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med Abdi Tafadal. care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare in cali
tate de ambasador extraordinar' și

plenipotențiar al Republicii Demo
cratice Somalia in țara noastră.
(Continuare in pagina a V-a)-.

AMBASADORUL OLANDEI
Tovarășul. Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, la 3 februarie, pe

Coenraad Frederik Stork, care și-a
prezentat scrisorile de acreditare in'"
calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Olandei în
România. (Continuare în pagina a
V-a).

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român,
a avut loc, miercuri 3 februarie, ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Comitetul Politic Executiv a examinat și aprobat
COMUNICATUL CU PRIVIRE LA ÎNDEPLINIREA
PLANULUI NATIONAL UNIC DE DEZVOLTARE
ECONOMICO-SOCIALĂ A REPUBLICII SOCIALIS
TE ROMÂNIA PE ANUL 1987.
Luind in dezbatere acest document, Comitetul
Politic Executiv a apreciat că, în anul 1987, s-au
obținut noi și importante realizări in dezvoltarea
economico-socială a patriei. In această perioodă au continuat să se dezvolte forțele de pro
ducție, s-a întărit potențialul economie al Româ
niei. Industria a înregistrat noi progrese pe ca
lea modernizării, a dezvoltării sale intensive, a
sporirii competitivității produselor românești pe
piața internaționalâ. In agricultură, cu toate că
in 1987 condițiile climatice n-au fost din cele mai
favorabile, s-a obținut cea mai mare producție
de cereale din istoria României. Realizări în
semnate s-au înregistrat și in celelalte sectoare
de activitate.
In spiritul hotâririlor Congresului al Xlll-lea al
P.C.R., a fost promovată cu consecvență, și in
anul 1987, politica partidului de dezvoltare ar
monioasă a tuturor județelor și localităților ță
rii, asigurindu-se, in continuare, pe această bază,
condiții egale de muncă și de viață tuturor ce
tățenilor României socialiste, ridicarea generală
a nivelului de trai și a gradului de civilizație al
întregului popor.
Comitetul Politie Executiv a subliniat că realisările din 1987 pun, încă o dată, în evidență
justețea și realismul politicii partidului și statu
lui nostru socialist, hotârirea întregului popor de
a înfăptui neabătut orientările și indicațiile se
cretarului
general
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, privind dezvoltare^ economi
că și socială a țării în actualul cincinal, obiecti

vele stabilite de Congresul al Xlll-lea al Parti
dului Comunist Român.
Comitetul Politic Executiv a stabilit să fie dat
publicității Comunicatul cu privire la îndeplinirea
Planului național unic de dezvoltare economicosocială a Republicii Socialiste România pe anul
1987.
In continuare, Comitetul Politic Executiv a ana
lizat ÎNDEPLINIREA PLANULUI PE LUNA IANUA
RIE, PRECUM Șl MASURILE PENTRU REALIZAREA
INTEGRALA A PREVEDERILOR DE PLAN PE LUNA
FEBRUARIE Șl PE TRIMESTRUL I 1938.
In cadrul ședinței s-a subliniat câ in luna
ianuarie s-au obținut rezultate superioare in pro
ducție fațâ de aceeași perioadă a anului trecut.
Cu toate acestea, intr-o serie de domenii au
continuat să se manifeste unele neajunsuri, care
au făcut ca realizările să nu se situeze încă
la nivelul posibilităților, al puternicului potențial
tehnic și uman de care dispune economia națio
nală.
Pornind de la această situație, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut să se tragă toate con
cluziile din activitatea desfășurată in luna ia
nuarie și să se acționeze, in continuare, cu răs
pundere sporită, pentru organizarea corespunză
toare a producției și .a muncii, in vederea în
deplinirii, in cele mai bune condiții, a planului
pe luna in curs și pe primul trimestru al anului.
S-a indicat guvernului, consiliilor de coordo
nare pe ramură, ministerelor, centralelor, tuturor
unităților economice să ia măsuri ferme pentru
realizarea ritmică, integrală a planului in indus
trie, o atenție deosebită urmind să se acorde în
făptuirii sarcinilor stabilite in domeniile energe
tic, minier, petrolier, sectoare de cea mai mare
însemnătate pentru asigurarea bazei tehnico-materiale necesare îndeplinirii și depășirii prevede
rilor de plan in celelalte ramuri ale economiei.
Totodată, s-a cerut să se acționeze cu cea mai
mare răspundere pentru realizarea cu prioritate

a producției destinate exportului, pentru livrarea
și expedierea la timp și in condiții de inaltă ca
litate a întregului fond de marfă prevăzut in con
tractele încheiate cu beneficiarii exterrti. S-a ce
rut să se clarifice de urgență toate problemele
care au mai rămas in legătură cu încheierea și
realizarea tuturor contractelor pe primul trimes
tru și pe întregul an.
In cadrul ședinței, secretarul general al parti
dului, pornind de la rezultatele din luna ianua
rie, a subliniat că se impune să fie sporit rit
mul de lucru pe șantierele de investiții, să fie
intensificate lucrările de construcții-montaj, ast
fel incit să se asigure punerea în funcțiune, la
termen, a tuturor capacităților de producție pla
nificate pentru această perioadă și pentru între
gul an.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca in toa
te ramurile economiei naționale să se acționeze
cu cea mai mare răspundere pentru încadrarea
strictă in normele stabilite și pentru reducerea,
in continuare, a consumurilor de materii prime,
materiale, combustibili și energie, pentru lichi
darea stocurilor supranormative și soluționarea tu
turor problemelor privind1 asigurarea bazei tehnico-materiale necesare îndeplinirii in bune con
diții a planului, pentru ridicarea întregii activități
la un nivel superior de calitate și eficiență.
Secretarul general al partidului a apreciat câ
sint asigurate toate condițiile pentru realizarea
integrală a planului - pe luna februarie și pe
trimestrul I - și a exprimat convingerea câ or
ganele și organizațiile de partid, comuniștii, toți
oamenii muncii vor face totul pentru înfăptuirea
întocmai a obiectivelor stabilite pentru acest an,
a hotâririlor adoptate de Congresul al Xlll-lea și
Conferința Națională ale partidului.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid,
și de stat.

- - - - - - - - - - COMUNICAT- - - - - - - - - - cu privire la îndeplinirea Planului national unic
de dezvoltare ecnnnmicn-secială
a Republicii Socialiste Rumania pe anul 1987
Tn anul 1987, al doilea an al ce
lui de-al 8-lea cincinal, al cărui
obiectiv fundamental este tre
cerea României socialiste în rindul
țărilor cu nivel mediu de dezvol
tare, clasa muncitoare, țărănimea.
Intelectualitatea. întregul nostru
popor, strins unit în jurul Partidu
lui Comunist Român, al secretarului
său general, președintele Republi
cii', tovarășul Nicolae Ceaușescu,
au obținut noi și importante reali
zări în înfăptuirea neabătută a
obiectivelor stabilite de Congresul
al Xlll-lea al partidului.
Anul 1987 a continuat linia dez
voltării economico-spciale a patriei
In cea mai bogată perioadă de În
făptuiri din istoria multimilenară
a poporului român, jalonată de
prefaceri radicale în economie. în
structurile sociale. în gindirea și
modul de existentă ale oamenilor,
perioadă care s-a Impus în con
știința poporului nostru ca epoca
de aur a României socialiste —
EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU.
Rezultatele obținute In anul 1987
evidențiază cu putere justețea șl
realismul politicii partidului nos
tru. a orientărilor și indicațiilor
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
care, aplicind creator principiile
socialismului științific la condițiile
concrete din țara noastră, a mobili
zat forța de creație a poporului,
lmprimind tuturor sectoarelor vie
ții economice și sociale un curs
continuu ascendent, a desfășurat o
remarcabilă activitate revoluționa
ră pentru solutionarea problemelor
majore ale dezvoltării economice,
pentru orientarea întregului poten
tial material și uman în scopul
creșterii în ritm susținut a econo
miei. ridicării in continuare a
bunăstării poporului — telul su
prem al Partidului Comunist
Român.
tn anul care a trecut. In condi
țiile unor probleme economice in
ternaționale tot mai complicate, a
fost promovată cu consecvență po
litica de dezvoltare a forțelor de
producție și de folosire cu randa
ment maxim a resurselor materiale
și a forței de muncă. România dis
pune în prezent de o industrie mo
dernă. competitivă, capabilă să re
zolve cele mai complexe probleme
tehnice pentru toate ramurile de
activitate. în agricultură, deși nu
au existat cele mai bune condiții
climatice. s-au obținut pe an
samblu rezultate bune ; s-a reali
zat cea mai mare producție de ce
reale din istoria tării și creșteri
importante la alte produse agrico
le. Succese însemnate s-au înre

gistrat și în celelalte sectoare de
activitate economico-socială. asigunndu-se condiții pentru progresul
general al societății.
Activitatea de cercetare științifi
că, dezvoltare tehnologică și in
troducere a progresului tehnic, des
fășurată pe baza programelor elabo
rate sub conducerea nemijlocită a
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național al
Științei și învățămintului. a adus o
contribuție importantă la asigu
rarea creșterii economice intensive,
sporirea mai accentuată a produc
tivității muncii, a eficientei eco
nomice. Rezultate Importante s-au
obținut In domeniul învățămîntului, s-au dezvoltat cultura și arta
— factori de importantă deosebită
pentru progresul continuu și
prosperitatea tării noastre.
România a participat tot mal
activ la diviziunea internațională
a muncii : au sporit și s-au diver
sificat schimburile comerciale ex
terne și cooperarea în producție și
tehnico-știintifică cu alte țări.
Promovarea susținută a exporturi
lor și gospodărirea judicioasă a
fondurilor destinate importurilor
au determinat realizarea unei ba
lanțe comerciale active, asigurîndu-se scăderea In continuare a
datoriei externe.
O contribuție de mare însemnă
tate la creșterea economică a
avut-o aplicarea măsurilpr din
programele de perfecționare a or
ganizării și de modernizare a fa
bricației. în același timp, acțiunile
întreprinse In scopul aplicării fer
me a normativelor economico-financiare. a mijloacelor circulante,
perfecționării și funcționării efi
ciente a mecanismului economicofinanciar. a întregului sistem de
autoconducere muncitorească, auto
finanțare și autogestiune a unită
ților. au asigurat creșterea răspun
derii consiliilor de conducere din
ministere, centrale și întreprinderi,
a adunărilor generale ale oameni
lor muncii pentru întreaga activi
tate economică și socială a fiecărei
unități, pentru dezvoltarea și în
tărirea permanentă a proprietății
socialiste. S-a asigurat in continua
re aplicarea fermă a politicii de
stabilitate a preturilor, o circulație
bănească sănătoasă, consolidarea
valutei naționale, echilibrul bugetar
și financiar.
Principalii Indicatori al dezvol
tării economicojsociale a Republicii
Socialiste România, pe anul 1987,
se prezintă după cum urmează :

I.

' '

Populația - mii locuitori
Populația activă (ocupată in
activitatea economico-socială) — mii persoane
Numărul personalului muncitor
— mii
Producția industriala - mid. lei
— valoarea producției marfă
- valoarea producției nete
Producția agricolă — mid. lei
— valoarea producției globale
— valoarea producției nete
Volumul total al mărfurilor
transportate - mil. tone
Volumul total al investițiilor din
economia națională — mid.
lei
Volumul total al comerțului exterior — mid. lei
— export total — mid. lei
— import total — mid. lei
Dinamica productivității muncii
pe o persoană
— în industrie
— in construcții-montaj în antrepriză și regie
— in transportul feroviar
Cheltuieli totale la 1 000 lei
producție marfă în industria
republicană — lei
Venitul național — mid. lei
Dinamica retribuției medii no
minale a personalului muncitor, la sfîrșitul anului
Dinamica veniturilor țărănimii
provenite din munca în coo
perativele agricole de pro
ducție și gospodăriile personale, pe o persoană activă
Desfacerile de mărfuri cu amă
nuntul prin comerțul socialist — mid. lei
Cheltuielile pentru acțiuni social-culturale — total - mid.
lei
Locuințe noi construite — mii

Realizări
1987

In % fațâ de
realizări 1986

23 004

100,5

10 719

100,5

7 790

100,5

1 366,2
421,1

104,5
105,6

263,4
118,6

102,3
103,0

2 821,1

103,4

246,6

100,9

310,7
177,7
133,0

104,8
108,7
100,0

104,6
103,0
101,8
850,4
799,2

CONSILIILE OAMENILOR MUNCII
organisme cu largi atribuții pentru conducerea
eficientă a activității economice
între activitatea de conducere in ansamblul său și
rezultatele obținute de unitățile economice există o
relație de întercondiționare. O conducere eficientă
facilitează obținerea unor rezultate care exprimă. în
mod nemijlocit, calitatea și cantitatea eforturilor de
puse de un colectiv sau altul pentru îndeplinirea sar
cinilor de producție. Dar și invers. O conducere empi
rică. fără metode științifice generează, de regulă, re
zultate nesatisfăcătoare. Tocmai de aceea, perfecțio
narea activității de conducere, a metodelor și stilului
de lucru ale consiliilor oamenilor muncii, organisme
care exercită actul de decizie in procesul complex al
activității economice, constituie — cum s-a subliniat
cu atita claritate la Conferința Națională a partidului —
o necesitate permanentă, in felul acesta asigurindu-se
un cadru adecvat pentru obținerea unor rezultate su
perioare. pentru înscrierea fermă a economiei noastre
pe coordonatele unei înalte calități și unei inalte
eficiente.
Așa cum se prevede expres In Legea nr. 5 din 1978
cu privire la organizarea și conducerea unităților socia
liste de stat, precum și. la funcționarea țțcestora pe
baza autoconducerii muncitorești și ăutbgestiunii econo-

Un bilanț care anunță, pe bază
de rezultate, un salt calitativ
Tovarășul Aurel Ivănescu. în cali
tate de secretar cu problemele eco
nomice al Comitetului de partid din
sectorul 6. a prefațat, printr-un scurt
cuvînt. masa noastră rotundă. Pre
față din care rezultă — cum se va
vedea — că alegerea acestui sector
pentru dezbatere este argumentată
prin rezultate.
„Anul 1987 a fost încheiat — a spus
secretarul comitetului de partid al
sectorului — cu rezultate, pe an
samblu, bune. Unitățile industriale,
prin conducerile lor, și-au creat con
diții și au asigurat depășirea planu
lui la producția-marfă cu peste 700
milioane lei. Productivitatea muncii
pe persoană — indicator ce exprimă
o importantă latură a eficientei eco
nomice — a înregistrat pe ansamblul
sectorului 6 o creștere față de plan
de 6 000 lei pe om al muncii. Planul
de investiții, atit la total, cit și la
construcții-montaj, înscrie și el im
portante depășiri. Rezultate bune au
obținut unitățile noastre și la cheltu
ielile materiale, realizîndu-se, in
majoritatea întreprinderilor, redu
cerea acestora față de prevederi.
Anul 1988 marchează in unitățile
sectorului importante creșteri canti
tative. dar mai. ales calitative ale
sarcinilor de plan. Trei indicatori
vorbesc de la sine despre aceasta.
Producția industrială urmează să
crească cu peste 10 la sută, exportul
pe devize convertibile cu 92 la sută,
iar cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă să fie reduse cu 50 Ici.
Așadar, sintetizind. anul 1988, pe
baza rezultatelor obținute in anul
anterior, pe baza propriilor preve
deri, anunță și solicită un important
salt calitativ in activitatea tuturor
colectivelor' din unitățile sectorului
și. in primul rind, in activitatea con
siliilor oamenilor muncii".
Să vedgm deci cu ce experiență
In acest domeniu se pornește la
drum în realizarea importantelor
sarcini ale anului 1988.

O inițiativă eficientă : ședințele
biroului executiv al C.O.M. —
in secțiile de producție
..Ca prim-vicepreședinte al consi
liului oamenilor muncii și ca pre

mico-financiare, lege imbunătățită și republicată în
anul 1982. consiliile oamenilor muncii au largi atri
buții in coordonarea și perfecționarea producției, in
gospodărirea eu maximă eficiență a părții din avuția
națională încredințate de societate spre administrare.
Practic, atribuțiile consiliilor oamenilor muncii din
întreprinderi și centrale vizează toate laturile activită
ții productive și economico-financiare. de la elaborarea
planurilor anuale și de perspectivă, a bugetelor de
venituri și cheltuieli pină la utilizarea cit mai rațio
nală a fondurilor . fixe din dotare, perfecționarea pre
gătirii profesionale a personalului muncitor și anali
zarea modului in care s-au îndeplinit sarcinile sta
bilite. Prin întreaga lor activitate, consiliile oameni
lor muncii determină, prin urmare, in mod hotăritor
nivelul rezultatelor obținute in producțig, îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan.
Aceasta ar fi. pe scurt, motivația pentru care. îm
preună cu Comitetul de partid al sectorului 8 din Ca
pitală, am organizat acum, la inceput de an. o dezba
tere cu cadre de conducere, membri ai: consiliilor oa
menilor muncii, din aiteva importante unități econo
mice;

ședinte al biroului executiv al- orga
nului de conducere colectivă. — des
chide discuția inginerul Virgil Popa,
directorul I.R.E.M.O.A.S. — as putea
vorbi despre multe metode folosite
de noi in conducerea activității eco
nomice. înțelegind exact sensul în
trebării, mă voi referi la una singură,
care, după părerea mea. s-a impus
în mod deosebit prin eficienta ei“.
Despre ce este vorba ? Anul trecut,
Intr-o anumită perioadă, turnătoria
unității- se confrunta cu probleme
atit de grele incit, pentru ieșirea din
impas, s-a. emis la un moment dat
chiar ideea închiderii temporare a
acesteia. Ședințele biroului executiv
începeau și se incheiau cil aceleași
concluzii : ..problemele din turnătorie
sint insolubile". Pină într-o zi, cind
directorul a propus inlregului birou
executiv să-și desfășoare o zi acti
vitatea in turnătorie și toi acolo să
aibă loc și analiza pe care urma s-o
facă in legătură cu redresarea situa
ției din acest sector de bază al între
prinderii. După o zi de studiere „pe
viu", cum se spune, a procesului de
producție de către toți -membrii bi
roului executiv, după discuții cu
muncitorii, maiștrii si specialiștii de
aici, au inceput să apară nu o soluție
sau două, ci ,.n“ variante. Unii adu
ceau ca argument ce au citit in li
teratură de. specialitate, alții ce-au
văzut în alte unități din țară. Soluția
socotită cea mai bună pentru turnă
toria de aici, care a întrunit opțiu
nile tuturor, a fost trecerea la tur
narea de joasă presiune și executa
rea acestei operații cu ajutorul robo
tului. Ce a urmat 7 Angajarea forțe
lor întregului birou executiv în fi
nalizarea noii soluții. O parte din
tre membrii acestuia au răspuns
de. fundamentarea soluției și de
obținerea
aprobărilor
necesare
din partea centralei și ministe
rului ; alții, de colaborarea cu alte
întreprinderi pentru proiectarea unei
instalații care să fie executată cu
forțe proprii : alții au urmărit zi
de zi activitatea din atelierul de
autoutilare. Iar toate deciziile pe
care le impunea o situație sau alta
s-au luat tot acolo, in turnătorie. în
miezul fierbinte al confruntării' cu
problemele. Rezultatul ? Prima insta
lație de turnare prin joasă presiune

99,9
104,8

În spiritul hotâririlor Conferinței

100,6

Naționale a partidului

MOBILIZATOARE CHEMĂRI
101,9

291,2

102,8

116,0
110,4

100,1
102,1

NOTA : Datele valorice sint prezentate in prețurile curente ale anului
1987, Jar dinamlclle sint calculate In condiții metodologice și de prețuri corn-

(Continuare in pag. a 11-a)

Întreprinderea de piese turnate din aluminiu și pistoane auto din municipiul Slatina, județul Olt
Foto : Eugen Dichiseann

LA ÎNTRECERE
pentru depășirea planului, pentru
ridicarea întregii activități economice
la un nivel superior de calitate
și eficiență
IN PAGINILE A Ill-A $/ A IV-A

a fost executată intr-un timp record
— in circa 5 luni —. iar biroul exe
cutiv al consiliului oamenilor muncii
a hotărit ca cel puțin una din reu
niunile sale de lucru lunare să ss
desfășoare in secțiile de fabricație.
Dar nu numai atit. O dată declanșată
această acțiune — și la moderniza
rea turnătoriei participă tot colecti
vul de aici —-'. pentru anul 1988 au
fost lansate in fabricație rnu mai
puțin de 7 instalații.
„Și noi aplicăm o metodă asemă
nătoare. la fel de eficientă — a in-

(Continuare în pag. a 11-a)

DOLJ : Succese
ale feroviarilor
Eerm hotărit să realizeze exem
plar sarcinile de pian, harnicul co
lectiv de feroviari al Regionalei
C.F.R. Craiova, care a lansat in aceste zile chemarea la întrecerea
socialistă pe acest an către toate
regionalele de cale ferată din tară,
a obținut în luna ianuarie rezulta
te remarcabile ia toti indicatorii
de producție si de eficientă. Așa
cum ne spunea ing. lAugustin Angheleanu. directorul general al! re
gionalei craiovene. volumul | de
tone kilometri conventionale a fost
depășit cu 1,73 la sută fată de
plan, volumul de încărcări tone
expediate a fost mai mare cu peste
23 la sută fată de luna ianuarie a
anului trecut, iar rulajul vagonului
de marfă a fost îmbunătățit cu .2,86
la sută. Printr-o mat bună organi
zare a muncii, feroviarii dolieni au
reușit să asigure un volum mai
mare de cărbune energetic din ba
zinele Olteniei termocentralelor: din
județele Dolj, Hunedoara. Gorj și
Bihor. Demn de relevat este faptul
că depășirea indicatorilor de pro
ducție a fost înregistrată in condi
țiile creșterii productivității mun
cii. reducerii costurilor totale cu
ieste 7 milioane lei. economisirea
a 35 tone combustibil conventional
și 194 MWh energie electrică. (Ni
colae Bâbălău).

BACĂU : Unități
de industrie mică la sate
La Podu Turcului, viitor centru
agroindustrial, ca și in comunele
Horgești, Tirgu Trotuș, Dărmănești.
Ardeoani și Pinjol din județul Ba
cău au fost construite și date in
folosință 14 noi unități comerciale
prestatoare de servicii și de mică
industrie ale cooperației de
*'producție. achiziții și desfacere a mărfu
rilor. Unitățile din Mărgineni, Răcăciuni și Nicolae Bălcescu au fost
dotate cu utilaje moderne, de mare
productivitate, in vederea valorifi
cării materiilor prime locale și
realizării unor produse de bună
calitate atit pentru piața internă,
cit și pentru export. Alte aseme
nea imitați se află în construcție
in comunele Traian, Măgura. Solonț, Motoșeni și in alte localități
ale județului. Numai rețeaua de
prestări servicii va crește, în acest
an. cu 60 de noi unități. Tovarășul
Gheorghe Dodan, președintele Uniunii județene a cooperativelor
de producție, achiziții și desfacere
a mărfurilor, ne spunea că volu
mul prestărilor de servicii va spori
in acest an cu aproape 20 la sută
față de 1987. cel .al micii industrii
cu 14 la sută, iar volumul desface
rii de mărfuri va crește cu peste,
lâ milioane lei. (Gheorghe Baltă).
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La sfirșitul anului 1987, populația tării a
fost de 23 004 mii locuitori, peste 50 la sută
locuind in municipii și orașe. Populația
ocupată în activitatea economico-socială a
ajuns la 10 719 mii, 72 la sută lucrînd în
industrie și in celelalte ramuri neagricole;
numărul mediu al personalului muncitor a
fost de 7 790 mii, ponderea femeilor reprezentînd circa 40 la sută.

Creșterea producției materiale, și a efi
cienței acesteia au asigurat resursele atit
pentru dezvoltarea și modernizarea în con
tinuare a forțelor de producție, cit și pen
tru îmbunătățirea nivelului de trai material
și spiritual al populației.
Pe principalele ramuri și sectoare de ac
tivitate rezultatele obținute in anul 1987 se
prezintă astfel : •

I. Cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică

recondiționare a pieselor șl subansamblelor.
Cercetarea științifică și-a adus o substan
țială contribuție la rezolvarea problemelor
legate de realizarea cerințelor noii revolu
ții agrare. S-a intensificat aportul cerce
tării agrotehnice la realizarea programului
de irigații și la alte amenajări funciare, zo
narea optimă a producției și mecanizarea
complexă a lucrărilor.
A continuat acțiunea de tipizare și stan
dardizare a produselor și tehnologiilor, creindu-se resurse suplimentare pentru creș
terea productivității muncii, reducerea cos
turilor de producție, îmbunătățirea aprovi
zionării tehnico-materiale a sectoarelor
productive.
Au fost dezvoltate cercetările fundamen
tale în strînsă legătură cu cercetarea apli
cativă, ceea ce a sporit aportul științei la
promovarea progresului tehnic în întreaga
economie.

II. Industrie
In anul 1987 a crescut capacitatea de
producție prin punerea în funcțiune de noi
obiective, au fost modernizate și reutilate
numeroase unități, s-a lărgit baza energe
tică și de materii prime.
Producția marfă realizată în Industrie a
fost de 1366,2 miliarde lei, mai mare cu
4.5 la sută comparativ cu cea obținută în
1986. Valoarea producției marfă realizată în
primii doi ani ai actualului cincinal este
de aproape două ori mai mare decit întrea
ga
producție obținută în perioada
1951—1965.
O atenție deosebită s-a acordat creșterii
producției în ramurile industriei extractive
și energetice. Producția de cărbune net a
ajuns la 51,5 milioane tone, s-au . extras
25,3 miliarde mc gaz metan și s-au pro
dus 74,1 miliarde kWh energie electrică.
Cu toate acestea, prevederile de Plan nu au
foșt realizate; rămîneri in urmă s-au înre
gistrat îndeosebi în extracția țițeiului, a
lignitului și a producției de energie electri
că pe bază de cărbune, determinate, in
principal, de neefectuarea la timp a repa
rațiilor și modernizărilor planificate, de întîrzierile în punerea în funcțiune a noilor
capacități.
Potrivit hotărîrllor Congresului al XIIIlea al partidului, în anul 1987 s-au aplicat
cu fermitate măsurile stabilite pentru în
făptuirea politicii partidului de dezvoltare
armonioasă a tuturor județelor și localită
ților țării. Realizarea unor ritmuri de creș
tere superioare mediei pe țară la produc
ția marfă industrială în 19 județe și muni
cipiul București, îndeosebi în Mehedinți —
14.5 la sută, Ialomița — 14,2 la sută. Călă
rași — 11,6 la sută. Sălaj — 8,0 la sută.
Gorj — 7,5 la sută, Buzău — 7,0 la sută.

Vrancea — 6,4 la sută, Satu Mare — 6.2
la sută, au determinat noi schimbări pozi
tive in creșterea forțelor de producție pe
teritoriu și apropierea nivelului de dez
voltare economico-socială a județelor.
Productivitatea muncii in industrie a
sporit cu 4,6 la sută fată de anul 1986, în
tregul spor de producție fiind obtinut pe
seama creșterii productivității muncii.
Cheltuielile la 1 000 lei producție marfă
In industria republicană au fost cu 0,70 lei
mai mici decit în anul precedent, ceea ce a
condus Ia o economie totală de 749 mi
lioane lei.
Deși pe ansamblul industriei s-au obti
nut rezultate bune, prevederile planului
nu s-au îndeplinit integral datorită, in
principal, nerealizărilor din trimestrul I
1987, determinate de condițiile climatice
grele de iarnă si neajunsurilor din unele
sectoare de activitate. Astfel, multe uni
tăți nu au realizat prevederile de plan, nu
s-a acționat cu toată fermitatea pentru
pregătirea si realizarea ritmică a produc
ției fizice, cu deosebire a celei destinate
exportului, punerea în funcțiune si atin
gerea parametrilor proiectați la termenele
stabilite la noile capacități, introducerea șl
extinderea, potrivit prevederilor de plan,
a tehnologiilor modeme, cu consumuri re
duse de materii prime, materiale, combus
tibili și energie, precum si pentru aplica
rea riguroasă a normativelor financiare,
îndeplinirea întocmai în toate unitățile a
măsurilor stabilite Prin programele de mo
dernizare si organizare a producției, fapt
ce a determinat neîncadrarea în normele si
normativele de consum, nerealizarea nive
lurilor planificate la productivitatea mun
cii. costurile de producție, cheltuielile ma
teriale si eficienta economică.

III. Agricultura
In anul 1987 au fost obținute realizări
însemnate pe calea dezvoltării intensive a
agriculturii noastre socialiste pentru înfăp
tuirea obiectivelor noii revoluții agrare.
In concordantă cu prevederile programu
lui național pentru asigurarea unor pro
ducții agricole sigure si stabile s-a realizat
un volum important de lucrări de îmbu
nătățiri funciare. S-au executat lucrări de
amenajări pentru irigații în sisteme mari
șl locale Pe o suprafață de 400 mii hectare,
inclusiv 172 mii hectare cu lucrări termi
nate si în stadii avansate care urmează a
fi puse în funcțiune în primăvara anului
1988, asigurîndu-se condiții pentru irigarea
unei suprafețe totale de peste 3 500 mii
hectare ; s-au efectuat lucrări de desecări
pe 141,7 mii hectare si de combatere a ero
ziunii solului pe 126,8 mii hectare ; la sfîr<
________________
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tervenit In discuție tovarășa Lucia
Tudor, directorul întreprinderii de
țigarete. Dacă la I.R.E.M.O.A.S. ana
lizele cu participarea întregului birou
executiv au loc, cum am inteles. în
cazul unor situații
*
de excepție, noi
obișnuim să organizăm zilnic, timp
de o jumătate de oră, o «analizâ*
diagnostic
a activității desfășurate
în ziua anterioară. Nu putem reuni
întotdeauna întregul birou executiv,
dar nu lipsesc niciodată directorul,
secretarul de partid, inginerul-șet și
șefii serviciului mecanic și aprovi
zionare. Forțele operative ale condu
cerii".
Nu se suprapune această „con
ducere restrinsă" atribuțiilor clare
pe care le are in acest domeniu
consiliul oamenilor muncii ?
Constantin Popescu, secretarul co
mitetului de partid, președintele con
siliului oamenilor muncii de la
I.R.E.M.O.A.S.. argumentează că nu.
„Operativa este o modalitate prin
care noi nu scăpăm din mină
nici un moment problemele orga
nizatorice și tehnice ale produc
ției. Ea însă ne oferă suficiente date
și pentru orientarea activității gene
rale de conducere și pentru orien
tarea activității politice a organizații
lor de partid. Confruntarea zilnică cu
asemenea probleme ne-a permis să
asigurăm angajarea tuturor membri

Situl anului 1987. suprafața ameliorată prin
lucrări de desecare a ajuns la 3 259,5 mii
hectare, iar suprafața Pe care s-au execu
tat lucrări de combatere a eroziunii solu
lui la 2 349,0 mii hectare.
In anul 1987 au fost livrate agriculturii
1 338,3 mii tone îngrăsărriinte chimice cu
azot, fosfor si potasiu, exprimate in sub
stanță activă, precum si alte produse chi
mice pentru combaterea dăunătorilor ; de
asemenea, s-au aplicat cantități' sporite de
îngrășăminte organice.
Producția vegetală obținută in anul 1987
— în condiții de climă mai puțin favorabi
le — a fost superioară celei din anii precedenti, realizîndu-se 31,7 milioane tone
cereale.
Producțiile medii la hectar la principa
lele culturi au fost superioare celor reali

lor consiliului oamenilor muncii cu
sarcini concrete, uneori și ele zilnice,
în soluționarea lor.
Așa se prezintă, schematic, firește,
experiența în domeniul conducerii pe
care au propus-o spre generali
zare întreprinderea de țigarete și
I.R.E.M.O.A.S. : o conducere care își
propune să diagnosticheze permanent
unde s-a muncit bine și unde nu.
să corecteze, tot permanent, situațiile
critice. Ceea ce ne aduce aminte de
un dicton formulat de specialiști în
știința conducerii, care sună așa : „A
conduce înseamnă a munci. A munci
oricum, fără rezultate, nu înseamnă
a conduce".

Concret despre avantajele
gîndirii colective
„Experiența noastră, pe care aș
supune-o atenției — afirmă inginerul
Dumitru Ionescu, directorul între
prinderii „Electrotehnica" — se re
feră la modul în care conducerea
și-a îndeplinit și își îndeplinește una
din trăsăturile ei fundamentale —
creativitatea.
Ca orice unitate, ne-am confruntat
și noi în anul trecut cu probleme
deosebite, în special în aprovizio
narea cu un material deficitar, cum
este cuprul. în această situație, am
ales ei noi metoda de a analiza la
fața locului mersul producției și. ast

Sporirea producției agricole a determinat
livrarea la fondul de stat a unor cantități
mai mari față de 1986. atit la principalele
produse agricole vegetale, cit si la produ
sele animale.
Rezultatele obținute în agricultură în
anul 1987 puteau fi si mai bune dacă se
acorda o mai mare atentie în toate unită
țile agricole executării la timp și în con
diții corespunzătoare a lucrărilor de pre
gătire a terenului, de însămînțare și între
ținere a culturilor, organizării strîngerii la
timp și fără pierderi a recoltei, precum și
creșterii și furajării animalelor.

I

IV. Silvicultura și gospodărirea apelor

și introducerea progresului tehnic
In anul 1987, pe baza cercetării științifice
și dezvoltării tehnologice s-au realizat și
introdus în fabricație peste 2 850 tipuri noi
și modernizate de mașini, utilaje, aparate
și instalații, 1060 materiale și bunuri de
consum.
Au fost introduse în producție 1 775 teh
nologii. mecanizări și automatizări noi și
perfecționate, îndeosebi în chimie, meta
lurgie, construcții de mașini, electrotehnică
și electronică, continuind procesul de
înnoire a producției industriei prelucră
toare, astfel incit 35,7 la sută din producția
marfă reprezintă produse noi și moderni
zate, realizate în primii doi ani ai actualu
lui cincinal.
A crescut în continuare aportul cercetării
la sporirea eficienței activității geologice,
valorificarea surselor noi și regenerabile de
energie, la înfăptuirea programului de va
lorificare a materialelor refolosibile si de

zate in anul 1986. Un număr mare de uni
tăți agricole de stat si cooperatiste au rea
lizat producții de peste 8 000 kg de griu și
de orz la hectar, precum și de peste 20
de tone porumb știuleți la hectar.
Efectivele de animale din întreprinderile
agricole de stat si unitățile agricole coo
peratiste au fost la sfirșitul anului 1987 mai
mari comparativ cu cele din 1986. Crește
rea efectivelor si sporirea producțiilor me
dii au condus la obținerea în anul 1987 a
unei producții animale superioare față de
anul 1986.

In Silvicultură, în anul 1987, au continuat
acțiunile de înfăptuire a sarcinilor din Pro
gramul național pentru conservarea și dez
voltarea fondului forestier pînă în anul
2010. Au fost efectuate lucrări de regene
rare a pădurilor pe o suprafață de 53,2 mii
hectare. S-au întreprins acțiuni de extin
dere a speciilor autohtone valoroase, reprezentînd 43,5 la sută din suprafața nou
împădurită.

In domeniul gospodăririi apelor s-au dat
în exploatare noi lacuri de acumulare cu
folosință complexă, cu un volum de 230,7
milioane mc și s-au efectuat lucrări pentru
regularizări de albii pe o lungime a cursu
rilor de apă de 332,7 km, îndiguiri pe 196.1
km pentru apărarea de inundații a unor
centre populate, obiective economice, pre
cum și a unei suprafețe de teren agricol
de 18,2 mii hectare.

V. Transporturi și telecomunicații
In anul 1987, volumul transporturilor de
mărfuri a fost de 2 821,1 milioane tone, mai
mare cu 3,4 la sută față de anul precedent,
iar al transporturilor de călători de aproa
pe 60 miliarde călători-km.
Baza materială a transporturilor de folo
sință generală a sporit prin dotarea cu 34
locomotive diesel și electrice, 1 816 vagoane
de marfă cale normală în echivalent 4
osii, 152 vagoane de călători, nave fluviale
nepropulsate cu o capacitate de 119,5 mii
tone, 10 remorchere și împingătoare flu
viale, nave maritime cu o capacitate de
433,7 mii tdw.

Cu toate rezultatele bune obținute In
acest domeniu in unele perioade, in ra
mura transporturi și cu deosebire în acti
vitatea flotei maritime s-au manifestat
neajunsuri in utilizarea deplină a mijloa
celor din dotare, optimizarea fluxurilor de
transport, modernizarea tehnologiilor, pre
cum și în ce privește încadrarea in nor
mativele de consum.
Volumul activității de poștă și teleco
municații a crescut In anul 1987 cu 3.4 la
sută față de anul 1986, în principal pe baza
utilizării intensive a mijloacelor din do
tare.

VI. Investiții — construcții
Potrivit prevederilor planului național
unic de dezvoltare economico-socială a
țării, investițiile au fost orientate cu prio
ritate pentru punerea în funcțiune a obiec
tivelor care contribuie la sporirea bazei
de materii prime și energetice, înfăptuirea
programelor de modernizare a producției,
ridicarea nivelului tehnic și calitativ al
produselor, valorificarea superioară a re
surselor de materii prime și materiale,
sporirea competitivității produselor româ
nești pe piața externă, creșterea eficientei
economice.
In anul 1987, în economia națională s-a
realizat un volum de investiții de 246,6
miliarde lei, cu 0,9 la sută mai mare decît
în 1986 ; au fost puse în funcțiune fonduri
fixe în valoare de peste 225 miliarde lei.
fiind racordate Ia circuitul economic 309
capacități principale de producție indus
triale și agrozootehnice și din alte sectoare
ale economiei. Au fost date In folosință
obiective de importanță națională, cum
sint : ansamblul feroviar și rutier de po-

duri dunărene cuprinztnd podul de la Cer
navodă, cel mai mare de acest fel din Eu
ropa înălțat peste Dunăre ; podul de la
Fetești peste brațul Borcea ; autostrada șt
tronsonul de cale ferată Fetești-Cernavodă;
noul canal de navigație Poarta Albă — Mi
dia Năvodari ; linia de cale ferată DevaBrad și altele.
A continuat în ritm susținut programul
de construcții de locuințe, sistematizarea și
dotarea tehnico-edilitară în Capitală, cele
lalte municipii și orașe, precum și in me-1
diul rural. Au fost date in folosință peste
110 mii locuințe, din care aproape 16 mii
în comune. în Capitală au fost realizate
importante lucrări edilitar urbanistice, cum
sint : noul tronson al magistralei a Il-a a
metroului pe traseul Piața Unirii — Pi
pera ; amenajarea complexă a riului Dîm
bovița, incluzînd lacul de acumulare, sis
tematizarea cursului ce străbate Capitala
și numeroase poduri ; pasajele denivelate
Băneasa, Victoriei, Mărășești, Lujerului,
Unirii și altele.

VII. Relații economice externe
Volumul comerțului exterior, evaluat la
cursurile comerciale în vigoare, a fost de
310,7 miliarde lei; țara noastră a întreținut
în anul 1987 relații economice și de coope
rare cu 148 state. Volumul exportului a fost
în anul 1987 de 177,7 miliarde lei, cu 8,7 Ia
sută mai mare decît in anul 1986. S-a îm
bunătățit, în continuare, structura exportu
lui prin creșterea ponderii mărfurilor cu
grad superior de prelucrare — Mașini, uti
laje și mijloace de transport, produse chi
mice și mărfuri industriale de larg consum
— la peste 63 la sută din volumul total al
exportului.
Sarcinile de plan prevăzute pentru ex
port nu au fost Îndeplinite integral datori-

tă atit conjuncturii nefavorabile pe piețele
externe, cît și deficiențelor înregistrate în
activitatea unor ministere, centrale și între
prinderi care nu au asigurat lansarea la timp
în fabricație a producției pentru export,
nivelul tehnic și calitativ al unor produse,
precum și neajunsurilor ce s-au manifes
tat în prospectarea pieței externe și con
tractarea fondului de marfă planificat.
Cu toate greutățile existente în anul 1987
generate de practicile restrictive și discri
minatorii existente în domeniul relațiilor
economice internaționale, activitatea des
fășurată in domeniul comerțului exterior
a condus la un sold excedentar al balanței
comerciale pe devize convertibile de peste
2.8 miliarde dolari, asigurindu-se plata unei părți însemnate din datoria externă.

VIII. Nivelul de trai material și spiritual al populației
Dezvoltarea șl modernizarea producției
materiale, sporirea eficienței economice in
toate domeniile de activitate s-au reflectat
în realizarea unui volum al venitului na
țional de 799,2 miliarde lei și ridicarea, pe
această bază, a bunăstării Întregului popor.
Fondul de retribuire a personalului mun
citor a fost in anul 1987 de 283,8 miliarde
lei. in creștere față de anul 1986. La sfîrșitul lunii decembrie 1987, personalul munci
tor a beneficiat, în avans, de 2,2 miliarde

fel. am intrat In posesia celei mai
moderne și eficiente soluții".
în ce constă ea ? Aflăm mai întîi
că producția de bobine de filetare și
transformatoare era în pericol de a
nu mai putea fi realizată din lipsa

lei din fondul de participare a oamenilor
muncii la realizarea producției, a benefi
ciilor și la împărțirea beneficiilor. Retribu

ția medie nominală netă la sfirșitul anului
1987 a fost de 3 035 lei. In condițiile conti
nuării cu fermitate a politicii de stabilitate
a prețurilor s-a realizat un indice al evo
luției prețurilor și tarifelor serviciilor sub
cel planificat.
Veniturile nominale ale țărănimii (în
bani și produse) obținute din munca in
cooperativele agricole de producție și din
gospodăriile personale, calculate pe o per
soană activă, au sporit in anul 1987, compa
rativ cu anul precedent, cu 1,9 la sută.
Un rol important in creșterea nivelului
de trai material și spiritual al populației
l-au avut veniturile obținute din fondurile
destinate finanțării acțiunilor social-culturale care în 1987 au însumat 116.0 miliarde
lei. Din aceste fonduri s-au plătit pensii,
alocații și ajutoare pentru copii, burse pen
tru elevi și studenți, indemnizații pentru
pierderea temporară a capacității de mun
că și s-a asigurat dezvoltarea invățămintului, culturii, ocrotirii sănătății etc.
Pensia medie de asigurări sociale de stat
pentru limită de vîrstă și vechime integra
lă in muncă a fost în anul 1987 de 1 848 lei,
cu 1,7 la sută mai mare față de anul pre
cedent.
g
Volumul vinzărilor de mărfuri prin uni
tățile comerțului socialist a fost de 291.2
miliarde lei, mai mare cu 2,8 la sută față
de anul 1986, desfacerile de mărfuri ali
mentare (inclusiv alimentația publică) spo
rind cu 2,8 la sută, iar cele nealimentare
cu 2,7 la sută.
Volumul serviciilor prestate cu plată
populației — inclusiv din activitățile de
transport, telefonie și gospodărie comunală
— realizat de unitățile din sectorul socia
list a fost de 64,7 miliarde lei.
S-a dezvoltat, perfecționat și modernizat
în continuare invățămîntul de toate grade
le în concordanță cu cerințele economiei
naționale de forță de muncă calificată, lărgindu-se și diversifieîndu-se formele de
integrare a învățămîntului cu cercetarea și
producția.
Populația școlară la începutul anului de
învățămînt 1987/1988 a fost de 5,5 milioane
persoane, reprezentind 24,2 la sută din
populația tării.
Corespunzător cerințelor de forță de
muncă calificată. în anul 1987 economia na
țională a primit peste 300 mii muncitori, si
cadre calificate prin lnvătămlntul profe
sional, liceal si superior.
Realizări importante s-au obtinut șt în
domeniul culturii. în anul 1987 s-au produs
29 filme artistice de lung metraj. 569 filme
documentare, științifice si artistice de scurt
metraj, au fost editate peste 3 000 titluri
de cărți, ziare, reviste si alte publicații într-un tiraj anual de peste 290 milioane
exemplare.
S-a dezvoltat în continuare baza materia
lă a ocrotirii sănătății Prin darea în folo
sință de noi unități spitalicești, dispensarepolieliniei. dispensare medicale, care ală
turi de dotările cu aparatură si tehnică
medicală modernă si de sporirea număru
lui personalului medico-sanitar au contri
buit la îmbunătățirea asistentei medicale a
populației. Numărul paturilor de asistentă
medicală a ajuns la 214,3 mii. Asistența
medicală a populației a fost asigurată in
anul 1987 de 48,3 mii medici. A continuat
să se dezvolte si să se modernizeze baza
tehnico-materială a activității de turism,
de odihnă si tratament balnear.
*
Realizările obținute în anul 1987 consti
tuie o bază trainică pentru dezvoltarea eco
nomico-socială în ritm înalt în anul 1988
si evidențiază cu putere justețea politicii
partidului, a orientărilor si indicațiilor se
cretarului său general, președintele Repu
blicii. tovarășul Nicolae Ceausescu, care asigură înfăptuirea neabătută a istoricelor
hotăriri ale Congresului al XIII-lea al
partidului.
Pe baza concluziilor desprinse din ana
liza modului în care s-a îndeplinit planul
pe primii doi ani ai actualului cincinal si
a hotăririlor adoptate de Conferința Na
țională a partidului, in vederea asigurării
realizării în cele mai bune condiții a pla
nului pe anul 1988 și perioada 1986—1990
se impun acțiuni hotărite pentru elimina
rea neajunsurilor care s-au manifestat,
pentru aplicarea tuturor măsurilor stabi
lite pentru ridicarea întregii activități la
un nivel superior de calitate Si eficientă.
In centrul preocupărilor, asa cum a sub
liniat secretarul general al partidului.

CONSILIUL SUPREM AL DEZVOLTĂRII
ECONOMICE Șl SOCIALE
COMITETUL DE STAT AL PLANIFICĂRII

dar greu de realizat. Cine nu știe că
reproiectarea unor produse, a unor
instalații cere zile, săptămini și chiar
luni bune de muncă. Au fost.consul
tați proiectanti. cadre tehnice din în
vățămînt și s-a decis realizarea unei

la aceeași întreprindere, Constantin
Gavrila, a propus — pe baza rezul
tatelor obținute — perfecționarea
acestei experiențe : „Din activitatea
practică desfășurată anul trecut am
ajuns la concluzia că n-ar fi rău dacă

CONSILIILE OAMENILOR MUNCII
organisme cu largi atribuții pentru conducerea
eficientă a activității economice
unor sortimente specifice de cupru.
„Dacă nu există asemenea sortimen
te — au spus muncitorii secției res
pective — să reproiectăm produsele
pentru a le executa cu materialele
aflate in stocul Întreprinderii. $i
avem poate prea multe asemenea
materiale".
Analizată cu specialiștii întreprin
derii. cu proiectanti ai institutului de
specialitate, ideea reproiectării s-a
dovedit a fi soluția optimă din toate
punctele de vedere. Ușor de spus,

„proiectări-fulger". S-a apelat la
ajutorul... calculatorului. Rezultatul ?
Pentru prddusul respectiv, consumul
de cupru s-a redus cu 50 la sută,
realizîndu-se o economie de 26 tone,
și o productivitate a muncii triplă.
Mai mult, experiența acumulată prin
reproiectarea produsului amintit a
determinat consiliul oamenilor mun
cii să hotărască reproiectarea întregii
producții la care se folosește cuprul
prevăzută pe anul 1988.
Secretarul comitetului de partid de

consiliile oamenilor muncii ar avea In
jurul lor și «consultanți științifici
*
din afara unității — oameni din do
meniul cercetării. învățămîntului,
științei conducerii. Viața arată că in
anumite momente de confruntare cu
greutățile, de impas se produce —
mai ales la oamenii' aflați în miezul
fierbinte al problemelor — un fel
de blocaj și. astfel, apar invariabil
răspunsuri de genul : «Nu putem,
orice am face, rezolva cutare ori cu
tare problemă
*.
Ar fi bine să se aibă

>

tovarășul Nicolae Ceausescu, trebuie să se
Situeze înfăptuirea exemplară a programe
lor privind introducerea si extinderea ce
lor mai noi cuceriri ale științei si tehnicii
în toate domeniile de activitate. Se impun
acțiuni hotărite pentru folosirea cu efici
ență sporită a puternicei baze științifice,
tehnologice de care dispune țara noastră,
în scopul înfăptuirii exemplare a măsurilor
din programele de perfecționare a organi
zării și de modernizare a întregii economii.
în industrie este necesar să se acorde o
atentie sporită dezvoltării bazei de materii
prime si energetice, realizării producției
fizice la toate sortimentele si in orimul
rind a producției destinate exportului, fo
losirii mai bune a capacităților de produc
ție. realizării la timp a reparațiilor si re
viziilor, diminuării în continuare a consu
murilor și valorificării superioare a mate
riilor prime, materialelor, combustibililor
si energiei electrice, mai bunei organizări
a producției și a muncii, întăririi ordinii si
disciplinei, creșterii productivității muncii.
In agricultură sînt necesare măsuri hotă
rite pentru înfăptuirea neabătută a obiec
tivelor noii revoluții agrare, a creșterii pu
ternice a producției agricole, vegetale si
animale. în conformitate cu prevederile
planului, cu programele de dezvoltare pen
tru fiecare sector si ramură de activitate.
în vederea realizării obiectivelor prevă
zute în anul 1988, o atenție deosebită va
trebui acordată îndeplinirii programului de
investiții Prin asigurarea punerii în func
țiune a tuturor obiectivelor planificate, re
ducând substanțial ponderea lucrărilor de
construcții in totalul investițiilor.
Pentru asigurarea condițiilor de partici
pare tot mai activă a României la schim
bul de valori pe plan mondial este necesa
ră realizarea cu prioritate a producției pen
tru export, dezvoltarea cooperării în pro
ducție. Va trebui să se acorde toată aten
ția creșterii eficientei comerțului exterior,
valorificării superioare la export a produ
selor. pentru respectarea echilibrului pla
nificat al balanței comerciale și de plăți
externe.
în scopul asigurării creșterii nivelului de
trai al populației, în strânsă concordanță cu
dezvoltarea continuă si armonioasă a eco
nomiei naționale, o atentie deosebită va
trebui acordată aducerii la îndeplinire a
prevederilor din Programul privind autoconducerea si autoaprovlzionarea pentru
asigurarea bunei aprovizionări a populației
cu produse agroalimentare si bunuri indus
triale de consum.
Pentru aplicarea consecventă si cu fer
mitate a mecanismului economico-financiar este necesar ca ministerele, centralele
Si întreprinderile, organele financiar-bancare să ia toate măsurile pentru reducerea
cheltuielilor materiale, creșterea eficientei
si rentabilității. Întărirea permanentă a
autogestiunii economico-financiare. consti
tuirea resurselor proprii destinate autofi
nanțării si cointeresării materiale a oame
nilor muncii, precum si a resurselor nece
sare dezvoltării economiei naționale.
Potrivit orientărilor stabilite de Conferința
Națională a partidului trebuie să se acțione
ze pentru dezvoltarea și adlncirea perma
nentă a democrației muncitorești revoluțio
nare. pentru perfecționarea sistemului de
conducere și planificare, pornind de la nece
sitatea creșterii rolului si funcțiilor statu
lui In conducerea tuturor sectoarelor de ac
tivitate.
Noua etapă pe care o parcurgem Impu
ne ca. sub conducerea organelor si organi
zațiilor de partid, să se asigure functiona
rea in cele mai bune condiții a consiliilor
oamenilor muncii, a adunărilor generale,
asțfel incit fiecare colectiv — în calitate de
proprietar, producător si beneficiar — să
poarte răspunderea pentru Întreaga acti
vitate.
String uniți în jurul partidului, al secre
tarului său general, președintele Repu
blicii. tovarășul Nicolae Ceausescu, toți
oamenii muncii. întregul nostru popor vor
acționa cu fermitate revoluționară pentru
îndeplinirea exemplară a planului Pe 1988.
care asigură continuarea si adîncirea pro
cesului de modernizare si dezvoltare in
tensivă a tuturor ramurilor si sectoarelor,
creșterea eficientei activității economicosociale. sporirea venitului național si a bu
năstării poporului, înaintarea fermă a
României pe drumul socialismului si comu
nismului.

CONSILIUL DE MINIȘTRI

DIRECȚIA CENTRALA DE STATISTICĂ

în vedere această situație — menită
să sporească potențialul creativ al
conducerii și. prin el, pe cel al oa
menilor muncii — și la adunările ge
nerale ale proprietarilor, producători
lor și beneficiarilor, care se află in
plină desfășurare in această perioadă
de început de an. De aceea as pro
pune să completăm componenta con
siliilor de conducere ale acestora și
cu asemenea forțe. Mai ales că în

Capitală, și chiar pe raza sectorului,
există numeroase institute de cerce
tare și de invățămint".
Eficiența și valoarea acestei idei le-a
argumentat concret, pe baza expe
rienței proprii in acest domeniu a
întreprinderii în care lucrează și tova
rășul Cornel Predoiu, directorul teh
nic al întreprinderii de confecții și
tricotaje, experiență asupra căreia
vom reveni.

Ca promotoare ale noului in toate sferele de activitate ale societății,
organele și organizațiile de partid trebuie să se angajeze mai ferm și să
orienteze eforturile specialiștilor, ale consiliilor oamenilor muncii și spre
cunoașterea și aplicarea metodelor științifice de conducere.
Prin posibilitățile pe care le au in cadrul sistemului de instruire a
cadrelor ce fac parte din activul de partid, să se inițieze, in colaborare
cu alti factori, acțiuni menite să activizeze in toate unitățile eforturile
personale ale cadrelor și ale organismelor cu atribuții in acest domeniu
pentru cunoașterea și aplicarea metodelor științifice de conducere. Pentru
că ele sînt si trebuie să fie edificiul pe care se asigură și o inaltă efi
ciență și o inaltă calitate a activității economice, în toate unitățile, în
toate ramurile economiei naționale.
Acestea ar fi cîteva concluzii de ordin mai general cu privire la ac
tivitatea consiliilor oamenilor muncii, concluzii prezentate in această pri
mă parte a dezbaterii noastre. Pentru sectorul 6 — gazda dezbaterii de
față — preocuparea vizind perfecționarea stilului de conducere al consi
liilor oamenilor muncii se va afla, in continuare, ne asigură tovarășa
Maria Athanasiu, prfm-secretar al comitetului de partid, in centrul aten
ției. Măsurile stabilite in urma acestei dezbateri reprezintă doar un în
ceput. ele urmind a fi completate șl amplificate pe baza analizării acti
vității desfășurate de consiliile oamenilor muncii în anul 1987 și trimes
trul I 1988 inte-o ședință de birou a comitetului de partid al sectorului.
Deci, vortPreveni, urmind să organizăm asemenea dezbateri și in alta
unități economice.

Dezbatere realizată de Constantin PRIESCU
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în spiritul hotăririlor Conferinței Naționale a partidului, pentru depășirea planului, pentru

ridicarea întregii activități economice la un nivel superior de calitate și eficiență

MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
natural, asigurarea vigorii populației, prin
îmbunătățirea continuă a asistenței medi
cale a mamei, copilului și tineretului.

X. In domeniul educației
politice, culturii socialiste
și al creației
tehnico-științifice
Urmînd neabătut Înaltul exemplu .de gospodăriilor locuitorilor, a unor suprafe
devotament și abnegație revoluționară al țe rămase libere sau. degradate in locali
genialului conducător al partidului și sta tăți, precum și restringerea perimetrelor
tului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, construite, astfel incit in acest an să in
oamenii muncii din județul Arad, sub tre în producție 200 ha terenuri.
conducerea organelor și organizațiilor de
Pentru promovarea in continuare a unei
partid, acționează cu fermitate și răspun arhitecturi moderne, pe fondul valoros al
dere pentru aplicarea în viață a hotăriri tradiției locale, se vor asigura proiecte cu
lor Congresului al XlII-lea și Conferinței soluții constructive noi și elemente speci
Naționale ale partidului, pentru înfăptuirea fice" de finisaj.
în cele mai bune condiții a prevederilor
In activitatea de construcții-montaj, prin
de plan.
modernizarea în continuare a producției,
în anul 198.7. în industria județului s-a introducerea de noi tehnologii cu grad ri
realizat o producție marfă cu peste o ju dicat de industrializare, folosirea intensivă
mătate de miliard lei mai mare decit cea
a prefabricatelor finisate și echipate din
obținută în anul anterior, fiind livrate fabrică, sporirea gradului de mecanizare
peste plan un volum însemnat de produse a lucrărilor de construcții și instalații și
necesare economiei naționale, printre folosirea mai judicioasă a. utilajelor din
care mașini-unelte, produse de mecanică dotare se va asigura depășirea cu 2 ia
fină și optică, mașini și utilaje pentru sută a nivelului planificat al productivi
tății muncii și cu 10 milioane lei a pro
mecanizarea agriculturii, tricotaje,
con
fecții textile, produse ale industriei ali
ducției de construcții-montaj. Se vor pune
mentare și altele.
în funcțiune, cti un devans de 2 luni, 3
In agricultură a fost realizată o produc capacități de producție importante, vor fi
ție de aproape 1.7 milioane tone cereale, realizate peste plan un număr de 250 afiind obținute producții medii la hectar de partamente, 300 apartamente vor fi date
peste 5 000 kg griu și 10 600 kg la porumb in folosință cu 30 de zile înainte de ter
știuleți. La legume, planul a fost depășit men. iar la principalele materiale vor fi
cu 12,3 la sută, livrindu-se la fondul de diminuate consumurile normate cu 300 tone
stat 210 mii tone. Efectivele de animale sint ciment. 100 tone metal, 30 mc material lem
mai mari față de anul precedent cu 6 700 nos și 50 kWh energie electrică, obținînbovine și 23 700 ovine, iar livrările la fon du-se un beneficiu suplimentar de 3 mi
dul de stat cu 3 400 tone came și 17,0 mii lioane lei.
hl lapte.
în industria mică, unitățile consiliului
IV. In domeniu! gospodăriei
popular județean au realizat planul în pro
comunale și locative,
porție de 118 la sută la export, 123 la sută
la livrările de mărfuri către fondul pieței al drumurilor și transporturilor
și 103 la sută la prestări de servicii pentru
populație ; s-au dat în folosință peste 2 000
locale
de apartamente, 33 km aducțiuni și rețele
de distribuire a apei, 5.8 km canalizări și
în cadrul resurselor planificate .se va
116 mii mp drumuri, alei și trotuare în realiza o depășire a planului cu 3 la șută
zonele de locuințe.
la activitatea de gospodărie comunala și
Aplicarea fermă a noului mecanism eco- locativă, iar diminuarea cu 5 la sută față
nomico-financiar a condils la depășirea cu de norme a consumurilor materiale va
50 milioane lei a veniturilor proprii la bu asigura obținerea unui beneficiu suplimen
getul locat. creșterea gradului de autofi tar de 2 milioane lei. Prin folosirea in mai
nanțare a tuturor unităților administrativ- mare măsură a materialelor rezultate din
teritoriale și participarea la fondul de dez ’ demolări se vor repara peste prevederi un
voltare generală a întregii societăți cu 53 număr de 30 imobile din fondul locativ
milioane lei peste sarcina planificată.
de stat.
Cu hotărirea fermă de a consolida $1 am
în activitatea de reparații și întreținere
plifica rezultatele obținute, de a asigura a drumurilor și podurilor se va asigura de
accentuarea In continuare a laturilor cali pășirea sarcinilor fizice cu 3 la sută șl
tative ale întregii activități, în spiritul realizarea peste prevederi a 2,5 km conso
mobilizatoarelor orientări și indicații date lidări de drumuri prin folosirea unor ma
da secretarul general ai palidului, to teriale locale și a contribuției in muncă a
varășul Nicolae Ceaușescu. Ja Conferința populației.
Națională. Consiliul popular al județului
Prin optimizarea transportului local de
Arad adresează consiliilor populare jude persoane și marfă, folosirea eficientă a par
țene și al municipiului București chemarea cului din dotare și recondiționarea unui
la Întrecerea socialistă pentru Îndepli volum suplimentar de piese de schimb. Se
nirea și depășirea sarcinilor de plan pe va. depăși planul de venituri cu 4 milioane
anul 1988 și se angajează :
lei și beneficiile cu 3 milioane lei.
.

L In domeniul industriei nțici
și al prestărilor de servicii
Prin aplicarea fermă a .măsurilor ppevărute in programele ,<ig. perfecționare, a or
ganizării și modernizare a proceselor de
producție, valorificarea resurselor locale, a
materialelor recuperabile și refolosibile, se
va depăși planul in industria mică in pro
fil teritorial la producția marfă cu 150 mi
lioane lei, iar la export cu 5 la sută ; se
vor asimila in fabricație 250 noi produse,
din care peste 70 Ia sută pentru export ;
atenție deosebită vom acorda perfecționă
rii tehnologiilor de fabricație și extinderii
secțiilor și atelierelor specializate pentru
producția de export.
în anul 1988 se va realiza în județ un
volum de producție marfă in industria mică
de 7 700 lei pe locuitor, astfel incit sarcina
trasată de Congresul al III-Iea al consi
liilor populare — de a realiza 8 000 lei pe
locuitor in anul 1990 — să fie indeplinită
cu un an și jumătate mai devreme,
în vederea satisfacerii în mai bune condiții a cerințelor populației pentru servicii,
vom organiza în acest an 150 noi unități
prestatoare, asigurîndu-se o creștere in
mediul rural a volumului de prestări cu
20 la sută.

I

II. In domeniul dezvoltării
agriculturii și înfăptuirii
prevederilor programului
de autoconducere
și autoaprovizionare teritorială
în vederea ridicării potențialului produc
tiv al pămintului vom realiza la terme
nele stabilite și cu participarea amplă a
populației lucrări de desecări pe o supra
față de 8 900 hectare, combatere a ero
ziunii solului pe 2 400 ha. aplicare de amendamente pe 25 000 ha. scarificări și
afînări adinei pe 92 000 ha. fertilizări cu
îngrășăminte organice pe 44 000 ha.
Ca urmare a acestor acțiuni și pe baza
efectuării la timp și in condiții de
calitate, vom realiza peste producțiile me
dii planificate 400 kg'ha la griu. 1 000
kg'ha Ia porumb și 2 500 kg/ha Ia legume,
întregul spor de producție livrîndu-se la
fondul de stat. .
în zootehnie, prjn asigurarea unui vo> lum sporit de furaje și creșterea natalității. efectivele de animale planificate vor
fi depășite cu 5 000 capete bovine. 35 000
capete porcine. 20 000 capete
____ ovine
____ _
și caprine. 100 000 păsări, livrindu-se suplimen
tar la fondul de stat peste 2 000 tone carne.
Gospodăriile populației vor fi sprijinite
cu semințe, material săditor. efectuarea me
canizată a lucrărilor de bază din agricul
tură și altele, astfel incit contribuția acestui șector la constituirea fondului de
stat să crească, peste prevederile planului. cu 250 tone came, 10 mii hl lapte de
vacă. 300 000 buc. ouă, 2 000 tone legume
și 1 500 tone fructe.
în gospodăriile-anexă ale unităților soeialiste se vor crește, peste prevederi. 2 000
porci. 4 000 ovine. 15 000 păsări și 6 000
iepuri de casă : se vor asigura condiții
pentru organizarea de gospodării-anexă pe
lingă toate unitățile care au consumuri co
lective. precum și la fiecare consiliu popu
lar. producția de came realizată in acest
sector fiind de cel puțin 400 tone pe an.

III. In domeniul sistematizării,
investițiilor și construcțiilor
Vom intensifica acțiunile de sistematiza
re si modernizare a localităților, de per
fecționare a organizării ansamblurilor de
locuit., a platformelor industriale Si ce
lorlalte zone funcționale, aplicind preve
derile schitelor reactualizate pe baza noi
lor norme. Se va acorda atenție sistema
tizării comunelor cu sedii de C.U.A.S.C.,
în vederea accelerării dezvoltării acestora,
precum și construirii în anul 1988 a 350
apartamente in mediul rural din fondurile
statului.
Vom întreprinde ample acțiuni pentru re
darea in producția agricolă a terenurilor
nefolosite din incintele unităților, curțile

Prin mijloace specifice culturii șl artei,
prin manifestări politico-educative de
masă, vom mobiliza oamenii muncii pen
tru înfăptuirea hotăririlor celui de-al IIIlea Congres al Educației Politice și Qulturii Socialiste, a ideilor, tezelor, indicațiilor
și orientărilor secretarului general al
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru promovarea spiritului revoluționar,
creșterea răspunderii față de îndeplinirea
sarcinilor de plan și a angajamentelor
asumate.
Cele 3 000 formații artistice și 300 cercuri
și cenacluri, în care vor fi cuprinși peste
30 000 artiști amatori, alături de instituțiile,
profesioniste de concerte și spectacole, vor
realiza în cea de-a VII-a ediție a Festiva
lului național „Cintarea României" 81500

în vederea îndeplinirii integrale a sarci
nilor stabilite de Congresul Științei și în-,
vățămintului, cadrele didactice din județul
Arad vor acționa cu fermitate in direcția
îmbunătățirii permanente a calității pro
cesului instructiv-educativ. Rețeaua școla
ră va fi organizată in strinsă corelație cu
necesarul actual și de perspectivă de for
ță de muncă, o atenție deosebită acordindu-se orientării elevilor spre sectoarele
prioritare ale economiei județului — foraj
și extracție, construcții, agricultură. în ca
drul activităților practico-educative. elevii
vor realiza o creștere a producției cu 15 la
șută și. prin autodotare. se vor amenaja :
un laborator județean de orientare școlară
și profesională. 10 laboratoare, 5 ateliere
școlare in cadrul unităților economice.

IX. In domeniul ocrotirii
sănătății
în activitatea de ocrotire a sănătății
populației se va acționa pentru creșterea
calității asistenței medicale in toate unită
țile sanitare ambulatorii și cu paturi, situind in centrul preocupărilor medicina
omului sănătos. O atenție deosebită se va
acorda înfăptuirii neabătute a indicațiilor
conducerii partidului și statului cu privire
la realizarea corespunzătoare a sporului

II. In domeniul dezvoltării
agriculturii și înfăptuirii
prevederilor programului
de autoconducere
și autoaprovizionare teritorială
Se vor întreprinde ample acțiuni, pentru
creșterea continuă a fertilității solului și
valorificarea deplină a potențialului pro
ductiv existent. Pentru aceasta, se vor da in
folosință cu 1—2 luni inainte de termen
extinderea amenajărilor pentru irigații pe
9 600 ha., de desecări pe 9 000 ha., comba
terea eroziunii solului pe 31 700 ha și mo
dernizări în sistemele de irigații existente
pe 25 000 ha. Vor fi efectuate peste plan
lucrări de scarificare a solului pe 6 500 ha,
se vor generaliza arăturile adinei cu scor
monitori și vor fi administrate 2 milioane
tone îngrășăminte organice.
Prin aplicarea tehnologiilor intensive și
efectuarea lucrărilor agricole la timp și de
calitate superioară, se vor obține, peste
prevederile planului. 50 000 tone cereale,
5 000 tone floarea-soarelui. 10 000 tone
sfeclă de zahăr și 25 000 tone legume și
cartofi, produse ce vor fi livrate suplimrnt.ar la fpndul de stat.
în sectorul creșterii animalelor, prin . Îm
bunătățirea structurii efectivelor, extin-

VII. In domeniul gospodăririi
.și înfrumusețării localităților

țirii asistenței medicale a mamei șl copi
lului. care să asigure creșterea natalității
și a sporului natural al populației.

în toate orașele și satele județului se va
asigura participarea oamenilor muncii, a
tuturor cetățenilor la întreținerea și înfru
musețarea localităților, clădirilor, incinte
lor unităților, curților, împrejmuirilor, zo
nelor verzi, străzilor și trotuarelor, piețelor
și a altor locuri publice. Se va asigura
repararea a 18 000 metri pătrați străzi
și trotuare, plantarea a 650 mii arbori și
arbuști, 10 mii pomi fructiferi, amenajarea
și întreținerea a 300 terenuri sportive și de
joacă pentru copii și a 22 000 metri pătrați
spații verzi și vor fi impădurite 5 640 ha
terenuri degradate.

X. In domeniul educației
politice, culturii socialiste
și al creației
tehnico-științifice

Prin întregul sistem al muncii politicoideologice și cultural-educative, se va ac
ționa intens pentru mobilizarea tuturor oa
menilor muncii la înfăptuirea obiectivelor
și sarcinilor ce ne revin din planul na
țional unic, a indicațiilor și orientărilor
secretarului general al partidului, cu pri
la promovarea spiritului revoluționar
VIII. In domeniul învățămîntului vire
in toate domeniile, creșterea responsabili
tății
tuturor colectivelor de muncă in con
și educației socialiste
solidarea si dezvoltarea proprietății socia
•
în conformitate cu sarcinile stabilite de liste.
în cadrul celei de-a VII-a ediții a Festi
Conferința Națională a partidului, se va
îmbunătăți rețeaua școlară și procesul In- valului național „Cintarea României", o astructiv-educativ in vederea pregătirii te- tentie deosebită se va acorda îmbunătăți
meinice a întregului necesar de forță de rii conținutului manifestărilor organizate,
muncă. îndeosebi pentru sectoarele priori creșterii contribuției acestora la formarea
tare ale economiei. In contextul integră și dezvoltarea conștiinței socialiste a ma
rii învățămintulul cu cercetarea și produc selor. Se va acționa pentru dinamizarea
ția. se va asigura participarea elevilor și activității din așezămintele de cultură ale
a cadrelor didactice la rezolvarea a 48 de județului, transformarea acestora in focare
teme majore din programele de moder active ale educației socialiste. Cele peste
4 000 de formații artistice de amatori. în
nizare a unităților economice. In cadrul
activității practice. în fabrici și uzine, ele- care vor fi cuprinși circa 42 000 artiști a' vii vor realiza o producție marfă mai matori. vor prezenta peste 16 000 spec
mare cu 20 ia sută față de 1987. iar prin, tacole. In activitatea de creație tehnicostiințifică. personalul muncitor din siste
autodotare se vor amenaja 5 laboratoare și
20 cabinete școlare. Pe cele 4 șantiere ju mul consiliului popular județean va efec
dețene și locale ale tineretului școlar se tua un număr de 100 teme de cercetarevor efectua lucrări în valoare de 30 mili . invenții-inovații și 110 studii cu caracter
oane lei. cu 30 la sută peste realizările aplicativ, menite să asigure îmbunătățirea
anului precedent. De asemenea, se vor rea organizării producției și a muncii, intro
derea tehnologiilor moderne de furajare, liza împăduriri pe 600 ha și lucrări de în ducerea de noi tehnologii, modernizarea in
stalațiilor și utilajelor, reducerea costuri
asigurarea unor condiții optime de cazare treținere în plantații tinere pe 1 500 ha.
lor și a importului, economii de materii
și igienico-sanitare, se vor realiza peste
prime, materiale, combustibil și energie,
pian 2 000 tone carne, 7 000 hl. lapte și 10
IX. în domeniu’ ocrotirii
ridicarea parametrilor tehnico-calitativi ai
milioane bucăți ouă.
produselor, creșterea productivității mun
sănătății
Prin folosirea judicioasă a fondului fun
cii și eficientei întregii activități econo
ciar și a condițiilor existente, gospodăriile
In vederea asigurării condițiilor pentru mice. Prin realizarea lucrărilor propuse, se
populației vor produce și livra la fondul
prelimină o eficientă economică anuală, ande stat, peste sarcinile stabilite, cu 6 la realizarea sarcinilor de plan în profil te tecalculată.
in valoare de 72 milioane lei.
sută la legume și fructe. 3 la sută la po ritorial. se va asigura înfăptuirea neabă
Cu sentimentul mindriei și satisfacției
rumb, 5 la sută la lină șl 7 la sută Ia ouă. tută a indicațiilor și orientărilor tovarășu
că
perspectivele
înălțătoare ce se deschid
lui
Nicolae
Ceaușescu,
secretarul
general
al
In gospodăriile-anexă ale unităților se
patriei noastre in 1988 si pe întregul cin
vor crește, peste prevederi, 2 500 porci, 500 partidului, cu privire la creșterea calită cinal.
în lumina hotăririlor Congresului al
ții vieții, asigurarea tinereții și vigorii
ovine, 5 000 păsări și 2 000 iepuri de casă.
populației., Se va acționa pentru îmbună XlII-lea și ale Conferinței Naționale ale
tățirea continuă a bazei materiale a uni partidului, se integrează armonios Progra
III. In domeniul sistematizării, tăților
sanitare, ridicarea eficienței asisten mului de edificare a societății socialiste
tei
medicale in unitățile ambulatorii și spi multilateral dezvoltate și a comunismului in
investițiilor și construcțiilor
România, oamenii muncii din județul Con
talicești. punindu-se accent pe latura pre
Se va acționa cu fermitate pentru siste ventivă. reducerea incapacității temporare stanta își exprimă hotărirea fermă de a
face totul pentru Îndeplinirea exemplară
matizarea, în continuare, a teritoriului și de muncă din cauză de boală, realizarea
localităților, prin aplicarea, fermă a schi unor indicatori demografici superiori. O a planului și a angajamentelor asumate în
întrecerea
socialistă.
telor și detaliilor de sistematizare. îmbu atenție deosebită se va acorda îmbunătănătățite in conformitate cu noile norme de
dimensionare a suprafețelor, redueîndu-se
pe această bază perimetrele construibile
cu 60 ha, care vor intra in producția agri
cola,
Vom urmări sistematizarea și dezvol
tarea comunelor sedii ale consiliilor unice
agroindustriale și vom realiza in medie
cu 30 zile înainte de termen 500 aparta
mente. prevăzute pentru acest an in me
diul rural. Se va asigura introducerea In
:.MJ>ducțifljflgricțdăi-wvnti^jwar«suprafețelor (rr,
nefolosite din incintele unităților, curților
gospodăriilor locuitorilor și cele rămasa
? lijjere șa.u, .degradata din localități.
în 'acest al treilea sl hotârîtor an al ac-., ție, eeeg ce va permite lărgirea gamei pro
în-activitatea de investiții’, vor fi luata trialului cincihăl, locuitorii municipiului Si duselor ,țu 'cel .puțin. 45 sortimente noi,,rea-f
măsuri pentru reducerea duratelor de exe biu. mobilizați de insuflețitoarele chemări, iizindu-se. astfel, peste plan, o producțiecuție cu 1—3 luni la un număr de 7 obiec de orientările și indicațiile formulate de marfă industrială in valoare de cel puțin
tive edilitare și cu o lună la 250 aparta secretarul general al partidului, tovarășul 10 milioane lei.
mente. asigurindu-se condițiile pentru Nicolae Ceaușescu. acționează unanim, cu
La prestările de servicii către populațle,
Înaltă responsabilitate, pentru transpune prin amplasarea mai judicioasă a unitățirealizarea peste plan a 100 apartamente.
rea
în
viață
a
hotăririlor
Congresului
al
lor In cartierele noi de locuințe și prin
Prin reproiectarea unor obiective, apli
carea și generalizarea noilor soluții con XlII-lea și Conferinței Naționale ale parti crearea a 23 noi unități, în funcție de ce
dului.
rințele locuitorilor, planul anual va fi de
structive. utilizarea resurselor locale, spo
Climatul politic angajant, ce caracteri pășit cu 12 milioane lei.
rirea mecanizării lucrărilor și a gradului
de prefabricare. se vor economisi 2 000 zează activitatea colectivelor de muncă din
tone ciment, 100 tone metal. 15 MWh ener întreaga țară, reprezintă si pentru sibieni HI. în domeniul autoconducerii
dragostei, stimei și respectului
gie electrică. 150 tone combustibil conven expresia
ce le poartă întregul nostru po
țional ș.a.. care vor asigura reducerea, nemărginit
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre și autoaprovizionării populației
peste prevederi, cu 1,2 lei a cheltuielilor por
general al partidului, ctitorul Româ
cu produse agroalimentare
la 1 000 lei producție de construcții-mon tarul
moderne, care a jalonat cu claritate
taj și obținerea unor beneficii suplimen niei
științifică
direcțiile
de
acțiune
in
toate
do

Prin
folosirea judicioasă a terenurilor
tare de 20 milioane lei.
meniile și sectoarele de activitate ale eco libere din perimetrul municipiului. din
nomiei și societății noastre.
curți, din incintele unităților economice se
IV. In domeniul gospodăriei
Angajate plenar in marea Întrecere so va asigura obținerea, peste prevederi, a
cialistă. colectivele de muncă din unitățile 35. tone legume și zarzavaturi, precum și
comunale și locative,
Consiliului popular al municipiului Sibiu creșterea efectivelor de animale din gos
al drumurilor și transporturilor au depășit. în anul 1987, sarcinile de plan podăriile populației, față de plan, cu 200
Ia producția marfă industrială cu 11,7 la porcine, 3 000 păsări, 300 familii de albine.
locale
sută, la prestările de servicii pentru popu Se vor livra, suplimentar, la fondul de
lație cu 4,2 la sută, iar veniturile proprii stat 10 tone came, 1 500 kg lină și 100 hl
Pentru satisfacerea cit mal deplină a ce la bugetul local cu 7,9 la sută.
lapte de vacă.
rințelor populației se vor dezvolta și îm
Cetățenii municipiului au participat, prin
Gospodăriile-anexă de pe lingă unitățile
bunătăți serviciile de gospodărie comunală muncă, la plantarea a 45 000 pomi și ar
și locativă. Prin raționalizarea consumuri buști, amenajarea a peste 100 000 mp. zone cu consumuri colective și de alimentație
lor de materiale și energie, buna organi verzi, repararea a 15 000 mp de străzi și publică vor asigura, peste prevederi, 10
zare a întregii activități, planul varii de trotuare, precum și la executarea altor lu tone carne și' 25 tone legume.
pășit cu 65 milioane lei. in condițiile redu crări ediiitar-gospodărești in valoare de
Pe baza sporirii producției bunurilor de
cerii. peste nivelul planificat, cu 10 lei a 350 milioane lei.
consum. îndeosebi în industria mică, volu
cheltuielilor la 1 000 lei producție și obți
Cu hotărirea fermă și nestrămutată de a mul planificat al desfacerilor de mărfuri
nerii unui beneficiu: peste plan, de 22 mi ne perfecționa activitatea și amplifica re prin comerțul socialist va fi depășit cu 18
lioane lei. Cu materialele recuperate se zultatele obținute, înțimpinăm apropiata milioane lei. Vor fi date in folosință noi
vor realiza, peste prevederi, lucrări de re- Conferință pe țară a președinților consilii unități și spații comerciale in suprafață de
parații la peste 45 imobile din fondul lo- lor populare, moment important în- afir 4 100 mp.
cativ de stat.
marea democrației noastre socialiste, cu
în sectorul de drumuri și poduri, planul noi și importante fapte de muncă.
IV. Venituri proprii
Răspunzind îndemnurilor cuprinse !n
fizic va fi depășit cu 3 la sută, realizindu-se suplimentar 3.5 km con solidari Si magistralul Raport prezentat de secretarul
ale
bugetului local
general
al
partidului.
tovarășul
3,5 km întrețineri drumuri împietruite.
Nicolae
Ceaușescu.
Ia
Conferința
Naționa

Prin gospodărirea mai judicioasă a mij
în transportul local, prin folosirea mai
a partidului. Consiliul popular al muni loacelor materiale și bănești, înființarea de
eficientă a parcului din dotare și optimi lă
cipiului
Sibiu
adresează
tuturor
conșiliilor
noi
activități productive, dezvoltarea celor
zarea traseelor de circulație, se va depăși populare municipale și orășenești din țară
cu 4 la sută planul la transportul de chemarea la întrecerea socialistă pentru existente în industria mică și artizanală,
mărfuri și călători și reduse cu 2 lei chel îndeplinirea exemplară a sarcinilor de extinderea serviciilor, va crește gradul de
autofinanțare a municipiului și se vor de
tuielile la 1 000 lei venituri.
plan pe anul- 1988, angajîndu-se să reali păși cu 1.5 milioane lei veniturile proprii
zeze :
planificate la bugetul local, sumă cu care
V. Veniturile proprii la bugetul
vor crește, peste cele prevăzute, vărsămintele
pentru fondul de dezvoltare gene
local
I. In domeniul sistematizării,
rală a întregii societăți.
Prin aplicarea cu fermitate a principiilor investițiilor și al construcțiilor
autoconducerii muncitorești-revoluționare,
V. Participarea cetățenilor
de locuințe
autogestiunii și autofinanțării, dezvoltarea
bazei proprii de venituri, atragerea de noi
la autogospodărirea localității
Vom
Intensifica
acțiunile
de
sistemati

surse, încadrarea strictă în normele de stoc zare a municipiului, aplicind întocmai pre
și normativele de mijloace circulante, se vederile
Prin participarea largă, efectivă, a popu
schiței actualizate conform noilor lației
va depăși volumul planificat al beneficiu norme. în
se vor executa reparații de străzi șt
acest
context,
vom
îmbunătăți
lui în unitățile subordonate cu 42 milioane sistematizarea cartierelor de locuințe, a trotuare în suprafață de 50 mii, mp, ame
Iei și se vor realiza venituri peste plan Ia platformelor industriale. în deplin consens najarea zonelor de agrement pe riul Cibin,
bugetul local In valoare de 45 milioane lei, cu dimensionarea judicioasă a suprafețelor ■ Valea Săpunului și Valea Aurie, plantarea
care vor constitui vărsăminte suplimentare construite, cu organizarea superioară a zo a 25 mii arbori și arbuști ornamentali cu
la fondul general de dezvoltare al întregii nelor
funcționale urbane, asigurind astfel folosință medicinală, precum și a 40 mii
•ocietăți.
restringerea perimetrului construibil și re flori și trandafiri și 8 000 ml gard viu.
Toți cetățenii municipiului vor participa
darea in producția agricolă, incă in anul
VI. In domeniul recuperării
1988. a suprafeței de 2,5 ha. teren arabil. Ia acțiunile de reparare și înfrumusețare a
Vom îmbunătăți, plastica noilor clădiri, imobilelor, anexelor gospodărești, cprților
materialelor refolosibile
prin preluarea in mod creator, a unor ele și la plantarea tuturor spațiilor verzi. Va
mente valoroase din arhitectura tradițio loarea totală a acestor lucrări va fi de
și al utilizării surselor
peste 8 milioane lei.
nală.
de energie neconvențională
Prin organizarea mat bună a activității
Se vor da în folosință, cu 30 zile înainte
pe șantierele de construcții, creșterea gra de termen, obiectivele de interes obștesc
Prin Îmbunătățirea cadrului organizatoric dului
de industrializare și mecanizare a din contribuția bănească a locuitorilor, reași intensificarea activității de colectare a lucrărilor, vom crea condiții pentru redu lizîndu-se,
prin folosirea unor materiale
materialelor refolosibile din gospodăriile cerea duratelor de execuție, cu 30 de zile, locale,
economii in valoare de 100 mii lei.
populației vor fi reintroduse in circuitul la un număr de cel puțin 250 apartamente,
economic, peste sarcinile de plan, 1 500 tone realizarea integrală, pină la 30 noiembrie,
cioburi sticlă. 2 000 bucăți anvelope reșa- a planului de locuințe pe anul 1988 și da
VI. In domeniul gospodăriei
pabile și alte materiale, asigurind, astfel, rea in folosință, pină Ia sfirșitul anului,
comunale și locative
depășirea planului in medie cu cel puțin peste prevederi, a unui număr de 100 apar
5 la sută.
tamente.
Acționînd pe linia bunei organizări a
Prin punerea în funcțiune in devans a
muncii, se va asigura folosirea judicioasă a
noilor instalații de producere
,, _______a biogazului.
. „____ . II. In domeniul industriei mici instalațiilor șl. pe această bază, planul de
de folosire a energiei solare și creșterea
producție-prestație va fi depășit cu 3 mi
randamentului capacităților existente. se
și ai prestărilor de servicii
lioane lei. iar prin diminuarea costului
va obține o producție de energie, peste
lucrărilor și utilizarea pe„ scară largă a ma
plan, de 200 tone combustibil convențional.
Acționînd pentru valorificarea superioară terialelor recuperate, se vor repara, peste
De asemenea, prin utilizarea rațională a a resurselor locale .și a.. ....
, .___
materialelor
refo- prevederi, 40 imobile din fondul locativ de
instalațiilor energetice vor fi obținute eco losibile rezultate din procesul de fabricație stat.
nomii de 6 100 MWh energie electrică față din industrie, se vor înființa, in cadrul
de consumurile normate.
activităților proprii, 9 secții noi de produc- (Continuare in pag. a IV-a)

Consiliul popular al județului Constanța
către toate consiliile populare

în făurirea luminosului program al ascensiunii continue a societății românești pe
calea socialismului și comunismului. ai ca
rui obiectiv strategic de maximă importantă pentru actualul cincinal. fundamentat in mod strălucit. cu clarviziune
_ _ ____ ___
stiintifică de tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general al partidului, il constituie
trecerea României la un. nou stadiu de dez
voltare economico-socială — cel de țară
socialistă mediu dezvoltată, oamenii mun
cii din județul Constanța, sub con
ducerea organelor si organizațiilor de
partid, desfășoară o intensă activitate pen
tru realizarea, la un inalt nivel calitativ,
a sarcinilor de însemnătate deosebită ce
le revin din hotărîrile Congresului al XlIIlea si. Conferinței Naționale ale partidu
lui.
în anul 1987 s-au obținut noi si impor
tante realizări in dezvoltarea economică si
socială a județului. Astfel, producția marfă
industrială a fost mai mare cu 4.6 la sută
fată de anul precedent, un număr de 63
unități realizind peste olan o producție de
peste 1.5 miliarde lei.
în agricultură. s-au obținut cele mai mari
producții din ultimii ani. livrindu-se la fon
dul de stat pește 1.1 milioane tone cereale,
cu 30 la sută mai mult decit in anul 1986.
Creșteri importante față de anul precedent
s-au obținut : de peste 2 ori la sfecla de
zahăr ; de 3 ori la mazăre ; cu 75 la sută
fasole ; 4 la sută la lapte de vacă. 3 Ia
V. Veniturile proprii la bugetul la
sută la ouă.
"în
investiții aii fost puse tn funcțiune 112
•
'
local
obiective si capacități' noi de producție si
s-a inaugurat’Canalul Poarta Albă — Midia
Prin dezvoltarea bazei proprii de veni
turi se" vor alrage'Xublîm'ent'ar lă bugetul — Năvodari.
Unitățile din subordinea consiliului populocal 40 milioane lei și se vor efectua văr
săminte peste plan la fondul central de lor județean au depășit planul in industria
dezvoltare al' întregii societăți în sumă de mică cu 6 la sută la producția marfă in
20 milioane lei. De asemenea, prin reali dustrială, cu 120 Ia sută la export. 10 la
sută la prestări servicii si 40 la sută Ia lizarea ritmică și integrală a tuturor indi
vrările de mărfuri către fondul pieței, La
catorilor de plan, de către unitățile econo
investiții, sarcinile au fost depășite cu 5.2
miei locale, în condițiile incadrării în
la sută. Au fost date în folosință 4 737 astocurile normate de mijloace circulante,
de
beneficiile planificate pe anul 1988 vor fi partamente. s-au extins capacitățile au
captare si aductiune a apei potabile si
depășite cu 4 la sută.
fost' executate importante . lucrări pentru
protecția mediului înconjurător.
VI. In domeniul recuperării
Beneficiile au fost depășite cu 45 milioa
ne lei si cu 56 milioane Iei sumele pentru
materialelor reiolosibile
fondul general de dezvoltare a întregii 60cietăti.
și al utilizării surselor
Pentru punerea deplină In valoare a rede energie neconvențională
surselor materiale sf de forță de muncă ale
județului, in vederea îndeplinirii exem
Prin mobilizarea susținută a colective- . plare a obiectivelor si sarcinilor ce-i revin
lor de oameni ai muncii, a tuturor locui din planul în profil teritorial, a hotăriri
torilor, vom recupera ți reda in circuitul
lor de partid si de stat, a indicațiilor si
productiv de la gospodăriile populației
orientărilor tovarășului Nicolae Ceausescu,
15 000 tone metale feroase, 200 tone metale secretarul general al partidului
*
Consiliul
neferoase, 1 500 tone hirtie, 100 tone tex- popular al județului Constanta adresează
10
tone
spărturi
de
sticlă.
50
tile vechi,
consiliilor populare județene si al munici
tone mase plastice, urmînd a fi depășite piului București chemarea la întrecerea so
prevederile de plan între 3 și 5 la sută la
cialistă pentru îndeplinirea si depășirea
aceste materiale.
sarcinilor pe anul 1988 și se angajează să
Se vor realiza peste plan 110 instalații
realizeze :
c-■
de biogaz de capacitate medie, din care 70
la gospodăriile populației, 50 instalații de
I. In domeniul industriei mici
utilizare a energiei solare și 4 de valorificare a apelor geotermale, cu un aport toși al prestărilor de servicii
t.al energetic de 1 000 tone corribustibil conAcționînd pentru mai buna valorificare
vențional. Se vor realiza peste prevederi
a resurselor locale, a materialelor recupe
instalații de rec-uperare a resurselor enerrabile
si refolosibile. extinderea si diversi
getice refolosibile de la unitățile industria
ficarea gamei sortimentale in iiidustria
le. însumind 300 tone combustibil conven
mică a județului, producția' marfă va fi de
tional.
pășită față de plan cu 5 la sută, fiind des
tinată. in principal, exportului.
VII. In domeniul gospodăririi
Prin aplicarea măsurilor din programul
de
perfecționare a organizării si moderni
și înfrumusețării localităților
zarea proceselor de producție, îmbunătăți
Vor fi luate măsuri pentrii ca întregul
rea indicilor de folosire a capacităților pro
personal muncitor al unităților socialiste,
ductive. -introducerea in fabricație a 27
toți cetățenii să participe la acțiunile de produse noi. unitățile consiliului popular
județean vor depăși planul producției mar
bună gospodărire, curățenie și inl'rumusefă industriale cu cel puțin 50 milioane lei.
țare a localităților, clădirilor, incintelor,
Se vor dezvolta si diversifica activitățile
curților, împrejmuirilor, zonelor verzi, stră
„„ și trotuarelor.
_______ v-Se
___ vor realiza
___ __
_
proprii, astfel incit, in mediul rural, prozilor
intreținerea și repararea a 15 740 mii metri pa- ■ ducția industrială să fie depășită cu minimum 10 ’la* sută.
trați străzi și trotuare ; plantarea a 800 mii
Pe baza intensificări! activității de
arbori și arbuști ; repararea a 7 000 poduri
prospectare a pieței externe, de asimilarea
și podețe, amenajarea și întreținerea a
noi produse și de modernizare a celor exis
226 terenuri sportive și de joacă pentru
tente, specializarea unor secții, se va reali
copii, precum și 104 000 mp spații verzi,
za o depășire a sarcinii totale de export cu
lucrări a căror valoare.se ridică la 18 mi
5 la sută. Se vor organiza alte 137 unități
lioane lei.
prestatoare de servicii, din care 87 tn me
diul rural, asigurîndu-se depășirea planu
VIII. în domeniul învățămîntului lui
cu 10 milioane lei.

și ai educației socialiste

spectacole artistice, cu o participare de 7
milioane spectatori.
în activitatea de creație tehnico-știlnțifică de masă vor participa peste 40 000 mun
citori. ingineri și tehnicieni, iar in cadrul
unităților și instituțiilor subordonate, aproape 1 000 specialiști, vor efectua 1500
teme de cercetare a căror aplicare in pro
ducție va conduce la un spor de produc
ție marfă, de 7,5 milioane lei, concomitent
cu reducerea cheltuielilor cu peste 5 mi
lioane led.
încrezători In viitorul comunist al pa
triei, prefigurat de istoricele hotăriri ale
celui de-al XlII-lea. Congres și Conferinței
Naționale ale partidului, oamenii muncii
din județul Arad iși exprimă voința fermă
de a îndeplini și depăși sarcinile de plan,
de a ridica pe noi trepte, calitativ supe
rioare. activitatea desfășurată, de a intîmpina cu noi și semnificative fapte de mun
că apropiata Conferință pe țară a pre
ședinților consiliilor populare, aducînd și
prin aceasta un omagiu fierbinte conducă
torului iubit al partidului și poporului nos
tru in anul aniversării a 70 de ani.de viată
și peste 55 de ani de activitate revoluțio
nară și patriotică, pusă in slujba progre
sului patriei și fericirii întregului popor.
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MOBILIZATOARE chemări la Întrecere
(Urmare din pag. a IlI-a)
Prin asigurarea unei stări teh
nice corespunzătoare si folosirea
rațională a mijloacelor de trans
port din dotare, va crește, fată de
prevederi, indicele de folosire a
parcului auto cu 3 procente, iar
cheltuielile planificate vor fi re
duse cu 4 lei la 1 000 lei venituri
brute.

VII. Reducerea
consumului
de combustibili
și energie electrică,
recuperarea materiei
prime și materialelor
refoiosibile
Se va acționa cu răspundere pa
triotică pentru gospodărirea rațio
nală a energiei electrice si com
bustibililor. acordînd atenție folo
sirii surselor energetice neconvenționale si eliminării oricărei for
me de risipă. Pe această cale. în
unitățile subordonate se va asigu
ra economisirea a 265 mii kWh
energie electrică, gaze naturale și
combustibil lichid reprezentînd
I 150 tone combustibil convențional,
fată de normele de consum apro
bate.
Vor fi depășite sarcinile acestui
an la recuperarea și predarea ma
terialelor refoiosibile de la popu
lație și unitățile subordonate, cu
II la sută la materialele feroase,
8 la sută Ia hirtie-cartoane. 5 la
sută la cioburi din sticlă si 4 la
sută la celelalte materiale recu
perabile.

VIII. în domeniul
educației politice
și al culturii socialiste
Conștlenți de sarcinile sporite ce
ne revin în nobila muncă de for

mare a omului nou. întreaga acti
vitate politică, ideologică, și cultural-edpcativă va fi subordonată cu
noașterii și însușirii temeinice, de
către toți oamenii muncii, a docu
mentelor adoptate de Conferința
Națională a partidului, a hotăririlor de partid și legilor țării, a te
zelor, ideilor și orientărilor subli
niate în cuvîntările tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în vederea ri
dicării permanente a conștiinței
socialiste revoluționare a maselor.
In cadrul celei de-a VII-a ediții
a Festivalului național „Clntarea României" vor fi antrenate
800 formații și cercuri artistice,
cu un număr de peste 13 600 interpreți, acordîndu-se atenție sporită
îmbunătățirii permanente a conți
nutului repertoriilor. Acțiunile de
propagandă tehnico-economică vor
fi orientate, cu precădere. spre
problematica organizării si moder
nizării producției și a muncii, a
creșterii nivelului tehnic și calitativ
al produselor.
Acționind cu hotărîre și răspun
dere comunistă pentru înfăptuirea
acestor importante obiective. Con
siliul popular al municipiului Si
biu. sub conducerea nemijlocită a
comitetului municipal de partid, se
angajează plenar în fața conduce
rii partidului și statului, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, că nu
va precupeți nici un efort pentru
îndeplinirea exemplară a sarcini
lor ce-i revin din hotăririle Con
gresului al XIII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului pri
vind planul de dezvoltare economico-socială in profil teritorial,
sporind astfel contribuția muni
cipiului și județului Sibiu Ia edi
ficarea societății socialiste și co
muniste pe pămîntul scump al pa
triei noastre.

Consiliul popular al municipiului
Buzău către toate consiliile
populare municipale și orășenești
Mobilizați de hotăririle Confe
rinței Naționale a partidului., de
tezele si orientările de inestima
bilă valoare teoretică și practică
formulate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. cu privire la
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și inaintarea
României spre comunism, oamenii
muncii, toți locuitorii din munici
piul Buzău acționează cu fermita
te și spirit revoluționar pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor
economice și sociale in profil te
ritorial.
Valorificînd superior baza tehnloo-materială ,și. potențialul uman
^xistent, in anul- 1987. unitățile
consiliului popular municipal au
depășit sarcinile de plan la producțiâ-marfă industrială eu 14 la,
gută,, prestările de servicii către
populație cu 6 la suta, iar veni
turile proprii la bugetul local — cu
7 la sută.
In cadrul programului de aptoaprovizionare. gospodăriile popu
lației din municipiu au livrat, pes
te prevederi, la fondul de stat. 20
tone carne și 110 tone legume.
Omagiind prin fapte de muncă
Îndelungata activitate revoluționa
ră și a 70-a aniversare a
zilei de naștere a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului. Consiliul popu
lar ai municipiului Buzău, hotărit
să ridice întreaga sa activitate la
cote superioare de eficiență, adre
sează tuturor consiliilor populare
municipale si orășenești din tară
chemarea la întrecerea socialistă
pentru îndeplinirea și depășirea
sarcinilor de plan pe‘ anul 1988,
angajindu-se să realizeze :

I. în domeniul
sistematizării,
investițiilor
și al construcțiilor
de locuințe
Vom aplica neabătut prevederi
le schiței de sistematizare a mu
nicipiului. actualizată conform noi
lor norme de dimensionare a lo
calităților, terminarea construirii
noii artere rutiere din zona cen
trală.. îmbunătățirea organizării zo
nelor funcționale, a ansamblurilor
de locuințe și platformelor indus
triale, restringerea perimetrului
construibil și redarea in producție
agricolă, în anul 1988, a unei su
prafețe de 3 hectare teren.
Prin creșterea gradului de in
dustrializare a lucrărilor, sporirea
productivității muncii, concomitent
cu reducerea consumului de ciment
și metal se va reduce cu 30 de zile
durata de execuție la 300 aparta
mente, lndeplinindu-se integral la
30 noiembrie planul la construc
țiile de locuințe pe anul 1988.

II. In domeniul industriei
mici și al prestărilor
de servicii
Acționind în baza hotăririlor
Conferinței Naționale a partidului
pș linia valorificării superioare a
resurselor locale, a materialelor
recuperabile si refoiosibile. vom
dezvolta în ritm susținut in uni
tățile proprii producția industriei
rrțici și prestările de servicii. Se
vor Înființa 5 secții care vor asi’gura realizarea peste plan a unei
producții-marfă industriale in vaTdâre de 8 milioane lei, din care
Cel puțin 5 milioane lei produse
destinate exportului. Prin înfiin-'
tarea unui număr de 8 noi uni
tăți prestatoare de servicii, diver
sificarea activității celor existente
și/, amplasarea mai judicioasă în
teritoriu a acestora se va depăși
pianul cu 10 la sută.

III. In domeniul
autoconduceni
și autoaprovizionării
/ populației cu produse
agroaîimenîare
Efectivele de animale și păsări
hi"gospodăriile populației vor spori
astfel incit la sfirșitul anului 1988

j^acestea să fie mai mari față de
plan cu 250 porcine. 200 ovine. 5 000
păsări ouătoare si peste 250 familii
de albine. Pe această bază se va li
vra suplimentar la fondul de stat
5 tone carne. 15 mii ouă. 3 tone
miere de albine si .80 tone legume.
în cadrul gospodăriilor anexe de
pe lingă unitățile cu consumuri
colective se vor asigura peste pre
vederi- 10 tone carne și 50 tone le
gume proaspete.
în acest scop se vor pune In
valoare terenul neproductiv in zona
digului de apărare a municipiului,
toate terenurile libere existente în
curțile cetățenilor și incintele uni
tăților.
Pe baza creșterii producțiilor bu
nurilor de consum, realizate îndeo
sebi de industria mică, se va de
păși nivelul plânififeit al desface
rilor de mărfuri cu amănuntul prin
câmerțul socialist cu cel puțin 15
• milioane lei. Se vor da în folosin
ță noi unități șl spații comerciale
in suprafață totală de 3 500 mp.

IV. Venituri proprii
ale bugetului local
Se va asigura in continuare auto
finanțarea tuturor acțiunilor pre
văzute in plan, iar prin dezvol
tarea activităților productive și de
prestări servicii, vor fi depășite
cu 6 la sută veniturile proprii pla
nificate ale bugetului local și. în
aceeași proporție, vărsămintele pen
tru fondul de dezvoltare generală a
întregii societăți.

V. Participarea cetățenilor
la autogospodărirea
localității
Antrenind în mai mare măsură
populația municipiului și folosind
cu eficiență sporită ’mijloacele din
dotare.
vom
executa lucrări
constînd in întreținerea străzilor
prin balastare. pe o suprafață ,de
45 mii mp, amenajarea unei su
prafețe de 4,5 hectare parcuri si
zone verzi, plantarea a 10 mii
bucăți arbori și arbuști ornamen
tali și 4 000 m 1 gard viu. Totoda
tă, vom reamenaja cele două locuri
de agrement din Parcul Tineretu
lui.

VI. în domeniul
gospodăriei comunale
și locative
Prin mai buna organizare a
muncii, precum și prin reducerea
consumului de materii prime, ma
teriale și energie, planul de producție-prestație va fi depășit cu
2,5 milioane lei. Folosind mai efi
cient materialele recuperabile, vom
diminua costurile lucrărilor de re
parații la imobilele din fondul
looativ de stat, realizind peste
plan repararea a 35 imobile.
Vom realiza o creștere cu 2 la
șută a indicelui de folosire a
parcului de mijloace de transport
din dotare, înregistrînd în același
timp față de nivelul planificat și
o reducere a cheltuielilor cu 2 lei
la 1 000 lei venituri.

VII. Reducerea
consumului
de combustibili
și energie electrică,
recuperarea materiilor
prime și materialelor
Se vor lua măsuri hotărîte pen
tru folosirea rațională a materiilor
prime, materialelor și energiei,
pentru respectarea neabătută a
normelor și normativelor de con
sumuri materiale și energetice. Pe
această bază se va asigura econo
misirea a 120 mii kWh energie
electrică și 350 tone combustibil
convențional.
Vor fi intensificate acțiunile de
colectare șl valorificare a materia
lelor refoiosibile de la populație,
depășind sarcinile planificate cu
10 la sută la materiale feroase și
neferoase, hîrtie și cartoane, 5 la
sută la cioburi de sticlă și la cele
lalte materiale recuperabile.

VIII. în domeniul
educației politice
și al culturii socialiste
Activitatea politico-educativă și
cultural-artistică se va desfășura
pe baza hotăririlor Congresului al
XIII-lea și Conferinței Naționale
ale partidului, a orientărilor și
indicațiilor formulate de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. in cuvîntările
rostite la cel de-al III-lea Congres
al Educației Politice și Culturii So
cialiste, a legilor țării, urmărind
formarea omului nou cu o înaltă
conștiință revoluționară, participind activ la realizarea sarcinilor
economico-sociale in profil teritorial.
In cadrul celei de-a VTI-a ediții a Festivalului national „Cîn-

Strins uniți in jurul partidului,
al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. locuito
rii comunei Șărmășag acționează
cu fermitate și spirit revoluționar,
asemenea întregului nostru popor,
pentru realizarea hotăririlor Con
gresului al XIII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului.
Deșfășurind o susținută muncă
politico-organizatorică. vaiorificind
superior baza tehnico-materialâ $i
potențialul uman exist'ent. in anul
1987 s-au depășit producțiile plani
ficate cu 11 la sută la griu. 20 la
șută la orz. 7 la sută la porumb.
S3 la sută la floarea-soarelui, 2, Ia
sută la carne, 3 la sută la lină și
s-au livrat suplimentar la fondul
de stat 249 tone griu. 112 tone ofz,
322 tone porurrfb și 23 tone floareasoarelui. 25 tone carne și 2 tone
lină. S-au realizat, prin munca ce
tățenilor. lucrări de interes obștesc
constind în redarea in circuitul
agricol a unei suprafețe de 78 hec
tare. repararea și întreținerea a
16 km drumuri, plantarea a 5 200
duzi și pomi fructiferi, întreținerea
zonelor șl. spațiilor verzi. Planul la
prestările de servicii către popu
lație a fost depășit cu 16.6 la sută
și Ia recuperarea materialelor re
foiosibile. cu 15 la sută. /
Consiliul popular al comunei
Șărmășag. exprimind hotărirea fer
mă a tuturor locuitorilor, de a răs
punde prin fapte de muncă și re
zultate deosebite vibrantelor în
demnuri adresate întregului popor,
de iubitul conducător al partidu
lui șl statului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, adresează tutu
ror consiliilor populare din comu
nele cooperativizate chemarea la
întrecerea socialistă pe anul 1988,
angajindu-se să realizeze urmă
toarele obiective :

I. în agricultură
și în domeniul
outoconducerii
și autoaprovizionării
Cu participarea locuitorilor
prin buna organizare a lucrărilor
de desecare, de combatere a ero
ziunii solului, restringerea perime
trelor construibile. a suprafeței
ocupate de curți, precum si prin
desființarea drumurilor inutile, vom
reda in producția agricolă o supra
față de .90 hectare teren arabil.
Vom depăși sarcinile din progra
mul de creștere a fertilității solu
lui. executind peste plan fertili
zarea cu 2 000 tone Îngrășăminte
orgahice a suprafeței de 50 hecta
re. aplioarea de amendamente pe o
suprafață de 100 hectare și scarificarea adincă a solului pe 70 hec
tare, Aceasta ne va permite să de
pășim. in sectorul socialist, produc
țiile medii la hectar cu 500 kg la
griu. 800 kg Ia orz. 600 kg la po
rumb știuleți. 4 000 kg la sfeclă de
zahăr. 500 kg floarea-soarelui. 1 000
kg legume și să livrăm la fondul
de stat, peste prevederi, 300 tone
griu. 60 tone orz. 280 tone po
rumb, 25 tone floarea-soarelui. 600
tone sfeclă de zahăr. 400 tone le
gume și alte produse.
In zootehnie vom asigura întrea
ga bază furajeră pe seama crește
rii producțiilor medii la unitatea
de suprafață și sporirii potențialu
lui productiv al pajiștilor naturale,
creind aștfel condiții pentru reali
zarea sarcinilor privind efectivele
de animale și livrarea, peste pre
vederi. la fondul de stat, a 30 tone
carne. 200 hl lapte-de vacă și alte
produse.
Efectivele de animale în gospo
dăriile populației vor crește, peste
prevederi, cu 100 bovine. 500 por
cine, 6 000 păsări. 140 familii de
albine și se vor depăși livrările la
fondul de stat cu 10 la sută la
carne. 5 la sută la lapte de vacă
și oaie, 20 la sută la legume, 30 la
sută la ouă și 35 la sută la miere
de albine.

II. In domeniul industriei
mici și al prestărilor
de servicii
Vom extinde și diversifica acti
vitățile de producție și prestări de
servicii, in unitățile consiliului
popular și, pe această cale, vom
depăși producția-marfă planificată
cu peste 400 000 lei, iar cea a prestarilor de servicii cu pestâ 700 000
lei. acordînd atenție deosebită ri
dicării nivelului calitativ al pro
duselor și serviciilor executate.

IU. In domeniul
sistematizării,
construcțiilor și activității
edilitar-gospodărești
Vom aplica neabătut schița de
sistematizare actualizată pe baza
noilor norme de dimensionare a
localităților și prin mobilizarea lar
gă a populației vom da in folo
sință, înainte de termen, două
blocuri de locuințe cu cite patru
apartamente, cu spații comerciale
și unități de prestări servicii la
parter, un cămin pentru nefamiliști cu 100 locuri și vom moderniza baza sportivă „Minerul".
Vor fi cultivate toate terenurile
disponibile din incintele unităților,
curțile cetățenilor, cele libere sau
degradate, precum și cele rezul
tate din restringerea perimetrelor

tarea României" vor fi antrenate
peste 600 formații și cercuri ar
tistice cu un număr aproximativ
de 12 000 interpreți, asigurindu-se
îmbunătățirea permanentă a re
pertoriilor in consens cu cerințele
educației politice și culturii socia
liste a maselor.
îndeplinind exemplar obiectivele
chemării Ia întrecere, precum și toți
indicatorii planului de dezvoltare
economico-socială în profil terito
rial. oamenii muncii din municipiul
Buzău, sub conducerea comitetu
lui municipal de partid, iși vor
spori eforturile pentru înfăptuirea
mărețelor sarcini izvorite din
istoricele documente ale Congresu
lui al XIII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, pentrif ' ridi
carea patriei noastre scumpe.
Republica Socialistă România, pe
noi trepte de progres și civiliza
ție.

■ construibile, însumînd o suprafață
de 7,5 hectare teren arabil.
De asemenea. ' vom executa lu
crări cu participarea largă a locui
torilor, de reparare a 17 km dru
muri comunale, 6 000 mp trotuare,
10 poduri și podețe șl vom planta
8 000 bucăți pomi și arbuști fruc
tiferi, precum și alte lucrări de
bună gospodărire și înfrumusețare.

IV. Veniturile proprii
la bugetul local
Vom atrage noi surse de veni
turi la bugetul local și vom gospo
dări judicios mijloacele materiale
și bănești, realizind astfel depă-

șirea veniturilor proprii cu 15 la
sută, reducerea cheltuielilor cu 2
la sută și prelevarea de vărsăminte suplimentare pentru constituirea
fondului de dezvoltare generală a
întregii societăți, in sumă de 200 000
. lei.

V. Activitatea
cultural-educativă
de masă
Intreaga muncă politică șl cul
tural-educativă va fi subordonată
cunoașterii și însușirii temeinice,
de către toți oamenii muncii, a
documentelor Conferinței Naționa
le a Partidului Comunist Român,
a cuvîntărilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, in vederea ri
dicării permanente a conștiinței
socialiste și mobilizării mai active
a acestora la utilizarea integrală și
dezvoltarea potențialului productiv
creat in agricultură și in celelalte
sectoare de activitate.
Vom asigura îmbunătățirea con"
ținutului acțiunilor politico-edu
cative și cultural-artistice. desfă
șurate in căminele culturale, ciut»,
biblioteci și școli. în cadrul edi
ției a VII-a a Festivalului națio
nal „Cintarea României", pentru
dezvoltarea conștiinței revoluționa
re a locuitorilor comunei noastre,
mobilizarea lor la realizarea sarci
nilor economico-sociale.
Oamenii muncii, toți locuitorii
comunei Șărmășag, întimpinind cu
rezultate deosebite apropiata Con
ferință pe (.ară a președimilor con
siliilor populare, se angajează să
acționeze cu toată dăruirea, cu pa
siune revoluționară și înalt de
votament patriotic, pentru a da
împlinire angajamentelor asumate,
pentru realizarea exemplară a sar
cinilor rezultate din documentele
Congresului al XIII-lea șt Confe
rinței Naționale ale partidului,
contribuind astfel la edificarea so
cietății socialiste și comuniste In
scumpa noastră patrie. Republica
Socialistă România.

Invitoție Io Predeal

DE LA C.E.C
DREPTUL DE A ÎMPUTERNICI
ALTE PERSOANE SA DISPUNĂ
DE SUMELE DEPUSE LA C.E.C.
Titularul unui instrument de eco
nomisire are oricînd posibilitatea
să ceară înscrierea în acesta a Unei
clauze de împuternicire, prin care
să acorde dreptul de a dispune de
sumele economisite și altor per
soane (cel mult două) pe care le
ipdică pe documentul de depunere.
In instrumentul de economisire res
pectiv se înscriu de către C.E.C.
numele, prenumele și anul nașterii
persoanelor împuternicite.
De clauza de Împuternicire pot
beneficia numai persoanele ma
jore. ea acționind numai pe timpul
vieții titularului instrumentului da
economisire.
Clauza de împuternicire poate fi
modificată sau anulată in timpul
vieții titularului numai de către
acesta.
Dacă la emiterea libretului nu a
fost introdusă clauză de împu
ternicire. ulterior, cu ocazia unei
operații de depunere chiar și pen
tru suma de 5 lei. titularul instru-

meritului poate introduce clauză de
împuternicire.
Depunătorii care efectuează depu
neri pe numele altor persoane pot
cere la prima depunere introduce
rea in favoarea lor sau a altor per
soane a clauzei de imputernicire.
Minorii nu pot fi trecuți la
clauza de imputernicire.
Minorii care efectuează depuneri
pe numele lor pot introduce clauza
de împuternicire numai dacă au
împlinit vîrsta de 14 ani.
Titularul unui instrument de
economisire are dreptul să stabi
lească prin ..dispoziție testamenta
ră" persoanele fizice sau juridioe
care să dispună de sumele econo
misite la C.E.C. după decesul său.
Dispoziția testamentară se înscrie
in fișa de cont a instrumentului de
economisire. Ea poate fi revocată
sau modificată pumai de către tifularul depunerilor.
Minorii care efectuează depuneri
pe numele lor pot introduce dispo
ziții testamentare numai dacă au
împlinit vîrsta de 14 ani și se
întrețin singuri.

BULETIN RUTIER
informații de la Inspectoratul General al Miliției
— Direcția circulație

Acționind în spiritul sarcinilor și
indicațiilor date de secretarul ge
neral al
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, al hotăririlor
celui de-al XIII-lea Congres și
Conferinței Naționale ale Partidului
Comunist Român, locuiforii comu
nei. Voinești, județul Dîmbovița,
angajați plenar in marea întrecere
socialistă a țării, au obținut im
portante succese in dezvoltarea
economică și socială a localității in
care trăiesc și .muncesc.
în anul 1687 producțiile animalie
re planificate au fost depășite, livrindu-se suplimentar la fondul de
stat de către gospodăriile populației
50 tone carne. 210 hl lapte. 220 tone
fructe, 6 600 kg fasole. 5 300 kg
miere, 1 200 kg lină și altele. Efec
tivele de animale au crescut față
de plan cu 120 bovine, 500 porcine,
350 ovine și peste 6 000 păsări. Ve
niturile proprii Ia bugetul local au
sporit cu 342 mii lei peste preve
deri.
Cu sentimente de cea mai pro
fundă recunoștință față de secre
tarul general al partidului, pre
ședintele țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru tot ce a
făcut și face spre binele poporului
și propășirii patriei, cu hotărirea
fermă de a ridica nivelul cantita
tiv și calitativ al rezultatelor obți
nute. Consiliul popular al comunei
Voinești, județul Dimbovița. adre
sează tuturor consiliilor populare ale
comunelor din zonele necooperativizate chemarea la întrecere so
cialistă, angajindu-se să inl'ăptuiască in anul 1988 următoarele
obiective :

I. Creșterea producției
agricole în gospodăriile
producătorilor particulari
Avind ca obiectiv sarcinile re
zultate din Raportul prezentat la
Conferința Națională a partidului
din decembrie 1987 de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, vom ac
ționa pentru creșterea potențialului
productiv al pămintului, sporirea
efectivelor de animale, a produc
țiilor vegetale și animale, precum
și a contribuției locuitorilor la con
stituirea fondului de stat. Se vor
executa cu participarea populației
lucrări de Îmbunătățiri funciare
pentru redarea in circuitul agricol
a unei suprafețe de 25 hectare te
ren. din care 15 hectare arabil, cu
10 ha peste plan, nrecum și lucrări
de ameliorare pe 600 ha pajiști na
turale. .In fiecare gospodărie vor
fi crescute cel puțin 3 bovine, 15
ovine, 2 porci. 25 păsări, precum și3—4 familii de albine, asigurindu-se
sporirea, peste plan, a efectivelor
cu 200 bovine. 700 porcine, 600 ovi
ne și 8 000 păsări.
Pe această bază, gospodăriile
populației vor livra la fondul de
stat, peste prevederi. 100 tone car
ne, 400 hl lapte, 6 tone miere, 800
tone fructe, 2 tone lină, 600 tone
fin și alte produse.
Pentru dezvoltarea, pomiculturii
specifice zonei noastre se vor plan
ta peste 12 000 pomi fructiferi în
gospodăriile populației și se vor
executa lucrări de Întreținere a
plantațiilor pe suprafața de 750
hectare.

II. In domeniul industriei
mici și al prestărilor
de servicii
Vom înființa 5 noi unități indus
triale și de prestări servicii subor
donate consiliului popular, care
prin valorificarea resurselor locale
vor asigura creșterea față de anul
1987 a producției-marfă industria
le cu 50 la sută, depășindu-se pla
nul cu 1 500 mii lei. Vom livra su-

plimentar la export produse în va
loare de 250 mii lei.

III. In domeniul
sistematizării,
construcțiilor și activității
edilitar-gospodărești
Vom acționa pentru aplicarea
fermă a schiței de sistematizare
elaborată pe baza noilor normeda
dimensionare a localităților privind
realizarea construcțiilor cu 2—3 ni
veluri in centrul civic, precum șl
respectarea strictă a Legii siste
matizării, asigurind condițiile ne
cesare ca locuitorii cu gospodării
le situate in afara perimetrului
construibil să se mute in zonele
centrale ale comunei.
Prin gospodărirea judicioasă a
tuturor terenurilor din .incintele
gospodărești, din curți, a celor libe
re din satele componente si prin
restringerea perimetrelor construi
bile. vom reda in circuitul agricol
3 hectare suprafață arabilă.
Cu participarea tuturor cetățeni
lor se vor repara 40 km drumuri,
25 poduri și podețe, Se vor în
treține 70 hectare de pădure, executarea lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare pe 18 hectare. Iar prin
folosirea unor materiale locale și
gospodărirea judicioasă a fonduri
lor. se vor executa suplimentar
din contribuția bănească lucrări de
interes obștesc in valoare de pes
te 300 mii Iei,
Vom organiza ample acțiuni de
bună gospodărire și înfrumuseța
re a satelor comunei, de Îngrijire
și păstrare a curățeniei curților,
incintelor, arterelor de circulație și
zonelor verzi.

IV. Veniturile proprii,
la bugetul local
Aplicind ferm mecanismul ecbnomico-financiar vom depăși veni
turile proprii la bugetul local cu
500 mii lei și cu 20 la sută con
tribuția comunei noastre la fon
dul de dezvoltare generală a în
tregii societăți.

V. Activitatea
culturaLeducativă
de masă
Vom asigura un amplu șl fertil
cadru de desfășurare a actualei ediții a Festivalului național „Cîntarea României" și vom dezvolta
in continuare tradițiile satului
dimbovițean.
Activități cultural-educative șl
artistice vor fi dedicate transpu
nerii în viață a hotăririlor . Con
ferinței Naționale a Partidului Co
munist Român, ridicării conștiinței
revoluționare si formării omului
nou. constructor conștient al socia
lismului și comunismului.
Vom permanentiza activitățile
cultural-educative și artistice, mobilizînd și pe această cale întrea
ga populație la realizarea exem
plară a sarcinilor economico-so
ciale ce ne revin pe acest ân și
pe întregul cincinal,
Asumîndu-ne aceste angajamen
te. muncind cu răspundere revo
luționară, aplicind neabătut te
zele și ideile tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, președintele
Republicii, sîntem hotărițl să intimpinăm Conferința pe țară a pre
ședinților consiliilor populare cu
rezultate deosebite, și să nu pre
cupețim nici un efort pentru în
deplinirea exemplară a tuturor
sarcinilor din planul economico-social în profil teritorial pe anul 1988
și pe întregul cincinal, contribuind
astfel la ridicarea comunei noastre
pe noi culmi de civilizație și
progres.

Ninsorile abundente care au căzut
în ultimele zile și temperaturile scă
zute au determinat o aderentă redusă
a pneurilor pe majoritatea șoselelor.
Pericolul derapării autovehiculelor
impune șoferilor profesioniști să ru
leze in trepte inferioare de viteză și
■ă evite acționarea bruscă a comen
zilor autovehiculelor. Folosirea frinei
de motor m. vederea reducerii vi
tezei și opririi autovehiculelor tre
buie să devină in actualele imprejurări o deprindere cotidiană, maxi
mă precauție impunindu-se și lă
abordarea virajelor ori ia pătrun
derea în intersecții. Evitarea coli
ziunilor in cazul derapării impune ca
între autovehicule să se mențină in
permanență atît lateral, cit și în față
Si spate o distanță suficientă in
timpul mersului. Esențială este acum
aderența pneurilor și ea poate fi mai
bine realizată cu anvelope in stare
bună, avînd profilul bine conturai,
cu o presiune corespunzătoare in
pneuri, prin folosirea lanțurilor anti
derapante și .printr-o manieră de
conducere adecvată.. Toate autove
hiculele trebuie să fie echipate cu
materiale antiderapante și accesorii
de intervenție în caz de înzăpezire.
Conducătorii auto sint datori să
acorde, la nevoie, sprijinul necesar
partenerilor de drum aflați în difi
cultate. degajînd cit mai rapid ar
terele rutiere in cazul unor blocări
ori coliziuni. Trebuie acordată aten
ția cuvenită stării tehnice a autove
hiculelor înaintea plecării in curse,
pentru prevenirea răminerilor in
pană și funcționării necorespunză
toare a sistemelor de siguranță ale
autovehiculelor. Factorii de răspun
dere din unitățile deținătoare de
parc auto trebuie să ia în acest sens
toate măsurile care se impun, fără
a neglija informarea zilnică a șofe
rilor asupra prognozei meteorutiere
și caracteristicilor traseelor ce vor fi
străbătute.
Pe primul plan in conducerea
autovehiculelor trebuie să stea con
duita preventivă, adică anticiparea
intențiilor și manevrelor partenerilor
de drum, ale participantilor la trafic.
Asigurarea unei cit mai bune vizi
bilități este deosebit de importantă.
Geamurile autovehiculelor, lentilele
farurilor și lanternele de poziție

cinema
• Cursa neplătită: TIMPURI NOI
(15 81 10) — 9; 11; 13: 15: 17: 19
• Dragoste subită („Săptămîna fii
mului elen“): STUDIO (59 53 15)
9,30; 1.1,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30
e Biciul
fermecat :
BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19. FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Cale liberă: SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15, DACIA (50
-....................
35 94) — 15;
..
17; 19
• Totul se plătește: COTROCENI
(49 48 48) — 15;
17; 19,
MUNCA
(21 50 97) — 15; 17: 19
• Secretul lui Nemesis: BUZEȘTI
(30 43 58) — 15: 17; 19
• Unde ești copilărie — 9; 11; 13,
Călărețul fără cap — 15; 17; 19; FLOREASCA (33 29 71).
• B.D. în alertă: VIITORUL (10 67 40)
— 15: 17; 19
• Vulcanul
stins :
PROGRESUL
(23 94 10) — 15: 17; 19
• De la literatură la film: PATRIA
(11 86 25) — 9; 12; 16; 19
• Mari regizori, mari actori —
SCALA (11 03 72) — 9; 12,30; 17.45
• Miss Iugoslavia: LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13: 15; 17; 19,
GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Vînătorul de șerpi: DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15: 17; 19
• Misiune specială: LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 8,45; 1’0,45; 12,45: 15; 17,15;
19,30. VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
.
• Sclava Iubirii: MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11: 13; 15; 17; 19
0 Mesagerul invincibil: CIULEȘTI
(17 55 46) — 9: 11 ; 13: 15: 17: 19. AU
RORA (35 04 66) — 9; 11; 13: 15; 17;
19, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13;
15: 17; 19
• Program special pentru copii și ti
neret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13;
15; 17; 19

trebuie curățate cit mal deș posibil
de zăpadă și condens.
Schimbarea direcției de mers prin
viraje, Încadrarea pe benzi înainte
de intersecții și depășirile sint mane
vre care presupun o asigurare temei
nică prin oglinzile retrovizoare si
semnalizarea lor din timp. In inter
secții se va pătrunde cu multă pruciență. «uj>ă reducerea progresivă a
vitezei cu ajutorul frinei de motor,
chiar dacă se circulă pe o.arteră cu
prioritate pentru ca, la nevoie, autoVehiculele s% poată fi oprite în de
*
plină siguranță. Și la plecarea de pe
loc. pedala de accelerație și ambreiajul trebuie acționate progresiv,
pentru a se preveni patlnarea roților și deraparea laterală. pericu
loase mai ales în intersecțiile sema
forizate prevăzute cu refugii ale sta
țiilor de tramvai, ca și în stații de
autobuze unde numărul pietonilor
este mai mare. Dacă aderenta foarte
redusă face dificilă plecarea de pe
loc. se recomandă ca aceasta să se
realizeze în treapta a doua de viteză.
O bună aderență in asemenea situa
ții se poate obține cu ajutorul mate
rialelor antiderapante cu care trebuie
să fie echipat fiecare autovehicul.
Multă preoauție este necesară la
observarea copiilor la locurile de
joacă, unele dintre acestea situate
periculos în vecinătatea drumurilor.
Conducătorii auto profesioniști sint
datori să ruleze cu prudentă sporită,
iar părinții, educatorii, persoanele
adulte au datoria să le atragă aten
ția și să Ie explice care sint riscurile
jocului cu săniuța sau cu patinele
în vecinătatea arterelor rutiere sau
pe străzile situate în pantă.
Pietonilor li se recomandă precau
ție sporită in timpul traversărilor.
Foarte riscante in actualele condiții
sint deplasările unor pietoni pe su
prafața ‘ carosabilă a drumurilor,
unde lesne se poate aluneca în fața
autovehiculelor. Trebuie ținut seama
și de faptul că autovehiculele pot
derapa In timpul mersului ori la
opririle mai bruște. De aceea, tra
versarea pripită a arterelor rutiere
prin fața mașinilor aflate în mers
este riscantă chiar și atunci cind
se efectuează pe la colțurile Inter
secțiilor ort pe la locurile marcate.

teatre
• Teatrul Național
(14 71 71,
Sala
mare): Marea — 18; (sala Amtiteatru) Campionul 18:
(sala Ateller):
Faleza — 18
Enescu"
• Filarmonica
„George
' (15 68 75, Ateneul Român): Concert
simfonic. Dirijor: Cem Mansur (Tur
cia). Solist: Remus Manolcanu — 18
• Opera Română (13 18 57): Capodo
pere simfonice in viziuni coregrafice
— 18
• Teatrul de operetă (13 S3 48): Pa
ganini — 17,30
• Teatrul „Luda Sturdza Bulandra"
(sala Schitu
Măgureanu, 14 75 46):
Romeo șl Julleta Ia sfirșit dc noiem
brie — 18; (sala
Grădina Icoanei,
11 95 44): Uriașii munților — 18
• Teatrul Mic (14 70 811: Mitică Po
pescu — 18
• Teatrul Foarte Mie (14 09 05) : Goethe
mi-a spus — 18,30
• Teatrul de comedie (16 84 60): Pețltoarea — 18
• Teatrul „C. I.
Nottara" (59 31 03.
sala Magheru): Floarea de cactus —
13: (sala Studio): La un pas de fe
ricire — 18,30
• Teatrul Giuleșt!
(sala Gluleștl,
18 04 85): Jean, fiul lui Ion — 18
• Teatrul satlrlc-muzleal „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78): Savoy, Sa
voy — 18; (sala Victoria, 50 58 65):
Bărbatul fatal — 19
• Teatrul „Ion
Creangă" (50 26 55):
Mary Poppins — 9; Albă ca Zăpada
și cei 7 pitici — 18
• Teatrul „Țăndărică
*
(11 12 04, sala
Cosmonauților): Poveste despre ma
rionetă — 15
• Circul București (10 41 93): Caval
cada circului — 18,30
I.A.T.C.
• Studioul
de
teatru
(15 72 59) : Stres — 18,30
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AMBASADORUL REPUBLICII DEMOCRATICE SOMALIA
(Urmare din pag. I)
Inmînind scrisorile de acredita-,
re, ambasadorul Mohamed Ahmed
Abdi Tafadal a transmis președin
telui Nicolae Ceaușescu, din partea
președintelui Republicii Democrati
ce Somalia. Mohamed Siad Barre,
salutări cordiale și cele mai bune
urări de sănătate, fericire și viață
Îndelungată, de progres și bunăsta
re pentru poporul român.
In cuvintarea prezentată de amba
sador sînt subliniate evoluția favo
rabilă a relațiilor româno-somaleze,
precum și dorința țării sale de a ex
tinde aceste bune raporturi de priete
nie ți colaborare. In spiritul înțele

gerilor stabilite la cel mai înalt nivel.
Primind scrisorile de acreditare,
președintele NICOLAE CEAUȘESCU
a mulțumit pentru mesajul, ce i-a fost
adresat și a transmis, la rîndul său,
președintelui Republicii Democratice
Somalia cordiale urări de sănătate și
fericire personală, de pace, progres
și prosperitate pentru poporul soma
lez prieten.
In cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu
sint
evocate bunele raporturi de priete
nie și colaborare "existente între ță
rile, partidele și popoarele .noastre,
care au dobîndit noi dimensiuni ca
urmare a înțelegerilor convenite in
timpul intîlnirilor la cel mai înalt

nivel de la București și Mogadiscio,
apreciindu-se că există largi posibi
lități de amplificare și diversificare
a schimburilor comerciale și a coo
perării economice, pe baze reciproc
avantajoase.
în cuvintare este reafirmată pozi
ția României în principalele proble
me internaționale, arătindu-se că. în
actualele împrejurări, este necesară
întărirea conlucrării, și solidarității
tuturor popoarelor, a forțelor demo
cratice, realiste, care se pronunță
pentru o politică nouă, pentru dezar
mare, și in primul rind pentru dezar
mare nucleară, pentru apărarea
dreptului suprem al oamenilor, al na
țiunilor la existență liberă și demnă,
ia viață, la pace.

AMBASADORUL OLANDEI
(Urmare din pag. I)

Ambasadorul Coenraad Frederik
Stork, inmînind scrisorile de acredi
tare,
a
transmis
președintelui
Nicolae Ceaușescu și poporului ro
mân un mesaj prietenesc din partea
Maiestății Sale Beatrix, regina Olan
dei.
în cuvintarea prezentată de am
basador sînt relevate bunele relații
existente între Olanda și România,'
apreciindu-se, totodată, că există po
sibilități pentru amplificarea lor în
continuare în diverse domenii, în
deosebi pe plan economic.
Președintele NICOLAE CEAUȘESCU
primind scrisorile de acreditare, a
mulțumit pentru mesajul ce i-a fost
adresat și a transmis reginei Olan
dei și poporului olandez prieten cele
mal bune urări.

In cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu se ex
primă satisfacția față de dezvoltarea
pozitivă a relațiilor de prietenie și
colaborare dintre România și Olan
da. subliniindu-se că potențialul eco
nomic al celor două țări permite o
creștere mai mare a schimburilor co
merciale și economice, intensificarea
și extinderea cooperării industriale
și tehniâo-științifice, care să ofere
conlucrării româno-olandeze un fun
dament trainic si o perspectivă de
lungă durată.
în cuvintare se subliniază că în
actualele împrejurări internaționale,
care se mențin complexe și grave.
România acționează cu consecvență
pentru dezarmare și pace. pentru
eliminarea politicii de forță și ame
nințare cu forța, pentru incetarea
tuturor conflictelor militare și solu
ționarea acestora, a oricăror proble

me litigioase dintre state numai pe
cale pașnică, prin tratative. Se apre
ciază. in acest cadru, că există posi
bilități ca Român;a și Olanda să
conlucreze și mai strins pe arena in
ternațională, pentru afirmarea poli
ticii de pace, de dezarmare, de înțe
legere și colaborare in Europa și in
lume.
★
După
prezentarea
scrisorilor
de acreditare,
președintele
Nicolae Ceaușescu a avut convorbiri,
separate, cu ambasadorul Republicii
Democratice Somalia. Mohamed Ah
med Abdi Tafadal. șl ambasadorul
Olandei. Coenraad Frederik Stork.
La solemnitățile de prezentare a
scrisorilor de acreditare și la con
vorbiri au participat loan Totu, mi
nistrul afacerilor externe, și Dumitru
Apostoiu, secretar prezidențial și al
Consiliului de Stat.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

CRONICĂ

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Prin Decret prezidențial s-a apro
bat eliberarea tovarășului Gheorghe
Dinu din funcția de ministru al in
dustriei de utilaj greu și numirea în
această funcție a tovarășului Radu
Paul Păunescu.

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

Tovarășului MIHAIL SERGHEEVICI GORBACIOV
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Secretar general al Partidului Comunist Rotnân,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ANDREI ANDREEVICI GR0M1K0
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Dragi tovarăși,

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Tovarășului NIKOLAI IVANOVICI RÎJKOV
Președintele Consiliului de Miniștri
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

MOSCOVA

în numele Comitetului Central Isl Partidului Comunist Român, a! Con
siliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului
român și al nostru personaj, ne face o deosebită plăcere să vă adresăm
dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii So
vietice. Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliului de Miniștri
al U.R.S.S., precum și popoarelor sovietice, un cald salut prietenesc și cele
mai cordiale felicitări cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a semnării pri
mului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România
și Uniunea Sovietică.
In cele patru decenii care au trecut de la semnarea tratatului, relațiile
româno-sovietice, întemeiate trainic pe principiile socialismului științific, ale
deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității na
ționale. neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, au cunos
cut o amplă și puternică dezvoltare în toate domeniile.
Noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală, Încheiat în
iulie 1970. a marcat o etapă superioară în dezvoltarea relațiilor de prietenie
și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, asigurind cadrul
fertil al conlucrării politice, economice, științifice și culturale, al coope
rării bilaterale pe multiple planuri, precum și pe arena internațională din
tre România și Uniunea Sovietică.
Ne exprimăm convingerea fermă că relațiile româno-sovietice, cu înde
lungate și bogate tradiții, se vor dezvolta continuu, pe multiple planuri, in
conformitate cu înțelegerile și convorbirile la nivel înalt, in spiritul Trata
tului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, în interesul și spre binele
poporului român și popoarelor sovietice, al cauzei socialismului, păcii și
progresului in lume.
De ziua aniversării acestei importante date in istoria relațiilor românosovietice. vă dorim dumneavoastră, comuniștilor și tuturor oamenilor muncii
din tara vecină și prietenă succese tot mai mari în înfăptuirea hotăririlor
Congresului al XXVII-lea al P.C.U.S., în opera de edificare a societății
socialiste dezvoltate și a comunismului fn Uniunea Sovietică, in lupta pen
tru pace, dezarmare, colaborare și progres In lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezîditd
Sovietului Suprem și Consiliul de Miniștri ale U.R.S.S., întregul popor so
vietic vă adresează dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Co
munist Român. Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialista
România, poporului frate român felicitări cordiale cu ocazia celei de-a 40-a
aniversări a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre
Uniunea Sovietică și România.
încheiat in anii instaurării pe plan mondial a socialismului, tratatul din
1948 a pus baza trainică a relațiilor calitativ noi între țările noastre — relații
de deplină egalitate, respect reciproc, solidaritate tovărășească șl colaborare
multilaterala. Deceniile care s-au scurs au confirmat in mod convingător că
relațiile fructuoase, prietenia frățească dintre popoarele sovietic și român
răspund intereselor lor fundamentale.
Ideile și principiile elaborate împreună, in urmă cu 40 de ani, au fort
dezvoltate și îmbogățite prin tratatul din anul 1970, oare a deschis noi șl largi
posibilități pentru întărirea in continuare a alianței dintre U.R.S.S. și Repu
blica Socialistă România, a relațiilor de prietenie in toate, domeniile, atît
pe plan bilateral, cit și in cadrul Tratatului de la Varșovia și al C.A.EJL
înțelegerile la nivel înalt, convenite anul trecut, servesc consolidării rea
lizărilor obținute și aprofundării conlucrării dintre P.C.U.S, și P.C.IL,
U.R.S.S. și Republica Socialistă România, in conformitate cu cerințele ac
tuale. Uniunea Sovietică acordă o mare însemnătate realizării acestor înțe
legeri, considerind că o colaborare tot mai strinsă in înfăptuirea obiectivelor
politice, economice, tehnico-științifice șl in alte domenii corespunde voinței
popoarelor sovietic și român. în actuala etapă de cotitură In evoluția situa
ției internaționale, o deosebită importanță o au eforturile comune ale
U.R.S.S., Republicii Socialiste România și celorlalte țări socialiste in lupta
pentru construirea unei lumi fără arme nucleare, din care să fie exclusă
folosirea forței.
Marcind această dată însemnată, oamenii sovietici Ișl exprimă încre
derea că țările, partidele și popoarele" noastre și in viitor vor acționa
împreună, vor intări alianța și prietenia sovieto-română.

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

COMITETUL CENTRAL AL P.CU.S.

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.

Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL U.R.S.S.

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Mulțumim, în numele partidului, statului, guvernului șl al întregului
popor cubanez, pentru mesajul frățesc și solidar transmis cu ocazia celei
de-a XXIX-a aniversări a triumfului revoluției cubaneze.
Această nouă dovadă de solidaritate pune In evidență legăturile Indes
tructibile dintre popoarele, partidele și guvernele noastre și ne dă încre
derea că ele vor continua să se dezvolte în lupta comună pentru o lume
de pace și progres social.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cuba,
Președintele Consiliului de Stat
ți al Consiliului de Miniștri
ale Republicii Cuba

Cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la încheierea primului

Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală

dintre România și Uniunea Sovietică
Cu ocazia celei de-a 40-a aniver
sări a semnării primului Tratat de
prietenie, colaborare și asistentă mu
tuală dintre România șl Uniunea
Sovietică. între ministrul afacerilor
externe al Republicii Socialiste
România, loan Totu, și omologul său
sovietic. Eduard Șevardnadze. a
avut loc un schimb de telegrame de
felicitare. In telegrame se exprimă
convingerea că raporturile de colabo
rare fructuoasă dintre cele două țări
se vor adinei în continuare, în in
teresul popoarelor noastre, al cau
zei securității și păcii in Întreaga
Juma.

★

Cu același prilej, organe de partid,
instituții culturale, organizații de
masă si obștești din țara noastră au
trimis telegrame de felicitare orga
nelor de partid. Instituțiilor și or
ganizațiilor similara din U.R.S.S.

★
La Pitești, Slatina, Slobozia, pre
cum șl în sectorul agricol Ilfov au
avut loc adunări festive organizate
cu prilejul celei de-a 40-a aniversări
a semnării primului Tratat de
prietenie, colaborare șl asistență
mutuală dintre România și Uniunea
Sovietică.

Au luat parte reprezentanți al or
ganelor locale de partid și de stat,,
ai organizațiilor de masă și obștești,
numeroși oameni al muncii.
Au participat, de asemenea, delega
ția Asociației de prietenie sovietoromână, care ne vizitează țara, și
membri ai Ambasadei Uniunii So
vietice la București.
Despre semnificația evenimentului
aniversat au vorbit cadre cu munci
de răspundere, conducătorul delega
ției Asociației de prietenie sovietoromână, membri ai Ambasadei
U.R.S.S. la București.
Vorbitorii au evocat legăturile
tradiționale de prietenie dintre
popoarele român șl sovietic șl au
evidențiat importanța tratatului in
dezvoltarea colaborării dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul
Comunist al Uniunii Sovietice, din
tre România și U.R.S.S. In context a
fost subliniată însemnătatea deosebi
tă a întîlnirilor și convorbirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Mihail Gorbaciov în extinderea
colaborării șl conlucrării dintre
partidele, țările șl popoarele noas
tre, în folosul reciproc, al cauzei
păcii, socialismului și înțelegerii In
întreaga lume.
(Agerpres)

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Pe drumul înfăptuirii noii revo
luții agrare (color). Experiența
fruntașilor — cunoscută, însușită,
grabnic generalizată
10,40 Cadre la nivelul exigențelor pro
gresului
economic și
social al
României
(color) • Profesiuni
ftentru vatra de oțel a țării
ii lumina reflectoarelor. Momen
te coregrafice cu Ansamblul Tea
trului din Leningrad (color)
21,25 Universul familiei
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 4 februarie, ora 20—7 fe
bruarie, ora 20. în țară: Vremea va fi
schimbătoare. Cerul, variabil la înce
put, va deveni, treptat, mai mult noros, Incepînd din vest. Se vor semna
la precipitații cu caracter local, mai
ales sub formă de lapovlță și ninsoa
re în toate zonele țării. Vîntul va sufla
slab pînă la moderat, cu intensificări
de scurtă durată de 35—45 km/h în sudvestul și estul teritoriului. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între mi
nus 7 și plus 3 grade, izolat mai ,coborîte, iar cele maxime între minus 4 și
plus 6 grade. Izolat mai ridicate în pri
ma zi. Vor fi condiții de polei cu ca
racter izolat și, pe alocuri, ceață. în
București: Vremea va fl schimbătoare,
Iar cerul variabil la început, apoi va
deveni mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații predominant sub
formă de
ninsoare în partea a doua a interva
lului. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat» Temperaturile minime vor osci
la între minus 6 și minus 2 grade, iar
cele maxime între minus 2 și plus 2
grade. Condiții de ceață slabă dimi
neața.

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES
DIN 3 FEBRUARIE 1988
EXTRAGEREA I : 23 44 10 15
28 43,
EXTRAGEREA A II-A s 17 1 35
41 38 8.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
711810 lei. din care 26 368 lei report
la categoria I.

ACTUALITATEA SPORT»VĂ
HANDBAL. în prima zi a turneu
lui internațional feminin de handbal
de la Cheb (Cehoslovacia) : Româ
nia — R.F. Germania 25—11 (11—3),
U.R.S.S. — Cehoslovacia (B) 26—17
(12—1DRR.D. Germană — R.P. Chi
neză 29—24 (15—12), Cehoslovacia rUngaria 22—16 (10—8).
ȘAH. In turneul candidaților la ti
tlul mondial de șah, ce se desfășoa
ră în orașul canadian St, John, au
fost decise alte două întilniri : Jan
Timman l-a întrecut cu 3,5—2.5
puncte pe Valeri Salov și, cu același
scor, Lajos Portisch a ciștigat la
Rafael Vaganian. Astfel. pînă In
prezent, au obținut calificarea in
sferturile de finală Artur Iusupov
(U.R.S.S.), Nigel Short (Anglia). Jo
nathan Speelman (Anglia). Jan
Timman (Olanda) șl Lajos Portisch
(Ungaria), In celelalte două meciuri
— Sokolov (U.R.S.S.) — Spragett
(Canada) și Korcinol (Elveția) —
Hjartarson (Islanda) —, scorul fiind
egal (3—3), se vor disputa încă două
partide de baraj,
SCHL • Campionatele mondiale
de schi pentru juniori s-au încheiat
la Madonna di Campiglio (Italia), cu
proba feminină de slalom special. în
care victoria a revenit italiencel Renate Oberhofer. cu timpul de
1’37”98/100. Pe locurile următoare
s-au clasat Tanis Hunt (S.U.A.) —
1’38”65/100 și Raymonde Ansanav
(Franța) — l’38"99T00. • Proba de
10 km din cadrul concursului de
biatlon de la Ruhploding (R.F. Ger
mania). contînd pentru „Cupa mon
dială". a revenit vest-germanulul
Stefan Hock. înregistrat cu timpul
de 30'22”30/100. Pe locul secund —
Italianul Johan Passler (30’27”70T00).
Concursul
de
biatlon
pentru

„Cupa mondială" s-a încheiat
cu proba masculină de ștafetă
4 X 7,5 km în care pe primul loc s-a
situat echipa R. F. Germania
(îh 39’24”7/10), urmată de formațiile
Cehoslovaciei
(lh 43’50”8/10) și
S.U.A. (lh 44'39”a/10).
HOCHEI. Disputat la Plsen. meciul
Internațional amical de hochei pe
gheață dintre selecționatele Ceho
slovaciei și Suediei s-a încheiat cu
scorul de 5—2 (0—0, 4—1, 1—1) în
favoarea hocheiștilor cehoslovaci.
ATLETISM. In cadrul concursului
internațional de atletism de la Ma
drid. recordmanul mondial Ben
Johnson (Canada) a ciștigat cursa
de 60 m plat cu timpul de 6”49/100,
iar suedezul Patrick Sjoeberg s-a
situat pe locul întii in proba de să
ritură in înălțime cu performanța de
2.35 m. Alte rezultate : masculin :
400 m : Walter McKoy (S.U.A.) —
48”08/100 ; 3 000 m : Fethj Baccouche
(Tunisia) — 8’06”83/100 ; săritura in
lungime : Larry Myricks (S.U.A.) —
8.12 m ; 1 500 m : Han Kulker (Olanda) — 3’47”51/100 ; feminin : să
ritura In înălțime : Stefka Kostadinova (Bulgaria) — 2,00 m ; 60 m :
Angela Bailey (Canada) — 7”13/100 ;
400 m : Lilia Richardspn (Canada) —
53”07/100.
TENIS. Noua ediție a competiției
Internaționale de tenis „Cupa Davis?
va debuta la sflrșitul acestei săptămini cu meciul dintre deținătoarea
trofeului, echipa Suediei, și formația
Noii Zeelande. In grupa mondială,
primul tur eliminatoriu mai cuprin
de următoarele întilniri : Cehoslova
cia — Paraguay. Mexic — Australia,
Elveția — Franța. R.F. Germania —
Brazilia. Danemarca — Spania, Ita
lia — Israel, India — Iugoslavia.

După cum se cunoaște, pentru prima
oară va lipsi din grupa de elită echi
pa S.U.A., retrogradată în grupa B.
FOTBAL • Miercuri s-a disputat
la Haiffa meciul internațional de
fotbal dintre echipa Israelului și o
selecționată divizionară din Româ
nia. Partida s-â încheiat cu scorul
de 2—0 in favoarea jucătorilor
români • In turneul internațional
de fotbal ce se desfășoară la Tou
louse. selecționata Franței a învins
cu scorul de 2—1 (2—1) echipa El
veției. Intr-un alt joc, reprezenta
tiva Marocului a dispus cu 3—1
(0—1) de formația Austriei • In
penultimul
meci
al
turneului
internațional de fotbal „Cupa Ja
waharlal Nehru:", ce se desfășoară
in orașul Indian Siliguri, echipa
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 2—0
(1—0) selecționata Indiei. în clasa
ment conduce U.R.S.S., cu 10 puncte
(virtuală ciștigătoare a competiției),
urmată de Bulgaria (6 puncte) și
Polonia (5 puncte).
AUTOMOBILISM.
Tradiționala
competiție internațională automobi
listică „Cursa de 24 de ore" de la
Daytona Beach a fost cîștigată Ia
actuala ediție de echipajul Râul
Boesel (Brazilia) — John Nielsen
(Danemarca) — Martin Brundle (An
glia). pe o mașină „Jaguar".
BASCHET. La încheierea primei
părți a campionatului masculin de
baschet al U.R.S.S. pe primul loc al
clasamentului se află echipa ȚSKA
Moscova, de 22 de ori ciștigătoare a
titlului, cu 43 puncte, urmată de
formațiile Jalghiris Kaunas (39
puncte) șl Stroitel Kiev (34 puncte).
In ultima etapă a turului campiona
tului, baschetbaliștii de la ȚSKA
Moscova au întrecut cu scorul de
86—76 formația Jalghiris Kaunas.

,

încheierea primului Tratat de
prietenie, colaborare și asistență
mutuală dintre România și Uniu
nea Sovietică a avut o însemnă
tate istorică in evoluția relațiilor
dintre cele două țări și popoare.
Noul tratat, semnat în iulie 1970, a
consacrat Și a ridicat la un nivel
calitativ superior legăturile de
prietenia și solidaritate, cu bogate
și luminoase tradiții, dintre po
poarele celor două țări, dintre for
țele lor democratice, revoluționare.
Așa cum este știut, dezvoltarea
continuă a prieteniei și conlucrării
multilaterale cu Uniunea Sovietică
constituie o orientare statornică a
partidului și statului .nostru,, care
au înscris in centrul pdlitlcii Ex
terne a României întărirea și am
plificarea colaborării prietenești cu
tarile socialiste, în primul find cu
țările socialiste vecine, această
orientare fiind consacrată în Pro
gramul P.C.R. și reafirmată în
toate documentele congreselor și

conferințelor naționale ale par
tidului.
Viața însăși a demonstrat că ro
lul hotăritor în dezvoltarea rela
țiilor româno-sovietice îl au legătu
rile de prietenie și solidaritate din
tre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, de o însemnătate deosebită dovedindu-se in acest cadru întîlnirila
și convorbirile la nivel Înalt. Grăi
toare expresii' ale trăi'niciei le
găturilor dintre popoarele și țările
noastre le-au constituit vizita ofi
cială de prietenie efectuată in mal
anul trecut in țara noastră, la invi
tația tovarășului Nicolae Ceaușescu,
de tovarășul, Mihail Gorbaciov,
convorbirile avute cu acest prilej,
precum și intilnirea din noiembrie
1987, de la Moscova, dintre cei
doi conducători.
Constituie un motiv de satisfacție
comună faptul
că legăturile de
prietenie și colaborare românosovietice se Întăresc fi se diversi

fică in toate domeniile. Se dezvol
tă colaborarea politică intre parti
dele noastre, pe linia guvernelor
și parlamentelor, intre organizați
ile de masă și obștești ; se inten
sifică schimburile de experiență în
cele mai diverse domenii ale con
strucției socialiste, ceea ce are o
mare însemnătate pentru buna cu
noaștere a realizărilor și preocupă
rilor popoarelor noastre, pentru în
tărirea prieteniei dintre ele.
O amploare deosebită a cunoscut
colaborarea tn economie — facto
rul hotăritor al progresului’multi
lateral al celor două țări, temelia
materială a conlucrării noastre.
Este semnificativ faptul că. în în
treaga perioadă de ia semnarea
tratatului aniversat astăzi și pină
tn prezent. Uniunea Sovietică s-a
situat statornic pe primul loc în
ansamblul relațiilor economice ex
terne ale României. Numai în
ultimii ani, volumul schimburilor
economice dintre cele două țări a

crescut de citeva ori. pentru actua
lul cincinal prevăzindu-se noi și im
portante sporuri. In vederea ridi
cării relațiilor economice pe o
treaptă și mai Înaltă, potrivit posi
bilităților și cerințelor actualei
etape, o atenție deosebită se acordă
extinderii și diversificării cooperă
rii și specializării in producție, În
deosebi în ramurile de vîrf ale in
dustriei. Se dezvoltă, totodată, co
laborarea în domeniul științei șl
tehnologiei, culturii, invățămintului.
în strinsă legătură cu obiectivele
majore ale dezvoltării relațiilor In
cele mal diferite domenii ale făuri
rii noii orînduiri. România șl
Uniunea Sovietică conlucrează in’
același timp pe arena internaționa
lă. acționind, împreună cu celelalte
țări socialiste, cu forțele Înaintate,
realiste de pretutindeni, pentru so
luționarea problemelor cardinale
ala omenirii, in vederea Înlăturării
primejdiei nucleare și Înfăptuirii
dezarmării, asigurării păcii.

RELAȚII CONFIRMATE DE TIMP
Se împlinesc astăzi 40 de ani de la
semnarea, la Moscova, a Tratatului
de prietenie, colaborare si asistentă
mutuală dintre Uniunea Sovietică și
România. Acest document a jucat un
rol important in dezvoltarea unor
relații strinse. de egalitate în drep
turi. intre cele două țări în toate
sferele activității sociale. Prin tratat
a fost pusă o temelie trainică pen
tru colaborarea reciprocă politică, economică si culturală, au fost stabi
lite căile dezvoltării ei De baza prin
cipiilor respectului reciproc. inde
pendentei si suveranității, neames
tecului in treburile interne. Aceste
principii au dipătat o confirmare si
mai strălucită si o dezvoltare in Tra
tatul dintre Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste Si Republica Socia
listă România semnat in anul 1970
la București.
Tratatul din 1948 cu Uniunea So
vietică a întărit poziția internaționa
lă a tinerei si incă nu pe deplin con
solidatei pe atunci repuhlici popu
lare. i-a asigurat sprijin în rezolva
rea problemelor economice si sociale.
In relațiile dintre Uniunea Sovie
tică și România există de acum bo
gate tradiții de parteneri in sfera
politicii, economiei, științei si teh
nicii. Se extind contactele pe linia
organizațiilor de stat si obștești, in
domeniul culturii, artei si invătămîntului.
Rolul determinant in dezvoltarea
legăturilor multilaterale sovieto-române il joacă relațiile dintre parti
de. Pe parcursul întregii perioade de
patruzeci de ani. înțelegerile dintre
conducătorii Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice si Partidului Co
munist Român ău constituit un im
portant stimulent în căutarea căilor
de extindere și adîncire a co
laborării sovieto-române. In timpul
vizitei oficiale de prietenie la
București, In mai 1987, a secre
tarului general al C.C. al P.C.U.S.,
Mihail Sergheevici Gorbaciov. și al
convorbirilor sale cu secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele
Republicii Socialiste
România. Nicolae Ceaușescu. a fost
reafirmată năzuința reciprocă a Păr
ților spre adîncirea neabătută a re
lațiilor dintre P.C.U.S- si P.C.R.. din
tre U.R.S.S. și România, năzuința
spre conlucrarea activă pe arena
mondială in lupta pentru întărirea
păcii. A fost exprimată' dorința de a
îmbunătăți meaanismul de colabora
re. de a spori interesul fată de ex
periența reciprocă, de a adinei legă
turile ideologice si schimburile cul
turale.
Cele mal Importante sarcini au
fost stabilite în domeniul colaboră
rii economice si tehnico-sțiintifice.
Schimburile de mărfuri anuale din
tre U.R.S.S. și România se ridică In
prezent la aproximativ 5 miliarde
ruble, ceea ce înseamnă o creștere
de 26 de ori față de volumul de la
începutul anilor ’50. Numai in acest
cincinal, volumul comerțului U.R.S.S.
cu România urmează să crească de
1.7 ori. considerabil mai mult decit
cu oricare altă tară. Acest lucru se
explică atît prin atragerea In schim
burile reciproce a unor noi contin
gente de mărfuri de mare însemnă
tate economică, cit si prin aprofun
darea colaborării, care cuprinde cele

mai diferite domenii ale activității
economice ale țărilor noastre.
Livrările către România din Uniu
nea Sovietică de mașini, utilaje, ma
terii prime, acordarea de către
partea sovietică de asistentă tehni
că au facilitat in mod constant pro
gresul celor mai irr^portante ramuri
ale economiei românești. Organiza
țiile economice sovietice au furnizat
partenerilor români
aproximativ
2 000 de seturi de documentație teh
nică ce a fost folosită în industria
de tractoare, de automobile, de rul
menți si in alte ramuri industriale,
pentru punerea la punct a produc
ției de nave, a unor articole electro
tehnice. Numărul de obiective ener
getice. metalurgice, chimice, de hîrtie si celuloză si din alte ramuri in
dustriale construite in România cu
asistența U.R.S.S. a depășit 140, Intre
ele se află unitatea cea mai repre
zentativă a energeticii românești —
hidrocentrala „Porțile de Fler". Com
binatul metalurgic de la Galati,

portant in acest proces l-a avut pro
gramul pe termen lung de dezvol
tare a specializării sl cooperării în
producție între cele două țări, sem
nat in 1980. Prin acest document
s-au deschis posibilități pentru or
ganizarea colaborării in producerea
de noi tipuri de mașini si articole
aferente, pentru sporirea nivelului
tehnic al producției și reducerea pa
ralelismului tn producție, introduce
rea tehnologiei avansate. Pină in
prezent. livrările în baza acordurilor
cu privire la specializarea si coope
rarea în producție au ajuns să re
prezinte peste jumătate d<n volumul
exportului românesc si aproximativ
un sfert din volumul exportului so
vietic de produse ale industriei con
structoare de mașini. Se desfășoară
schimbul de produse specializate ale
Industriei chimice, petrochimioe. de
hîrt.ie si celuloză.
Un nou impuls dezvoltării relații
lor sovieto-rortiâne a fost imprimat
prin ** semnarea Programului pe ter

V. KAMENȚEV
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
Combinatul petrochimic Borzeștl si
multe alte Întreprinderi dintre cele
mai mari.
Progresul economiei in Republic?
Socialistă România permite Si Uniu
nii Sovietice să beneficieze de rea
lizările românești. Din România au
fost furnizate U.R.S.S. 700 seturi de
documentație tehnică. Se extinde
importul de mașini din România in
U.R.S.S. In prezeht. volumul său .de
pășește de trei ori livrările sovietice
la această categorie de produse. Re
publicii Socialiste România ii revine
40 la sută din întregul import so
vietic de utilai petrolier, peste 60 ia
sută din cel de transformatoare, aproximativ 20 ia sută din cel de ma
terial rulant.
Schimbul de produse ale construc
țiilor de mașini creste foarte dina
mic in ansamblul său. Ponderea ma
șinilor in schimburile de mărfuri
sovieto-române sporește și repre
zintă. in prezent, peste 30 la sută.
Uniunea Sovietică este prin tradiție
cel mai mare furnizor al României
de diferite categorii de utilaje, strun
guri. mașini pentru minerit, compo
nente electronice, tehnică de aviație.
O instemnâtate mereu actuală pen
tru economia românească o au livră
rile din U.R.S.S. de materii prime
si energie, pe seama cărora Româ
nia îsi asigură în Întregime necesa
rul de import de gaze naturale, o
bună parte din cel de petrol, mine
reu de fier si bumbac, precum si din
cel de cărbune. Extinderea livrărilpr
de materii prime face pcfsibilă parti
ciparea organizațiilor economice ro
mânești la crearea pe teritoriul
U.R.S.S. a unor obiective din ramu
rile de materii prime si combusti
bili. Ca rezultat al acestei partici
pări. in România se livrează deja
din U.R.S.S. gaze naturale, energie
electrică, materii prime cu conținut
de fier, feroaliaje, azbest, celuloză.
Uniunea Sovietică si România au
acumulat o experiență Însemnată tn
colaborarea In producție. Un rol im

men lung de dezvoltare a colaboră
rii economice si tehnico-științifice
dintre U.R.S.S. și Republica Socia
listă România De perioada Pină in
anul 2000. privind soluționarea in
comun a marilor probleme ale dez
voltării economiei țărilor noastre,
program semnat în mai 1986 la ni
velul cel mai inalt. O amploare tot
mai mare o capătă tn prezent acti
vitatea menită să asigure prevederi
lor acestui document fundamental un
conținut concret. Astfel, au fost pre
gătite o serie de subprograme, pe
ramuri, de dezvoltare a colaborării
si acorduri cu privire la specializa
rea si cooperarea tn producție. Ele
au ca obiectiv satisfacerea cit mai
deplină a cerințelor celor două țări
de utilaje pentru prelucrarea mine
reurilor utile, pentru metalurgie,
chimie, transportul feroviar. Se pre
conizează extinderea colaborării în
domeniul construcțiilor de mașini
pentru industria energetică si petro
lieră, industria e'ectrotehnică si con
structoare de mașini-unelte. electro
nică și construcțiile de aparate. Pe
troliștii sovietici vor primi din Româ
nia noi instalații pentru forajul la
mare adincime, tehnică modernă de
prevenire, agregate de cimentare și
alte utilaje, intre care si cele ce sint
destinate să funcționeze la tempera
turi scăzute. Acțiuni importante de
cooperare sînt prevăzute in indus
tria de automobile, producția de
tractoare, de mașini agricole, tehnica
pentru construcția de drumuri, con
strucțiile navale si industria avia
ției.
Se organizează colaborarea celor
două nărti tn construcția si utilarea
de obiective pe teritoriul U.R.S.S.
pentru satisfacerea nevoilor ambelor
țări la citeva categorii de materrT
Prime si materiale, precum si in con
strucția
si
modernizarea -unor
obiective de pe teritoriul României.
Numeroase acțiuni sînt prevăzute in
domeniul producției de bunuri de
larg consum, ale agriculturii si silvi
culturii, pescuitului, transportorilor.

comunicațiilor, turismului, protec
ției mediului ambiant.
Desigur, cea mai importantă aarcină o constituie perfecționarea ■
insusi mecanismului relațiilor eco
nomice. Pentru accelerarea dervoitării colaborării în conformitate cu
acordurile la nivel Înalt este nece
sar să fie puse la punct forme noi.
cele mai eficiente, să se treee.ă de
la legături preponderent comerciale
la o profundă cooperare tn producție
și tehnico-științifică. La ce» de-a
43-a ședință extraordinară a sesiunii
C.A.E.R.. participantii au recunoscu»
unanim că este necesară realizarea
unei perfecționări a mecanismului de
colaborare si integrare economică
socialistă.
Unul dintre cele mai importante
mijloace ale unei cooperări stabile șl
eficiente, schimbului de experiență
înaintată, ajutorului reciproc în în
sușirea și introducerea celei mai noi
tehnici devin legăturile directe In
producție și tehnico-științifice Intre
centrale. Întreprinderi și organizații
ale țărilor frățești. In relațiile so
vieto-române dezvoltarea de noi for
me de conlucrare este caracteristică,
deocamdată, numai pentru legăturii
*
teh n i co-s ti in ți f i ce.
Organizațiile din țările membre
ale C.A.E.R. care colaborează au tre
cut. în general de la schimbul de re
zultate ale cercetărilor, de documen
tație elaborată si de modele de ar
ticole. in care nu rareori se remarca
un paralelism In activitate. Ia o
profundă coordonare a activităților
pe baza unor planuri detaliate de co
laborare. Pe ordinea de ti a fost pusă
crearea, intr-un viitor apropiat, de
colective si întreprinderi comune. Ca
exemplu poate servi Întreprinderea
comună din domeniul asigurării ma
șinilor electronice de calcul, care
este programată să fie creată pe
baza Institutului tehnicii de oaleul
si informaticii din București, eu par
ticiparea Centralei știintifico-productive din Moscova „Algoritm".
în ceea ce privește formele noi da
colaborare in producție intre între
prinderile din țările noastre, deocam
dată ele se află în stadiu de elabo
rare, S-a ajuns la unele Înțelegeri cu
privire la stabilirea de legături con
tractuale directe intre uzinele sovie
tice și românești in domeniul utila
jului greu, al strungurilor, al dispo
zitivelor pentru aparatura din indus
tria combustibililor 'și altor produse.
Se examinează posibilitatea creării
Pe teritoriul României a unei între
prinderi comune pentru producția de
anvelope radiale pentru camioane.
înrudite Prin natura lor de clasă,
aliate și militante pentru țeluri co
mune. Uniunea Sovietică si Româ
nia se pronunță pe arena interna
țională in sprijinul forțelor democra
ției și progresului. împreună cu ce
lelalte țări socialiste, ele tsi sporesc
eforturile îndreptate spre edificarea
unei lumi fără arme nucleare, spre
înlăturarea pericolului de război,
spre Instituirea de relații echitabile
între state.
Timpul a arătat că obligațiile asu
mate de Uniunea Sovietică si Româ
nia prin Tratatul de prietenie con
stituie o bază de nădejde pentru co
laborarea multilaterală a țărilor
noastre, o chezășie a succeselor lor In
opera de construcție socialistă *1 pe 1
arena internațională.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII PRIMULUI TRATAT

PE DIFERITE MERIDIANE

DE PRIETENIE, COLABORARE Șl ASISTENȚĂ MUTUALĂ

DINTRE ROMÂNIA Șl U.R.S.S

NOI ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE j
Adunarea festivă de la Moscova
PENTRU ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR' Morcovescu
Subliniindu-se Cursul ascendent al
MOSCOVA 3 (Agerpres). — S.
relațiilor de prietenie și strinsă co
transmite : tn Sala
7

9

In sprijinul unor măsuri concrete de dezarmare
î

î
*

*

*

*

BONN 3 (Agerpres). — La Kbln
a avut loc conferința organelor de
conducere ale „Inițiativei de la
Krefeld", din care jac parte mii de
personalități și numeroase organi
zații obștești din R.F.G. care se
pronunță pentru înlăturarea perico
lului de război. Reuniunea a adop
tat programul de acțiune al aces
tei mișcări antirăzboinice pe anul
1988, care prevede o serie de acțiuni
in sprijinul unor măsuri concrete
de dezarmare.
In localitatea Bielefeld din Renania

*

de .Nord-Westfalia s-au desfășurat ,
lucrările unui forum al Partidului
*
social-democrat din R.F. Germania
asupra problemelor securității eu
ropene. Participantii au adoptat un
apel care sugerează luarea unor
măsuri radicale pentru reducerea
arsenalelor militare, ln primul rind
a celor nucleare. Vorbitorii, .intre î
care fi reprezentanți , din Marea
Britanie și Franța, s-au - pronunțat
pentru crearea unor zone fără î
arme nucleare in nordul Europei,
pentru noi măsuri de dezarmare.

Pentru transformarea Asiei de Sud-Eșt într-o
zonă a păcii

. KUALA LUMPUR 3 (Agerpres).
\ — Transformarea cit mai grabnică
( a Asiei de Sud-Est într-o zonă a
L păcii va continua să reprezinte o
, direcție fundamentală a politicii și
* strategiei diplomatice a Asociației
i Națiunilor din Asia de Sud-Est
(A.S.E.A.N.), a declarat ministrul
malayezian de externe, Ab'u
Hassan Omar. Intr-o cuvintare
rostită la Kuala Lumpur, la un
seminar consacrat rezultatelor con-

Ț
Ț

î

sfătuirii șefilor de stat și de guvern j
ai țărilor A.S.E.A.N.. ministrul ma- t
layezian ă apreciat că numai tradu- i
cerea in viată a acestei idei poate !
asigura dezvoltarea .pașnică și sta- i
bilă a regiunii. El a1 chemat țările .
organizației — Brunei, Filipine. In-, !
donezia, Malayezia, Singapore și \
Thailanda — să acționeze pentru
ameliorarea situației politice
Asia de Sud-Est.

războiului stelelor" ’

coloanelor de la Casa Sindica
telor din Moscova a fost organizata
o adunare festivă, consacrată împli
nirii a 40 de ani de la semnarea pri
mului Tratat de pfietenie. colabo
rare și asistență mutuală dintre
România și Uniunea Sovietică.
In cuvintările rostite de S.G. Scerbakov, ministrul invătămîntului al
U.R.S.S.. președintele conducerii cen
trale a Asociației, de prietenie sovieto-română. și ambasadorul tării
noastre în Uniunea Sovietică, Ion
Bucur, s-au reliefat semnificația
deosebită a primului tratat, care a
dat un conținut nou relațiilor româno-sovietice, importanța majoră a
aniversării in cronica relațiilor
româno-sovietice.
Punindu-se in evidență dezvoltarea puternică a colaborării prietenești româno-sovietice în toate do
meniile. s-a subliniat, totodată, că
noul Tratat de prietenie, colaborare
șt asistență mutuală dintre cele două
țări, semnat in 1970. a exprimat
voința și hotărirea reciprocă de a ex
tinde și aprofunda în continuare co
laborarea pe plan politic, economic,
tehnico-științific și cultural, pe te
meiul solid al deplinei egalități in
drepturi, respectului independenței
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, avantaju
lui reciproc si întrajutorării tovără
șești. principii care și-au găsit re
flectarea si confirmarea in evoluția
de ansamblu a relațiilor românosovietice.
Au fost reliefate realizările remar
cabile obținute de poporul român in
dezvoltarea social-economică a tării,
mai ales după cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.

laborare pe multiple planuri dintre
popoarele celor două țări, s-a evidențiat rolul determinant pe care
il au in dezvoltarea raporturilor româno-sovietice intilnirile si
convorbirile dintre tovarășul
Nicolae , Ceaușescu și tovarășul
Mihail GorbaCiov. înțelegerile con
venite cu aceste prilejuri.
La adunare au participat : V.P, Ni
konov. membru al Biroului Politic,
secretar al C.C. al P.C.U.S.. V.A.
Medvedev. secretar al C.C. al
P.C.U.S., V.P. Orlov, vicepreședinte
al Prezidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S.. președintele Prezidiului So
vietului Suprem al R.S.F.S. Rușe.
A.K. Antonov. vicetJreședinte al Con
siliului de Miniștri. L.D. Kazakov,
secretar al Consiliului Certrnt nl
Sindicatelor, reprezentanți ai Secției
relații externe a C.C. al P.C.U.S.. ai
Ministerului Afacerilor Externe si ai
altor ministere, membri ai conduce
rii centrale a Asociat.’?'' de Prietenie
sovieto-română (A.P.S.R.). reprezen
tanți ai unor co'ective de muncă din
Moscova, ai unor organizații de masă
Si obștești.
A luat, totodată, parte de'cgatja
Asociației de prietenie româno-sovietică (A.P.R.S.).
*
■A

Tn holul Sălii coloanelor a Casei
Sindicatelor a fost organizată o ex
poziție
de fbtografii
intitulată
„U.R.S.S.-România, prietenie si co
laborare". Imaginile redau diferite
momente din dezvoltarea colaborării
dintre România si Uniunea Sovietică.
★
Cu același prilej, la ambasada țării
noastre,la Moscova a fost organizată
o întîlnire prietenească.

ORIENTUL MIJLOCIU
In favoarea convocării unei conferințe internaționale de pace

I In

divers» localități din Italia s-au deslăsurat demonstrații da protest
Împotriva militarizării Cosmosului

ROMA 3 (Agerpres). — In ultima
zi a vizitei sale oficiale la Roma, re
gele Hussein al Iordaniei a conferit
cu primul-ministru italian. Giovanni
Goria. După cum anunță agenția
ANSA, citind un comunicat al can
celariei primului-ministru. cu acest
prilej au fost abordate situația din
Orientul Mijlociu și zona Golfului.
Premierul italian a arătat că, in .lu
mina ultimelor evoluții din terito
riile arabe ocupate, se impune C11
urgentă accelerarea eforturilor de
căutare a unei soluții politice tn
conflictul din Orientul Mijlociu prin
intermediul unei conferințe interna
ționale sub egida O.N.U.

Ministrul de externe al Italiei,
Giulio Andreotti, s-a pronunțat pen
tru convocarea unei conferințe in-.

DEZARMAREA
lumii
au toate statele SÎ popoarele
i
fată de realizareai dezideratului
dezarmării.
Tocmai de aceea, noua sesiune
specială trebuie să contribuie la
impulsionarea pe toate planurile a
negocierilor de dezarmare, la creș
terea rolului O.N.U. in dezbaterea,
negocierea si controlul aplicării mă
surilor de dezarmare. Mai mult ca
oricind, O.N.U. este chemată să se
manifeste ca for de mobilizare a vo
inței statelor pentru uni nou mod de
gindire si abordare a problemelor
păcii si războiului in general, ale
dezarmării, in special, pomindu-se
de la realitatea că in condițiile
(
ac
tuale un război mondial, in care se
vor folosi inevitabil armele nucleare,
este de neconceput, că trebuie să se
renunțe cu desăvirsire la armele
nucleare, la război, la calea militară
în soluționarea oricăror probleme
dintre state.
Mecanismul de dezbatere si nego
ciere a1 problemelor dezarmării, așa
cum a fost stabilit de prima sesiune
specială a Adunării Generale con
sacrată dezarmării, si-a dovedit, in
cei 10 ani care au trecut de atunci,
intr-un fel sau altul utilitatea. Ana
liza pe care statele membre ale or
ganizației o vor face in legătură cu
acest, subiect nu va putea insă să nu
conducă Ia o serie de concluzii si
măsuri îndreptate spre perfectionarea acestuia, spre delimitarea mal
clară a atribuțiilor si. sarcinilor
___ _ care
__
revin diferitelor sale componente, a
raporturilor directe dintre acestea.
Unul din obiectivele principale ale
viitoarei sesiuni speciale il repre
zintă. asa cum s-a stabilit sl in or
dinea de zi provizorie, examinarea
si adoptarea programului global de
dezarmare, al cărui proiect se află
în curs de definitivare Ia Conferința
pentru dezarmare de la Geneva. Este
o opinie larg împărtășită că finali
zarea si adoptarea acestui program
va fi de natură să ofere un cadru
de organizare a eforturilor statelor
In direcția dezarmării si să imprime
o viziune de ansamblu procesului de
negocieri in acest domeniu.
Modul în care s-au desfășurat cele
două întilniri ale comitetului pregă
titor. ca si dezbaterile ce au avut
loc în cadrul ultimei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. constituie o
dovadă a faptului că pregătirile pen
tru noua sesiune specială consacrată
dezarmării se desfășoară în bune
condiții. In funcție de rezultatele
concrete obținute în îndeplinirea
mandatului lor. participantii la ac
tuala intilnire a comitetului pregăti
tor vor hotărî dacă este nevoie ca.
Înaintea sesiunii, să fie organizată o
nouă intilnire a comitetului. Indife
rent de aceasta, important este ca să
se depună toate eforturile pentru ca
marele forum mondial consacrat
dezarmării să se încheie cu rezultate pozitive, să dea un nou si pu
ternic impuls procesului de oprire a
cursei înarmărilor, să ducă la con
cordanta dintre vorbe si fapte, trecîndu-se la adoptarea unor măsuri
concrete, de mult scadente, pe linia
dezarmării nucleare si convenționale,
potrivit așteptărilor popoarelor de
pretutindeni.

ln Italia, aproape 3 milioane
persoane nu au de lucru
ROMA 3 (Agerpres). — Numărul
șomerilor înregistrați oficial in Ita
lia se ridică la 2 930 000, ceea ce re
prezintă 12.3 la sută din totalul popu
lației active. Potrivit unui raport al
Institutului central de statistică,
masa șomerilor a crescut, anul tre- ■
cut. în Italia, cu 159 000 de oameni.
Comentînd această situație, ziarul
„Paese Sera" relevă că peste două
milioane de șomeri sint tineri sub
29 de ani. Situația cea mai dramati
că se înregistrează în sudul țării. în
Sardinia, de pildă, rata șomajului
depășește 30 Ia sută din totalul popu
lației active.
. ,
Concernul „Chrysler”
anunță noi concedieri
WASHINGTON 3 (Agerpres). —
Ca urmare a deciziei concernului
american producător de automobile
„Chrysler" de a-și reduce personalul,
ln localitatea Kenosha (statul Wis
consin). unde vor fi închise cea mal
mare parte a capacităților de pro
ducție. 5 500 de angajați își vor pier
de locul de muncă. Președintele or-
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Intervenția reprezentantului
U.G.S.R.

Președintele Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka
COLOMBO

PARIS 3 (Agerpres). — La Paris
s-au încheiat lucrările Conferinței
sindicale mondiale, desfășurate timp
de trei zile pe tema ..Sindicatele Si
securitatea economică internaționa
lă". Evidențiind importanta Pe care
sindicatele. oamenii muncii din
România o acordă instaurării unor
relații de natură să asigure dezvol
tarea Pe calea progresului si civili
zației a tuturor popoarelor lumii, re
prezentantul U.G.S.R. a subliniat, că.
in concepția României, a pre
ședintelui Nicolae Ceausescu, stabili
tatea si pacea mondială, depășirea
dificultăților economice pot fi asi
gurate numai prin lichidarea sub
dezvoltării și soluționarea echitabilă
a problemei datoriilor externe, inclu
siv reducerea substanțială a dobinz'lor. stabilirea unor relații econo
mice recinroc avantajoase intre toate
statele lumii. edificarea unei noi
ordini economice internaționale. In
terdependența strinsă care există
intre dezvoltare si dezarmare — a
subliniat de asemenea reprezentan
tul U.G.S.R. — pune tot mai puter
nic in evidență faptul că o condiție
esențială a solutionării pozitive a
«rrave'or probleme economice mondiale o constituie oprirea hotărită a
cursei înarmărilor și trecerea la
măsuri concrete de. dezarmare. în
primul rind de dezarmare nucleară.

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Democratice Socialiste Sr! Lanka
am deosebita plăcere să vă adresez cordiale felicitări. împreună cu cele mai
bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului srilanțjez pace și
prosperitate.
Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre țările
noastre se vor dezvolta continuu, in folosul celor două popoare, al cauiei
păcii și ințelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Republica Democratică Socialistă
Sri Lanka sărbătorește la 4 fe
bruarie împlinirea a patru decenii
de la momentul memorabil al înlă
turării dominației străine și pro
clamării independentei de stat.
Stat insular din zona Oceanului
Indian (avind o suprafață de 65 610
kmp și o populație de peste' 16 mi
lioane locuitori). Sri Lanka („insu
la binecuvintată") avea o economie
bazată in special pe agricultură.
Iată de ce. in anii care au trecut
de Ia proclamarea independenței,
s-au depus eforturi susținute pen
tru diversificarea peisajului econo
mic' și valorificarea, in interesul
propriu, a resurselor solului și sub
solului. Rezultate notabile s-au ob
ținut și pe calea creării unei in
dustrii proprii, construindu-se com
binate de prelucrarea lemnului
(pădurile srilankeze dispun de ar
bori de esențe prețioase — abanos,
teck. mahon). fabrici textile și de
prelucrare a pieilor de animale. în
treprinderi producătoare' de îngră
șăminte chimice. întreprinderi agroalimentare'. centrale hidroelec
trice etc.
., '
Transformările economico-sociale
cu caracter innoitoY petrecute după
eliberare
cunoscut un avint

Probfema independenței

in Comitetul O.N.U
pentru decolonizare
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres).
— La sediul din New York al Na
țiunilor Upite au început lucrările
Comitetului O,N.U. pentru decoloni
zare. Luînd cuvintul in fața membri- '
lor acestui organism, secretarul ge
neral al O.N.U.. Javier Perez de
Cuellar, a apreciat că înfăptuirea
independentei Namibiei, aflată sub
ocupația ilegală a R.S.A., se inscrie
printre principalele probleme care
se cer rezolvate de comunitatea in
ternațională. El a declarat câ. in con
formitate cu mandatul care i-a fost
conferit de Adunarea Generală a
O.N.U.. va depune toate eforturile
pentru întărirea solidarității inter
naționale in vederea decolonizării
teritoriului namibjan.
In cadrul priniei sale ședințe. Co
mitetul special al O.N.U. pentru
decolonizare l-a reales in fujjcțja de
președinte pe Tesfaye Tadesse. re
prezentantul permanent al. Etiopiei
la Națiunile Unite,

Plaga șomajului în tari occidentale

cauza vitală a popoarelor
La sediul Națiunilor Unite din
cetare s-a constituit un Consiliu
New York se desfășoară, in aceste
consultativ al secretarului general,
zile» lucpările unei noi reuniuni a
Din păcate, ln ciuda obiectivelor
Comitetului pregătitor al celei de-a
si sarcinilor prioritare precis stabi
III-a sesiuni speciale a Adunării Ge
lite. in ' ciuda premiselor favorabile
nerale a O.N.U. consacrate dezarmă
de ordin organizatoric pentru dezbarii. Cu prilejul sesiunilor din decem ' terea
ansamblului
problematicii
brie 1986 si mai-iunie anul trecut,
dezarmării, cursa înarmărilor nu nu
în cadrul Comitetului pregătitor și.
mai că nu s-a oprit, dar a continuat
ulterior, la ultima sesiune a Adună
să se desfășoare in mod vertiginos
rii Generale a O.N.U. s-au stabilit
— declarațiile de intenții negăsinperioada desfășurării — 31 mai — 25
du-și. nici de data aceasta, finaliza
iunie 1988 — șj ordinea de zi pro
rea corespunzătoare. Escalada arma
vizorie a viitoarei sesiuni speciale.
mentelor s-a intensificat in conti
Potrivit acesteia, reprezentanții sta
nuare si după cea de-a doua sesiune
telor membre ale organizației vor
specială a O.N.U.. organizată patru
ani mai tirziu. in 1982, în condițiile
lua in dezbatere actuala situație in
ternațională. îndeosebi în lumina . cind orizontul politic internațional
obiectivului principal de a se pune
era întunecat de norii amenințători
capăt cursei înarmărilor si a neceprovocat, de trecerea Ia instalarea
si tatii urgânte de a se obține proîn Europa a noilor rachete nucleare
cu rază medie de acțiune. Chiar si
«trese esentiale in domeniul dezarmării, Ei vor fi chemați, in același
în aceste împrejurări, se poate apretimp. să treacă în revistă modul In
care au fost transpuse in viată de
ciziile si recomandările adoptate la
primele două sesiuni speciale ale
In pregătirea celei de-a
Adunării Generale consacrate dezarmării, să examineze pe larg rolul orlll-a sesiuni speciale a
ganizației mondiale în domeniul
Adunării
Generale
a
dezarmării si al eficacității mecanis
melor de dezarmare.
O.N.U.
consacrate
dezar

După cum este știut, ln 1976. Adu
narea Generală a O.N.U. a luat ho
mării
tărirea de oonvocare a primei se
siuni speciale consacrate dezarmării,
care a avut loc doi ani mai tirziu.
Această sesiune. Ia reușita căreia
cia că cele două sesiuni speciale de
România
socialistă,
președintele
pină acum au avut totuși meritul
Nicolae Ceaușescu și-au adus, prin
de a fi stimulat acțiunile O.N.U. in
propunerile avansate, prin întreaga
domeniul mobilizării opiniei publice
activitate desfășurată, o contribuție
în sprijinul opririi cursei înarmări
de cea mai mare importantă, a re
lor si înfăptuirii dezarmării, inclusiv
prezentat un moment de referință
prin lansarea campaniei mondiale
în activitatea diplomatică multilate
pentru dezarmare si proclamarea
rală de după cel de-al doilea război
anului 1986 ca „An Internațional al
mondial pentru oprirea cursei înar
Păcii".
mărilor si declanșarea unui proces
Menținerea Încordării Internationa
real de dezarmare. Participantii Ia
le. a pericolului unei conflagrații nu
sesiune au adoptat, prin consens, un
cleare nimicitoare, a pus cu si mal
amplu document final care a enun
multă putere în lumină necesitatea
țat in mod clar principiile, obiecti
sporirii rolului O.N.U.. ca cea mai
vele. prioritățile si procedurile pen
importantă organizație internaționa
tru punerea în aplicare a măsurilor
lă — care cuprinde cvasimaioritatea
de oprire a cursei înarmărilor si
statelor lumii — in procesul de opri
trecere la dezarmare.
re a cursei înarmărilor, de trecere
Pențru prima dată s-a stabilit, de
la măsuri reale, autentice de dezar
asemenea, un mecanism pentru tra
mare. Așa s-a născut ideea convocă
tarea problemelor dezarmării, alcării unei noi sesiuni speciale a Adu
tult din foruri de dezbateri. de
nării Generale consacrate dezar
negocieri. Si de studii si cercetare in
mării.
domeniul dezarmării, toate pornind
Desigur, acum, după semnarea
de la rolul central si responsabilitaacordului sovieto-american privind
tea primordială care revin Organ ieliminarea rachetelor nucleare cu
zafc'ej Națiunilor Unite în acest do
rază medie si mai scurtă de acțiune,
meniu. Ca foruri de dezbatere a pro
acord socotit, pe bună dreptate, de
blemelor dezarmării au fost desem
însemnătate istorică, se impune să
nate Adunarea Generală a O.N.U.
se treacă la noi acțiuni, să se inten
(Comitetul nr. 1 al acesteia) șl Co
sifice eforturile pentru realizarea de
misia pentru dezarmare, alcătuită
noi pași in direcția reducerii la ju
din toți membrii organizației. Pen
mătate a arsenalelor nucleare stra
tru purtarea negocierilor, Comitegice. a eliminării treptate a tutu
tetul pentru dezarmare a fost
ror armelor nucleare, pentru înceta
transformat • in Conferința pentru
rea si interzicerea cu desăvîrsire a
dezarmare, concepută ne baze noi.
experiențelor nucleare, pentru redu
mai democratice, in nrimul rind prin
cerea radicală a armamentelor con
venționalei efectivelor si cheltuieli
înlăturarea instituției co-presedintlei
lor militare si lichidarea armelor
si asigurarea conducerii 'urcărilor,
pe rind. de toti membrii, desfășura
chimice. O însemnătate deosebită ar
avea-o in acest sens ca. paralel cu
rea publică a ședințelor plenare, le
tratativele bilaterale sau între gru
garea sa mai strinsă de O.N.U. etc ;
de asemenea, a primit sarcini supli
puri de state, să fie activizate si fo
mentare in domeniul dezarmării Se
rurile de dezbateri si negocieri mul
tilaterale. Aceasta ar coresDUnde
cretariatul O.N.U., iar nent.ru desfă
intru totul interesului vital, pe care 11
șurarea activității de studii si cer-

ternationale de pace în problema
Orientului Mijlociu. Intr-o declara
ție făcută la Roma, el a relevat că
doar pe această cale ar putea fi rea
lizate asigurarea securității in Orien
tul Mijlociu și respectarea drepturi
lor legitime ale poporului palesti
nian.
★
Miercuri au fost Înregistrate noi
demonstrații ale populației palesti
niene in teritoriile de pe malul de
vest al Iordanului și Gaza, ocupa
te de Israel. în același timp, in toa
te teritoriile ocupate continuă gre
va generală. S-au produs ciocniri in
tre participantii la demonstrații -i
forțele israeliene la Dora și AlKhalil (Hebron). Agenția WAFA
relevă că trei persoane au fost ucise
. luni Ia Anabta și Beit Safafa, cind
trupele israeliene au deșchis focul
asupra manifestațiilor.
(Agerpres)

Lucrările
Conferinței
sindicale mondiale

ganizației sindicale a muncitorilor
din industria automobilelor — U.A.W.
— Owen Bieber, a afirmat că preconi
zatele concedieri, care vor avea loc
pină in luna iunie 1988. constituie
„un șoc pentru muncitori și familii
le lor, pentru populația din Kenosha
și Wisconsin".
Diiicultățile tinerilor
din Ruhr
BONN 3 (Agerpres). — Concedie
rile din întreprinderile metalurgice
din landul Renania de Nord-Westfalia ale companiilor ..Krupp" si
„Tissen" nu numai că lipsește nu
meroși tineri muncitori de perspec
tiva ocupării unui loc de muncă, dar
anunță și o nouă depresiune econo
mică ' in regiune — s-a relevat la
conferința tinerilor muncitori mem
bri, ai sindicatului metalurgiștilor.
desfășurată la Kiel. In anul care a
trecut, situația din domeniul forței
de muncă a tineretului s-a înrăută
țit. și mai mulț. Participantii au ce
rut guvernului vest-german să adop
te măsuri urgente pentru lichidarea
șomajului in rindul tinerilor, pentru
asigurarea de locuri de muncă în
Întreprinderile industriale ale Ruhrului.

după adoptarea Constituției din
1972. care a proclamat Republica,
redind tinărului stat, denumit pină
atunci Ceylon, vechiul nume de
Sri Lanka.
în ultima vreme s-au făcut pași
tnainte in direcția unei normalizări
a raporturilor dintre majoritatea
slngaleză și populația tamilă. ceea
ce este de natură să se răsfringâ
pozitiv asupra dezvoltării generale
a țării.
In cele peste trei decenii de Ia
stabilirea relațiilor diplomatice din
tre România și Sri Lanka, colabo
rarea dintre cele două țări a cu
noscut o evoluție ascendentă. Ast
fel. in Sri Lanka s-au realizat, cu
asistență românească, o. serie de
obiective economice imDortante. In
tre care complexul de prelucrare a
lemnului de la Arissawela și prima
linie de asamblat tractoare. Tot
odată. cele două țări conlucrează
fructuos pe arena Internațională
pentru înfăptuirea telurilor păcii și
înțelegerii intre popoare. Adincirea
și diversificarea in continuare a
relațiilor româno-srilankeze cores
pund intereselor reciproce, consti
tuind. în același timp, o contribu
ție la cauza edificării unei noi or
dini politice și economice mondiale.

AGENȚIILE DE PRESĂ,
e scurt

J

liza probleme ale evoluției politice
ALEGERE. La Praga a avut loc
și economice internaționale.
o ședință comună a comitetelor
centrale ale Frontului Național din
ZIARUL „AKAHATA". în capi
R.S. Cehoslovacă siale fronturilor
naționale din R.S. Cehă și R.S. tala niponă, a avut loc o festivita
Slovacă, relatează agenția C.T.K. te dedicată marcării a 60 de ani de
în cadrul ședinței. Milps Jakes, la fondarea ziarului ..Akahata". or
secretar general al C.C al PC. din gan central al Pșrtidului Comunist
Cehoslovacia, a fost, ales in funcția din Japonia, ..Akahata" a linceput
să apară in februarie 1928.' avind
de președinte al C.C. al Frontului
Național din R.S. Cehoslovacă. Co- inițial un tiraj de 100 de exempla
m’telul Central al Frontului Națio re. In prezent, el are trei milioane
de cititori.
nal l-a eliberat. Ia cerere, pe
Gustav Hușak din funcția de PrcOPOZIȚIE. Comitetul pentru re
ședințe ăl C.C. al Frontului Nalații externe al Senatului ameri
tional.
can — in absența tuturor membri
PRIMIRE. .Wojciech Jaruzelski. • lor din partea Partidului Republi
președintele Consiliului de Stat al can — a respins cu unanimitate de
plapul-pachet al pre
R.P. Polone. l-a primii pe John voturi
ședintelui' Ronald Reagan vizind
Whitehead, adjunct al secretarului
acordarea unui ajutor suplimentar
de stat al S.U.A.. care se află in
pentru elementele contrarevoluțio
vizită in Polonia, transmite agen
ția P.A.P. Au fost discutate proble nare din Nicaragua — relatează
Buletinul de știri al Casei Albe.
me ale relațiilor dintre cele dopă Acest
vot — care are loc înainte de
țări si unele aspecte ale actualită
scrutinul din Senat pe tema asis
ții internaționale.
tenței pentru elementele antisandiniste nicaraguane. programat pen
FESTIVAL. Sub patronajul mi
tru
4 februarie — este interpretat
nistrului . turismului al Iordaniei.
de observatorii de la Washington
Zuhair Ajlduni, la Amman a fost
ca o expresie a opoziției tot mai
inaugurat Festivalul folcloric ro
largi față de amestecul S.U.A. tn
mânesc. La festivitatea de deschi
treburile statelor din America Cen
dere au participat membri ai gu
trală.
vernului iordanian, personalități
ale vieții politice și culturale, oa
DIVERGENTE. La Bruxelles s-a
meni de artă, ziariști, un numeros
încheiat reuniunea miniștrilor de
public. Presa iordaniană a publi
externe din țările Pieței comune,
cat articole. însoțite de fotografii,
consacrată pregătirii întrunirii ,1a
în care elogiază măieștria inter
nivel
înalt a C.E.E.. care va avea
pretativă a artiștilor .români, iar '
loc la 11 și 12 februarie. Cu toate
televiziunea a prezentat momente
că președintele in exercițiu al Con
semnificative din desfășurarea
siliului ministerial. Hans-Dietrich
festivalului.
Genscher, a remarcat un oarecare
progres in comparație cu reuniu
REUNIUNE. Miniștrii afacerilor
nile similare de săptămina trecu
externe ai principalelor șapte sta
tă.
observatorii apreciază că. in
te industrializate se vor întîlni la
ansamblu, divergențele care îi se
Bonn, în cursul lunii martie. Mi
pară de „cei 12“ ,in probleme pri
niștrii de externe din Canada. Ja
vind reforma financiară și politica
ponia. S.U.A.. Franța. Marea Britanie. Italia și țara gazdă vor anaagricolă comunitară persistă.

COPILĂRIEI
Revista franceză „LE POINT" publică un semnificativ articol care
prezintă situația copiilor maltratați din Franța — ca și din alte țări
occidentale — și dificultățile intimpinate de serviciile de asistență socială
pentru a depista și preintimpina aceste cazuri ce se extind tot mai mult,
■ ca o plagă rușinoasă. In. articol se arată, intre altele :
lată o imagine surprinzătoare a
societății franceze. O societate in
criză cu milioanele sale de excluși :
3 milioane de șomeri ; o armată de
marginalizați (adesea tineri și tară
loc de muncă) ; numeroși imi
granți. incapabili să se integreze
intr-un mediu ostil. Dar printre
cei mai nefericiți sint copiii mal
tratați. Iar departe, in urmă —
săracii, cei lipsiți de adăpost.
Rezultatele unui sondaj efectuat
la cererea Uniunii naționale care
se ocupă cu activitățile și organis
mele particulare sanitare și sociale
sint de-a dreptul stupefiante. Obiectivul acestei asociații este da
a descoperi care sînt preocupările
francezilor in materie de solidari
tate. Primul rezultat : trebuie să
tnceteze Îngrozitoarea conspirație a
tăcerii de care sînt înconjurați co
piii maltratați. A doua concluzie,
care este și o confirmare : fran
cezii au încetat să se mai bizuie
pe pilonii tradiționali ai carității
sau solidarității.
Copiii maltratați sînt cel mai pu
țin luați in considerare de opinia
publică. Din cele 50 000 de cazuri
de copii ce cad victime an de an
maltratărilor, sint semnalate justi-

ției numai 2 000. Anual 500 de co
pii mor din cauza maltratărilor,
dar numai o zecime din cazuri con
stituie obiectul unei anchete judi
ciare.
Mulți adulți. deși cunosc cazuri
de copii maltratați, nu iau atitu
dine, corisiderind că este dreptul
maturilor de a se comporta cu co
piii lor așa cum vor.
Pe de altă parte, violența Împo
triva copiilor este atît de aberantă,
.maturii sadici sint atît de ticăloși,
"'
Incit specialiștii de bună credință
se pot lăsa înșelați.
Simțindu-se în postură de acuzați, maturii au tendința să se îndirjească și mai mult împotriva unui copil de maltratarea căruia
sint vinovați. De aceea, adesea, asistenta socială, medicul sau direc
toarea de școală cred că mentinînd
o relație de încredere cu maturii
, vor putea să ajute copilul. Psiho
logi. educatori, asistente medicale
se străduiesc să limiteze violența
asupra copiilor în familie, iar cind
acest lucru nu se poate, se proce
dează la plasarea copilului lntr-un
cămin.
Semnalarea cu tntîrziere rămîne
adevăratul flagel pentru cei ce se
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LUMEA CAPITALULUI IN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
VIOLENTA NU SE OPREȘTE NICI LA PORȚILE
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străduiesc să elimine comporta
mentele brutale față de copii. De
la drama de neimaginat la eroa
rea de evaluare judecătorească,

motivele eșecului sînt numeroase.
Sechelele maltratării sînt incalcu
labile : fizice — uneori mortale —
Si întotdeauna psihologice.

PRACTICILE SPOLIATORII ALE CAPITALULUI

FINANCIAR Șl COPIII LUMII SARACE
Un raport al UNICEF (Fondul Națiunilor Unite pentru copii) pune
tn lumină un aspect mai .puțin
. cunoscut,. dar deosebit de _grav al ptacticilor spoliatorii ale capitalului bancar mondial, formă de dominație și
asuprire de tip neocolonialist, care se răsfrînge nemijlocit și asupra
ființelor celor mai neajutorate — copiii din tarile lumii a treia.

Fluxul net de capital financiar
din lume se îndreaptă în prezent
din țările sărace spre țările bogate,
se arată în raportul UNICEF refe
ritor la situația copiilor în lume
la începutul anului 1988. Zeci de
miliarde de dolari se scurg în pre
zent anual din țările în curs de
dezvoltare către țările industriali
zate. In 1981, acest flux net de ca
pital financiar era de aproximativ
40 miliarde dolari anual, dar in
sens opus, iar această schimbare
dramatică de direcție s-a produs —
relevă raportul UNICEF — intr-o
perioadă cind prețurile materiilor
prime exportate de țările in curs
de dezvoltare se află la nivelul cel
mai scăzut din ultimii 50 de ani.
Citeva dintre țările cel mal dens
populate din Asia, inclusiv India și
China, au reușit să se pună la adă
post de efectele grave ale recesiu
nii. Dar in cursul anilor ’80, peste
70 de guverne — in special din
Africa și America Latină — au fost

nevoite să aplice ..politici de ajus
tare" pentru a-și reduce deficitele
balanțelor de plăți, a-și achita ser
viciul datoriei și pentru a-și redre
sa economiile.
Iar cei care au avut cel mai mult
de suferit sint copiii, și aceasta din
cauză că familiile lor au fost ne
voite să-și reducă cheltuielile pen
tru produsele de strictă necesitate,
se arată in raport. „Acești copii
sint cei mal dependenți de servi
ciile pentru ocrotirea sănătății șl
de subvențiile pentru alimente pe
care numeroase guverne din țările
lumii a treia au trebuit să le re
ducă pentru a face față recesiunii",
se arată în raport.
„Ca urmare a acestui fenomen,
clinicile' se închid, profesorii sint
concediațl, iar subnutriția se ex
tinde în numeroase țări. Studii efectuate de UNICEF arată că să
nătatea copiilor se deteriorează se
rios în cel puțin 30 de țări in curs
de dezvoltare" — se arată în În
cheierea raportului.

Radu BOGDAN
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