiunii române, cau
zei socialismului și păcii.
Stimați tovarăși deputațl.
Avem ferma convingere că adoptarea de către Marea Adunare Națională a proiectului
noii legi cu privire la funcțio
narea și atribuțiile Consiliului
Suprem reprezintă o contribu
ție importantă la perfecționarea
în continuare a conducerii vie
ții economice și sociale. Ia mo
bilizarea
tuturor, oamenilor
muncii pentru Îndeplinirea pla
nului pe 1988 și pe întregul cin
cinal. cutezătoarelor obiective
stabilite de Congresul al XIIIlea al Partidului Comunist Ro
mân.
Vă rog să-mi îngăduiți, în acest moment apropiat celei de-a
40-a aniversări a Republicii și
Anului Nou, să adresez din adincul inimii, ilustrului nos
tru președinte, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. mult stima
tei tovarășe Elena Ceaușescu,
pentru strălucita activitate re
voluționară pe care o desfă
șoară, pentru contribuția hotărîtoare la progresul multilateral
al țării, tradiționala urare „La
mulți ani !“, intru continua În
florire a patriei noastre —
Republica Socialistă România,

Raportul comisiilor permanente asupra proiectelor legii Planului național
unic de dezvoltare economico-socială, legii dezvoltării agriculturii, industriei

alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor și legii Bugetului de stat pe anul 1988
prezentat de tovarășul ION RADU,
președintele Comisiei pentru industrie și activitatea economico-financiară
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați
tovarăși deputațl,
Comisiile permanente de spe
cialitate ale Marii Adunări
Naționale, cit și grupele pe ju
dețe, care au examinat proiec
tele de legi aflate in dezbatere,
constată că acestea sinteti
zează problemele fundamentale.

stadiul actual a! construcției șl
dezvoltării socialiste, corespund
obiectivelor strategiei și tacticii
stabilite de Congresul al XIIIlea și cea de-a V-a Conferință
Națională a partidului și aduc,
și cu acest prilej, un fier
binte omagiu tovarășului
Nicolae Ceaușescu, eminent om
politic, revoluționar, patriot în
flăcărat, ctitorul României mo
derne, proeminentă personali
tate a lumii contemporane, care
a analizat în repetate rinduri

nivelurile de dezvoltare a eco
nomiei în anul 1988, orientînd
elaborarea planurilor către dez
voltarea ritmică și armonioasă
a patriei noastre, care să asi
gure făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate in
România.
Comisiile relevă rolul și în
semnătatea crescînde ce se atribuie în procesul dezvoltării
calitativ-intensive a economiei,
științei și progresului tehnic,
activitate ce se desfășoară sub
directa îndrumare și cu contri

buția deosebit de valoroasă a
tovarășei Elena Ceaușescu. eminent em politic, savant de
largă recunoaștere internațio
nală.
Stimați tovarăși deputațl,
Avînd ferma convingere că
sînt întrunite toate condițiile
pentru înfăptuirea obiectivelor
prevăzute, comisiile avizează
favorabil, în unanimitate, pro
iectele de legi și propun adop
tarea lor în forma in care au
fost prezentate.

Raportul comisiilor permanente asupra proiectului legii privind constituirea

Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României
prezentat de tovarășul RADU BĂLAN,

vicepreședinte al Comisiei constituționale și juridice
Mult ’stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși deputațl,
Examinind proiectul legii Su
pus dezbaterii, comisiile per
manente de specialitate consta
tă că acesta a fost elaborat
in spiritul hotărîrilor celui
de-âl XIII-lea Congres și ale
recentei Conferințe Naționale
ale partidului si in conformita

te cu tezele si orientările secre
tarului general al partidu
lui. președintele
Republicii
Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. referitoare
la ridicarea pe o treaptă cali
tativ superioară a întregii acti
vități de construcție si dezvol
tare socială a patriei corespun
zător exigențelor si cerințelor
dezvoltării de tip intensiv a economiei naționale.
Comisiile apreciază ca deose
bit de importante dispozițiile

din proiectul de lege care am
plifică rolul Consiliului Suprem
al Dezvoltării Economice și So
ciale. organ colectiv larg re
prezentativ. de partid și de
stat, cu caracter deliberativ in
elaborarea orientărilor de per
spectivă privind progresul ge
neral al tării si în problemele
fundamentale ale dezvoltării
planificate a economiei națio
nale.
Comisiile îsi exprimă acordul
deplin cu dispozițiile privind

competentele sporite ale Birou
lui Permanent al Consiliului
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale, ceea ce ii con
feră acestuia calitatea de co
mandament suprem in activita
tea de elaborare, fundamentare
șl urmărire a înfăptuirii pla
nului.
Ținînd seama de toate aceste
considerente, comisiile perma
nente avizează favorabil, in
unanimitate, proiectul de lege
și propun Marii Adunări Națio
nale adoptarea acestuia.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Din cuvintul participanților la dezbateri
CUVÎNTUL DEPUTATULUI
ION DINCĂ
Mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
stimați tovarăși deputat! și
invitați.
Sintem sub impresia magis
tralului Raport prezentat de
dumneavoastră. mult iubite
și
stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. la Confe
rința Națională a partidului,
care reflectă intr-o viziune
unitară, de amplă perspectivă
concepția dumneavoastră știin
țifică. originală, revoluționară
cu privire la dezvoltarea eco
nomiei naționale în condițiile
procesului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și ale oreării premise
lor pentru trecerea la construc
ția comunismului in România.
Ne îndeplinim o înaltă dato
rie de conștiință de a releva
și omagia, și cu acest prilej,
contribuția inestimabilă pe care
dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe secretar gene
ral, o aduceți la orientarea ac
tivității economico-socfale. Ia
fundamentarea deciziilor pri
vind dezvoltarea multilaterală a
țării, la elaborarea și înfăptuirea
politicii interne și externe a
partidului și statului nostru,
care dă expresie aspirațiilor
fundamentale de pace, bunăsta
re și progres ale poporului nos
tru.
De asemenea, aducem un căl
duros omagiu tovarășei Elena
Ceaușescu, eminent om politic
și de stat ce-și consacră in
tensa activitate înfloririi necon
tenite a științei. învățămîntului
și culturii, dezvoltării continue
a patriei noastre socialiste.
Arătînd că prevederile de
plan pe 1988 pentru sectoarele
energiei electrice și termice, mineritjilui, petrolului și gazelor
asigură lărgirea în continuare a
bazei energetice și de materii
prime necesare economiei na
ționale, vorbitorul a relevat că
măsurile adoptate în vederea în
deplinirii mobilizatoarelor sar
cini ale anului viitor vizează în
principal folosirea intensivă a
capacităților de producție, a ma
șinilor și instalațiilor existente,
realizarea la timp a investiții
lor si punerea tn funcțiune a
noilor capacități in industria energettcă și extractivă.
O deosebită atenție vom acor

da — a spus vorbitorul — asigurării punerij in funcțiune,
în 1988. a capacităților prevă
zute în plan pentru Centrala
nucleară Cernavodă și începe
rii lucrărilor la noile centrale
nucleare.
Trăgînd învățămintele nece
sare din lipsurile manifestate in
acest an în executarea repara
țiilor capitale și a reviziilor, vă
asigurăm că vom lua măsurile
necesare executării acestora, in
anul viitor, la timp și de ca
litate.
Referindu-se la acțiunile cu
caracter prioritar în aceste sec
toare, vorbitorul a subliniat că
se vor urmări permanent înca
drarea tuturor unităților în
normele de consum stabilite la
materii prime, materiale, ener
gie și combustibil și reducerea
în continuare a acestor consu
muri, recuperarea, recondiționarea și refolosirea materiale
lor și pieselor de schimb, orga
nizarea superioară a muncii și
îndeplinirea indicatorilor de
plan la productivitatea muncii,
reactualizarea și îndeplinirea
programelor speciale, întărirea
ordinii și disciplinei Ia fiecare
loc de muncă din industria
energetică și extractivă.
Vă asigurăm, mult stimate
și
iubite
tovarășe
Nicolae Ceaușescu — a spus
vorbitorul — că oamenii mun
cii din sectoarele industriei ex
tractive și energetice nu vor
precupeți nici un efort și vor
acționa cu hotărîre și cu întrea
ga răspundere pentru îndepli
nirea exemplară a planului la
toți indicatorii economici prevăzuți pentru anul 1988, pentru
a asigura bunul mers al tuturor
ramurilor economiei naționale.
Permiteți-mi să-mi exprim
acordul deplin cu conținutul
proiectelor de legi supuse
dezbaterii și aprobării actualei
sesiuni a Marii Adunări Națio
nale.
In mod respectuos, vă adre
sez dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. dumnea
voastră. mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu. urarea stră
moșească : ..Să ne trăiți mulți
ani și fericiți" pentru a ne con
duce mai departe, pentru a face
ca patria noastră liberă, inde
pendentă și suverană să devină
tot mai puternică și să se
bucure de liniște și pace 1

CUVINTUL DEPUTATEI
MARIA GHIȚULICĂ
Mult stimate t sir ar 10
Nicolae Ceaușescu,
Mult iubită și stimată tovarășă
Elena Ceaușescu.
Stimați tovarăși deputați.
Actuala sesiune a Marii Adunări Naționale se desfășoară
în climatul de puternică anga
jare politică a oamenilor mun
cii din tara noastră, generat de
bilanțul marilor înfăptuiri cu
care poporul român întîmpină
cea de-a 40-a aniversare a Re
publicii. da perspectivele lumi
noase proiectate cu claritate
de recenta Conferință Națională
a partidului.
Prevederile din proiectele de
plan prezentate Marii Adunări
Naționale se înscriu pe coor
donatele magistralului Raport
prezentat de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, care repre
zintă un model de analiză ști
ințifică a proceselor și feno
menelor fundamentale ale dez
voltării societății românești In
actuala etapă și în perspectivă,
a problemelor majore ale vieții
internaționale, o nouă contri
buție la dezvoltarea, creatoare
a tezaurului gindirii (i practicii
construcției socialiste.
In numele comuniștilor, al
tuturor oamenilor muncii din
județul Iași, vă rugăm să
primiți, mult stimate to
varășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu, marele Erou
între eroii neamului, ctitorul
strălucit al României socialiste
moderne, cele mai alese și pro
funde mulțumiri pentru neobo
sita activitate revoluționară des
fășurată in fruntea partidului
și a țării, consacrată progresu
lui patriei noastre socialiste,
bunăstării poporului român,
păcii și colaborării în lume.
în același timp, adresăm în
treaga noastră recunoștință to
varășei Elena Ceaușescu pentru
activitatea de o deosebită în
semnătate consacrată dezvoltării
generale a patriei, a științei, invățămîntului și culturii, pentru
contribuția remarcabilă pe care
o aduce la afirmarea științei
românești in lume, la schimbul
internațional de valori.
în marile realizări obținute de
poporul român in perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea al
partidului,, pe care o numim

cu legitimă mindrie patriotică
„Epoca Nicolae Ceaușescu", se
înscriu și rezultatele obținute în
județul Iași. Prin alocarea unor
importante fonduri de investiții,
producția industrială a crescut
în această perioadă de aproape
13 ori, iar cea agricolă de 3.6 ori.
După ce s-a referit la rezul
tatele înregistrate în acest an,
vorbitoarea a arătat că. in 1988,
județul Iași, asemenea tuturor
județelor țării, va cunoaște
ritmuri de dezvoltare ridicate.
Producția-marfă industrială va
crește cu 14 la sută fată de
anul 1987, exportul cu 16,7 la
sută, producția agricolă cu 8 la
sută, iar productivitatea muncii
cu 17.5 la sută. în agricultură,
proiectul de plan prevede ni
veluri de producții la cereale,
legume, plante tehnice și în zoo
tehnie cu 24—25 la sută mai
mari față de realizările aces
tui an.
în continuare, au fost prezen
tate acțiunile întreprinse în
județ pentru realizarea, încă din
primele zile ale anului viitor, a
sarcinilor din industrie și agri
cultură, pentru creșterea efi
cienței Întregii activități.
în Încheiere, vorbitoarea a
spus : Declarindu-mă întru lotul
de acord cu proiectele de legi
Înscrise la ordinea de zi, asigu
răm Marea Adunare Națională,
pe dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că,
așa cum ne-ați cerut șt la plena
ra Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale,
sintem hotăriți să mobilizăm mai
puternic toate forțele de care
dispunem pentru a trece din
prima zi a anului viitor la În
făptuirea exemplară a planului
pe 1988, pentru ridicarea la un
nivel calitativ superior a întregii
noastre activități consacrate în
făptuirii mărețelor obiective
stabilite de Congresul al XIII-lea
și Conferința Națională ale
partidului.
Vă adresăm, din adîncul ini
milor. mulț stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, mult iubită
tovarășă Elena Ceaușescu. stră
moșeasca urare — La mulți și
fericiți ani !. viață Îndelungată
în deplină sănătate, spre a ne
conduce, cu aceeași clarviziune
și cutezanță revoluționară, spre
culmile luminoase ale socialis
mului și comunismului.

CUVINTUL DEPUTATULUI
GHEORGHE DIMOIU
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stflnați tovarăși deputați,
în numele tuturor celor ce tră
iesc și muncesc în județul Con
stanța, vă rog să-mi îngăduiți,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, să exprim
stima și recunoștința noastră
profundă pentru prodigioasa ac
tivitate ce o desfășurâți de peste
cinci decenii și jumătate, cu
abnegație, cu pasiune revolu
ționară și eroism, pentru liber
tatea și independența patriei,
pentru dezvoltarea ei demnă pe
calea progresului și civilizației.
în atmosfera de puternică an
gajare patriotică a Întregului
nostru popor pentru înfăptuirea
neabătută a obiectivelor și sar
cinilor stabilite de Conferința

Națională a partidului, oamenii
muncii din întreprinderea de
construcții navale Constanța ac
ționează cu fermitate pentru în
făptuirea importantelor indicații
și orientări pe care ni le-ați dat
cu prilejul vizitelor de lucru în
treprinse în acest an. Pînă In
prezent am livrat tancurile de
150 000 tdw „Oltenia" și de 85 000
tdw „Prahova" echipate cu ma
șini și agregate executate și asi
milate in țară. Se fac în prezent
ultimele probe pentru livrarea
feribotului de 12 000 tdw „Man
galia". Printr-o mai bună orga
nizare a muncii și producției,
am realizat o reducere a costuri
lor totale la 1 000 lei producțiemarfă, față de plan, cu 102 lei,
iar a celor materiale cu' 87 lei.
Trăgînd toate concluziile din
munca desfășurată, din neajun
surile manifestate, ne angajăm
să acționăm cu toată răspunde

rea pentru afirmarea mai pu
ternică a spiritului revoluționar,
muncitoresc, a fermității șl
combativității față de lipsuri,
pentru realizarea unei noi cali
tăți, superioare. In întreaga
noastră activitate.
Planul în profil teritorial al
județului Constanța prevede ca,
în anul viitor, producția indus
trială să crească, față de reali
zările acestui an. cu aproape 15
la sută. In condițiile sporirii
productivității muncii cu 22 la
sută.
Sarcinile pe anul viitor ce
revin întreprinderii în care lu
crez sînt mobilizatoare. Vom ac

ționa cu hotărîre pentru recu
perarea restanțelor din acest an
și îndeplinirea în cele mai bune
condiții a planului pe anul vii
tor. în acest sens, vom acorda o
atenție deosebită' măsurilor teh
nice și organizatorice menite să
asigure devansarea programelor
de modernizare a producției, fo
losirea rațională a forței de
muncă, accelerarea vitezei de
rotație a mijloacelor circulante,
gospodărirea cu grijă a materii
lor prime, materialelor, combus
tibililor și energiei electrice. în
tărirea ordinii, disciplinei șl
răspunderii în muncă.

CUVINTUL DEPUTATULUI
ION FLOREA
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși deputați,
Asemenea întregului nostru
popor, strins uniți în jurul parti
dului, al tovarășului
Nicolae Ceaușescu, comuniștii,
toți oamenii muncii din județul
Olt acționează cu nestrămutată
hotărire revoluționară pentru
înfăptuirea exemplară a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și
ale Conferinței Naționale ale
partidului. în vederea îndeplini
rii cu succes a prevederilor de
plan pe acest an și pregătirii
temeinice a producției anului
viitor.
Mă declar întru totul de acord
cu documentele supuse dezba
terii și aprobării Marii Adunări
Naționale, elaborate cu contri
buția determinantă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, , secreta
rul general al partidului.
Puternic angajați în efortul
pe care oamenii muncii din în
treaga țară îl consacră, cu însu
flețire și spirit revoluționar,
realizării exemplare a sarcinilor
de plan pe acest an. mecaniza
torii și cooperatorii din CUASC
Vișina, județul Olt, unde îmi
desfășor activitatea, au satisfac
ția de a raporta că. în acest an,
au obținut producții la nivelul
exigențelor Noii Revoluții Agra
re. Organizîndu-ne mai bine
munca, efectuind la timp și in
condiții de calitate lucrările agricole. aplicînd cele mai bune
tehnologii, Consiliul unic agro
industrial Vișina a realizat, în

medie, o producție de 24 921 kg
porumb știuleți. 7 316 kg grîu,
8 145 kg orz, 63 751 kg sfeclă de
zahăr. Sint producții bune, dar
sintem pe deplin conștienți că
puteau fi și mai bune. însușindu-ne experiența unităților agricole fruntașe, acționăm, în
prezent, pentru eliminarea ne
ajunsurilor și deficiențelor exis
tente în activitatea unor unități
și secții de mecanizare din ca
drul consiliului, astfel Incit pre
gătirea producției anului viitor
să se facă în mod temeinic, să
avem certitudinea îndeplinirii exemplara a indicatorilor de
plan, a obținerii unor recolte
superioare, sigure și stabile.
Asigur Marea Adunare Națio
nală că dispunem de toate con
dițiile necesara și vom acționa
cu toată fermitatea, cu energie
și perseverență pentru a ne
Îndeplini în mod exemplar sar
cinile ce ne revin din Planul
național de dezvoltare a agri
culturii pe anul 1988. atit la ni
vel de județ, rit și în consiliul
unic agroindustrial.
în preajma aniversării a 40
de ani de existentă a Republi
cii și a Anului Nou. în nume
le tuturor locuitorilor județului
Olt, vă rog să-mi îngăduiți să
vă adresez dumneavoastră, mult
Iubite si stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, mult stima
tei tovarășe Elena Ceaușescu,
cele mai sincere urări de ani
mulți și fericiți, de sănătate și
putere de muncă. Să ne trăiți
întru mulți ani. spre continua
prosperitate și înălțare a Româ
niei pe noi culmi de progres
și civilizație !

CUVINTUL DEPUTATULUI
LUDOVIC FAZEKAS
Mult stimate șl iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși deputați,
Actuala sesiune a Marii Adu
nări Naționale Iși desfășoară
lucrările în climatul de înaltă
responsabilitate comunistă, de
puternică angajare patriotică și
revoluționară, imprimat vieții
politice a țării de magistralul
Raport prezentat Conferinței
Naționale a partidului de către
tovarășul
secretar
general
Nicolae Ceaușescu, vast și com
plex program de muncă și de
luptă pentru toți oamenii mun
cii, pentru întregul popor, în
vederea
înfăptuirii mărețelor
obiective stabilite de Congresul
al XIII-lea al partidului.
în lumina ideilor, a tezelor și
a orientărilor cuprinse in acest
magistral document programa
tic, actuala sesiune a Marii Adunări Naționale este chemată
să dezbată și să aprobe impor
tante documente.
Prevederile acestora, elabora
te sub îndrumarea și cu contri
buția directă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, oglindesc
înaintarea fermă, în ritm înalt,
a României pe coordonatele
modernizării economiei, ale in
tensificării laturilor calitative,
de eficiență, în condițiile apli
cării consecvente a principiilor
noului mecanism economico-financiar, ale autoconducerii șl
autogestlunii muncitorești re
voluționare.
între sectoarele de producție
care au cunoscut o impetuoasă
dezvoltare se numără și cel al
Industrializării lemnului și ma
terialelor de construcții.
Dispunind de capacități și de
utilaje moderne, de un personal
muncitor cu o îndelungată ex
periență. acest sector a obținut
rezultate bune în îndeplinirea
indicatorilor de plan. Intre care
merită relevată realizarea unei
producții pentru export, pe de
vize convertibile, mai mari față
de anul trecut cu peste 27 la
sută.
Sarcinile de plan, prevăzute
pentru anul 1988, impun mobi
lizarea exemplară a tuturor co
lectivelor din acest . sector al

economiei. înfăptuirea lor ne
cesită îmbunătățirea radicală a
muncii, la toate nivelurile, eli
minarea neajunsurilor,
astfel
Incit, încă din primele zile ale
anului viitor, planul să fie în
deplinit ritmic, la toți Indica
torii.
Proiectul planului de stat șl
cel al bugetului pe 1988 prevăd
sarcini importante șî pentru in
dustria mică. In acest an.
pe baza programelor stabi
lite, unitățile consiliilor popu
lare, ale cooperației au folosit
mai bine resursele locale, producînd o gamă largă de produse
pentru piața internă șt pentru
export. în 1988. ponderea micii
industrii va crește cu aproape
II la sută față de acdst an.
Aș dori să precizez că multe
dintre problemele arătate au
făcut obiectul discuțiilor ce au
avut loc, in cursul acestei dimi
neți, pe grupe de deputați, reprezentind toate județele, in ca
drul cărora s-a subliniat cu sa
tisfacție că sint asigurate toate
condițiile înfăptuirii cu. succes
a planului pe 1988.
în încheiere, o dată cu acordul
nostru deplin la proiectele de
lege supuse dezbaterii și aprobării. ne angajăm, mult
stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. să înfăp
tuim, in mod exemplar. Indica
țiile și orientările cuprinse în
magistralul Raport prezentat la
Conferința Națională, prevede
rile documentelor ce urmează
să Ie aprobăm.
Acum, cînd ne mal despart
cîteva zile de Noul An. permiteți-mi ca. in numele sutelor de
mii de oameni ai muncii din
unitățile industriei lemnului si
’materialelor de construcții, al
celor din numeroasele unități ale
Industriei mici si cooperației
meșteșugărești, să vă adresăm,
mult stimate șl iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, sentimentele
noastre cele mai alese. de
profundă recunoștință. pentru
slujirea de către dumneavoas
tră, fără preget, a intereselor
clasei muncitoare, ale poporului
român și să vă urăm, din adîn
cul inimilor, ani mulți. sănătate
și putere de muncă, spre binele
și fericirea cetățenilor scumpei
noastre patrii — Republica So
cialistă România 1 La multi
ani 1

CUVINTUL DEPUTATEI
AURELIA BRATU
Mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tovarășă
Elena Ceaușescu
Stimați tovarăși deputați.
Sesiunea Marii Adunări Na
ționale se desfășoară in clima
tul de puternică mobilizare și
înaltă responsabilitate comunis
tă. de angajare fermă a tuturor
celor ce muncesc de a transpu
ne în viață tezele, ideile, orien
tările și indicațiile de excepțio
nală importanță teoretică și
practică formulate de secretarul
general al partidului în magis
tralul Raport prezentat la Con
ferința Națională a Partidului
Comunist Român, program de
muncă și luptă al partidului,
al întregului popor.
Elaborate cu contribuția hotăritoare a secretarului general
al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. proiectele
Planului național unic de dez
voltare economico-socială și
Bugetului de stat pe anul 1988,
ale programului de autoconducere șl autoaprovizlonare, supu-

se spre examinare șl adopta
re Marii Adunări Naționale,
au o fundamentare profund
științifică și asigură, prin pre
vederile lor. realizarea hotăririlor Congresului al XIII-lea și
Conferinței Naționale ale parti
dului.
Urmind neabătut indicațiile și
direcțiile de acțiune date de
dumneavoastră, mult stimate
tovarășe secretar general, oa
menii muncii din întreprinderea
de confecții șl tricotaje Bucu
rești raportează pe 11 luni ale
acestui an că planul la producția-marfă a fost îndeplinit in
tegral, fiind, totodată, depășit
planul la productivitatea muncii.
în centrul preocupărilor am
situat in permanență producția
pentru export, perfecționarea
organizării și modernizarea pro
ducției, Înnoirea acesteia, acționind pentru valorificarea supe
rioară a materiilor prime șl
materialelor, reducerea costuri
lor de fabricație, elemente de
cisive în competiția cu alți
producători pe piața externă.
Referindu-se la unele neajun

suri care mai persistă in orga
nizarea muncii și în folosirea
eficientă a timpului de lucru, în
unitate, vorbitoarea a arătat că
au fost stabilite programe con
crete de măsuri care să con
ducă la asigurarea unei riguroa
se discipline tehnologice în toate
secțiile și atelierele de produc
ție, la întărirea climatului de
răspundere, ordine și disciplină
în fiecare colectiv de muncă.
în anul 1988. Întreprinderii
noastre ii revin sarcini deosebit
de complexe în domeniul creș
terii producției de export, valo
rificării superioare a materiilor
prime, materialelor, combustibi
lilor și energiei, ridicării la cote
calitativ superioare a indicato
rilor economico-financiari. în
lumina acestor prevederi, am

trecut In mod fiotărît Ia pregă
tirea în bune condiții a planului
pe anul viitor. Așa cum ne-am
angajat în fața dumneavoastră,
mult stimate tovarășe
Nicolae, Ceaușescu, cu prilejul
recentei vizite de lucru la în
treprinderea noastră. sintem
ferm hotăriți să facem totul ca
anul 1988 să fie anul cu cele
mai mari realizări ale între
prinderii.
în încheiere, vorbitoarea a
spus : Vă rog să-mi permiteți,
mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, mult iubită
și stimată
tovarășă Elena
Ceaușescu, să vă adresez urarea
fierbinte de multă sănătate și
putere de muncă spre binele și
prosperitatea poporului, spre în
florirea multilaterală a Româ
niei socialiste !

CUVINTUL DEPUTATULUI
DINU DANILIUC
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Sesiunea Marii Adunări Na
ționale se desfășoară la puțină
vreme de la Conferința Națio
nală a partidului — eveniment
de excepțională însemnătate tn
viața politică a țării. Ca parti
cipant Ia Înaltul forum al co-.
muniștilor, am ascultat . cu
emoție și mindrie patriotică
magistralul Raport prezentat de
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
document programatic de ines
timabilă valoare teoretică și
practică, și care, pornind de la
analiza temeinică, profund știin
țifică a stadiului actual de dez
voltare a țării noastre, al cuce
ririlor revoluționare obținute de
întregul popor, fundamentează,
într-o viziune unitară, revolu
ționară,
direcțiile
înaintării
ferme, neabătute a României
pe culmi tot mai înalte de pro
gres și civilizație.
Acest grandios program de
muncă și luptă revoluționară
impune întregii noastre activi
tăți mai multă exigentă și fer
mitate comunistă pentru înde
plinirea exemplară a obiective
lor Congresului al XIII-lea al
partidului, a sarcinilor din pla
nul pe anul 1988.
Apreciind că prevederile cu
prinse în proiectele de legi și
în programele supuse dezbaterii
asigură dezvoltarea intensivă a
economiei românești, creșterea
avuției naționale și pe această
bază ridicarea bunăstării Între
gului popor, vorbitorul a spus
în continuare : Pe deplin anga
jați în ampla activitate depusă

de toți oamenii muncii pentru
înflorirea continuă a patriei
noastre, noi. cei ce muncim pe
ogoarele județului Călărași, ac
ționăm stăruitor pentru a ne
onora cu cinste obligațiile ce ne
revin, pentru Înfăptuirea noii
revoluții agrare. Beneficiind de
sprijinul, indicațiile și Îndem
nurile pe care ni le-ați adresat
dumneavoastră,' mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cu
prilejul vizitelor de lucru efec
tuate In județul nostru, depu
nem toate eforturile pentru
sporirea producțiilor, practicind
o agricultură avansată. Vă ra
portăm că sarcinile ce ne-au
revenit din Programul național
de irigații au fost îndeplinite
integral în județul nostru, fapt
ce a determinat obținerea unor
producții, în primii doi ani ai
actualului cincinal, de peste 4.5
milioane tone cereale, 1.2 mi
lioane tone legume, circa 200 000
tone carne, aproape 1 milion hl
lapte.
în aceste rezultate se regăsesc
și realizările obținute de C.A.P.
Gurbănești, unde îmi desfășor
activitatea, care sînt superioare
celor planificate, ceea ce ne-a
permis să livrăm cantități su
plimentare la fondul de stat,
obținlnd suplimentar venituri
de peste 10 milioane Iei.
Vorbitorul a subliniat apoi că,
analizînd cu răspundere activi
tatea desfășurată, in recenta adunare generală, țăranii co
operatori din Gurbănești au
trecut cu botărire la pregătirea
temeinică a producției anului
viitor, angajîndu-se ca, In 1988
și pe întregul cincinal, să obți
nă la toate culturile și în toate
sectoarele rezultate la nivelul
prevederilor de plan, al obiecti
velor noii revoluții agrare.

CUVINTUL DEPUTATULUI
GHEORGHE ILIE
Mult Iubite șl stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to
varăși deputați.
In climatul de Înaltă respon
sabilitate si deplină angajare
patriotică, revoluționară impri
mat Întregii vieți politice si economico-sociale de Conferința
Națională a partidului, dezba
tem astăzi, în cadrul forumului
legislativ suprem al tării, docu
mente de o importantă majoră
care poartă amprenta contribu
ției definitorii a secretaru
lui general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. la funda
mentarea științifică, profund
realistă, a dezvoltării dinamice,
echilibrate a economiei națio
nale si perfecționarea procesu
lui revoluționar tn noua etapă
de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate si îna
intare a României spre comu
nism.
Proiectele de legi ce le dezba
tem pun în evidentă obiectivele
dezvoltării tării noastre pe
baze intensive, in deplină con
cordantă cu hotăririle Con
gresului al XIII-lea al partidu
lui. în cadrul cărora se afirmă

cu claritate laturile calitative,
de eficientă, ale creșterii econo
mice. exigentele revoluției tehnico-științifice contemporane ș*
ale autoconducerii muncitorești,
revoluționare.
Am, totodată, mandatul cetă
țenilor din circumscripția elec
torală pe care o reprezint, al
petroliștilor din Schela de foraj
Stoina, județul Gorj. unde-mi
desfășor activitatea, să vă ex
prim. mult iubite si stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. adinca noastră recunoștință, sti
mă și prețuire pentru propune
rea făcută de la tribuna Confe
rinței Naționale a partidului
privind majorarea cu 10 la sută.
Incepînd cu anul 1988. a retri
buției tuturor categoriilor de
oameni ai muncii, precum și
pentru hotărîrea Comitetului
Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. cu privire Ia acordarea.
In luna decembrie a acestui an.
a 50 la sută din fondul de par
ticipare a oamenilor muncii Ia
beneficii.
Sarcinile ce revin Industriei
petroliere !n anul 1988 sint deo
sebit de complexe, mobilizatoa
re. In concordantă cu nevoile
concrete ale economiei naționa
le privind asigurarea bazei da
materii prime si energetice.
Noi. petroliștii de la Stoina,
pornim la realizarea sarcinilor

de plan din cel de-al treilea an
al cincinalului cu o valoroasă
experiență în sporirea eficien
tei întregii activități producti
ve. Vă raportăm, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că
am îndeplinit planul pe 1987 la
toți indicatorii cu o lună de
zile mai devreme, ceea ce ne
permite ca. pînă la sfîrsitul anului, să forăm suplimentar
5 000 metri, să |predăm la ex
tracție două sonde in plus și să

depășim beneficiile cu aproape
trei milioane lei.
Mă angajez, in numele oame
nilor muncii de la Schela de
foraj Stoina. al tuturor petro
liștilor gorjenî. să nu ne precu
pețim forțele pentru realizarea
prevederilor de plan si a pro
gramelor de dezvoltare econo
mico-socială in profil teritorial,
pentru creșterea producției de
țiței și gaze atit de necesare economiei naționale.

CUVINTUL DEPUTATULUI
DOREL MIHAI POPA
Mult Iubite și stimate tovarăș
*
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Sesiunea Marii Adunări Na
ționale își desfășoară lucrările
la puțin timp după Încheierea
lucrărilor Înaltului forum de
mocratic al partidului'— Con
ferința Națională, eveniment de
o deosebită importantă In viața
partidului si poporului nostru,
a întregii țări. Tezele, ideile și
orientările de o mare valoare
teoretică șl practică cuprinse In
magistralul Raport prezentat de
tovarășul Nicolae Ceaușescu
reliefează virtuțile de excepție
ale secretarului general al parti
dului de strălucit militant re
voluționar. capacitatea sa deo
sebită de a scruta viitorul țării,
de a stabili într-o viziune revo
luționară obiectivele fundamen
tale ale fiecărei etape, căile
concrete și eficiente pentru în
făptuirea lor.
Documentele supuse dezbate
rii Marii Adunări Naționale sta
bilesc obiective de cea mai
mare însemnătate pentru dez
voltarea economico-socială a ță
rii tn cel de-al treilea an al
ciricinalului. an hotăritor în În
făptuirea obiectivelor stabilite
de cel de-al XIII-lea Congres
și a hotăririlor recentei Confe
rințe Naționale a partidului.
Oamenii muncii din județul
Mures, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid,
au realizat pe 11 luni ale anu
lui o producție-marfă indus
trială mai mare cu 742 milioa
ne lei decît în aceeași perioadă
a anului trecut, acordind prio-

ritate realizării sarcinilor 1*
export. în eforturile generale
ale județului Mureș se Înscrie
cu realizări însemnate șl co
lectivul Combinatului de în
grășăminte chimice Tg. Mureș.
Angajamentul pe care ni l-am
luaț cu prilejul vizitei de lucru
cu care ați onorat. în septem
brie' anul, acesta. unitatea noas- ,
tră. mult iubite tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu.
împreună cu mult stimata to
varășă Elena Ceaușescu. a fost
Îndeplinit si depășit.
în continuare, vorbitorul a arătat : Planul în profil terito
rial pe anul 1938, parte inte
grantă a Planului național unic
de dezvoltare economică si so
cială, prevede creșterea cu 8,8
la sută a producției-marfă. față
de realizările din acest an. pre
cum și sporuri însemnate la
export, in domeniul reducerii
costurilor de producție, al creș
terii eficientei si impune îmbu
nătățirea substanțială a activi
tății noastre în toate domeniile.
In încheiere, vorbitorul a
spus : Exprimîndu-mi acordul
deplin față de documentele su
puse dezbaterii si aprobării se
siunii. asigur Marea Adunare
Națională, pe dumneavoastră,
mult stimate si iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. pe
mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu. că vom acționa cu
toate forțele. în spirit revolu
ționar. in vederea înfăptuirii
exemplare a sarcinilor de plan
pe anul 1988. transpunerii cu
fermitate în viață a documen
telor celui de-al XIII-lea Con
gres și ale recentei Conferințe
Naționale a partidului.

CUVINTUL DEPUTATULUI
ILIE VĂDUVA
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe șl stimați
tovarăși deputați,
Reunită la puțină vreme după
Conferința Națională a partidu
lui, in atmosfera de puternică
emulație și angajare generată
de excepționalele teze și orien
tări cuprinse în magistralul Ra
port prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu In fața înal
tului forum al comuniștilor
români. Marea Adunare Națio
nală este chemată să examineze
și să adopte documente de mare
însemnătate pentru progresul
multilateral al patriei noastre
socialiste.
Declarîndu-mă Intru totul de
acord cu proiectele de legi și
programele supuse aprobării,
doresc să exprim cea mai înal
tă apreciere și deosebita recu
noștință
pentru
contribuția
hotărîtoare pe care secretarul
general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a adus-o la
conceperea șl elaborarea lor.
Proiectul
Planului
național
unic de dezvoltare economicosocială a țării pe anul 1988 și
celelalte documente reflectă cu
putere strategia de dezvoltare
a economiei noastre naționale
intr-o viziune sistemică. com
plexă, creatoare. tn deplină
concordanță cu imperativele
fundamentale ale progresului
social rapid, cu resursele șl po
sibilitățile de care dispune so
cietatea noastră.
Proiectul de plan pe anul 1988
prevede o creștere importantă a
volumului comerțului nostru ex
terior.
La dimensionarea activității

de comerț exterior s-a avut în
vedere potențialul în perma
nentă creștere al economiei na
ționale și s-a ținut seama de in
dicațiile privind îmbunătățirea
structurii, modernizarea și creș
terea eficienței producției des
tinate pieței externe, extin
derea cooperării și specializării
în producție, stimularea produc
ției pentru export, sporirea
șportului pe care trebuie să-l
aibă exportul fiecărei ramuri la
fondul valutar al statului, la
acoperirea costului importurilor
și a altor plăți. Creșterea expor
tului. cu precădere de produse
cu grad ridicat de prelucrarfe,
corelată cu dimensionarea im
portului la strictul necesar eco
nomiei naționale, este menită să
asigure, și în 1988, un excedent
însemnat al balanței comerciale.
Asigurăm Marea Adunare Na
țională, pe dumneavoastră, mult
stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, pe dumnea
voastră, mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu. că sintem ferm
hotăriți să acționăm cu consec
vență revoluționară. adueîndu-ne contribuția la îndepli
nirea prevederilor planului pe
1988. la intensificarea și perfec
ționarea participării României Ia
diviziunea internațională a mun
cii, în slujba politicii de destin
dere, colaborare, dezarmare și
pace.
In Încheiere, vă rog să-mi
permiteți, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu,
mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu. să vă adresez, din
adîncul inimii, cu deosebit res
pect. urarea — Să ne trăiți intru
mulți ani. spre binele și prospe
ritatea poporului român, pentru
gloria și măreția scumpei noas
tre patrii, libere și independente
— Republica Socialistă România!
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IN întîmpinarea aniversării republicii
REPERE ALE CALITĂȚII
Manifestări politico-educative
si cultural-artistice
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ÎN BENEFICIUL OMULUI
Deosebit de rodnic este drumul
străbătut de poporul român în
anii Republicii, drum înfățișat în
magistralul Raport prezentat recen
tului forum al comuniștilor români
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
secretarul general al partidului,
președintele Republicii. O Românie
cu o producție industrială de 120
de ori mai mare, cu o creștere a
industriei chimice de 1 200 de ori.
cu o dezvoltare a industriei me
talurgice de 113 ori, a construcții
lor de mașini — de circa 500 de
ori, a industrtei ușoare — de 82
de oui, a celei alimentare — de
32 de ori. a producției agricole de
aproape 9 ori. „Pe această bază,
arăta conducătorul partidului si
statului nostru — s-au asigurat
creșterea puternică — de circa 33
de ori — a venitului national, de
circa 20 de ori a avuției naționa

le, sporirea de circa 13 ori a retri
buției, ridicarea continuă a bună
stării materiale și spirituale a în
tregului popor — telul suprem al
politicii partidului, esența societă
ții socialiste multilateral dezvolta
te pe care o edificăm cu succes in
România".
Luminoase puncte de reper ce
conturează minunatul chip al Re
publicii Ia a 40-a aniversare, mun
ca și viata poporului ei liber și
suveran, în întregime consacrate
„spre-a patriei ’năltare", așa cum
prevede Programul partidului.
Amplul proces de dezvoltare și
modernizare a economiei naționa
le' — temelia creșterii calității
vieții întregului popor — cuprinde
ca parte integrantă dezvoltarea și
diversificarea prestărilor de ser
vicii. .
Intensificarea procesului de ur-

banizare. apropierea condițiilor de
muncă și viață sătești de cele oră
șenești. creșterea veniturilor reale
ale populației, ridicarea gradului
de înzestrare a familiilor cu bunuri
de folosință îndelungată, ce nece
sită asistență specializată, sporirea
gradului de participare a femeii
la activitatea economico-socială.
accesul larg al populației la toate
categoriile de instruire, cultură și
civilizație — toate impunind ser
vicii de calitate mereu mai înaltă
— sînt citeva din trăsăturile dru
mului de mărețe prefaceri par
curs de Republică prin munca
plină de dăruire a oamenilor ei.
Drum ilustrat și de noile cerințe
ale calității vieții. De la căsuțele
modeste la casa luminoasă, mo
bilată ca la oraș, de la moara cu
piatră (nu toate satele o aveau) Ia

atelierul de reparații radio TV. de
la hornarul „cu noroc" la serviciile
de ascensoare. E un drum scurt,
in timp. Atit de scurt că generația
lui 23 August și-1 amintește de
parc-a fost... ieri. Dar atît de plin
de transformări fără seamăn in
istoria țării, incit pare de veacuri
întregi. Cerințele oamenilor pentru
prestări de servicii reflectă nemij
locit calitatea vieții lor. Iar satis
facerea acestor cerințe stă în cen
trul atenției partidului, care și-a
înscris în Programul său: „Oaten
ție deosebită va fi acordată dez
voltării serviciilor publice. în orașe
și sate, satisfacerii celor mai di
verse cerințe ale unei vieți civili
zate. moderne".
Iată citeva cifre care ilustrează
dezvoltarea acestui sector de acti
vitate.

Pentru confortul populației orașelor

Ample perspective în actualul cincinal

Unitățile prestatoare de servicii ale cooperației meșteșugărești UCECOM - care funcționează preponderent in orașe, pun accentul pe
dezvoltarea și diversificarea serviciilor de asistență și întreținere a bunu
rilor de folosință îndelungată.

• In orașele și satele țării funcționează în prezent circa 75 000 UNI
TĂȚI socialiste prestatoare de servicii, specializate in peste 400 DE
PROFILURI.
• Avind în vedere importanța acestui sector pentru calitatea vieții
populației, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a hotărit ca volumul
prestărilor de servicii să crească in actualul cincinal de 2,3 ORI față de
1985, cu un ritm mediu anual de 17,8 LA SUTA, superior celui prevăzut
in Directivele Congresului al Xlll-lea.
• Potrivit Programului special privind prestările de servicii pentru
populație, in cincinalul 1986-1990, volumul prestărilor de servicii pe lo
cuitor urmează să ajungă la circa 4 000 LEI.

• Cooperația meșteșugărească dispune în prezent de 17 500 UNITĂȚI
amplasate in toate localitățile urbane. Serviciile oferite, care acoperă
peste 45 LA SUTA din volumul total pe țară al acestora, se încadrează
în 13 RAMURI ale economiei naționale.
• Unitățile cooperației meșteșugărești, al căror număr urmează să
sporească anul acesta cu încă 500, permițînd o mai bună repartizare
teritorială, realizează la sfirșitul acestui an un volum de servicii reprezentind 23,8 MILIARDE LEI, adică o creștere cu 31,7 la sută față
de 1985.
• O dată cu dezvoltarea rețelei de unități, . se acționează pentru
diversificarea serviciilor, in funcție de mărimea localităților. Astfel, pină
In anul 1990, numărul profilurilor de servicii va fi de 140 în orașele cu
pină la 20 000 locuitori, ajungind insă pină la 360 in cele cu peste
200 000 locuitori.
• Incepind cu semestrul II al acestui an, cooperația meșteșugărească
a organizat în numeroase reședințe de județ și în Capitală centre de
informare privind serviciile ce pot fi acordate, prestarea serviciilor de
urgență sau pe loc, în unități.

Atribute concrete ale urbanizării
la sate
Un salt semnificativ s-a produs în activitatea cooperației de
producție, achiziții și desfacere a mărfurilor - CENTROCOOP - in peri
oada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. Saltul
se reflectă în creșterea puternică a bazei materiale, a gradului de
civilizație, a exigențelor populației sătești, în apropierea tot mai ac
centuată a condițiilor sătești de muncă și viață de cele din orașe.
• Numărul unităților, prestatoare de servicii ale CENTROCOOP a
crescut de la 6 608 in 1965 la peste 32 160, iar cel al lucrătorilor calificați
de la 11 244 - la circa 100 000. Numărul profilurilor a sporit de la 48 la 150.
• Răspunzind noilor cerințe ale locuitorilor satelor, unitățile cooperației
de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor și-au extins în ultimii
22 de ani gama serviciilor de peste 3 ORI, iar volumul prestărilor a
crescut în această perioadă de 19,5 ORI.
• Din cei 54 000 de meseriași, 15 000 sint calificați în domeniile
tehnicii moderne.
• In anii actualului cincinal, numărul unităților și atelierelor prestatoare
de servicii la sate va depăși 40 000, revenind una la 251 locuitori, față de
una la 327 locuitori în 1985.
• Ritmul de dezvoltare a prestărilor de servicii oferite de unitățile și
atelierele CENTROCOOP este în acest cincinal de 94,50 LA SUTA, superior
ritmului mediu pe țară. Volumul total al acestora va fi in anul 1990 de
peste 87 DE ORI MAI MARE decit în 1965.

...Datele de mai sus. privind
dezvoltarea prestărilor de servicii
pentru populație în țara noastră,
mai ales in perioada de după
Congresul al IX-lea al partidului,
nu sînt desigur complete. Eleilustrează însă concepția partidului
nostru, a secretarului său geiieral.
potrivit căreia prestările de servi
cii pentru populație reprezintă

La Voivozi, întrecerea continua
(Urmare din pag. I)

ne bucurăm de reușita
lor. Mai cu seamă că dm
toată situația înfățișată,
din replicile scurte schim
bate la ora raportului, în
țelesesem o dată in plus ră
mina iți pune Ia încercare
bărbăția în toate chipurile.
Subinginerul Gavril Cheregi, șeful sectorului Budoi. ține să ne ofere argu
mente pe viu. în subteran.
Ziua a rămas de mult în
urmă. Din gajeria 202.
ținem firul unui plan în
clinat, părăsim galeria de
acces, urmăm cîteva rami
ficații — încercăm să ne
închipuim în acele clipe
mina asemenea unui copac
uriaș — și iată-ne pătrunzind în abatajul 6 204. trei
zeci. patruzeci de metri.
Ne strecurăm pe brinci. în
coate și in genunchi, mai
mult tirindu-ne. Semnelemartor de pe armături nu
mai sint demult aliniate :
asta înseamnă că lucrează
presiuni excesive. în con
tact cu apa, argila din va
tră dospește. Adincul parcă
își revendică dreotul la
înălțimi.
6 204 a ajuns la demon
tare. Panoul de lignit a
fost epuizat. în schimb,
J.21, V 38 și 6 505 de la
Cuzap erau în plină acti
vitate cind s-au răzvrătit.
Subpămîntul trebuie supus
însă cu pricepere, cu mi
gală și cu răbdare. Echi
pele speciale de la re
deschiderea acestor lucrări
știu bine acest lucru. Fie
care palmă de drum
reciștigat iși dovedește ast
fel puterile și folosul.
Revenim pe gaicria de
acces. Din nou un plan
înclinat. „Este 5 204“ —
precizează inginerul Emil
Pătruică. Ne duce spre
abatajul 6 205.
— Acum sîntem undeva
sub mijlocul curții sectoru
lui Budoi — spune subin
ginerul Cheregi.
Fără galerii, evident, o
mină nu poate fi nici
măcar închipuită. E nenăs
cută. Galeriile sint dru
murile vieții ei de toate
zilele. Imaginea mea era
corectă — drumurile minei
sint ca ramurile unui copac
uriaș. Un ventilator își
face simțită prezența din
plin. Din filtrele de secare
apa țișnește învolburată.
— Să fii acum la Jurteana II — ii zice ingine
rul Pătruică lui Cheregi.
în 6 621 curge șuvoi. Peste

50 litri pe minut. Și bqgada lui Fârik Gâza scoa
te acolo cărbune. Și incă
dă și peste plan. Dar știi
ce fac, nu 1 . Captează și
gospodăresc ca la carte
apele din acoperișul zăcămintului. Ceea ce trebuie
să faceți și voi mai bine
în unele zone.
Ochiului ager al inginerului-șef nu îi scăpase ni
mic : nici
bulgării de
lignit căzuți din loc în
loc de pe bandă, îngreunînd accesul pe
colec
tor ; nici defecțiunea sur
venită la dispozitivul de
oprire și tragere alarmă.
Subteranul e o adevăra
tă uzină. Anii Republicii
au însemnat pentru între
prinderea minieră Voivozi
mecanizarea integrală a
extracției lignitului din
subteran. „Avere de mi
liarde de lei. răspundere
mare", ține să precizeze
secretarul comitetului de
partid. Trecem pe lingă
platforma de întrerupătoa
re și pompele de înaltă
presiune.
— Dacă abatajul e inima
minei, atunci astea-s ini
ma abatajului — este de
părere maistru] Octavian
Vancea, vraciul mașinilor
de aici. Ele asigură agen
tul hidraulic necesar avan
sării și susținerii abataju
lui, pășirii acestuia.
Abia aici înțeleg ce im
portant e să ții în mină
frîiele întreținerii. Rela
ția e cit se poate de
simplă : cu cit îngrijești
mai bine utilajul, cu ații
îi prelungești mai mult
viața, scoți mai mult căr
bune. cîștigi mai bine. O
singură oră de stagnare
poate însemna un minus
de 100 de tone de cărbune.
Fiecare abataj are un
puls al său ; el indică in
orice' moment gradul de
sănătate al minei. Hărnicia
celor din subteran ți se
dezvăluie la gura minei
poate cel mai cuprinzător,
acolo unde banda transpor
toare ajunge cu spinarea
doldora de cărbune. Hărni
cia minerilor și vigoarea
zăcămintului. înainte de a
intra in mină, zăbovisem
la punctul de sortare a
cărbunelui de steril. Subin
ginerul Cheregi diagnosti
case :
— Acum brigada Iul
Nicușor Mendea isprăveș
te cursa de curățire a
combinei.
îi spunea asta cărbu
nele adus la suprafață

mai umed decit de obi
cei. Pină să-1 cunoaștem,
în subteran îl întîlnim pe
unchiul său, Emanoil Men
dea. Miner mai virstnic. Cu biografie bogată.
Cei mai mulți sînt însă ti
neri.
— Tineri, dar ambițioși
și buni cunoscători ai me
seriei. Cei pe care-i în
ghesuie lenea n-au ce
căuta aici — apreciază
șeful de sector.
Și tot el continuă :
— Cum altfel ar fi pri
mit la doar 30 de ani loan
Bigas categoria a Vl-a ?
— Ca și Nicușor Mendea,
care la numai 29 de ani e
șef de brigadă veteran.
Strașnic miner, știe să
pună oamenii la treabă, cu
el in frunte — zice Pă
truică.
Tineri sint și ceilalți doi
șefi de schimb — Florian
Pantiș și Iosif Brîșteac. Pe
Pantiș îl știam la pregătiri
miniere. Îmi' și dșstăipuise
odată plăcerea lui de a
vedea primul stratul de
cărbune împietrit în îm
brățișările convulsive ale
trecutelor ere. A încheiat
cu patru luni în avans
lucrările de pregătiri pla
nificate pe întregul an. Și
a trecut șef de schimb în
abataj.
— Am auzit spunîndu-se
că Mendea și Pantiș au
brigăzi cu palmares de
vîrf — îl iscodesc pe in
ginerul Pătruică.
— E chiar așa — vine
prompt răspunsul. Mendea
a realizat și 110 metri
avansare în
abataj, iar
Pantiș și ortacii lui 250
metri la pregătire, dublu
față de media pe între
prindere, stimulînd alte
ambiții. Brigăzile sînt însă
cum le formezi. In plus,
utilajele. Trebuie să te
ocupi de ele. Și apoi să le
ceri. Astea-s secretele.
Și-n timp ce-mi spune
toate acestea, combina taie
și trimite afară cărbune.
Strat masiv de lignit, front
lung, condiții bune. Com
bina pătrunde lacom în
strat, lasă în urmă striații
proaspete.
în galeriile prinse m
cingători de fier și beton
te simți în deplină sigu
ranță. Complexele mecani
zate au săltat mineritul
într-altă condiție, altădată
de neînchipuit. Subingine
rul Gavril Cheregi are
mindria lui — prima com
bină • de abataj CA 1 de
fabricație românească adu

să în întreprindere, sec
torului Budoi i-a fost
incredințată.
Și
merge
ceas. Și apoi, la mijloc nu
e nicidecum un motiv de
orgoliu profesional, deși
lesne s-ar putea crede
acest lucru, faptul că de
trei ani complexul mecani
zat n-a mai văzut lumina
zilei, toate reparațiile efectuindu-se in subteran, eco
nomisind mii și mii de lei.
Contul economiilor e mult
mai bogat dacă socotim că
armăturile se refolosesc
în proporție de 95 la sută,
recondiționîndu-se direct
în subteran. în fiecare sec
tor, cu ajutorul unor pre
se „patent" propriu. La
Voivozi, fiecare om știe
cit îi cîntărește hărnicia.
Și spiritul gospodăresc.
în drum spre ziuă. în
tîlnim schimbul al doilea.
„Noroc bun !“ — „Hai
noroc" ! Preț de citeva mi
nute, șeful de sector dis
cută cu unul dintre maiș
tri detalii tehnice legate
de aeraj si asecări. fiecare
cu rostul lor. în sala de
apel privirea îmi este
atrasă de o tăbliță cu
scris proaspăt : „Cu can
titățile de cărbune extras
azi din subteran, sectorul
Budoi a depășit planul cu
15 mii tone. Felicitări 1“
— E bine, nu zic ba —
afirmă subinginerul Charegi. Dacă socot drept,
acum 5 ani producția pre
liminată la nivelul sectoru
lui era de 300—350 tone
lignit pe zi. Azi, de regu
lă. extragem 800—1 000
tone. Așa am ajuns să fim
în fruntea întrecerii în ul
timii doi ani. Ca și în
prima jumătate din 1987.
Acum ne-a luat-o înainte
sectorul Suplac. Dar anul
nu e gata incă !
Competiția rămîne des
chisă. Ca și pentru între
prindere. de altminteri. 126
mii tone lignit extras pes
te prevederi înseamnă un
avans de aproape o lună.
Angajamentul minerilor de
a-și realiza sarcinile anua
le la extracția de lignit, în
întîmpinarea
Conferinței
Naționale a partidului și a
celei de-a 40-a aniversări
a Republicit, nu numai că
a fost exemplar onorat, ci
și devansat. Semn că In
vatra cărbunelui bihorean,
la Voivozi, lucrul bine fă
cut e gindul și împlinirea
de fiecare zi.

Ioan LAZA

materializarea unei activități ce
are 'drept scop omul, cu diversi
tatea cerințelor sale in permanentă
creștere, corespunzător noii cali
tăți a vieții, exigentelor ridicate
de procesul modernizării con
tinue. a creșterii gradului de ci
vilizație. a progresului general al
societății.

Celei de-a 40-a aniversări a
proclamării Republicii ii sint dedi
cate. în județul Hunedoara, nu
meroase manifestări politico-ideologice și cultural-artistice. Sub ge
nericul „Republica de glorii și
lumină", la așezămintele de cultu
ră din Deva, Hunedoara, Petroșani,
Orăștie, Iha. Geoagiu, Unirea și
din alte localități au fost organi
zate expuneri, simpozioane, mese
rotunde și evocări avind ca temă
lupta» pentru unitate, libertate și
independență a poporului român,
remarcabilele împliniri ce defi
nesc anii glorioși ai Republicii, și
cu deosebire perioada inaugurată
de Congresul al IX-lea, de cind in
fruntea partidului și a țării Se află
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în
cinstea aceluiași eveniment, la bi
blioteca județeană și la bibliotecile
orășenești au fost deschise expoziții
de carte social-politică și beletris
tică, iar la cluburile muncitorești
din Aninoasa, Petrila. Uricanl,
Vulcan și din alte așezări miniere
au avut loc spectacole literar-muzical-coregrafice inspirate din via
ța nouă a celor ce muncesc și
trăiesc înfrățiți pe aceste străvechi
meleaguri românești.

La Baia Mare, Sighetu Marmației, Cavnic, Borșa, Baia Sprie,
Tg. Mureș. Vișeu de Sus. precum
și în comunele Remetea Chioarului. Coas, Cornica. Berchez. Repe
dea, Tăuții Măgheruș și alte locali
tăți din județul Maramureș au
avut loc expuneri-dezbateri sub ge
nericul „Mărețele ctitorii ale Epocii
Nicolae Ceaușescu". manifestări la
care au luat parte sute de mineri,
constructori de mașini, forestieri,
metalurgist), țărani cooperatori și
mecanizatori. Expuneri, dezbateri
și mese rotunde avind ca teme
„P.C.R. — centrul vital al națiunii
noastre socialiste", „România de
azi. România de mîine. în lumina
documentelor
Congresului
al
XIII-lea“, „Epoca Nicolae Ceaușescu
— epoca celor mai rodnice împli
niri din istoria poporului român"
au fost prezentate in fața locuito
rilor din Petrova. Vadu Izei,
Bocicoiu Mare, Sălișt.ea de Sus,
Săpînța. De asemenea, la școlile
din Rohia, Răzoare. Rogoz. Tg. L; puș, Călineștl. Valea Chioaruîui au
fost prezentate recitaluri de mu
zică și poezie patriotică sub generi
cele „Te slăvim, patrie iubită",
„Din inimă de copil, imn de slavă
partidului", „Noi creștem o dată cu
țara", „Pionierii cintă patria și
partidul". De asemenea, in nu
meroase așezăminte de cultură au
fost organizate expoziții de carte
social-politică, expoziții de artă pe
tema „Epoca de aur a țării", mon
taje literar-artistice.
„Republica la- a 40-a aniversare'1
este genericul expunerii-dezbatere
organizate In întreprinderile, insti
tuțiile. unitățile agricole și școlile
județului Brăila in cinstea sărbăto
rii de la 30 Decembrie. La Casa
de cultură a științei și tehnicii
pentru tineret din Brăila a avut loc
concursul „40 de ani de Republi
că", acțiune la care au participat
numeroși tineri din unități econo
mice, Dezbateri, simpozioane, expu
neri
și mese rotunde dedicate
aceluiași eveniment s-au desfășurat
la șantierul naval, la combinatul
de fibre, celuloză și hîrtie și la
întreprinderea de utilaj greu

„Progresul", precum și în orașul
Făurei, comunele Însurăței. Viziru
și Bărâganu.

Sub genericul „Decada culturii
gorjene", in localitățile județului
se desfășoară un program com
plex de manifestări politico-edu
cative și cultural-artistice în intimpinarea sărbătoririi a patru de
cenii de la proclamarea Republi
cii. La casele de cultură din Țicleni, Motru, Tg. Cărbunești, Novâci și Rovinarj, la căminele cul
turale din Tințăreni, Stoina. Bumbești-Jiu, Mătăsari și BengeștiCiocadia au avut loc simpozioane,
dezbateri și expuneri pe temele
„Republica la a 40-a aniversare",
„Proclamarea, la 30 Decembrie
1947, a Republicii, aspirația de
veacuri a poporului român, care a
marcat o nouă etapă în istoria pa
triei noastre, trecerea la făurirea
orînduirii socialiste din România".
In incheiere. formații artistice
laureate ale Festivalului național
„Cîntarea României" au prezentat
spectacole omagiale dedicate Zilei
Republicii.
în cadrul manifestărilor poli
tico-educative dedicate apropiatei
aniversări a Republicii, la Antre
priza de construcții montaj Satu
Mare a fost prezentată expunerea
„Stadiul actual al edificării so
cialismului in țara noastră. Trece
rea României pină in anul 1990 la
stadiul de țară cu nivel mediu de
dezvoltare", iar pentru lucrătorii
de la întreprinderea de prelucra
rea lemnului din aceeași localita
te a avut loc simpozionul „30 De
cembrie 1947 — 30 Decembrie 1987,
ani de mărețe înfăptuiri socia
liste". Au fost reliefate, in acest
cadru, succesele obținute de po
porul român pe planul dezvoltării
economice și sociale a țării, mai
cu seamă in epoca cea mai rodni
că din istoria noastră națională,
inaugurată de Congresul al IX-iea
al partidului. La intreprinderile
„Ardeleana", de piese de schimb și
utilaje pentru industria chimică.
„Solidaritatea" și altele din Satu
Mare au fost organizate expuneridezbateri cu tema „însemnăta
tea orientărilor programatice cu
prinse în Raportul prezentat de
tovarășul Nicolae Ceaușescu la
Conferința Națională a P.C.R.". în
numeroase cămine culturale din
județ au avut loc spectacole de
muzică și poezie patriotică avind
genericul „Partidul. Ceaușescu,
România", Iar în unitățile pionie
rești au fost organizate expoziții
de artă plastică cu lucrări oglin
dind viața fericită a tuturor copii
lor patriei. Totodată, bibliotecile
școlare au organizat expoziții de
carte social-politică în cadrul că
rora la loc de cinste se află Ope
rele tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al partidului,
președintele Republicii.

Tn numeroase unități economice
din Județul Olt, printre care în
treprinderea de aluminiu. între
prinderea de prelucrare a alumi
niului și întreprinderea de pro
duse cărbunoase din Slatina,
întreprinderea pentru producerea
și industrializarea legumelor și
fructelor din Caracal, au avut loc
simpozioane cu temele „Transfor
mările revoluționare in structura
social-politică a României, in cei
40 de ani de la proclamarea Re

publicii", „Epoca Nicolae Ceaușescu
— epoca celor mai strălucite îm
pliniri socialiste din istoria . pa
triei", „Contribuția secretarului ge
neral al partidului. tovarășul
Nicolae Ceaușescu. la elaborarea și
înfăptuirea politicii generale a
partidului și statului nostru", „Sub
gloriosul arc triumfal al Epocii
Nicolae Ceaușescu. prezentul so
cialist -r- temelie a viitorului comu
nist".

La Biblioteca județeană din Slati
na și la- bibliotecile orășenești din
Caracal, Corabia, Balș și Drăgânești-Olt au fost vernisate expo
ziții de carte avind drept titlu
„Din gindirea social-politică a
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu". Sub
genericul „Laudă României socialis
te", Casa de cultură a științei și
tehnicii pentru tineret din Slatina,
precum și casele orășenești de cul
tură din Caracal și Corabia găz
duiesc. in aceste zile. expoziții
omagiale de artă plastică, cuprinzind lucrări inspirate din realiză
rile obținute de oamenii muncii
din țara noastră in opera de edi
ficare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.
Filarmonica „George Enescu" din
Capitală organizează, incepind de
miercuri, la Ateneul Român, „Zilele
artei muzicale românești", mani
festare dedicată apropiatului eve
niment din viața țării — aniver
sarea a patru decenii de la pro
clamarea Republicii. Concertele
simfonice și camerale programate
se vor bucura de participarea unor
colective muzicale profesioniste și
de amatori, a unor reputat! diri
jori, soliști vocali și instrumentiști
și vor aduce in atenția publicului
lucrări de referință ale literaturii
noastre muzicale contemporane,
realizate în climatul de puternică
emulație creatoare generat de Fes
tivalul național „Cih tarea Româ
niei". „Zilele artei muzicale româ
nești" au fost deschise cu un con
cert simfonic susținut de membrii
societății „Muzica", de soliști vo
cali și instrumentiști din Capitală.
în cadrul amplelor manifestări
organizate in cinstea aniversării a
40 de ani de la proclamarea Re
publicii, miercuri 23 decembrie a
început, în tabăra studențească de
la Slănic Moldova, ediția a VIII-a
a Galelor Amfiteatru, manifestare
politico-educativă organizată de
Consiliul Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România,
menită să contribuie la educarea
comunistă, revoluționară a studen
ților, cultivarea respectului față de
cele mai valoroasa realizări din
cultura națională și universală,,
permanentizarea dialogului intre’
studenți și reprezentanți . ai știin
ței și culturii românești.
în cadrul Galelor Amfiteatru —
manifestare integrată Festivalului
național „Cîntarea României" —
sint prezentate expuneri pe pro
bleme ale politicii interne și ex
terne a partidului și statului nos
tru, dezbateri pe teme de știință,
literatură
dramaturgie, muzică,
film, artă plastică, sport, specta
cole realizate cu participarea celor
mai bune formații artistice studen
țești. laureate ale ediției a XVII-a
a Festivalului artei și creației
studențești.
(Agerpres)

REZULTATE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea socia
listă pe cele unsprezece luni care au trecut din acest an de către colec
tive fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, con
strucții, transporturi, unități agricole, din domeniul prestărilor de servicii,
precum și din centrale industriale.
Pe baza rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit în ra
port cu realizarea indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a în
trecerii socialiste, la 30 noiembrie pe primele locuri se situează :

„30 Decembrie", Sectorul agricol
Ilfov, cu 1 338,8 puncte.
Locul II : întreprinderea agricolă
de stat Rîmnicu Vilcea, cu 718,6
puncte.
Locul III : întreprinderea agrico
lă de stat Teremia Mare, județul
Timiș, cu 582,7 puncte.

IN DOMENIUL TRANSPORTULUI
ȘI DISTRIBUȚIEI ENERGIEI
ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de rețele
electrice Suceava, cu 675,4 puncte.
Locul II : Întreprinderea de re
țele electrice Iași, cu 586,3 puncte.
Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Vaslui, cu 316 puncte.

ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locul I : Fabrica de confecții
Scornicești, județul Olt, cu 1 224,9
puncte.
Locul II : întreprinderea de con
fecții Focșani, cu 737,1 puncte.
Locul III : întreprinderea de con
fecții „Mondiala" Satu Mare, cu
692.1 puncte.

ÎN DOMENIUL SILVICULTURII
Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Vaslui, cu 655,6 puncte.
Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Suceava, cu 587.3 puncte.
Locul III : Inspectoratul silvic
județean Teleorman, cu 521,7
puncte.

ÎN DOMENIUL
PROSPECȚIUNILOR
ȘI EXPLORĂRILOR
GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Ar
geș, cu 592,6 puncte.
Locul II : întreprinderea de pros
pecțiuni geologice și geofizice Bu
curești, cu 507,2 puncte.
Locul III : Întreprinderea de
prospecțiuni și explorări geologice
Suceava, cu 413,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI,
CAUCIUCULUI
ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele,
încălțăminte și marochinărie „13

ÎN INDUSTRIA ARTICOLELOR
CASNICE
Locul I : întreprinderea „Metali
ca" Oradea, cu 635,6 puncte.
Locul II : întreprinderea „Arădeanca" Arad, cu 496,5 puncte.
Locul III : întreprinderea „Am
balajul metalic" Timișoara, cu 463,2
puncte.
ÎN DOMENIUL CHIMIEI
ANORGANICE,
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE
Locul I : Întreprinderea chimică
Dudești-București, cu 692,6 puncte.

IN INDUSTRIA DE FIRE
ȘI FIBRE SINTETICE
ȘI ARTIFICIALE
Locul I : întreprinderea de fire
și fibre poliamidice Roman, județul
Neamț, cu 684,9 puncte.
Locul II : Combinatul de fire
sintetice Vaslui, cu 445,4 puncte.
Locul III : întreprinderea de fire
melană Botoșani, cu 311,7 puncte.

INDUSTRIA STICLEI
ȘI CERAMICII FINE
Locul I: întreprinderea de faian
ță și sticlărie „Faimar" Baia Mare,
cu 806,4 puncte.
Locul II : întreprinderea de por
țelan Alba Iulia. cu 683,1 puncte.
Locul III : întreprinderea de sti
clărie și porțelan Dorohoi, județul
Botoșani, cu 418,8 puncte.
IN

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ
AL CONSILIILOR POPULARE
Locul I : Trustul antrepriză gene
rală de construcții-montaj Argeș,
cu 634,7 puncte.

Panoul fruntașilor pe 11 luni
Decembrie" Sibiu, cu 566,7 puncte.
Locul II : întreprinderea de piele
și încălțăminte „Progresul" Bucu
rești, cu 389,3 puncte.
Locul III : întreprinderea de în
călțăminte „Bihoreana" Marghita,
județul Bihor, cu 386 puncte.
ÎN INDUSTRIA
ULEIULUI, ZAHĂRULUI
ȘI PRODUSELOR ZAHAROASE
Locul I : Întreprinderea de ulei
Slobozia, cu 1 060,9 puncte.
Locul II : întreprinderea de ulei
„Muntenia" București, cu 843,9
puncte.
Locul III : întreprinderea pentru
industrializarea sfeclei de zahăr
Sascut, județul Bacău, cu 783,8
puncte.

ÎN INDUSTRIA
VINULUI, BERII,
SPIRTULUI, AMIDONULUI,
APELOR MINERALE
ȘI TUTUNULUI
Locul I : întreprinderea de
vinificație $1 produse spirtoase
Constanța, cu 1 233,5 puncte.
Locul II : întreprinderea de țiga
rete Iași, cu 1 070,7 puncte.
Locul III : întreprinderea de
vinificație și produse spirtoase
Cluj-Napoca, cu 1 026,2 puncte.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE
DE STAT CU PROFIL MIXT
Locul 11 întreprinderea de sere

Locul II : Trustul antrepriză
generală de construcții-montaj
Bihor, cu 459,9 puncte.
Locul III : întreprinderea antre
priză de construcții-montaj Vrancea, cu 412 puncte.

ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR NAVALE,
FLUVIALE ȘI AERIENE
Locul I : Administrația fluvială
a Dunării de Jos — Galați, cu 489,4
puncte.
Locul II : Compania TAROM
București, cu 434,1 puncte.
Locul III : întreprinderea de na
vigație fluvială NAVROM Galați,
cu 207,9 puncte.
ÎN DOMENIUL TURISMULUI —
OFICII JUDEȚENE
Locul I : Oficiul județean de
turism Neamț, cu 475,4 puncte.
Locul II : Oficiul județean de
turism Hunedoara, cu 372,3 puncte.
Locul III : Oficiul județean de
turism Galați, cu 367 puncte.
ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII
ȘI VALORIFICĂRII
MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea Județea
nă de recuperare și valorificare a
materialelor refolosibile Teleorman,
eu 248,5 puncte.
Locul II : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificară

a materialelor refolosibile Alba, cu
228 puncte.
Locul III : întreprinderea jude- X
țeană de recuperare și valorificare
a materialelor refolosibile Sălaj, cu
164 puncte.

ÎN DOMENIUL
GOSPODĂRIEI DE LOCUINȚE
Șl PRESTĂRI ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea pentru
administrarea clădirilor București,
cu 1124,2 puncte.
Locul II: întreprinderea de con
strucții, reparații și administrație
locativă Foișor, București, cu
1 066,9 puncte.
Locul III: întreprinderea de
construcții, reparații și adminis
trație locativă Colentina. Bucu
rești, cu 882,6 puncte.
CENTRALE INDUSTRIALE
— INDUSTRIA MINIERA
Locul I: Combinatul minier Plo
iești, cu 650,1 puncte.
Locul II : Centrala sării șl ne
metaliferelor București, cu 502,9
puncte.
INDUSTRIA ELECTROTEHNICA
Locul I : Centrala Industrială de
echipament special București, cu
429,6 puncte.
Locul II : Centrala industrială de
echipamente de automatizări Bucu
rești, ctj 384,6 puncte.
Locul III : Centrala industrială
de electronică și tehnică de calcul
București, cu 207 puncte.

INDUSTRIA CHIMICA
ȘI PETROCHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și
piese de schimb pentru industria
chimică și petrochimică București,
cu 639,3 puncte.
•

INDUSTRIA LEMNULUI
Locul I : Centrala de exploatare
a lemnului București, cu 175,3
puncte.
INDUSTRIA ALIMENTARĂ
Locul I s Centrala industrializării
tutunului București, cu 877,4
puncte.
Locul II: Centrala industriei
uleiului București, cu 739,3 puncte.
Locul III : Centrala vinificărîl,
băuturilor diferite și produselor
spirtoase București, cu 721,1 puncte.

TRANSPORTURI
Locul I« Centrala mecanică de
material rulant București, cu 4744
puncta.
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Președintele Republicii Socialiste România

în numele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia și al
meu personal, vă mulțumesc călduros pentru felicitările pe care le-ați
transmis cu prilejul Zilei Republicii.
Amintindu-mi cu deosebită satisfacție de lntîlnirea și convorbirile 'rod
nice pe care le-am avut recent cu dumneavoastră, îmi exprim convingerea
că relațiile de prietenie și bună vecinătate, precum și colaborarea multila
terală dintre cele două țări ale noastre se vor dezvolta cu succes și în viitor.

LAZAR MOISOV
Președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia

Fapte ale hărniciei
muncitorești
SIBIU : Producție
fizică peste prevederi

BRAȘOV : Resurse
refolosibile reintroduse
în circuitul productiv

Puternic antrenate în întrecerea
socialistă în cinstea aniversării Re
întreprinderea „Hidromecanica"
publicii, colectivele de oameni ai
muncii din industria județului Sibiu se numără printre unitățile indus
triale
din județul Brașov unde se
raportează noi succese in activi
tatea productivă. Astfel, ca urmare acordă o atenție statornică acțiu
nii de recuperare și valorificare a
a aplicării mal ferme a programe
lor de organizare și modernizare a resurselor refolosibile. în cadrul aproducției, a folosirii mai eficiente cestei acțiuni, recuperarea și recondiționarea unor piese din com
a mijloacelor tehnice din dotare, a
întăririi ordinii și disciplinei, în » ponența produselor de bază ocupă
primul loc. De la inceputul anu
perioada care a trecut din acest an
lui, aici au fost recuperate și par
au fost ljvrate peste prevederile de
țial recondiționate peste 50 000 de
plan importante cantități de produ
piese componente ale turbosuflanse, printre care : mijloace de auto
telor sosite de la beneficiari. Pie
matizare electrotehnică, mașini și
utilaje tehnologice, mașini-unelte sele au fost reintroduse în circui
pentru prelucrarea metalelor. 446 tul productiv și integrate în turbosuflantele noi. Cu citeva luni in
tone utilaje tehnologice pentru me
talurgie. 250 tone utilaje pentru urmă, această inițiativă a fost ex
tinsă și la reperele de transmisii
materiale de construcții și refrac
hidraulice TH I și TH II și la contare, utilaje pentru exploatarea și
vertizoare. în cazul transmisiilor
prelucrarea lemnului, 35 tone ma
șini și instalații pentru industria hidromecanice, acțiunea a ajuns
practic, la refabricarea transmisi
alimentară. 105 autobasbulante pe
ilor și convertizoarelor cu ciclul
șasiu de autocamion, utilaje pentru
agricultură, prefabricate din beton,
de exploatare depășit. De la înce
țesături, confecții textile șl altele. putul anului au fost revalorificate
și ■ returnate beneficiarilor peste
La aceste rezultate, o contribuție de
seamă și-au adus-o întreprinderile 500 asemenea mecanisme. Valoarea
„Independența", „Balanța", „Meca
totală a "pieselor și subansamblenica". „Libertatea". „13 Decembrie", lor recuperate și reintroduse în
„Steaua Roșie" și „Record" din Si
circuitul economic se ridică la
biu, . Automecanica" și „Tirnava" peste 10 milioane lei. în ansamblul
din Mediaș, „Textila" din Cisnădie acțiunii de recuperare și valorifi
și întreprinderea mecanică Mirșa.
care a resurselor refolosibile la
(Ion Onuc Nemeș).
„Hidromecanica" se înscrie și rein
troducerea in circuitul productiv a
peste 5 000 tone resturi metalice,
VASLUI : îndeplinirea
electrozi de grafit, piese de schimb,
planului la toți indicatorii și S.D.V.-uri în valoare de alte 12
milioane lei. (Nicolae Mocanu).
Hotăriți să intimpine cea de-a
40-a aniversare a proclamării RoCLUJ : Utilaje moderne
nublicii cu noi succese productive,
colectivul de oameni ai muncii
de înaltă tehnicitate
de la întreprinderea de materiaie
izolatoare din Vaslui raportează
Oamenii muncii de la Combinatul
I îndeplinirea cu o lună înainte de de utilaj greu din Cluj-Napoca,
I termen a planului anual la produc- cea mai puternică unitate indus
tia-marfă industrială, producția fi
trială din această parte a țării, au
zică, productivitatea muncii, export construit, în ultimul timp, prima
și la alți indicatori economici de presă de ambutisare de 1 000 tone
eficiență. După cum ne spunea di
forță din linia de 6 prese pentru
rectorul unității, inginerul Nicolae întreprinderea de autoturisme • din
Pascu, acest deosebit succes are la Pitești^ primele 200 de instalații
bază mobilizarea exemplară a tu mobile pentru producerea apei
turor forțelor, utilizarea la inalți calde și manipulatorul de 80
indici a utilajelor și timpului de tone/forță, care permite automati
lucru, valorificarea superioară a
întregului proces tehnologic
materiilor prime, materialelor și zarea
la forja grea. Totodată, s-au
energiei. De remarpaț că destoini de
suplimentar față de plan
cul colectiv vasluian a realizat și realizat
40 cazane pentru produce
livrat suplimentar’ economiei națio aproape
apei calde și a aburului, desr
nale și la export insemhâtc cariti- rea
unor obiective de investiții.
tăti de produse obținute prin dimi tlnate
tone repere pentru utilaje enuarea consumurilor materiale și 790
nergetice,
4 745 tone lingouri din
economisirea a 600 tone combusti oțel. 364 tone
piese forjate și mabil convențional și 135 MWh ener
trițate, 70 tone piese turnate din
gie electrică. (Petru Necula).
fontă. în prezent se află in curs
de finalizare alte 20 instalații mo
BISTRIȚA ; Materiale
bile pentru producerea apei calde
pentru export, cea de-a doua pre
recuperabile în circuitul
să de ambutisare de 1 000 tone/
forță, precum și alte utilate ener
productiv
getice și metalurgice de Înaltă teh
Oamenii muncii din economia nicitate. concepute de unitățile de
..udețului Bistrița-Năsăud au rein cercetare și proiectare tehnologică
profil. împreună cu specialiștii
trodus de la începutul anului si de
pină in prezent. în circuitul pro combinatului. (Marin Oprea).
ductiv. materiale recuperabile și
CĂREI : Noi caoacități
refolosibile a căror valoare totală
se ridică la peste 14 milioane lei.
de producție
Bilanțul fizic include mal bine de
La întreprinderea de ulei „Ar
50 000 tone oțel, 1 745 tone plumb.
1 485 tone fontă. 355 tone alumi dealul" Cărei a fost pusă în func
niu. 268 tone zinc. 173 tone cupru, țiune o nouă rafinărie care a atins
precum și alte însemnate cantități parametrii proiectați cu 11 luni mai
de bronz, alamă, hîrtie. textile și devreme. Acest succes — ne-a in
cauciuc. De remarcat este faptul că format inginerul Tudor Bulboceaintr-o serie de unități, cum sînt nu. directorul unității — este re
întreprinderea de prelucrare a ma zultatul conlucrării strânse dintre
selor plastice Năsăud. întreprinde specialiștii unității si co'ectivele
antreprizelor de construcții indus
rea de produse electrotehnice si
întreprinderea de utilai tehnologic triale Satu Mare Și Baia Mare.
din Bistrița. întreprinderea meta Prin aplicarea unor măsuri care au
lurgică Beclean funcționează con dus la creșterea peste prevederi a
comitent secții si ateliere speciali productivități muncii. întreprinde
zate în recuperarea materialelor rea va rea'iza .oină la finele anu
lui o producție-marfă suplimenta
refolosibile. (Gheorghe Crișan).
ră in valoare de 63 milioane lei. Pe
aceeași platformă industrială, la
CUGIR : Livrări
fabrica de conserve de legume si
suplimentare la export
fructe a intrat în funcțiune o mo
Acțiunile desfășurate in pro dernă linie de fabricat sucuri cu o
ducție în ultima perioadă de capacitate de îmbuteliere de 1 500
colectivul întreprinderii mecanice sticle pe oră. (Octav Grumeza),
din Cugir pentru asigurarea unei
ARGEȘ : Materiale
ritmicități ridicate pe fluxurile de
fabricație, extinderea poliservirii si
recuperate
agregatizării. introducerea unor
Mobilizate de organizațiile de
tehnologii și procedee noi in exe
partid. colectivele de oameni ai
cuția unor repere, creșterea calității
și fiabilității produselor au creat muncii din județul Argeș acționea
posibilități pentru suplimentarea li ză cu fermitate pentru înfăptuirea
privind
valorificarea
vrărilor la export. în ultimele zile, măsurilor
îndeosebi in domeniul fabricației materialelor refolosibile. în perioa
de mașini unelte, au fost asigurate da care a trecut din acest an s-au
pentru export cantități însemnate colectat și valorificat peste plan
de produse expediate peste preve 5 100 tone fontă. 6,3 tone cupru, 18
deri partenerilor de peste hotare. tone alamă, 22 tone bronz. 41 tone
Astfel, livrările suplimentare la zinc si 130 tone aluminiu. La ac
export se ridică de la inceputul a- țiunea de colectare o contribuție
nului la 135 milioane lei. (Ștefan deosebită și-au adus organizațiile
de masă și obștești. (Gh. Cirstea).
Dinică).

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala
mare) : Titanic vals — 18;
(sala
Atelier) : între patru ochi (A) — 18
• Filarmonica
,.George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert
simfonic dedicat celei de-a 40-a ani
versări a Republicii. Dirijor : Cris
tian Mandeal. Soliști : Mircea Călin,
Marin Cazacu, Valentin Gheorghiu
— 18
• Opera Română (13 18 57) : Giselle
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, bd.
N. Bălcescu 2) : Prințesa circului
— 18
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Mâgureanu, 1'4 7o 46) :
Romeo și Julieta la sfirșit de noiem
brie — 18: (sala Grădina Icoanei,
11 95 44) : Uriașii munților — 18

• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Goethe mi-a spus — 18,30
• Teatrul
de comedie
(16 64 60) 5
Preșul —• 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03,
sala Magheru) : Necazurile unui în
drăgostit — 18
® Teatrul Ciulești (sala Majestic,
14 72 34) : Iarna cînd au murit can
gurii — 18
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy,
Savoy — 18
• Ansamblul
artistic
,,Rapsodia
română" (13 13 00) : Pe sub cetini la
izvoare — 18
• Teatrul „Ton Creangă" (50 26 55) :
Muzicanții veseli — 16
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Aventuri cu Scufița Ro
șie — 10
• Circul București (10 41 95) : Caval
cada circului — 18,30

Cronica zilei

Patriotismul socialist, patriotism
al faptei și acțiunii revoluționare
(Urmare din pag. I)
noastră de partid a depus strădanii
multe în acest sens, pornind înainte
de toate de la faptul că tradi
ția muncitorească a „Griviței Ro
șii" obligă zi de
zi și an de
an la păstrarea și întărirea clima
tului propice afirmării plenare a
spiritului revoluționar. Pe de altă
parte, acționînd eu însumi spre a
forma oameni cu înalt simț al răs
punderii. al abnegației mă achit de
o datorie de conștiință față de cei
care in anii tinereții mele — sînt de
peste trei decenii în întreprindere —
m-au ajutat să mă formez ca om.
ca muncitor de nădejde al acesteia.
Vreau să spun deci că a pune umă
rul la sudarea unui colectiv puter
nic în stare să-și asume, bazat pe
înalta sa competență profesională,
sarcini tot mai mari reprezintă in
fond tot o expresie a înțelegerii răs
punderilor noastre de comuniști față
de prezentul și viitorul țării, adică
înseamnă a fi patriot.
...Cea mai bună brigadă a între
prinderii de utilai chimic „Grivița
Roșie", ni s-a spus, este cea condusă
de Paul Albu din secția a II-a me
canică. Ea este, de altfel, in acest
moment fruntașă în întrecerea socialistă și aspiră cu îndreptățire la
păstrarea acestei poziții pină la sfîrșitul anului și apoi în anul viitor.
Este alcătuită din 24 de oameni, cei
mai mulți pină în 30 de ani. De o
bună bucată de vreme, majoritatea
lucrărilor pe care le realizează sînt
destinate exportului. Iar acesta se
face nu oriunde, ci în țări precum
Japonia sau U.R.S.S., ceea ce spune
aproape totul despre calitatea mun
cii oamenilor conduși de. Paul Albu,
interlocutorul nostru.
— „Dacă o să mă întrebați cum
se explică rezultatele noastre pot să
vă spun că ele se întemeiază pe o
temeinică pregătire profesională, pe
o bună stăpinire a meseriei, pe o
riguroasă disciplină a muncii, pe
respectarea angajamentelor asuma
te. angajamente ce izvorăsc la rîndul lor dintr-o profundă cunoaștere
și o corectă estimare a puterilor și
resurselor proprii. în mod cert ea
se explică insă și prin faptul că
fiecare dintre noi a înțeles că marca
fabricii nu reprezintă doar emble
ma colectivului nostru, ci este un
mesager al țării, cel ce duce in lume
mărturiile palpabile ale capacității
de creație a poporului nostru. Iar
aceasta implică o mare răspundere,
răspunderea pentru prestigiul țării,
pentru imaginea pe care roadele
muncii noastre o conturează dincolo
de fruntariile acesteia. Și, credeți-mă, puține satisfacții o egalează
pe aceea a recunoașterii internațio
nale a competitivității produselor
noastre, a faptului că ele sînt pre
ferate și în continuare de către

parteneri externi unor produse rea
lizate de țări cu veche reputație in
dustrială".
A-ți iubi patria înseamnă deci, în
accepția interlocutorilor noștri, a
iubi munca, marea sursă și resursă
a progresului țării ; înseamnă a face
totul pentru ca activitatea produc
tivă de zi cu zi să fie așezată sta-,
tornic sub semnul înaltei eficiențe,
al calității și competitivității, pentru
ca roadele minții și brațelor noastre
să stea cu demnitate alături de
orice produse ale lumii, să ducă
pină departe faima unui popor har
nic. cu mare forță creatoare, care-și
clădește azi. aici, o țară mîndră,
prosperă, puternică, demnă.

A prețui și a ajuta
pămîntul
Așa cum s-a spus cu multă în
dreptățire. de-a lungul istoriei ro
mânești țăranii au reprezentat în
săși țara, căci cu neasemuită iubire
ei au lucrat pămîntul și tot ei l-au
apărat prin atitea vitregii ale vre
murilor, ei au păstrat comoara lim
bii și datinilor și tot ei au
făurit nepieritoare creații artis
tice. Cum își privește astăzi ță
ranul patria. cum înțelege să
o slujească ? Despre acestea am dis
cutat cu președintele C.A.P. Grindu
din județul Ialomița, Anghel Mircea
Dan, Erou al Muncii Socialiste.
— înainte de a vă da răspunsul
meu la ceea ce ați întrebat trebuie
să vă spun că astăzi țăranii noștri,
aidoma celorlalți oameni ai muncii,
privesc cu firească mindrie în jurul
lor. Mai întii. pentru că. an de an,
au reușit să obțină producții la care
cu 2—3 decenii în urmă nu îndrăz
neam nici să visăm. în condițiile
lui 1987, cînd seceta nu a ocolit nici
zona noastră, ei au obținut la hec
tar — în condiții de neirigare —
5 000 kg griu, un vagon de știuleți,
peste 3 000 kg floarea-soarelui, peste
50 000 kg sfeclă de zahăr. Este o do
vadă că ei au suplinit ploaia prin
munca lor. prin știința lor de a
pune în valoare potențialul produc
tiv al pămintului. Sînt. deopotrivă,
mindri de noua înfățișare a satului
lor — case arătoase, mobilă elegan
tă, aparatură casnică diversă, auto
mobile proprii etc.
Ei știu că toate acestea n-au ve
nit de-a gata, că sînt rodul muncii
lor ; după cum știu că pămintul ro
dește bogat numai pentru acela care
îl prețuiește, care îl îngrijește, care-1
ajută să dea recolte mari. Iar a-1
prețui.
a-1 îngriji, a-1 ajuta în
seamnă a-I lucra înarmat cu tezau
rul experienței celor dinaintea noas
tră. și mai ales inarmat cu cele mai
înalte cunoștințe agrotehnice, așa
cum ne-a cerut din nou de la tri
buna Conferinței Naționale, to-

PENTRU BUCURIA COPIILOR

varășul Nicolae Ceaușescu ; în
*
seamnă a pune sub brazdă, o dată
*cu sămînța, o parte din sufletul tău;
a face din noapte zi atunci cind lu
crările agricole o cer, pentru că
numai executate in perioadele op
time acestea ajută pe măsura âștep.tărilor ; a nu lăsa să se irosească
nici un bob din recoltă pentru că
fiecare a însemnat nu doar o chel
tuială, ci și o picătură de sudoare.
Aceasta socotesc eu că înseamnă azi
la noi in sat. iubirea de patrie și
adaug, totodată, pe deplin convins
că asemenea trăsături caracterizează
pe cooperatorii noștri,

A modela conștiințe
Pe profesorul Oliviu Iacob, direc
torul Școlii generale nr. 9 din Alba
Iulia, l-am găsit analizînd și completind programul activităților poli
tico-educative desfășurate cu șl pen
tru elevii de aici, in școală și in
afara ei. Discuția noastră a curs
apoi, aproape de la sine. înspre vo
cația de făurar de conștiințe civice,
de vii simțăminte patriotice a școlii
românești do astăzi.
— Socotesc că acum, mai mult ca
oricînd, în spiritul ideilor cuprinse
in Raportul prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recentul forum
al partidului, datoria supremă a ca
drelor didactice este aceea de a forma
tineri cu un bogat orizont de cunoaș
tere, cu temeinice cunoștințe științi
fice. tehnice, politice și. deopotrivă,
cu o inaltă conștiință a îndatoririlor
care le au față de societate. Spun
„acum mai mult ca oricind" deoa
rece absolvenții șcdlilor noastre se
integrează astăzi intr-o economie
multilateral dezvoltată. modernă,
care ține pasul cu revoluția tehnicoștiințifică contemporană și care, in
numeroase domenii, și-a propus să
ajungă în virful ierarhiei mondiale.
Cred, totodată, că astăzi școala tre
buie să mai realizeze incă un lucru :
să-i. facă pe tineri să înțeleagă că
în condițiile epocii contemporane
învățarea trebuie să fie permanen
tă : să le determine acea stare de
spirit din care se nutrește dorința
necontenitei
autoperfecționări și
autodepășiri. Școala are o îndatori
re esențială in cunoașterea profun
dă a muncii, luptei și jertfei gene
rațiilor care ne-au premers in lun
ga cernere a timpului, în plămă
direa unor vii simțăminte de min
drie patriotică pentru ■ apartenența
la un spațiu inconfundabil. la un
popor harnic, iubitor de pace, ani
mat de sentimentul prieteniei și al
întrajutorării, dotat cu o uriașă for
ță de creație. Predarea limbii și li
teraturii române, a istoriei, a celor
lalte discipline sociale trebuie să
constituie, de aceea, un mijloc de a
face cunoscut și înțeles tezaurul ex

\
\
\

perienței umane acumulat prin
veacuri și, prin aceasta, de a întări
sentimentul responsabilității față de
țară, de a pregăti tinerii pentru
viață, pentru o rapidă integrare in
marea lucrare pe care o înfăptuieș
te prezentul.

A deschide drum
larg noului
„Este firesc să ne iubim țara în
care ne-am născut.- m care trăim —
ne spune tovarășul Traian Timoce,
de la întreprinderea „Metalica" din
Oradea. Dar nimeni nu poate pre
tinde că-și iubește țara dacă nu
contribuie prin fapte la a ei înălța
re. Noi, tinerii, avem misiunea no
bilă de a prelua și duce mai depar
te tot ceea ce generațiile care ne-au
precedat au făcut cu pricepe
re. înțelepciune și dragoste de țară.
Eu sint inginer chimist, soția de
asemenea, tot la „Metalica" Oradea.
Am absolvit doar de trei ani facul
tatea. Țara a investit în mine, așa
dar, pentru a mă forma ca specia
list cu înaltă pregătire, pe măsura
cerințelor actuale ale economiei
noastre. Țara a investit și in între
prinderea noastră, care în doar două
decenii a făcut saltul de la o mo
destă cooperativă meșteșugărească
la o întreprindere modernă, de la
produse simple la componente pen
tru electronică. Mi se pare acum
absolut firesc să răsplătesc această
investiție prin muncă bine făcută
printr-o angajare totală, prin dărui
rea întregii capacități creatoare țării,
prin valorificarea integrală a resur
selor de inițiativă, de responsabili
tate, in lupta de zi cu zi pentru nou.
Că sintem angajați in promovarea
activă a noului o arată și faptul că
la recenta fază județeană a actualei
ediții a concursului de creație teh-,
nico-științifică pentru ‘tineret între
prinderea noastră a prezentat nu
mai puțin de 13 lucrări, majoritatea
soluțiilor tehnice înfățișate așteptindu-și brevetarea. De fapt, anual,
noi organizăm în întreprindere o
sesiune de comunicări științifice In
cadrul căreia tinerii specialiști eta
lează rezultatele activității de cer
cetare încredințate. O adevărată
competiție a inteligenței. Și rezul
tatele sînt spectaculoase in înnoirea
producției, in perfecționarea tehno
logiilor.' Totul pleacă de la inițiati
vă și se continuă cu muncă. Patrio
tismul nostru, al tinerilor se expri
mă prin fapte. Și nu vom pregeta
să arătăm prin rezultatele noastre
că munca pentru înălțarea patriei
este supremul titlu de onoare al ti
nereții noastre".

Silviu ACHIM
loan LA ZA
Mihai V1SOIU

A apărut:

ALMANAHUL „SCINTEIA" 1988!

*

in prag de zi aniversară, din adîncul inimilor țării, calde sen
\ timente de stimă și respect conducătorului iubit al partidului și
\ poporului :
UN MARE OM PENTRU OAMENI, *
\ NICOLAE CEAUȘESCU,
UN MARE OM PENTRU ISTORIE

\

CONFERINȚA NAȚIONALA A PARTIDULUI
— moment de profundă semnificație in viața poporului,
a intregii țări

Copilul crește și se formează în
lumea jucăriilor care înseamnă, in
primul rind. deconectare, dar și cu
noaștere.*
* Depinde de părinți, ca in
funcție de virstă, să-i trezească in
teresul pentru aceste minuni poli
crome. Foarte mic, el ia cunoștin
ță de existența animalelor domesti
ce și sălbatice din variatele jucării
confecționate din material textil și
mase plastice : pisicuțe, cățeluși,
iepurași, ursuleți, iupi. girafe, tigri,
elefanți... Păsările ie va cunoaște
tot prin intermediul acestor jucării
realizate de miini dibace și nici
odată nu va confunda o rată cu o
lebădă și un pescăruș cu o giscă
dacă părinții știu să-i fixeze no
țiuni prin analogii și deosebiri. La
3—4 ani, pe lingă această faună di
versă. cu care incepe să se obișnu
iască, copiii sînt interesați, mai ales
fetițele, de tot ce ține de bucătărie:
aragazuri, frigidere, diverse garni
turi de mobilă, veselă. Sînt de fapt
jucării metalice ’ litografiate c.are
pun copilul in contact direct cu
deprinderile» practice. Băieții, mai
preocupați de tehnică, visează mașinuțe de diferite tipuri, avioane,
rachete, roboți. Mulți, în dorința
de a-și imita părinții, se și văd
zgurdind pe un Pegas sau conducind mașini. O trotinetă, o tri
cicletă sau un carting il poate pre
găti din timp pentru visul de mal
tirziu. încă de la grădiniță și apoi,
elev ființj- copilul, avid de infor
mare. de cunoaștere, este interesat
de truse de traforaj, seturi de mon
taj electronic, de jocuri didactice
cu teme din istorie, geografie, bo
tanică. zoologie. începe pregătirea

cinema
• Republică, măreață vatră.
La
răscrucea marilor furtuni : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Totul se plătește: SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11; 13: 15; 17;
19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
• Mușchetarii în vacanță : AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13
• Vulcanul stins : AURORA — 15;
17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11;
13; 15: 17; 19
• Cetatea ascunsă ;
FERENTARI
(80 49 85) — 15: 17; 19, VIITORUL
(10 67 40) — 13; 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 : JRACEA (71 30 85) —

pentru viață și jocul, de astă-dată,
capătă, pe lingă caracterul distractiv-educativ, pe cel formativ.
Amintim in acest sens cîteva jocuri
interesante : „Jocul umbrelor" sau
„Joacă-te cu noi", cu ajutorul că
rora copiii se obișnuiesc să dife
rențieze culorile. Ca și jocul in
titulat „Nu te supăra, frate",
la baza căruia stă ideea de
corectitudine, de fair-play, „Cutia
magică" — un joc .de verificare a
rapidității mișcărilor, dar și a in
teligenței creatoare. „Nuipără și
potrivește", cu ajutorul căruia co
pilului i se fixează lesne noțiunile
din abecedar și din cartea de arit
metică sau „Jocul mulțimilor", prin
care copilul învață temeinicia gîndirii. Li se alătură, pentru cei mai
mari, o serie de alte jocuri baza
te pe teste de cultură generală, de
perspicacitate, precum „Tînărul fi
zician". „A.B.C. rutier". „Arcașii",
ca să amintim doar cîteva din nu
meroasele dehumiri ale acestora.
Există dar. in acest sezon, cu
prilejul „Lunii cadourilor", în ra
ioanele specializate ale magazine
lor comerțului de stat din Capitală
și din întreaga țară, dincolo de cele
amintite, un sortiment bogat de ju
cării — de la jocul din carton poligrafiat la păpușa care spune
„Mamă", de la jucăria mecanizată
care desfată ochiul la jocul didac
tic. Să nu uităm că oricare din
aceste jucării, in funcție de vîrsta
copilului. îi poate îmbogăți uni
versul cunoașterii, il poate ajuta
la formarea lui ca om.

Marta CUIBUȘ

15; 17; 19, COSMOS (27 54 95) — 15;
17; 19
• Maria Mirabela : COSMOS — 9;
11; 13
• Moromeții : VICTORIA (16 28 79)
- 15; 18
• Cu
mîinile
curate:
STUDIO
(59 53 15) — 10; 12.30; 15; 17; 19
• Școala de conducători auto : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Program special pentru copii și
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 O logodnică pentru prinț : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Locuri în inimă :
COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 19
• Orașul de la margine : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19

• Documentarul actualității politice românești : „1987 - anul unor
importante evenimente, anul unor noi împliniri pe drumul edificării socialiste".
*
• File de istorie in permanentă actualitate : Memorabilul act al
proclamării Republicii și „Uniți prin orice vreme, am fost, vom fi biruitori".
„București, un oraș cu fața spre secolul XXI" - un reportaj desi pre •plăcerea
de a descoperi sau de a redescoperi devenirea unei metropole europene.
• In perspectiva anului 2000, oamenii de știință vă propun cele
mai noi și mai realiste ipoteze și scenarii ale viitorului : „Cine bate,
) vă rog, la ușă î - Eu, mileniul trei I".
In completarea acestei fascinante „bibliografii" care anticipează I
lumea de miine : „Profesiile viitorului, viitorul profesiilor", „Tehnologia quo vadis ?", „Țăranul, satul și meseria de agricultor la orizontul anului 2000".
i
• Un amplu dosar intre filele căruia veți găsi „Cheia care des
1
chide porțile creației" și veți afla, intre multe altele, răspunsuri la în
trebarea : cu ce trebuie început „ca să-ți dea prin gînd ceva" ?
• Pagini de viu interes din actualitatea internațională : „Europa
fără umbra... umbrelei nucleare". Sinteza unei acute probleme mondia
le : „Un adăpost pentru fiecare".
• Tainele calculatorului - intr-un dicționar de largă audiență q'
almanahului : 50 de termeni din informatică, explicați, pe cit posibil,
pe ințelesul tuturor.
• Două microalbume de artă pentru cititorii almanahului : i«Memoria anotimpurilor" — incursiune in istoria peisajului românesc $i „Co
binetul de stampe" - colecție de gravuri din secolul XIX.
• Terra mai are necunoscute ? Ce știu și, mai ales, ce nu știu
incă pămintenii despre leagănul existenței lor — iată punctul de ple- ||
care într-o fascinantă explorare științifică : „Razna printre enigme".
• In exclusivitate, jurnalul de bord al unei călătorii temerare : „Un j
om, o barcă cu vele, infruntînd furtuna pe mare".
• însoțiți de „Noii exploratori ai universului biologic uman", veți
cunoaște noi aspecte ale medicine! nucleare.
fără |
• In plin secol al vitezei, un îndemn ce trebuie luat in seamă,
zîmbete iropice : „Invățați să mergeți corect pe jos I".
• 1987 - un an strălucit pentru gimnastica feminină românească.
Vă propunem o emoționantă retrospectivă cu protagonistele campionatelor mondiale și europene. 1988 - an olimpic. Lumea de ieri și de azi ,
a Olimpiadelor.
>
• Din cele 400 de pagini bogat ilustrate nu lipsesc nici rufirkile ț
gustate de cititorii de toate virstele : „Invitați ai Almanahului", „In- l
i stantanee pe mapamond", „Breviar juridic", „Faptul divers" și „Din ca- '
ietul grefierului".

Lectura așteptată de toți cititorii:
ALMANAHUL „SCINTEIA" 1988

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 24 decembrie, ora 20 — 27
decembrie, ora 20. în țară : Vremea
va fi rece îndeosebi în regiunile din
nordul, centrul și estul țării, mai ales
in primele zile. Cerul va fi schimbă
tor. Ninsori izolate vor mai cădea la
începutul intervalului în estul și sudestul țârii. La sfîrșitul intervalului, în
regiunile nord-vestice se vor semnala
precipitații lopale sub formă de ploaie,
lapoviță și ninsoare. Vîntul va sufla
slab pină la moderat cu unele inten
sificări la începutul intervalului in
estul și sud-estul țării, unde, trecător,

va mal spulbera zăpada. Temperaturi
le minime vor fi cuprinse între minus
10 și zero grade, mai coborîte la in
ceputul intervalului pină la minus 15
grade in nordul țării și in depresiuni,
dar și mai ridicate în ultima noapte
pină la 2 grade în vestul țării, iar
maximele intre minus 6 și plus 4 gra
de. Local se va produce ceată cu de
punere de chiciură iar, izolat, se va
semnala polei, în București : Vremea
va fi rece mai ales în primele zile.
Cerul va fi schimbător. Va ninge slab
la începutul intervalului. Vîntul va
sufla slab pină la moderat cu inten
sificări trecătoare în prima zi, spulberînd zăpada. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între minus 6 și minus
3 grade, iar maximele între minus 3
și zero grade. Condiții de ceață cu
depunere de chiciură.

Cu prilejul apropiatei sărbătoriri
a Zilei naționale a Republicii Sudan,
miercuri după-amiază a avut loc, in
Capitală, o manifestare, culturală or
ganizată de Institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea, in
cadrul căreia au fost prezentate im
presii de călătorie din această țară.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Ligii române de
prietenie cu popoarele din Asia și
Africa, reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe, un numeros
public.
A fost prezent Ah med M. Diab,
ambasadorul Republicii Sudan la
București.
(Agerpres)

tv
20.00 Telejurnal
20,20 Pe drumul înfăptuirii noii revo
luții agrare (color). Experiența
fruntașilor — cunoscută. însușită,
grabnic generalizată
20,35 Epopeea revoluției și construcției
socialiste • Pentru un lainic vii
tor. Documentar (color)
20,55 Laureațl al Festivalului național
„Ctntarea României" (color). For
mațiile muzicale ale Radiotelevlzlunll in mijlocul oamenilor mun
cii de la întreprinderea „23 Au
gust". București
21.25 Civica
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
• Tradiționala anchetă a Asocia
ției Presei Sportive Spaniole a de
semnat-o pe românca Aurelia Dobre,
campioană mondială absolută Ia gim
nastică. drept cea mai bună sportivă
din lume a anului 1987. La masculin,
distincția a fost atribuită ciclistu
lui irlandez Stephen Roche, care a
ciștigat anul acesta Turul■ Italiei, Tu
rul Franței și titlul de campion mon
dial.

• Turneul Internațional feminin
de handbal desfășurat in capitala
Bulgariei a fost ciștigat de forma
ția română Mureșul Tg. Mureș, cla
sată pe locul intii cu 5 puncte
(golaveraj superior), urmată de echipa VIF G. Dimitrov Sofia — 5
puncte. Magdeburg (R.D.G.) — 2
puncte, selecționata de tineret a
Bulgariei — zero puncte. In ultimul
meci al competiției, Mureșul Tg.
Mureș șl VIF G. Dimitrov Sofia au
terminat la egalitate 22—22 (13—6).
• In cadru] concursului interna
țional de natație de la Orlando (Flo
rida), in proba feminină de 200 m
liber, pe primul loc s-au clasat, la
egalitate. Mary Wayte (S.U.A.) și
Luminița Dobrescu (România), ambe
le cronometrate cu timpul excelent
de l’59”24/100.
• Cea de-a 21-a ediție a compe
tiției internaționale de hochei pe
gheață pentru „Cupa ziarului Izves
tia". desfășurată la Moscova, s-a în
cheiat cu victoria echipei olimpice
a Canadei care, in meciul decisiv, a
întrecut cri 4-1 ’(2—1, 2-0, 0-0) for
mația Finlandei.

• în runda a doua a turneului in
ternational mixt de șah „femeile
contra bărbaților", de la Bruxelles,
campioana mondială Maia Ciburdanidze a ciștigat la englezul Watson,
marele maestru Lobron a învins-o pe
Szuzsa Polgar, iar partidele Nona
GaprindașviH — Vinants și Pia
Cramling — Dlugy s-au Încheiat re
miză. In clasament conduc Ciburdanidze și Lobron cu cite 1,5 puncte.
• Proba masculină de slalom spe
cial desfășurată pe pîrtia de la
Kranjska Gora (Iugoslavia) a reve
nit schiorului cehoslovac Peter Jurko. înregistrat in cele două manșe cu
timpul de l’37”19/100.

• Proba masculină de 10 km din
cadrul concursului internațional de
biatlon de Ia Obertilliach (Austria)
a fost ciștigată de Juergen Wirth
(R.D. Germană), cu timpul de 27’13”
9 10. Pe locul secund s-a situat com
patriotul său. campionul mondial
Frank Peter Roetsch (27’30”4/100),
• Disputat pe pirtia de Ia Tgls
(Austria), concursul internațional de
bob-2 persoane a fost ciștigat rie echipaju] R.D. Germane (Joerg Hoff
mann. Jochen Pjetzsch). cronometrat
in două manșe cu timpul de 1'23”748/
1 000. Pe locurile următoare s-au si
tuat echipajele U.R.S.S. — F24”415/
1 000 și R.F. Germania — r24’’464(
l 000.
• Președintele Federației interna
ționale de tenis. Philippe Chatrier,
a anunțat că la turneul de tenis din
cadrul Jocurilor Olimpice de anul
viitor vor lua parte o serie de cunoscuți campioni, precum Steffi Graf,
Boris Becker. Hana Mandlikova, Miloslav Mecir. Henri Leconte. Chat
rier și-a exprimat speranța că pină
la 31 decembrie, data limită de con
firmare. lista participanților va fi
completată cu alți tenlsmani de va
loare mondială. După cum se știe,
incepind de anul viitor tenisul va
figura din nou. după o absență de
64 de ani, in programul oficial al
J.O.
• Competiția internațională femi
nină de volei de la Gera (R.D. Ger
mană) s-a încheiat cu victoria selec
ționatei Cubei — 6 puncte, urmată
în clasamentul final do formațiile
R.D. Germane — 4 puncte. R.F. Ger
mania — 2 puncte și Cehoslovaciei .—
zero puncte. în ultima zi a turneului
s-au înregistrat următoarele rezul
tate :
Cuba — Cehoslovacia 3—0
(15—13. 15—10, 15—3) : R.D. Germa
nă — R.F. Germania 3—1 (15—6,
14—16, 15—6, 15—2).

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES
DIN 23 DECEMBRIE 1987

EXTRAGEREA I : 5 1 21 41 26 18.
EXTRAGEREA A II-A : 22 15 43
29 12 2.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
696 488 lei, din care 165 678 lei, re
port la categoria 1.

/

DE LA PROCLAMAREA REPUBLICII LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ

Schimb de mesaje intre tovarășul

- O POLITICĂ EXTERNA ACTIVĂ IN NUMELE IDEAltfillOR

Nicolae Ceaușescu

DE PACE SI PROCRES AIE POPOARELOR

Pentru o Europă cum o doresc popoarele:
unită, pașnică, garantind un viitor
de securitate, înțelegere si colaborare
O Europă unită, a păcii și secu
rității depline pentru toate națiunile
ce conviețuiesc de veacuri în acest
spațiu geografic, o Europă a Înțe
legerii și colaborării. Este aspirația
profundă a poporului român, ca și
a celorlalte popoare europene, pen
tru a cărei înfăptuire partidul și
statul nostru au desfășurat în toți
anii Republicii o intensă și construc
tivă activitate. Este dezideratul de
decisivă însemnătate pentru viitorul
Întregii umanități, reliefat din nou,
cu deosebită putere, de secretarul
general
al
partidului
nostru,
președintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. de la tribuna
Conferinței Naționale, drept obiectiv
de luptă de cea mai stringentă ac
tualitate. „De la înalta tribună a
Conferinței Naționale, sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu, In numele
poporului român, ne adresăm state
lor și popoarelor europene, șefilor
de state și guverne pentru elimina
rea oricăror arme nucleare din Euro
pa, de a acționa pentru dezarmarea
convențională, pentru dezvoltarea co
laborării, pentru o Europă a priete
niei și păcii, o Europă unită, a tu
turor statelor, fără deosebire de
orinduire socială".
Edificarea unei Europe care să ga
ranteze pacea și securitatea tuturor
popoarelor continentului a constituit
șl constituie un obiectiv de primă în
semnătate a politicii externe româ
nești în întreaga perioadă ce a trecut
de la actul istoric al proclamării Re
publicii. Nu întîmpiător la București
a fost lansată însăși ideea organizării
unei conferințe pentru securitate și
cooperare în Europa. Cum tot astfel
sint bine cunoscute in<t:ativele Româ
niei pe linia normalizării relațiilor
intereuropene. rolul jucat de țara
noastră în evoluțiile ce au făcut po
sibilă organizarea Conferinței de la
Helsinki, contribuția adusă ulterior
la dezvoltarea procesului de promo
vare a securității euronene. Cu rea
lism și clarviziune. România, pre
ședintele
țării,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. au atras atenția
de la început însă asupra riscurilor
uneî euforii excesive după Helsinki.
Or. evoluțiile ulterioare, turnura pe
care a cunoscut-o cursa înarmărilor,
au confirmat fragilitatea cursului
spre securitate și destindere.
Cum arată Europa la acest sflrșlt
de an. care stnt perspectivele evolu
țiilor de pe continent 7
în lumina celor mai actuale eveni
mente, răspunsul ar putea avea ca
punct de pornire momentul de în
semnătate istorică mondială pe care
l-a reprezentat semnarea Tratatului
dintre Uniunea Sovietică și Statele
Unite ale Americii privind elimina
rea unei serii întregi de arme nu
cleare — a rachetelor cu rază medie
și mai scurtă de acțiune, măsură ce
privește în primul rînd și în mod
nemijlocit Europa. Eveniment despre
care tovarășul Nicolae Ceaușescu
sublinia de la tribuna Conferinței
Naționale a partidului că reprezintă
o victorie a politicii realiste și. tot
odată. un rezultat direct al luptei
popoarelor de pretutindeni, al tuturor
forțelor iubitoare de pace, realiste,
vital interesate în înlăturarea pe
ricolului nuclear în rindul cărora
România șl-a adus întreaga contribu
ție.
Dar, așa cum se subliniază în Ra
port. acest acord nu trebuie să ducă
In nici un caz la autoliniștire.
în primul rînd, pentru că el re
prezintă doar un prim pas pe calea
dezarmării nucleare. Un pas a cărui
expresie concretă, în cifre. înseamnă
doar 3—4 la sută din totalul arsena
lelor nucleare deținute de cele două
mari puteri. în Europa însăși după

ce se va realiza lichidarea acestei
categorii de arme vor rămîne în con
tinuare multe tipuri de arme nuclea
re (rachetele din dotarea forțelor
armate franceze și britanice), precum
și o mare cantitate de arme cu rază
scurtă de acțiune.
în al doilea rind, pentru că, în
același timp, o serie de state, de
oameni politici din Europa și-au
exprimat contrarietatea, au arătat că
se tem parcă mai mult de destinde
re și dezarmare decît de arme și
conflicte. subliniind că vor con
tinua să producă și să perfecționeze
armele nucleare. Se au, astfel, în
vedere măsuri' de natură să „com
penseze" prin alte mijloace de luptă
rachetele ce vor fi distruse. Promo
torii unei asemenea orientări, tribu
tare vechiului mod de gîpdire, bazat
pe doctrina „descurajării nucleare",
încearcă să acrediteze ideea că

singure armele nucleare ar fl de
natură să garanteze securitatea sta
telor respective și a Europei în an
samblul el. O orientare pe cit de
nefondată, pe atit de periculoasă. Pe
bună dreptate. în Raportul prezentat
la Conferința Națională a partidului
se subliniază de aceea că armele nu
cleare dintr-o țară sau alta nu re
prezintă o problemă internă. Ele
privesc și interesează toate statele și
popoarele europene, toate popoarele
lumii. Și ele, toate, sînt chemate să
acționeze cu tot mai multă hotărîre
pentru eliminarea definitivă a arme
lor nucleare din Europa, ca și din
Întreaga lume.
O Europă a păcii șl securității de
pline, se subliniază în Raportul pre
zentat la Conferința Națională a
partidului, înseamnă deopotrivă o
Europă fără arme chimice, o Europă
în care armamentele convenționale,
efectivele și cheltuielile militare să
fie reduse la un nivel cît mai scăzut.
Țara noastră acordă în acest sens o
mare importanță angajării unor tra
tative directe între țările N.A.T.O. și
țările Tratatului de la Varșovia asu
pra armelor convenționale și forțelor
armate din Europa. S-a vorbit și se
vorbește insistent despre anumite
asimetrii existente pe planul arma
mentului convențional, ca și al efec
tivelor militare în Europa. Această
realitate, constituită în decursul
timpului — iar astăzi de nimeni con
testată — nu trebuie să blocheze, ci,
dimpotrivă, să stimuleze începerea
cît mai curînd posibil a negocierilor,
astfel Incit să se ajungă nu numai
la simetrie, la echilibru, dar mai
ales să se ajungă la măsuri care să
asigure o simetrie la un nivel cît
mai scăzut.
în concepția țării noastre, aseme
nea tratative, la care să participe
toate statele europene, trebuie să

ducă la o reducere substanțială a ar
mamentelor cu cel puțin 20 la sută.
Așa cum se știe. România, acționînd
in spiritul hotărîrilor Congresului al
XlII-lâa al partidului, a prezentat un
program de dezarmare care preve
de reducerea armamentelor conven
ționale cu cel puțin S0 la sută pînă
in anul 2000. Iar acesta este un
obiectiv pe deplin realizabil. Totul
depinde de voința politică a statelor,
în ceea ce o privește. România și-a
demonstrat în fapte, pe baza hotărîrii exprimate de Întregul popor în
cadrul referendumului din 1986, vo
ința de a merge în această direcție,
trecînd în mod unilateral la redu
cerea cu 5 la sytă a armamentelor,
efectivelor și cheltuielilor^ militare.
Și este convingerea țării noastre că
asemenea măsuri nu ar pune în nici
un caz în pericol securitatea vreunui
stat. Dimpotrivă, ele vor netezi ca
lea tratativelor, făcind posibilă înain
tarea treptată spre dezarmare.
Practic. în cei 40 de ani de repu
blică. România a subliniat, așa cum
se subliniază și acum în Raportul la
Conferința Națională a partidului, că
o Europă a păcii și securității presu
pune în același timp îmbunătățirea
relațiilor și. a colaborării economice,
tehnico-științifice și în alte domenii
dintre țările continentului. Tara
noastră se pronunță pentru dezvol
tarea largă a colaborării, pentru în
lăturarea tuturor restricțiilor, a prac
ticilor discriminatorii și barierelor
a-tificiale din calea schimburilor eco
nomice și comerciale. pentru
o
cooperare pe baza deplinei egalități,
care
să
slujească progresului,
apropierii între popoare. România
acordă în acest sens o mare impor
tanță reuniunii de la Viena consacra
te dezarmării și cooperării în Euro
pa. acționînd pentru încheierea cu
rezultate pozitive a forumului general-european.
După ctim s-a anunțat, reuniunea
din capitala Austriei nu a reușit să-și
încheie lucrările pînă la sfîrșitul
acestui an. așa cum fusese prevăzut.
Potrivit aprecierilor generale făcute
la încheierea celei de-a patra etape,
deși au fost obținute unele rezul
tate — între care faptul că s-a con
venit începerea. în 1988, a tratative
lor privind dezarmarea convenționa
lă — dezbaterile de ansamblu nu au
dus încă la progrese semnificative în
direcția obiectivelor stabilite in man
datul reuniunii. Cauza principală o
constituie, fără îndoială, persistența
vechiului mod de gindire, în virtutea
căruia problemele securității și
cooperării in Europa sînt abordate în
mod unilateral, de pe poziții anacro
nice. de polemici sterile și adversi
tăți. Poziția pe care s-a situat și se
situează consecvent tara noastră este
bine cunoscută : ea se pronunță
pentru negocieri constructive, orien
tate nu spre trecut, ci spre' viitor.
Spre viitorul unei Europe unite, de
state libere și suverane, care. pe
deasupra deosebirilor de orinduire
socială, de ideologii, să poată con
viețui în securitate deplină, să dez
volte o, amplă colaborare între ele,
in folosul fiecăruia și al progresului
general. în măsura în care reuniu
nea de la Viena va reuși, prin rezul
tatele sale, să înainteze pe această
cale,- ea se va înscrie, in mod incon
testabil, ca o contribuție de mare im
portanță la cauza dezvoltării proce
sului de înfăptuire a securității eu
ropene, la afirmarea noului curs spre
destindere. înțelegere și colaborare
în Europa și în întreaga lume.
Cauză pentru care Republica noas
tră socialistă înțelege să militeze
în continuare, ca și pînă acum, adică
ferm, neabătut, principial și con
secvent.

Dumitru ȚINU

Manifestări consacrate
aniversării Republicii

și tovarășul Erich Honecker
BERLIN 23 (Agerpres). — Din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, au fost
transmise tovarășului Erich Honec
ker. secretar general al Comitetului
Central al Partidului Socialist Unit
din Germania, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Demo
crate Germane, un cald salut și cele
mai bune urări de sănătate și suc
cese în întreaga activitate.
Din partea secretarului general al
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D.G., s-au adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu
cele mai alese urări de sănătate, fe
ricire personală si deplin succes în
activitatea pe care o desfășoară.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul
Willi Stoph, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., președintele
Consiliului de Miniștri al R.D.G., a

MOSCOVA 23 (Agerpres). — în
cadrul Unei conferințe de presă
organizate la Moscova au fost evo
cate pe larg succesele remarcabile
obținute de poporul român in dez
voltarea social-economică a țării
după proclamarea Republicii, cu
deosebire in perioada de cind la
conducerea partidului și a țării se
află tovarășul Nicolae Ceaușescu.
A fost subliniat cursul ascendent
al relațiilor de prietenie și co
laborare dintre România și U.R.S.S.,
evidențiindu-se rolul determinant
al convorbirilor și înțelegerilor con
venite la cel mai inalt nivel pentru
dezvoltarea continuă a acestor ra
porturi.
Participanta la conferința de pre
să au vizionat filme documentare
care ilustrează noua înfățișare a
țării.
Au participat L. Kozakov, secre
tar al Consiliului Central al Sindi
catelor Sovietice, alte persoane ofi
ciale, ziariști.
La Moscova a fost organizat, tot
odată, un stand de carte, unde, la
loc de frunte, se află lucrări din
gindirea social-politică și filozofică
a tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Sint expuse; de asemenea, lucrări
științifice ale tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu, in
limbile română și rusă. J
Tot in capitala sovietică a fost
organizată expoziția documentară
de fotografii „Culorile Bucureștiului“, care prezintă imagini din în
fățișarea prezentă a Capitalei.
în
holul
cinematografului
„Moskva" a fost deschisă o expo
ziție de fotografii „Bucureștiul —
capitala
Republicii
Socialiste
România".

tovarășului Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R.. prim viceprim-ministru al guvernului, care s-a aflat
Ia Berlin cu prilejul întîlnirii de lu
cru a președinților celor două părți
în Comisia mixtă guvernamentală
de colaborare economică și tehnicoștiințifică dintre România și R.D.
Germană.
De asemenea, tovarășul Gheorghe
Oprea a avut o întîlnire cu Gtinter
Mittag. membru al Biroului Politic,
secretar al C.C. al P.S.U.G.
în cadrul convorbirilor a fost sub
liniată importanta înțelegerilor con
venite între conducătorii celor două
țări cu prilejul recentei întîlniri de
Ia București, pentru adîncirea. în
continuare, a specializării si coope
rării în producție, pentru ridicarea
pe o nouă treaptă a relațiilor econo
mice și a colaborării tehnico-științifice dintre România și R.D. Ger
mană.

In legătură cu acțiunile represive
palestiniene din teritoriile arabe ocupate
Declarația Agenției Române de Presă - „Agerpres4*
Agenția Română de Presă ..Ager
pres" este împuternicită să declare :
Opinia publică din România a luat
cunoștință cu profundă îngrijorare de
intensificarea, de către autoritățile
israeliene, a acțiunilor represive în
teritoriile arabe ocupate de pe ma
lul de vest al Iordanului și Gaza,
Împotriva populației palestiniene.
Aceste represiuni nu pot să ducă de
cît la agravarea și mai puternică a
situației în regiune, să aducă grave
prejudicii cauzei păcii în Orientul
Mijlociu, să îngreuneze și mai mult
eforturile pentru soluționarea pe cale
pașnică a conflictului. întreaga opi
nie publică din țara noastră con
damnă cu fermitate actele de vio
lență șl represiune împotriva popu
lației palestiniene și cere autorități
lor israeliene să pună capăt acestora.
Gravitatea evenimentelor din re
giune pune și mai puternic în evi
dență necesitatea intensificării efor
turilor și acțiunilor pentru a se ajun
ge cît mai curînd, pe calea tratative
lor, la instaurarea unei păci globale,
trainice și juste în Orientul Mijlociu,

BEIJING 23 (Agerpres). — La
Beijing a avut loc o adunare in ca
drul căreia au fost evidențiate în
făptuirile poporului român in
aplicarea hotărîrilor celui de-al
XIII-lea Congres al P.C.R., sarci
nile și orientările a căror transpu
nere in viață vor asigura încheierea
cu succes a actualului cincinal și
continuarea programului de făurire
a societății socialiste multilateral
dezvoltate in România.
Participanții au vizionat o expo
ziție de carte social-politică româ
nească, in care s-au aflat lu
crări din opera tovarășului
Nicolae Ceaușescu, precum și o ex
poziție de fotografii prezentind mo
mente ale întilnirilor româno-chineze la cel mai inalt nivel, realizări
din diferite domenii de activitate
ale României contemporane.

care să ducă Ia retragerea Israelului
din teritoriile arabe ocupate în urma
războiului din 1967, Ia rezolvarea
problemei poporului palestinian, prin
recunoașterea dreptului său la auto
determinare — inclusiv la crearea
unui stat palestinian propriu, inde
pendent — la asigurarea integrității,
suveranității și securității tuturor
statelor din această zonă.
în acest sens, România consideră
că este necesar să se ajungă cît mai
grabnic la organizarea unei confe
rințe internaționale,
sub egida
O.N.U., la care să participe toate
părțile interesate, inclusiv O.E.P., ca
reprezentant unic și legitim al po
porului palestinian, precum și Israe
lul și membrii permanenți ai Consi
liului de Securitate.
Țara noastră consideră că trebuie
să se facă totul pentru a se pune
capăt oricăror acte de violență și re
presiune în Orientul Mijlociu, pentru
a se ajunge la soluționarea pe cale
pașnică a conflictului, la instaurarea
trainică a păcii și liniștii în această
regiune.

PRAGA 23 (Agerpres). — în ca
pitala Cehoslovaciei a fost organi
zată o conferință de presă in cadrul
căreia au fost puse in evidență
succesele obținute de România in
perioada inaugurată de Congresul
al IX-lea al partidului, sarcinile
stabilite de recenta Conferință Na
țională a P.C.R.
A fost organizat, de asemenea,
un stand de carte din opera to
varășului
Nicolae
Ceaușescu.
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.
Au participat reprezentanți ai
secției de presă a C.C. al P.C.C., ai
M.A.E., ai presei cehoslovace.

Rezoluție a Consiliului de Securitate al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres).
— în Consiliul de Securitate al
O.N.U. au avut loc dezbateri asupra
situației actuale din teritoriile arabe
ocupate de Israel. Majoritatea mem
brilor consiliului au condamnat ac
țiunile represive ale trupelor israe
liene de ocupație împotriva popu
lației palestiniene de pe malul ves
tic al Iordanului și din Gaza și au
cerut respectarea rezoluțiilor adop
tate de O.N.U. în problema Orien
tului Mijlociu.
La încheierea dezbaterilor a fost
adoptată o rezoluție, cu 14 voturi
pentru și o abținere (S.U.A.), care
condamnă politica Israelului în te
ritoriile ocupate și subliniază ne
cesitatea presantă de a se ajunge
la o reglementare pașnică, justă și
durabilă a conflictului arabo-israelian. Documentul cere secretarului
general al O.N.U. să urmărească si
tuația din teritoriile arabe ocupate
și, cel mai tîrziu la 20 ianuarie 1988,
să prezinte consiliului un raport
cuprinzind măsurile necesare pentru
asigurarea securității și apărarea
drepturilor populației civile palesti
niene din teritoriile aflate sub ocu
pație israeliană.
★
Acțiunile represive ale autorități
lor Israeliene 4n teritoriile arabe
ocupate împotriva populației civile
palestiniene au trezit un larg ecou
în diferite țări, fiind condamnate cu

fermitate. în țările arabe, In alte
numeroase țări ale lumii, oficialități
și presa au exprimat Îngrijorarea
față de valul de represiune din teri
toriile arabe ocupate de Israel, in
dignarea față de uciderea sau ră
nirea unor persoane civile palesti
niene nevinovate. In luările de po
ziție se exprimă necesitatea de a se
treoe de urgență la rezolvarea prin
negocieri a problemelor din Orien
tul Mijlociu, la soluționarea pașnică
a problemei poporului palestinian.

„Marele crah din 19 octombrie
1987 a contribuit și mai mult la dra
maticele dificultăți ale unei lumi a
treia dejg sărăcite și frustrate. Ba
zele sistemului financiar și comer
cial au fost, dacă nu zdruncinate, cel
puțin serios afectate. Vorbăria direc-,
torilor băncilor centrale nu va pu
tea preveni, în 1988, agravarea si
tuației economice, chiar politice, în
lumea întreagă. Datoria lumii a treia
— peste 1 000 miliarde de dolari —
are deja un rol esențial în submi
narea bazelor sistemului.
în cursul următoarelor luni, crahul
din octombrie va afecta datoria ță
rilor lumii a treia, dar și fluxul ex
porturilor și nivelul producției lor
globale. Exporturile produselor de
bază, exprimate In dolari, înregis
trează reduceri masive, de care be
neficiază economiile capitaliste dez
voltate, agravînd prin aceasta ra
porturile de schimb și nivelul dato-riei țărilor în curs de dezvoltare.
în 1985 și 1986, America Latină,
Africa și Orientul Mijlociu au con
statat că valoarea in dolari a ex
porturilor lor a scăzut cu 12—20 la
sută. în 1986, valoarea în dolari a
importurilor de mărfuri din 15 țări
cu mari datorii era cu 40 la sută
mai mică față de nivelul din 1981.
Potrivit tuturor indicatorilor, situația
se va agrava și mai mult in 1988.
Dar tabloul apare mult mai sum
bru dacă nu ne mărginim să anali
zăm pornind de la versiunile oficiale
privind stabilirea preturilor mate
riilor prime. In urmă cu cîțiva ani,
experți ai U.N.C.T.A.D. au arătat că
politica prețurilor intre „centru" și
„periferie" se afla in miinile unui
mic grup de societăți cu activități
multiple : trei pînă la șase dintre ele
(după produse) controlează între 80
Și 85 la sută din piața cuprului, în
tre 90 și 95 la sută din cea a mi
nereului de fier, 80 la sută din piața

bumbacului, a griului, a porumbului,
a cafelei și de grepfrut, între 70—75
la sută din piața bananelor. 60 la
sută din cea a zahărului. Acești giganți ocupă o poziție ideală pentru
a manevra o țară împotriva alteia.

porturile acesteia. Rata de crește
re a datoriilor a evoluat în felul
următor : 9,5 la sută (din 1980 pînă
in 1986) pentru datoria totală și
6.5 la sută pentru serviciul datoriei.
Sumele pe care țările lumii a treia
nu ajung să le plătească bancherilor
(rambursarea capitalului și dobînzile) se adaugă datoriilor cumulate,
în 1980, serviciul datoriei absorbea

velul veniturilor din exporturi, aces
te țări au plasat pe piață cantități
din ce în ce mai mari de materii
prime la prețuri tot mai mici — fe
nomen care a contribuit la o dimi
nuare a inflației în țările dezvoltate.
în 1986, lumea nu ducea lipsă de
lichidități. Piețele financiare inter
naționale erau prospere, așa cum

TUNIS 23 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat, a prezidat .Ia Tu
nis o reuniune a membrilor Comi
tetului Executiv al O.E.P. și ai C.C.
al mișcării de eliberare națională pa
lestiniană „Al Fatah", In cadrul că
reia au fost trecute In revistă ul
timele evoluții ale situației în terito
riile arabe ocupate. Au fost exami
nate, de asemenea, rezultatele con
tactelor Întreprinse de O.E.P. pe plan
arab și internațional pentru a fi lua
te măsurile de natură să pună capăt
violentelor forțelor israeliene de ocu
pație împotriva poporului palesti
nian, transmite agenția Q.N.A,
Pe de altă parte, Intr-o declarație
făcută la Tunis, Yasser Arafat a ex
primat hotărlrea poporului palesti
nian de a continua lupta în vederea
restabilirii drepturilor sale legitime
Inalienabile.

Recunoașteri profund semnificative
„LE MONDE DIPLOMATIQUE".

Politica marelui capital „o nouă colonizare” a țărilor sărace
Ei pot, în acest fel. să stoarcă enor
me venituri care apar rar în bilanțu
rile oficiale.
Alt factor la fel de negativ : pro
gramele de ajutor destinațe agri
culturii și panoplia de măsuri protecționiste puse in aplicare de către
Statele Unite, C.E.E. și Japonia și al
căror cost depășește 120 miliarde do
lari. In Statele Unite, in special,
mai ales in perioada administrației
Reagan, ajutoarele pentru agricultu
ră au crescut de șase ori, de la 4 mi
liarde in 1981 la peste 25 miliarde
la sfîrșitul lui 1985. în acest dome
niu, cel puțin, „magia" pieței nu a
avut nici un rol.
O nouă colonizare. La sfîrșitul
anului 1986. datoria lumii a treia
creștea mult mai repede decît ex

peste nouă zecimi din exporturile de
materii prime. La sfîrșitul Iui 1986, el
echivala cu 136 Ia sută din aceste
exporturi — un decalaj' acoperit nu
mai în parte prin vinzările de pro
duse și servicii și amînările ram
bursărilor datoriei. Prima consecin
ță, in cvasitotalitatea cazurilor, a fost
scăderea substanțială a venitului na
țional. Deficitul plăților curente ala
țărilor sărace a crescut de la 23 mi
liarde dolari în 1985 la 49 miliarde
în 1986. Puterea de cumpărare a ex
porturilor lor a scăzut cu 40 la sută.
Alt factor defavorabil pentru viito
rul lumii a treia : investițiile in ță
rile foarte Îndatorate au scăzut de la
24.5 la sută din P.N.B. la mai puțin
de 17 la sută in 1986.
în încercarea de a-și menține ni

erau fantasticele beneficii ale bănci
lor. Și totuși situația reală a lumii a
treia a fost ignorată. Potrivit in
formațiilor furnizate de Banca Re
glementelor Internaționale, noile
împrumuturi acordate lumii a treia
de către bănci au încetat practic in
1986, atingînd suma derizorie de 3
miliarde dolari. Și totul arată că si
tuația se va înrăutăți.
în schimb, nu se va pune capăt
transferului de resurse din țările
sărace către țările bogate.
Nivelul datoriei lumii a treia devi
ne, în aceste condiții, insuportabil.
Nu este deci surprinzător că se ri
dică glasuri care susțin că nerambursarea datoriei, completată cu națio
nalizarea băncilor de credit și de

asigurări sint singurele soluții pre
vizibile.
Transformarea datoriei lumii a
treia în cote de participare de către
investitorii străini sint considerate
de băncile internaționale, dacă nu
ca un paleativ, cel puțin ca un
mijloc de a reduce ponderea dato
riei. Corolarul politic al acestei prac
tici : o deplină aderare Ia progra
mele de austeritate ale F.M.I.. libe
ralizarea piețelor financiare, denaționalizarea industriilor si a sectoarelor-cheie ale patrimoniului național.
Această situație presupune, evident,
transferul de dividente și beneficii.
Potrivit F.M.I., Băncii Mondiale și
societăților multinaționale, transfor
marea datoriei în cote de participare
sporește investițiile și permite măriri
de capitaluri în sectorul particular.
Transformările datoriei n-au drept
scop injectarea de noi capitaluri în
țările respective ; ele înseamnă în
final însușirea industriilor naționale
la prețuri derizorii. Este vorba, de
fapt, sub masca unei scăderi a da
toriei. de o politică de colonizare.
Aceste operații au, pe de altă
parte, implicații nefaste In măsura
în care relansează tendințele infla
ționiste. fac să urce vertiginos ratele
dobinzil și sporesc masa monetară
aflată în circulație. Mai mult, după
cum recunosc purtătorii de cuvînt ai
societăților multinaționale, dificultă
țile vor crește și mai mult pentru
țările cu mari datorii dacă ele tre
buie să împrumute în moneda locală
la o rată superioară celei utilizate
pentru asigurarea serviciului datoriei
străine. Astfel, operațiunile de trans
formare a datoriei n-au numai un
efect' destabilizator și inflaționist ;
ele constituie și un factor de agra
vare a datoriei lumii a treia, în
măsura în care se efectuează la rate
de schimb preferențiale".

NAȚIUNILE UNITE 23 (Ager
pres). — La Națiunile Unite a avut
loc o manifestare la care au luat
parte președintele sesiunii Adună
rii Generale a O.N.U., reprezen
tanți permanenți ai statelor mem
bre ale organizației mondiale, func
ționari superiori din Secretariatul
O.N.U., reprezentanți ai altor orga
nizații internaționale, oameni de
afaceri, personalități culturale din
Statele Unite.
A fost prezentată o expunere pri
vind profunda semnificație a pro
clamării Republicii in viața poporu
lui și statului român, evidențiindu-se înfăptuirile istorice realizate,
in special in ultimele două decenii,
in construcția socialismului, pe
calea progresului și prosperității
țării. De asemenea, a fost reliefată
politica externă activă a României
in folosul păcii, dezarmării, coope
rării și înțelegerii internaționale.
LONDRA 23 (Agerpres). — în
cadrul unei manifestări organizate
la Londra a fost vizionată o ex
poziție de carte social-politică și
cultural-științifică, unde la loc de
cinste se află opere ale președin
telui Nicolae Ceaușescu. De ase
menea, sint prezentate lucrări ale
tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu.
Au participat reprezentanți ai
conducerii Ministerului de Externe
Britanic, Ministerului pentru Co
merț și Industrie, ai Parlamentu
lui, personalități ale vieții economi
ce, sociale, științifice și culturale,
șefi ai unor misiuni diplomatice,
ziariști.

Acord privind crearea „Uniunii Naționale Africane
din Zimbabwe - Frontul Patriotic
*
HARARE 23 (Agerpres). — Orga
nizațiile politice Uniunea Națională
Africană din Zimbabwe — Frontul
Patriotic (Z.A.N.U.—F.P.) și Frontul
Patriotic — fosta Uniune a Poporului
African din Zimbabwe (F.P. —
Z.A.P.U.) au convenit să se unifi
ce — anunță agențiile de presă. în
cadrul unei festivități, la Harare a
fost semnat un document de către
Robert Mugabe, președinte și primsecretar al Z.A.N.U.—F.P., prim-ministru al Republicii Zimbabwe, și
Joshua Nkomo, președintele F.P.—
Z.A.P.U. La festivitate a fost pre
zent președintele Republicii Zim
babwe. Canaan Banana.
Robert Mugabe a apreciat că în
cheierea acordului constituie o zi is
torică pentru Zimbabwe, arătînd că
unirea celor două partide va Întări
și va face să progreseze lupta pen

r
Consecințele dramatice ale creșterii datoriei externe a țarilor in curs
de dezvoltare, ale politicii de jaf promovate de marele capital sint amplu
prezentate intr-un articol recent publicat in „Le Monde Diplomatique",

VARȘOVIA 23 (Agerpres). — în
orașul polonez Konin d fost organi
zată o adunare la care au parti
cipat autorități locale și oameni ai
muncii din diferite sectoare de
activitate.
în cuvintările rostite a fost rele
vată importanța actului istoric de la
30 Decembrie 1947. Au fost relie
fate succesele obținute de poporul
nostru, sub conducerea Partidului
Comunist Român, în construcția so
cialistă, precum și perspectivele
dezvoltării țării ca rezultat al trans
punerii in viață a hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea și ale recentei
Conferințe Naționale a partidului.
A fost evidențiat, de asemenea,
rolul deosebit de important al înțe
legerilor convenite cu prilejul dia
logului româno-polonez la cel mai
înalt nivel pentru dezvoltarea pe
multiple planuri a relațiilor' de
prietenie și colaborare dintre cele
două țări.
A avut loc un spectacol susținut
de artiști amatori din localitate,
care au interpretat lucrări ale unor
compozitori români și polonezi. De
asemenea, a fost prezentat filmul
„România *
1— țari in plină dezvol
tare" și au fost inaugurate expo
ziții de artă grafică și filatelie.
La sediul filialei din Cracovia a
Uniunii scriitorilor din R. P. Po
lonă a avut loc o seară culturală
românească la care au participat
cadre de conducere ale filialei, scri
itori, traducători din literatura ro
mână, studenți, un numeros pu
blic.

tru pace. Independență și democra
ție. precum și împotriva tuturor for
țelor destabilizatoare Interne și ex
terne.
La rindul său, Joshua Nkomo a
declarat că unificarea celor două
partide lși va găsi expresie In vii
tor intr-o unitate strinsă a întregu
lui popor Zimbabwean.
Potrivit documentului semnat, noul
partid va purta numele de „Uniu
nea Națională Africană din Zim
babwe — Frontul Patriotic". Parti
dul va avea drept țel edificarea unei
societăți socialiste în Zimbabwe.
Prlm-secretar și președinte al nou
lui partid va fi Robert Mugabe.
Congresele celor două formațiuni
politi.ee urmează să se întrunească
in curînd pentru a ratifica acordul
de unificare.

AGENȚIILE DE PRESA

UN SCHIMB DE PĂRERI asuprâ unor probleme ale vieții inIternaționale actuale și asupra si
tuației din peninsula coreeană a
fost prilejuit de întrevederea din
tre Petăr Mladenov, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Bulgaria, și
| Kim Yong Nam. vicepremier al
Consiliului Administrativ, ministrul
I afacerilor externe al R.P.D. Co
reene, care a efectuat o scurtă
vizită la Sofia,
CONVORBIRI. Probleme ale coI laborării bilaterale și aspecte ale
actualității internaționale au fost
I abordate la Varșovia de ministrul
afacerilor externe al R. P. Polo
ne, Marian Orzechowski, și minisItrul afacerilor externe al R. S,
Cehoslovace, Bohuslav Chnoupek.
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar
al C.C. al P.M.U.P., președintele
I Consiliului de Stat al R. P. Polo
ne, l-a primit pe ministrul de ex
terne cehoslovac.
I

■ PRIMIRE. Președintele Iranului,
I Aii Khamenei, l-a primit la Tehe1 ran pe ministrul de externe al SiIriei, Farouk Al-Sharaa. care i-a
inmînat un mesaj din partea pre
ședintelui Siriei. Hafez AI-Assad.
în cursul convorbirii desfășurate
I cu acest prilej, o atenție deosebită
I a fost acordată relațiilor dintre
cele două țări și situației din reIgiune.
RESPINGERE. Curtea Supremă
a R.D. Germane a respins ca
I nefondat apelul fostului superin
tendent al Gestapoului german,
Henry Schmidt membru al eli. tei naziste. împotriva sentinței de

condamnare la închisoare pe via- I
ță și privare de drepturile civile, 1
pronunțată de Tribunalul din
Dresda. la 28 septembrie 1987 — I
relatează agenția A.D.N.
LEGALIZARE. Printr-o decizie
a Tribunalului electoral suprem,
Partidul Comunist Brazilian a obținut statutul de partid politic legal. în decursul istoriei sale de
peste 64 de ani. P. C. Brazilian a
acționat în legalitate numai timp
de doi ani. in perioada 1945—1947,
restul timpului aflîndu-se ori în
afara legii, ori In semilegalitate,

CERERE. Reprezentanții perma
nenți ai Republicii Congo, Ghanei
și Zambiei în Consiliul de Secu
ritate au cerut convocarea unei
reuniuni urgente a consiliului in
vederea examinării recentului ra
port prezentat de secretarul general al O.N.U., Javier Perez de CuelIar. referitor la actele de agresiune
săvîrșite de R.S.A. împotriva Angolei.

ATENTAT. Potrivit unul comu
nicat al politiei din Colombo, președințele Partidului Național Unit
din Sri Lanka — de guvernămint
—. Harsha Abeywardene. a fost
ucis ca urmare a unul atentat săvirșit de persoane necunoscute.
Harsha Abeywardene. apropiat colaborator al șefului statului. Junius
Jayewardene, a fost ales, simbăta
trecută, președinte al P.N.U. Anterior, el deținuse funcția de secretar general al acestui partid.
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