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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL

RAIASCAi PART
ion ilTP ini ceîFIU RIC !uu
T0VARASOL NI*

AL OAMENILOR MUNCII

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, președintele Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, joi, 4 februarie, au început, la Sala Palatu
lui Republicii, lucrările plenarei Consiliului Național al Oame
nilor Muncii.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost intimpinat 
cu deosebită însuflețire de partici- 
panți. care au aplaudat cu putere, au 
eclamăt îndelung pentru partid și 
secretarul, șău general. .

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în prezidiu au luat 
loc membrii Biroului Executiv al 
Consiliului National al Oamenilor 
Muncii.

In sală se aflau membri si mem
bri supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C, al P.C.R.. secretari 

; «ai Comitetului Central al partidului,. 
' membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi- 
| liului de Stat și ai guvernului.
; La lucrări participă, in calitate de
! Invitați, activiști de partid si de stat,
, ai organizațiilor de masă și obștești.
• cadre cu munci de răspundere din 

ministere, centrale și întreprinderi 
industriale.

La propunerea Biroului Executiv 
al Consiliului National al Oamenilor 

Muncii, plenara a aprobat în unani
mitate următoarea ordine de zi :

1. Raport cu privire la prevederile 
Planului national unic de dezvoltare 
economico-socială. ale bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 1088 și 
măsurile pentru realizarea integrală 
a pianului pe trimestrul I și între
gul an.

2. Raport cu privire la activitatea 
consiliilor oamenilor muncii din în
treprinderi, centrale industriale și 
ministere și măsurile pentru creș
terea rolului acestora în asigurarea 
autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii economico-financiare.

3. Hotărirea-Chemare a Consiliu
lui National al Oamenilor Muncii.

Raportul de la primul punct al 
ordinii de zi a fost prezentat de to
varășul Constantin Dăscălescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului, prim-vicepreședinte al 
Consiliului National al Oamenilor 
Muncii.

Raportul de la al doilea punct al 

ordinii de zi a fost prezentat de to
varășul Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședin
te al Consiliului Național al Oame
nilor Muncii și președinte al Birou
lui Executiv al Consiliului.

în cadrul dezbaterilor în plen au 
luat cuvîntul tovarășii : Ilie Matei, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R. Nicolae Vai- 
descu, președintele consiliului de 
conducere al Ministerului Industriei 
Electrotriinice, Ioan Giuvelcă. pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii al Centralei industriale de auto
turisme Pitești, județul Argeș, Iulia 
StamatoiU, președintele consiliului 
oamenilor muncii al Centralei indus
triei tricotajelor — București. Arpad 
Racz, prim-vicepreședintele consiliu
lui oamenilor muncii al întreprinde
rii miniere Bălan, județul Harghita, 
Elena Pugna. prim-secretar al Co
mitetului Arad al P.C.R., Șerban 
Teodorescu. președintele consiliu
lui de conducere al Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini, 
Emanuel Babici, președintele consi
liului oamenilor muncii al Centralei 
industriale de utilaj energetic Bucu
rești. Veronica Ene, secretar pentru 
problemele economice al Comitetului 
județean Brăila al P.C.R.. Mircea 
Prăgulin, președintele consiliului 
științific al Institutului central de 
cercetare științifică, inginerie teh
nologică, proiectare pentru sectoare 

calde și metalurgie — București, 
Dan Dulamă, președintele consiliu
lui' oamenilor muncii al Centralei 
industriei siderurgice Galați, Gheor- 
ghe Dona, prim-vicepreședintele 
consiliului oamenilor muncii al 
Trustului de foraj-extracție Moi- 
nești — Bacău, Dumitru Constantin, 
membru al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, adjunct al mi
nistrului industriei de utilaj greu, 
Nicolae. Bîrcă, prim-vicepreședintele 
consiliului oamenilor muncii al în- 
treprinderii-antrepriză de construc
ții și montaje siderurgice Călărași, 
Gizela Vlad, secretar' pentru pro
blemele organizatorice al Comitetu
lui județean Covasna al P.C.R., Cor- 
neliu Dițescu, prim-vicepreședintele 
consiliului oamenilor muncii al în
treprinderii „Electrocentrale" Turceni, 
județul Qorj, Dumitru Ionaș, vice
președinte al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România. Nicolae Florescu. tehni
cian. președintele consiliului oa
menilor muncii al întreprinderii 
forestiere de exploatare și transport 
Iacobeni, județul Suceava, Vasile 
Uscat, prim-vicepreședintele consi
liului oamenilor muncii al între
prinderii de construcții de mașini 
Reșița, județul Caraș-Severin, Ion 
M. Nicolae. președintele consiliului 
de conducere al Ministerului Indus
triei Chimice și Petrochimice.

(Continuare în pag. a V-a)

Bilanț bogat în realizări, 
îndemn pentru perfecționarea

activității productive, pentru progresul
necontenit al patriei socialiste

Avem in fată imaginea sintetică 
a unui an de muncă intensă, susți
nută. bine organizată. în care oa
menii muncii din întreaga econo
mie. din toate ramurile si sectoa
rele de activitate, din toate jude
țele se regăsesc ptin faptele lor. 
prin rezultatele concrete obținute 
in producție. Comunicatul cu pri
vire la îndeplinirea Planului natio
nal unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1987. examinat și 
aprobat de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. pune in e- 
videntă justețea si realismul poli
ticii partidului si statului nostru, 
hotărirea întregului popor de 
a înfăptui neabătut orientările 
și indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, obiectivele sta
bilite de Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională pentru pro
gresul neintrerupt, în ritm susținut 
al țării.

Așa cum rezultă din comunica
tul publicat în presa de ieri, anul 
1987 s-a incheiat cu un bilanț bo
gat in realizări, in dezvoltarea can
titativă si calitativă a forțelor de 
producție, in valorificarea cu ran
dament superior a resurselor mate-, 
riale, tehnice si umane, făcindu-se 
un important pas înainte Pe dru
mul întăririi potențialului econo
mic al României socialiste. Con- 
tinuindu-se politica partidului 
nostru. jalonată de orientările 
și indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. care aplică in 
mod creator principiile socialismu
lui științific la condițiile concrete 
din tara noastră, in anul trecut 
s-au obținut noi si importante rea
lizări in dezvoltarea economico-so
cială a patriei. Astfel, in industrie 
s-au înregistrat noi progrese ne ca
lea modernizării, a dezvoltării sale 
intensive, a sporirii competitivită
ții produselor românești pe piața 
externă. în agricultură, deși condi
țiile naturale nu au fost dintre cele 
mai favorabile, in anul 1987 s-a 
obținut cea mai mare product’e de 
cereale din istbria României. în 
mod deosebit se cuvine relevată 
activitatea de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică si introdu
cere a progresului tehnic, desfășu
rată pe baza programelor elabora
te sub conducerea nemijlocită a 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu. prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național al 
Științei si învățămîntului. care a 
adus o contribuție importantă la 
asigurarea creșterii economice in
tensive. sporirea mai accentuată a 
productivității muncii si a eficien
tei economice. Actionîndu-se in 
spiritul hotăririlor Congresului al 
XIII-lea. a fost promovată cu con
secventă si in apul trecut politica 
partidului de dezvoltare armonioa
să â tuturor județelor si lbcâlitâ-’ 
tilor tării, ceea ce a asigurat in 
continuare, ne această bază, condi
ții egale de muncă si viață tu
turor cetățenilor patriei. ridi
carea generală a nivelului de trai 
Si a gradului de civilizație al . în
tregului popor.

Orientarea fermă a economiei 
noastre naționale spre accentuarea 
laturilor calitative aie dezvoltării.

• a cursului spre o reproducție de 
tip intensiv este ilustrată în mod 
cit se poate de convingător de rit
mul inalț de creștere a venitului 
național, care a fost superior cu 4,8 
la sută fată de realizările din anul
1986. Totodată, creșterea in ritm 
mai înalt a valorii producției nete 
industriale (5.6 la sută) în com
parație cu valoarea productiei- 
marfă (4,5 ia sută) demon
strează aceeași tendință de spo
rire a eficientei economice. După 
cum creșterea cu 4.6 la sută 
a productivității muncii pe o per
soană în industrie arată că pe a- 
ceastă cale s-a obținut in principal 
sporirea producției-marfă indus
triale. în fine, dintre indicatorii 
sintetici ai comunicatului se cuvi
ne remarcată creșterea cu 8.7 la 
sută a exportului, ceea ce dove
dește potențialul economic tot mai 
puternic al economiei noastre na
ționale. capacitatea ei de a face față 
cerințelor și tendințelor manifes
tate pe piața externă.

Comunicatul cu privire la înde
plinirea Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială pe 
anul 1987 reliefează, totodată, fer
mitatea, consecvența politicii parti

dului nostru de înflorire armoni
oasa a tuturor județelor și locali
tăților țârii. Realizarea unor rit
muri de creștere superioare mediei 
pe țară la producția-marla indus
trială in 19 județe și municipiul 
București. îndeosebi in Mehedinți 
(14,5 la sută). Ialomița (14,2 la sută). 
Călărași (11,6 la sută). Sălaj (8 la 
sută). Gorj (7,5 la sută), Buzău (7 
la șută). Vrancea (6,4 la sută), Satu 
Mare (6.2 la sută), a determinat 
noi schimbări pozitive in reparti
zarea forțelor de producție pe te
ritoriu și apropierea nivelului de 
dezvoltare economico-socială a ju
dețelor. în spiritul hotăririlor Con
gresului al XIII-lea al partidului, 
se asigură prin urmare condiții tot 
mai bune pentru mobilizarea și va
lorificarea la un nivel superior a 
potențialului material și a forței de 
muncă din toate zonele țării.

Evidențiind rezultatele obținute 
In dezvoltarea economico-socială a 
patriei, analiza activității desfășu
rate anul trecut oferă în același 
timp posibilitatea de a se trage o 
serie de concluzii utile pentru mai 
buna organizare a muncii, pentru 
mai buna orientare a eforturilor, 
pentru indeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan pe acest an, în
deosebi la producția fizică și ex
port. Astfel, deși anul trecut s-a 
acordat o atenție deosebită spori
rii producției in ramurile indus
triei extractive și energetice, pre
vederile de plan nu au fost reali
zate integral, inregistrindu-se. după 
cum se precizează jn comunicat, o 
serie de rămîneri în urmă, îndeo
sebi în extracția țițeiului, a ligni
tului și a producției de energie 
electrică pe bază de cărbune. Cauza
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acestor neimpliniri se regăsește in 
principal în neefectuarea la timp a 
reparațiilor și modernizărilor pla
nificate, în punerea în funcțiune cu, 
înțîrziere a unor noi capacități dv 
producție. Este necesar, prin ur
mare. ca în toate aceste domer/ii, 
sub directa îndrumare a organelor 
și organizațiilor de partid, să se 
acționeze cu maS multă fermitate 
pentru aplicarea programelor de 
măsuri stabilite, pentru întărirea 
ordinii și disciplinei, astfel încit 
să se asigure îmbunătățire^, radi
cală, rapidă a activității 'produc
tive. Aceasta cu atit mai mult cu 
cit, așa cum s-a subliniat Ia recen
ta ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., deși in 
luna ianuarie din arest an s-au 
obținut rezultate superioare în pro
ducție față de aceeași perioadă a 
anului trecut. într-o serie de do
menii au continuat să .se manifes
te unele neajunsuri, care au făcUt 
ca realizările să nu se situeze incă 
la nivelul posibilităților existente, 
al puternicului potențial tehnic și 
uman de care dispmne economia 
noastră națională.

Avînd in vedere rțceastă situație, 
tovarășul Nicolae Oeaușescu a ce
rut să se tragă totale concluziile 
din activitatea desfășurată și să se 
acționeze in continuare cu răspun
dere sporită pentru organizarea co
respunzătoare a producției și a 
muncii, pentru îndeplinirea in cele 
mai bune condiții a planului pe 
luna februarie și pe primul tri
mestru al anului 1988. In a- 
cest sens, s-a indicat guver
nului. consiliilor de coordonare
(Continuare în pag. a V-a)

1987.

ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ SE DESFĂȘOARĂ

ADUNĂRILE GENERALE DE DARE DE SEAMĂ 

Șl ALEGERI IN ORGANIZAȚIILE 

DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

omul marilor 
răspunderi •..

***,*»»**—O—jl' X I*

In aceste zile. în întreaga țară, in 
întreprinderi și instituții, la orașe și 
sate. • in cartiere, au loc adunări 

; generale ale organizațiilor dentocra- 
i ției și unității socialiste, in care' se 

face bilanțul activității desfășurate 
în perioada ce a trecut de la prece
dentele alegeri și sint dezbătute mă
surile ce urmează a fi luate pentru 
sporirea contribuției acestor organi
zații la infăptuirea obiectivelor 
Congresului al XIII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului. Totoda
tă. sint alese noile comitete ale or
ganizațiilor.

Constituită in 1979. din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Or
ganizația Democrației și Unității So
cialiste cuprinde astăzi peste 4 mi
lioane de membri, fapt ce expri
mă deosebit de grăitor caracterul 
său de masă, larga cuprindere a 
tuturor cetățenilor care nu sint 
membri de partid, dornici să parti
cipe cit mai activ la viața politico- 
socială, să-și spună sistematic cu- 
vintul asupra problemelor dezvoltă
rii localităților in care trăiesc și, 
muncesc, a societății in ansamblul ei. 
Cele aproape 52 000 de organizații 
ale democrației și unității socialis
ta existente au un rol important in 

.. cadrul general al Frontului Democra- 
’ ției și Unității Socialiste, in sistemul 
,, democrației muricitorești-revoluțio-

nare din țara noastră, în atragerea 
a milioane de cetățeni — muncitori, 
țărani, intelectuali, gospodine, tineri 
și virstnici, bărbați și femei — in 
amplul proces de înnoire și moderni
zare. in care sint cuprinse.. practic, 
toate domeniile vieții sociale, ofe- 
rindu-le un cadru adecvat pentru 
a-și exprima opiniile, a-și pune in 
valoare inițiativele, propunerile, spi
ritul gospodăresc. In industrie și 
agricultură, in institute de cercetare 
și pe șantiere, in unități sanitare, de 
invățămint și cultură, pretutindeni 
prezente, organizațiile democrației 
și unității socialiste militează pen
tru înfăptuirea politicii partidului șl 
statului, pentru indeplinirea progra
melor existente în diferitele dome
nii de activitate. în spiritul sarcini
lor și orientărilor cuprinse în Ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională a partidului. în cartiere, la 
sate, aceste organizații au un rol de 
seamă în mobilizarea tuturor cetă
țenilor la acțiunile gospodărești și 
edilitare. în buna desfășurare a 
„Tribunei democrației", ca și în 
sprijinirea inițiativelor menite să 
ducă la valorificarea materialelor re
cuperabile. la creșterea spiritului 
responsabilității civice, la readuce
rea în circuitul economic a noi surse 
de materiale și energie.

Acest aport substanțial va fi pus 
în lumină cu prilejul adunărilor 
generale, o dată cu cristalizarea mă
surilor preconizate pentru ca. in 
perioada următoare. organizațiile 
democrației și unității socialiste să 
aducă in aceste domenii o contribu
ție sporită, mai directă, proporțio
nală cu numărul mare de membri, 
cu forța reală pe care o reprezintă. 
In mod deosebit se impune ca în
treaga activitate de pregătire și 
organizare a acestor adunări să se 
desfășoare sub semnul înaltelor exi
gențe formulate de secretarul gene
ral al partidului pentru indeplinirea 
exemplară a prevederilor planului 
de dezvoltare economico-socială pe 
1988 și pînă în anul 1990, pentru ca 
organizațiile democrației șl unită
ții socialiste din industrie să con
tribuie, intr-o măsură tot mai mare, 
la realizarea programelor de moder
nizare a proceselor de producție, de 
creștere a competitivității produse
lor românești pe piața mondială șl 
de sporire a exportului, de folosire 
cit mai chibzuită a resurselor de 
materiale, combustibili și energie. 
Membrii O.D.U.S. sint chemați să se 
implice mai mult în aplicarea prin
cipiilor autoconducerii și autogestiu- 
nii în toate unitățile, în buna func-

(Continuare in pag. a V-a)

Era într-o adunare ge
nerală a organizației de 
partid de la C.A.P. Gar- 
văn, județul Tulcea. Se 
făcea bilanțul unui an de 
activitate cu rezultate si 
bune si rele, fusese un an 
nu tocmai prielnic centru 
agricultura din acest de
părtat loc dobrogean dar. 
cum se demonstra in dis
cuțiile purtate acolo de co
muniști. mult mai multe 
lucruri s-ar fi putut face 
dacă... Acest „dacă" era in
fers pe toate fețele, „des
făcut in factori primi" : 
organizarea muncii in cam
panii. disciplina, calitatea 
lucrărilor, soiuri, amplasa
rea culturilor etc.

Cind s-au spus destule 
lucruri si părea că nimic 
n-ar mai fi de adăugat, a 
cerut cuvîntul un om de 
statură potrivită, cu o fată 
colțuroasă, bătută de vin- 
turi si arsă de soare. S-a 
ridicat din sală, din mul
țime (deși, poate, locul lui 
ar fi fost la masa prezi
diului). „Are cuvîntul to
varășul Decu Dumitrașcu. 
organizator de partid, pre
ședintele C.U.A.S.C.-ului 
nostru".......Vrea să tragă
concluziile, va spune, desi
gur, generalități" — si-a 
zis reporterul cunoscind 
uzanțele. Desigur, despre 
„unele concluzii" a fost

vorba. Ele nu semănau de
loc însă cu . prea bine cu
noscuta înșiruire de idei si 
fraze atit de „general vala
bile" incit, cu mici adap
tări. pot fi transplantate in 
oricare altă ședință, din 
oricare altă cooperativă

închipuite cînd. Ia urma 
urmei, vinovății erau ei în
șiși...".

— De unde știați toate 
acele amănunte, cu nume 
de oameni si nume de 
locuri, cu situații concrete?

— Le-am cunoscut eu.

— Multe dintre ele le 
mai discutasem. Dar poate 
că lucrul cel mai greu pe 
lumea asta este să recu
noști că ai greșit. Mai e- 
xistă si mentalitatea că nu 
tot ce se intimplă trebuie 
spus in ședință pentru că

Permanent printre oameni, 

în miezul realității

sau, mal mult încă, de la 
o schelă petrolieră ori de 
la bordul unei nave de 
pescuit. Decu Dumitrașcu 
vorbea despre intimidări 
Si situații concrete, a căror 
autenticitate nu putea fi 
tăgăduită întrucît se bi
zuia pe constatări proprii, 
pe o bună cunoaștere a oa
menilor si lucrurilor. Ob
servațiile lui l-au făcut ne 
secretarul organizației de 
partid să spună, in finalul 
ședinței : .Unii dintre noi 
s-au grăbit aici să arunce 
vina pe tot felul de cauze

direct. Pentru că nu stau 
la birou ; umblu, toată pri
măvara, toată vara, toam
na la fel. Chiar și cind sint 
chemat la județ eu nu mă 
duc pe sosea, ca toată lu
mea. drumul meu e ca fu
nia in sac, peste cimpuri. 
Si unde văd oameni lu- 
crind. mă opresc, cercetez, 
discut.

— In acest caz, cei de 
aici știau că... știți. De ce. 
atunci, lucrurile pe care 
le-ați spus a trebuit să le 
spuneți dumneavoastră și 
nu ei ?

ședința ar fi. chipurile, 
ceva. așa. mai festiv. Eu 
mă lupt să stric această 
rinduială. Și să se spună 
lucrurilor pe nume. Nu cu
nosc un ajutor mai de nă
dejde în munca activistu
lui de partid decît cunoaș
terea si recunoașterea ade
vărului.

A trecut mai bine de un 
an de la această întilnire 
cu Decu Dumitrașcu și, 
iată, mă aflu din nou in 
teritoriul activității lui. Și 
reluăm discuția. Mergem 
mai intii in comuna

Turcoaia. Unde primar st 
secretar al comitetului de 
partid este o femeie.

— Au fost aici oarecare 
probleme, mai pe la înce
put. cu Stanca Bucsai. Ea 
e din sat si a fost pro
movată dintr-o funcție mai 
mică. de tehnician la 
C.A.P. Era si destul de ti- 
nără, experiență în munca 
de partid nu prea avea, iar 
membrii comitetului comu
nal. mai virstnici in gene
ral. au cam lăsat-o să se 
descurce singură, cum o 
putea. Poate că unii si-au 
spus : „De ce să ne condu- , 
că pe noi Stanca?". Comună 
grea, cu un sector indus
trial puternic (cîteva carie
re de granit si porfir — 
n.n.). <u o cooperativă a- 
gricolă cu suprafețe mari 
Si cu rezultate, in general, 
bune, cu 14 organizații 
de bază... I-a fost greu. 
Dar uite că femeia s-a 
descurcat. Tocmai prin a- 
ceea că s-a străduit să cu
noască in amănunt tot ce 
se intimplă. Asta i-am și 
spus mereu. „Nu poți stă- 
pini o situație decit atunci 
cind o cunoști. Iar ca să o 
cunoști nu trebuie să te 
mulțumești doar cu infor
mațiile ne care le primești 
de la conducătorii țle uni-
(Continuare in pag. a V-a)
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LUCRĂRILE PLENARE» CONSILIULUI NAȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII

Raport cu privire la prevederile Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială, ale bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 1988 și măsurile 

pentru realizarea integrală a planului pe trimestrul I și întregul an 
prezentat de tovarășul CONSTANTIN DÂSCĂLESCU

Plenara Consiliului. Național al 
Oamenilor Muncii, larg și autentic 
forum al democrației noastre mun
citorești, iși desfășoară lucrările în 
aceste zile în care întregul nostru 
popor a omagiat, cu 'aleasă cinstire 
și recunoștință, aniversarea zilei de 
naștere și a peste 55 de ani de 
activitate revoluționară a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, Erou intre 
eroii neamului, care a imprimat in 
chipul cel mai fericit un nou destin 
României socialiste, personalitate 
devenită simbolul patriotismului, al 
muncii neobosite, plină de abnegație, 
dedicată patriei și partidului, ce
lor mai de seamă aspirații umane — 
socialismul, pacea. Independența 
națională și dreptatea socială.

Dinamismul și energia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, atașamentul 
neclintit si dăruirea comunistă față 
de năzuințele fundamentale ale na
țiunii. ardoarea, tenacitatea și inte
ligenta cu care acționează pentru 
mersul nestăvilit înainte al patriei 
noastre, preocuparea perseverentă 
pentru promovarea unui stil de 
muncă înnoitor in toate domeniile 
vieții economice, politice și sociale 
se constituie drept cel mai strălu
cit exemplu pentru fiecare comunist, 
pentru întregul nostru popor.

Actuala plenară este chemată să 
analizeze și să dezbată cu respon
sabilitate comunistă, în spiritul înal
telor exigente formulate de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la Conferința Na
țională a partidului, modul în care 
ministerele, centralele și întreprin
derile. organele de conducere colec
tivă au acționat pentru realizarea 
planului și a bugetelor de venituri 
și cheltuieli pe luna ianuarie, pre
cum și măsurile oe se impun pen
tru îndeplinirea integrală a sarcini
lor pe trimestrul I și pe întregul 
an 1988, an hotăritor pentru înfăp
tuirea prevederilor cincinalului 
1986—1990, a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului.

în primii doi ani ai cincinalului, 
poporul nostru, strîns unit in jurul 
Partidului Comunist Român, al se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii. a obținut importante realizări in 
dezvoltarea economico-socială a ță
rii. care evidențiază cu putere jus
tețea și realismul politicii partidu
lui nostru.

Planul național unic de dezvolta
re economico-socială a țării pe 1988 
a fost elaborat cu aportul decisiv 
al secretarului general al partidului, 
care, aplicînd creator principiile și 
adevărurile general-valabile ale so
cialismului științific la condițiile 
concrete din țara noastră, a orien
tat ferm preocupările colectivelor de 
oameni ai muncii în direcțiile de
terminante pentru accelerarea creș
terii economice intensive, in prin
cipal pe seama aplicării ferme a 
programelor de perfecționare a or
ganizării și de modernizare a pro
ceselor de producție, extinderii pro
gresului tehnic în întreaga econo
mie. sporirii mai accentuate a pro
ductivității muncii, reducerii consu
murilor si valorificării superioare a 
materiilor prime, materialelor, com
bustibililor si energiei electrice, di
minuării costurilor de producție, cu 
deosebire a cheltuielilor materiale, 
ridicării rentabilității in toate sec
toarele de activitate.

Semnificativ pentru dinamismul 
dezvoltării economice în acest an 
este faptul că venitul național se 
prevede să sporească cu 9—10 la 
sută, devansînd substanțial creș
terea produsului social, de 6—6.6 la 
sută. Producția industrială urmea
ză să fie mai mare decît în 1987 cu 
7—8 la sută, iar producția agricolă 
cu 5—5,5 la sută. Fondurile alocate 
pentru investiții vor fi cu 3—3,5 la 
sută superioare celor din anul trecut, 
iar volumul comerțului exterior va 
spori cu 8—9 Ia sută.

Sarcini deosebite sînt stabilite în 
domeniul eficienței economice, pro
ductivitatea muncii în industrie 
urmind să crească cu 8—9 la sută, 
iar cheltuielile totale la 1 000 lei 
producție-marfă să se reducă cu 50 
lei. Prin plan sint asigurate resurse
le pentru ridicarea, in continuare, a 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor.

Planul pe acest an prevede inten
sificarea dezvoltării bazei proprii de 
materii prime minerale și energe
tice. Sporuri substanțiale, față de 
1987, urmează să se realizeze în ex
tracția de lignit, huilă, țiței, mine
reuri neferoase și la producția de 
energie electrică, în special în cen
tralele pe cărbune.

în industria metalurgică, în cen
trul preocupărilor se situează îm
bunătățirea structurii producției de 
oțel și a sortimentelor cu grad 
avansat de prelucrare. Pentru con
strucția de mașini, creșteri mai mari 
decit pe ansamblul ramurii sint 
stabilite. în principal, la mijloace de 
automatizare, mecanică fină, com
ponente și echipamente de electroni
că industrială, utilaj petrolier, ener
getic și tehnologic de înaltă com
plexitate.

în chimie șl petrochimie mal 
rapid se vor dezvolta subramurile de 
sinteză fină și de mic tonaj, urmind 
să crească, în continuare, ponderea 
produselor albe rezultate din pre
lucrarea țițeiului.

îrf anul 1988 va continua să se 
dezvolte și modernizeze agricultura, 
construcțiile, transporturile, celelal
te ramuri ale economiei.

în concordanță cu hotărîrile Con
gresului al XIII-lea. prin plan, in
vestițiile au fost dirijate cu priori
tate spre realizarea unor lucrări de 
modernizare și reutilare a capaci
tăților existente, asigurîndu-se o 
mai bună profilare și specializare a 
producției.

în anul 1988 se vor dezvolta pu
ternic schimburile economiee externe 
și cooperarea economică și tehnico- 
științifică cu alte țări. Va spori pon
derea exportului de mărfuri cu grad 
superior de prelucrare, în condițiile 
creșterii eficienței întregii activități 
de comerț exterior. Nivelurile sta
bilite in acest domeniu asigură ob
ținerea mijloacelor de plată cores

punzătoare nevoilor economiei și re
ducerii in continuare a datoriei 
externe.

Anâlizind activitatea desfășurată 
de la începutul acestui an, în spiri
tul înaltelor exigențe formulate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, trebuie 
arătat că, deși s-au prevăzut creșteri 
mici ale sarcinilor de plan pe luna 
ianuarie, totuși acestea nu s-au în
deplinit integral. Organele de con
ducere colectivă din unele ministe
re, centrale și întreprinderi nu au 
acționat cu toată fermitatea și nu 
au luat măsurile necesare pentru 
înlăturarea lipsurilor și greutăților 
care persistă din anul trecut, ceea ce 
a determinat rămîneri in urmă in 
realizarea unor indicatori cantitativi 
și calitativi ai planului, precum și a 
recuperărilor stabilite in contul lunii 
decembrie 1987 la producție și ex
port.

După ce a prezentat citeva date 
privind realizarea planului la pro
ducția fizică pe luna ianuarie, ra
portul subliniază că, ținind seama 
de neajunsurile care s-au manifes
tat in economie, trebuie să luăm 
măsuri ferme, așa cum ne-a indicat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
a intensifica ritmul producției indus
triale și a folosi condițiile reale, 
existente, în vederea atingerii unei 
producții lunare de 125—130 miliar
de lei. Organele de conducere colec
tivă din ministere, centrale și între
prinderi trebuie să acționeze cu fer
mitate pentru utilizarea deplină a 
capacităților, organizarea mai bună 
a producției și a muncii, încadrarea 
riguroasă in normativele economico- 
financiare aprobate, in consumurile 
normate de materii prime, materia
le. combustibil și energie, respecta
rea strictă a structurii producției si 
a destinației acesteia prevăzute in 
plan.

în acest cadru, o atenție deosebită 
vom acorda creșterii rolului centra
lelor in conducerea întregii activități 
economice, îndeplinirii atribuțiilor ce 

Text prescurtat

le-au fost încredințate ca unități de 
bază ale autoconducerii și autoges- 
tiunii.

în industria extractivă, în luna fe
bruarie și trimestrul I trebuie acțio
nat ferm pentru creșterea produc
ției de cărbune, țiței și energie elec
trică pe bază de cărbune. Extrage
rea in trimestrul I a unei cantități 
de aproape 16 milioane tone lignit 
și peste 3,7 milioane tone huilă im
pune din partea consiliului de 
coordonare a ramurii, a conducerii 
Ministerului Minelor și combinate
lor miniere, a tuturor consiliilor oa
menilor muncii adoptarea unor mă
suri ferme pentru funcționarea con
tinuă și la capacitate maximă a uti
lajelor din cariere și subteran, pu
nerea la timp în funcțiune a noilor 
capacități de producție, întărirea or
dinii și disciplinei la fiecare loc de 
muncă.

în industria petrolului este nece
sară o puternică intensificare a e- 
forturilor pentru realizarea in tri
mestrul I a.c. a unei producții de 
cel puțin 3 milioane tone țiței. în 
același timp, o atenție deosebită se 
impune să fie acordată intensifică
rii eforturilor în domeniul extracției 
din platforma continentală a Mării 
Negre, astfel incit să se asigure toa
te condițiile pentru punerea în pro
ducție a sondelor de exploatare și 
injecție la termenele prevăzute.

în industria energetică avem sar
cina să asigurăm, in luna februarie, 
o putere medie de 9 600 MW, din 
care 4 600 MW în centralele pe căr
bune. Deși față de perioada cores
punzătoare a anului trecut energia 
electrică pe bază de cărbune a în
registrat în luna ianuarie un anu
mit spor, este de arătat că in acest 
sector se manifestă, în continuare, 
neajunsuri. O dată cu măsurile pen
tru creșterea producției de energie e- 
lectrică. in primul rind în centrale
le pe cărbune, organele de condu
cere colectivă din ministere, centra
le și întreprinderi, și cu deosebire 
cele din metalurgie, chimie și in
dustria materialelor de construcții, 
trebuie să-și intensifice eforturile in 
vederea gospodăririi cu maximă res
ponsabilitate a tuturor resurselor 
energetice, inclusiv a celor refolo- 
eilbile.

în industria prelucrătoare, avind 
în vedere neajunsurile din anul 1987 
și din luna ianuarie, vom lua măsuri 
ferme pentru ca organele de condu
cere colectivă din aceste ramuri să-și 
sporească preocupările pentru acce
lerarea innoirii producției, adaptarea 
operativă a fabricației la cerințele 
pieței, creșterea mai accentuată a 
gradului de valorificare a resurselor 
materiale și energetice. Sintem ho- 
tăriti să acționăm mai bine in ve
derea realizării ritmice în lunile fe
bruarie și martie a producției fi
zice și a exportului prevăzut în plan, 
inclusiv pentru recuperarea restan
țelor din luna ianuarie.

In industria metalurgică, consiliul 
de coordonare a ramurii, conducerea 
ministerului. consiliile oamenilor 
muncii din centralele și combinatele 
siderurgice trebuie să acționeze cu 
maximă răspundere pentru asigu
rarea integrală a economiei cu me
tal, cu deosebire a țevilor necesare 
echipamentelor energetice, burlane
lor de iubai și altor sortimente de 
material tubular pentru chimie, con
strucția de mașini , si industria ex
tractivă. produselor plate cu caracte
ristici superioare, barelor și blocuri
lor forjate din oțeluri de calitate, 
sîrmelor cu rezistentă superioară și 
altele.

O atenție specială trebuie să acor
dăm respectării stricte a normelor 
de consum de cocs, minereuri, fero
aliaje. refractare și alte materiale 
care se aduc din import. creșterii 
randamentelor în procesele tehnolo
gice și reducerii pierderilor pe toate 
treptele de prelucrare metalurgică.

La ministerele constructoare de 
mașini, care, potrivit planului, tre
buiau să asigure în trimestrul I pes
te 40 la sută din exportul tării, este 
necesar să se acționeze pentru li

chidarea rămînerilor în urmă din luna 
ianuarie. Se impune ca centralele 
industriale din aceste ministere să 
acorde toată atenția rezolvării. pro
blemei acoperirii cu contracte a în
tregului fond de marfă prevăzut în 
planul de export, precum și realiză
rii la timp și în cantitățile prevă
zute a utilajelor și instalațiilor pen
tru programele prioritare de investi
ții din economie.

în industria chimică și petrochi
mică, organele de conducere colecti
vă din centrale și combinate au da
toria să-și intensifice eforturile pen
tru funcționarea la capacitate și în 
deplină siguranță a tuturor instala
țiilor tehnologice, intrarea grabnică 
în producție a noilor instalații dă la 
Midia și Brazi, a uzinei noi de cu
pru de la Zlatna, instalațiilor de 
sulfură de carbon de la Dej și de 
freon de la Timăveni, a Combinatu
lui chimic Drobeta-Tumu Severin.

în industria lemnului și materia
lelor de construcții, eforturile trebuie 
concentrate pentru îndeplinirea sar
cinilor pe acest trimestru si întregul 
an în condiții de eficiență sporită, 
atît din punct de vedere ăl consu
mului energetic, cit $i al valorificării 
superioare a materiilor prime.

în industria bunurilor de consum, 
o dată cu măsurile de recuperare a 
rămînerilor in urmă, trebuie să se 
continue cu hotărire acțiunea de di
versificare sortimentală, realizarea 
producției de export. îmbunătățirea 
calității și livrarea produselor pen
tru populație in conformitate cu 
Programul de aprovizionare aprobat 
de conducerea partidului, "

în domeniul investițiilor, deși în 
luna ianuarie condițiile de timp au 
fost extrem de favorabile, s-au înre
gistrat rămineri in urmă. datorită 
insuficientei preocupări a Organelor 
de conducere colectivă din minis
terele beneficiare și din organiza
țiile de construcții pentru pregătirea 
și organizarea corespunzătoare a 
execuției investițiilor. De aceea, 
consiliul de coordonare a activității 
de investiții, ministerele, comitetele 

executive ale consiliilor populare 
județene, organele de conducere co
lectivă din unitățile economice tre
buie să ia toate măsurile pentru asi
gurarea documentațiilor tehnice. în
cadrarea strictă in normele de con
sum aprobate, intensificarea ritmului 
de execuție a lucrărilor de con
strucții și de montare a utilajelor 
din stoc, organizarea muncii în 
schimburi prelungite, utilizarea la 
capacitate a utilajelor și a forței de 
muncă.

Problema fundamentală a planului 
pe trimestrul I și întregul an 1988 o 
constituie realizarea exemplară a ex
portului prevăzut, sarcină Obligato
rie pentru toate colectivele de oa
meni ai muncii. Trebuie arătat des
chis că rezultatele obținute in acti
vitatea de export pe luna ianuarie 
sint nesatisfăcătoare. Planul de ex
port nu a fost îndeplinit, ceea ce a 
determinat serioase greutăți în asi
gurarea mijloacelor de plată pentru 
importuri și a încasărilor prevăzute 
pentru fondul valutar centralizat ăl 
statului. Cele mai slabe rezultate 
s-au inregistrat in construcția de 
mașini, în metalurgie, chimie și CU 
deosebire in industria ușoară.

Ca și în anul 1987, restanțele mari 
in realizarea exportului sint, in pri
mul rind, consecința insuficientei 
preocupări pentru îndeplinirea întoc
mai a sarcinilor de plan la producția 
fizică. în același timp, trebuie ară
tat că lipsuri mari s-au manifestat 
în activitatea consiliilor de coordonare 
pe ramuri, a birourilor executive ale 
ministerelor, a consiliilor de condu
cere din centrale și Întreprinderi, a 
Ministerului Comerțului Exterior și 
întreprinderilor de comerț exterior, 
care n-au acționat cu toată răspun
derea, așa cum a indicat conducerea 
partidului, pentru asigurarea con
tractelor Ia nivelul sarcinilor de 
plan, pregătirea și lansarea în fabri
cație a producției destinate exportu
lui și pentru urmărirea realizării 
tuturor comenzilor existente. Astfel 
se explică faptul că in construcția 
de mașini, metalurgie, industria 
ușoară și industria lemnului. în con
dițiile in care planul nu a fost aco
perit integral cu contracte, un volum 
însemnat de comenzi ferme, atît pe 
devize convertibile, cit și Pe cliring 
țări socialiste, au fost lansate cu în- 
tîrziere în producție și nu s-au exe
cutat.

Ne vom preocupa cu toată hotă- 
rîrea ca organele de comerț exterior 
să aplice măsuri energice pentru in
tensificarea prospectării piețelor ex
terne, contractarea și asigurarea din 
timp a comenzilor ferme la nivelul 
și în structura fizică a sarcinilor de 
plan. Vom lua măsuri ferme pentru 
ca centralele industriale să-și Înde
plinească întocmai atribuțiile care 
le revin, atit în ce privește contrac
tarea producției de export planifi
cate pe trimestrul I și întregul an 
1988, cit și livrarea acesteia îa ter
menele prevăzute, astfel îneît in cel 
mai scurt timp să intrăm in normal 
cu realizarea planului de export.

Potrivit sarcinilor trasate de se
cretarul general al partidului, orga
nele de conducere colectivă din cen
trale și întreprinderi trebuie să acor
de prioritate absolută producției de 
export, calității acesteia. Avem obli
gația să luăm toate măsurile pen
tru creșterea operativității in deru
larea exporturilor, vămuirea mărfu
rilor aflate pe stoc, contractarea și 
livrarea grabnică a mărfurilor din 
stocurile supranormative, încasarea 
la termen a drepturilor în valută șl 
respectarea riguroasă a destinației 
fondurilor valutare prevăzute in 
plan.

în domeniul eficientei economice, 
deși comparativ cu aceeași perioa
dă din 1987 nivelul productivității 
muncii a crescut, totuși sarcina de 
plan nu a fost realizată integral, 
ceea ce evidențiază că în economie 
se mențin încă o serie de neajun
suri in organizarea si conducerea 
producției, in utilizarea capacităților 
și a forței de muncă. Cheltuielile 

totale la 1 000 lei producție-marfă pe 
ansamblul industriei republicane sint 
mult mai mari decit nivelul plani
ficat.

în toate sectoarele din economie, 
cu deosebire in industria de energie 
electrică, metalurgie si chimie, se în
registrează o situație complet neco
respunzătoare' in ce privește înca
drarea in consumurile normate de 
materii prime, materiale, combusti
bil și energie.

îndeplinirea sarcinii de reducere 
a cheltuielilor totale de producție pe 
anul 1988 impune să se acționeze cu 
hotărire pentru folosirea rațională a 
materiilor prime si materialelor, res
pectarea riguroasă a normelor de 
consum, aplicarea de noi tehnologii, 
modernizarea continuă a proceselor 
de producție, creșterea mai puterni
că a productivității muncii. în toate 
Unitățile din industrie, construcții, 
transporturi trebuie să instituim un 
sistem mai exigent de conțrol și ur
mărire a resurselor materiale, astfel 
încit eliberarea si consumul acesto
ra să se facă numai pentru produc
ția cu desfacere asigurată prin con
tracte sau comenzi ferme si în con
formitate cu normele de consum a- 
probate.

în vederea înfăptuirii orientă
rilor si indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a îndeplinirii 
prevederilor din planul financiar 
centralizat și bugetul de stat este 
necesar ca organele de conducere co
lectivă ale ministerelor, centralelor 
Si întreprinderilor să asigure apli
carea efectivă a principiilor auto
conducerii. autogestiunii și autofi
nanțării. să acționeze pentru reali
zarea integrală și ritmică a venitu
rilor si efectuarea cheltuielilor în 
strictă concordantă cu gradul de în
deplinire a sarcinilor de plan.

Se impun măsuri deosebite pentru 
respectarea, in fiecare unitate eco
nomică. a normelor de stoc de ma
terii prime, producție neterminată și 
produse finite, pentru accelerarea 
vitezei de rotație a mijloacelor cir
culante si asigurarea intr-o măsură 
tot mai mare a acestora din resurse 
proprii.

în același timp, avem obligația să 
acționăm ferm pentru aplicarea unui 
regim sever de economii. întărirea 
ordinii si disciplinei în gospodărirea 
mijloacelor materiale si financiare 
încredințate în gestiunea colectivelor 
de oameni ai muncii din unitățile so
cialiste. consolidarea rolului bugete
lor de venituri și cheltuieli în pla
nificarea si conducerea activității 
econom ico-f inanciare.

începînd cu acest an. din iniția
tiva si sub directa îndrumare a to
varășului Nicolae Ceausescu s-au 
introdus bugetele de venituri si chel
tuieli intr-o structură îmbunătățită, 
care să permită fiecărui eolectiv de 
oameni ai muncii să cunoască fon- 
durile din administrare, rezultatele 
obținute Pe baza autogestiunii si o- 
bligațiile pe care le au față de so
cietate si bănci.

Acum important este să aplicăm 
măsurile stabilite pentru realizarea 
întocmai a bugetelor de venituri și 
cheltuieli aprobate de adunările ge
nerale ale oamenilor muncii. Execu
ția bugetelor trebuie urmărită înce
pînd de la nivelul secțiilor si unită
ților de bază, asigurindu-se respec
tarea sarcinilor din bugetele aces
tor subunități privind producția fi
zică. consumurile materiale, numă
rul și structura de personal, fondul 
de retribuire, astfel incit răspunde
rea pentru îndeplinirea prevederilor 
de Plan să fie angajată în limita 
cheltuielilor aprobate.

Consiliul financiar-bancar. Minis
terul Finanțelor, băncile. întregul 
aparat economico-financiar si conta
bil din ministere, centrale. întreprin
deri vor trebui să acționeze cu toată 
fermitatea pentru înfăptuirea poli
ticii partidului, a indicațiilor și 
orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind utilizarea 
rațională a fondurilor, eliminarea 
oricăror forme de risipă, instau
rarea unei ordini și discipline fi
nanciare desăvîrșite. în vederea în
deplinirii integrale a sarcinilor din 
planul financiar centralizat Si Bu
getul de stat pe 1988.

înfăptuirea prevederilor de plan 
pe trimestrul I și in întregul an 1988 
impune ca organele colective de con
ducere să acționeze cu fermitate, 
așa Cum a indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta Con
ferință Națională a partidului, pen
tru lichidarea lipsurilor și neajun
surilor manifestate, întărirea spiri
tului de răspundere, aplicarea de 
măsuri tehnice si organizatorice care 
să asigure ridicarea substanțială a 
calității muncii în toate sectoarele 
de activitate.

Guvernul se angajează In fața dum
neavoastră, mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să ac
ționeze cu hotărire pentru întărirea 
rolului și creșterea răspunderii tu
turor consiliilor oamenilor muncii 
din centrale si întreprinderi, din mi
nistere și celelalte organe centrale, 
astfel ca acestea să soluționeze con
cret și operativ problemele care se 
ridică în execuția planului.

în acest scop, vom lua măsuri 
imediate si ferme pentru perfecțio
narea continuă a stilului și meto
delor de muncă ale directorilor de 
centrale, ale miniștrilor, viceprim- 
miniștrilor guvernului, consiliilor de 
coordonare a ramurilor, a tuturor or
ganelor de conducere colectivă din 
ministere, centrale și întreprinderi, 
pentru imprimarea unui spirit re
voluționar și responsabil fată de în
deplinirea hotărîrilor de partid și de 
stat, a legilor tării.

Guvernul asigură conducerea parti
dului. pe dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, că 
va acționa cu toată răspunderea și 
va lua măsurile necesare pentru ri
dicarea întregii activități la nivelul 
exigențelor actualei etape de dezvol
tare a societății noastre, va face to
tul pentru transpunerea neabătută 
în viață a hotăririlor Congresului al 
XIII-lea si Conferinței Naționale ale 
partidului. în vederea realizării în 
cele mai bune condiții a planului 
pe anul 1988, an hotăritor pentru în
făptuirea prevederilor cincinalului 
1986—1990.

Raport cu privire la activitatea consiliilor oamenilor 
muncii din întreprinderi, centrale industriale și ministere 
și măsurile pentru creșterea rolului acestora în asigurarea 
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financiare 

prezentat de tovarășul EMIL BOBU
Plenara Consiliului Național al 

Oamenilor Muncii are loc in atmo
sfera de profundă angajare patrioti
că generată de Conferința Națională, 
inalt și reprezentativ forum a) co
muniștilor români, care a adoptat 
Raportul magistral prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, ca program 
de muncă și luptă al partidului, al 
întregului nostru popor, precum și 
alte hotăriri de excepțională impor
tanță. menite să asigure înfăptuirea 
neabătută a obiectivelor istorice ale 
Congresului al XIII-lea al parti
dului.

Intr-o atmosferă de vibrantă trăi
re patriotică, emulație creatoare. în
tregul nostru partid și popor au in- 
tîmpinat și sărbătorit cu noi și mă
rețe fapte de muncă aniversarea zi
lei de naștere și omagierea a peste 
55 de ani de eroică și neîntreruptă 
acțivitate revoluționară, patriotică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Manifestările prilejuite de această 
măreață sărbătoare națională, scum
pă tuturor fiilor patriei, au dat glas 
sentimentelor de profundă recunoș
tință și nețărmurită dragoste pe care 
comuniștii, toti oamenii muncii le 
nutresc față de secretarul general al 
partidului, președintele tării, care 
din cea mai fragedă tinerețe s-a de
dicat cu bărbăție si eroism luptei 
revoluționare pentru independenta și 
suveranitatea patriei, pentru bunăs
tarea și fericirea poporului, pentru 
edificarea in România a celei mai 
drepte si nobile orinduiri — orîn- 
duirea socialistă și comunistă, și care 
s-a impus in conștiința întregii lumi 
ca una dintre cele mai proeminente 
personalități ale mișcării comuniste 
Si muncitorești internaționale, ca 
mare Erou al păcii.

O dată cu cel mai profund omagiu 
pe care colectivele de oameni ai 
muncii l-au adus in acest înălțător 
moment sărbătoresc conducătorului 
iubit și stimat al partidului și statu
lui, a fost exprimat angajamentul 
lor unanim și solemn de a urma 
neabătut tezele, ideile și orientările 
sale, de inestimabilă valoare teore
tică și practică, de a face totul pen
tru îndeplinirea exemplară a progra
melor de dezvoltare economico-so
cială a patriei, pentru îndeplinirea 
integrală a planului pe acest an și 
pe întregul cincinal.

După istoricul Congres al IX-lea ăl 
partidului, cu contribuția hotăritoare 
a secretarului general al partidului 
a fost realizat sistemul democrației 
muncitorești-revoluționare, unic în 
felul său, care asigură participarea 
efectivă a tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, a întregului popor 
la făurirea conștientă a propriului 
viitor.

Astfel s-au instituționalizat adu
nările generale ale oamenilor mun
cii că forumuri supreme de condu
cere colectivă, s-au creat consilii ale 
oamenilor muncii în întreprinderi și 
centrale industriale — organe de
mocratice reprezentative ale auto
conducerii muncitorești, cu putere 
deliberativă — cărora li s-au confe
rit prin lege importante atribuții în 
elaborarea, dezbaterea și adoptarea 
planurilor de producție, a bugetelor 
de venituri și cheltuieli, întărirea 
ordinii și disciplinei în muncă, 
buna gospodărire a avutului obștesc 
și întărirea proprietății socialiste, 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de viață ale personalului muncitor.

Astăzi. în întreprinderi, fabrici și 
secții funcționează 4 041 consilii ale 
oamenilor muncii, cu peste 79 700 
membri, din care aproape 50 la sută 
îl reprezintă muncitorii, maiștrii și 
tehnicienii. în cele 119 consilii ale 
oamenilor muncii din centrale in
dustriale și alte unități similare a- 
cestora sint cuprinși peste 5100 
membri, în cadrul cărora muncitorii, 
maiștrii și tehnicienii reprezintă a- 
proape 33 la sută. Consiliile de con
ducere ale ministerelor și celorlalte 
organe centrale ale administrației de 
stat cuprind 2 300 membri, din care 
25 la sută sînt muncitori, maiștri și 
tehnicieni. Practic, în toate unitățile 
economice și sociale funcționează 
consilii ale oamenilor muncii cu 
largi atribuții conferite de lege.

Viața a demonstrat pe deplin jus
tețea și viabilitatea acestor măsuri 
care au determinat îmbinarea con
ducerii unitare a întregii activități 
economico-sociale cu creșterea atri
buțiilor și răspunderilor organelor 
locale, a unităților economice, cu va
lorificarea tot mai deplină a iniția
tivei creatoare a maselor.

în continuare, in raport se subli
niază că datorită contribuției orga
nelor democrației muncitorești, în
drumate și conduse de partid, în 
anul 1987 s-au obținut pe ansamblu 
importante rezultate in toate dome
niile de activitate. Aceste rezultate 
constituie dovada cea mai elocventă 
că. acolo unde consiliile oamenilor 
muncii din întreprinderi, centrale și 
ministere au înțeles bine rolul și 
atribuțiile ce le revin, se ocupă cu 
înaltă răspundere de îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan și a 
bugetelor de venituri și cheltuieli, 
de organizarea muncii și moderni
zarea proceselor de producție, ridi
carea continuă a nivelului tehnic și 
calitativ al producției, perfecționa
rea pregătirii profesionale a tuturor 
muncitorilor, se obțin rezultate în
semnate în înfăptuirea planurilor și 
programelor de dezvoltare economi
co-socială a patriei. în ridicarea 
continuă a nivelului de trai material 
și spiritual al oamenilor muncii.

Anâlizind insă, cu toată exigenta, 
modul cum s-a acționat în anul 1987 
pentru îndeplinirea tuturor indica
torilor de plan, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, a subliniat cu tărie 
șt fermitate că. dacă toate unitățile 
economice, toate consiliile oameni
lor muncii și cadrele cu funcții de 
conducere, dacă toate organele și 
organizațiile de partid, de masă si 
obștești ar fi acționat cu mai multă 
răspundere pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le-au revenit, rezulta
tele pe ansamblu ar fi fost mult 
mai bune.

După ce s-a referit la unele 
nerealizări ale planului pe anul 

trecut,, raportul subliniază că unele 
organe de conducere colectivă din în
treprinderi, centrale industriale și 
ministere nu-și exercită incă pe de
plin rolul și atribuțiile conferite, 
nu asigură mobilizarea tuturor oa
menilor muncii pentru îndeplinirea 
exemplară a prevederilor planului, 
aplicarea legilor, a hotăririlor de 
partid și de stat, a indicațiilor și 
orientărilor de o inestimabilă valoa
re teoretică și practică ale secre
tarului general al partidului.

Intr-o serie de Întreprinderi din. 
industria minieră și energiei elec
trice. datorită lipsei de răspundere în 
îndeplinirea de către consiliile oa
menilor muncii a atribuțiilor ce le 
revin, continuă să existe grave în
călcări ale ordinii și disciplinei, nu 
se asigură folosirea la nivelul pla
nificat a mașinilor și utilajelor din 
dotare, ceea ce au determinat se
rioase greutăți in desfășurarea nor
mală a activității din celelalte sec
toare, în asigurarea producției de 
energie electrică in special pe bază 
de cărbune.

Neajunsuri continuă Să existe în 
activitatea unor consilii ale Oame
nilor muncii din domeniul industriei 
metalurgice, care nu manifestă toa
tă exigenta față de respectarea teh
nologiilor de fabricație, realizarea 
coeficientului de scoatere. încadra
rea in normativele de consum Sta
bilite. mai ales la cocs si feroaliaje, 
ceea ce a determinat la combinate
le din Galați, Hunedoara Si Călărași 
înregistrarea unor mari depășiri.

Unele consilii ale oamenilor mun
cii din întreprinderi si centrale in
dustriale din ramura constructoare 
de mașini se ocupă insuficient de 
functionarea corespunzătoare a in
dustriei orizontale, îndeplinirea în
tocmai a programelor speciale, ih-

Text prescurtat

deosebi In domeniul echipamentelor 
navale, utilajelor pentru industria 
nucleară, energetică, petrolieră si 
minieră. în această ramură sint. de 
asemenea, neajunsuri privind ridica
rea nivelului tehnic și calitativ al 
producției, modernizarea proceselor 
tehnologice, creșterea eficienței și 
competitivității produselor realizate.

In industria chimică și petrochi
mică. unele consilii ale oamenilor 
muncii nu acționează cu toată con
secventa pentru respectarea riguroa
să a programului de asimilare, ex
ploatarea în condiții de siguranță a 
instalațiilor. întreținerea si repara
rea lor in vederea prevenirii orică
ror avarii si funcționării la nivelul 
parametrilor proiectați.

Analizele efectuate scot în evi
dentă. așa cum în repetate rinduri a 
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, că 
sint încă multe consilii aje oameni
lor muncii din ministere, centrale 
industriale și întreprinderi, care nu 
întreprind cele mai eficiente măsuri 
în ce privește realizarea integrală si 
de calitate a sarcinilor la export, 
condiție fundamentală pentru asigu
rarea unei bune desfășurări a acti
vității economice si. totodată, pentru 
reducerea datoriei externe.

în această privință, unele consilii 
ale oamenilor muncii dovedesc insu
ficientă preocupare pentru adaptarea 
rapidă a producției la cerințele pie
ței externe, lansarea la timp in fa
bricație a tuturor comenzilor, reali
zarea produselor de calitate si la 
termenele prevăzute în contracte, a- 
sigurarea pieselor de schimb st a 
service-ului pentru mașinile Si utila
jele exportate, pentru obținerea unei 
eficiente sporite a întregii activități 
de comerț exterior. Numai așa se 
explică faptul că, deși în unele uni
tăți se realizează si se depășește pla
nul la productia-marfă industrială, 
sarcinile la export se îndeplinesc 
doar în proporție de 60—70 la sută.

Se cunoaște faptul că una dintre 
principalele obligații ale Consiliilor 
oamenilor muncii o constituie apli
carea și respectarea întocmai a ho
tăririlor de partid și legilor tării, a 
normelor și regulilor stabilite pri
vind funcționarea diferitelor sectoa
re de activitate. Incercind să ascun
dă slaba muncă desfășurată, unele 
cadre cu funcții de conducere în con
siliile oamenilor muncii au comis a- 
bateri, încălcări ale prevederilor le
gale, au recurs la dezinformări, fapte 
grave care au avut influențe nega
tive asupra realizării producției și, 
în ultimă instanță, a veniturilor oa
menilor muncii.

Controalele efectuate au scos in 
evidentă că s-au încălcat prevederile 
legale privind aplicarea acordului 
global îp unele unități miniere, con
structoare de mașini, mergindu-se pe 
linia nivelării veniturilor oamenilor 
muncii în detrimentul cointeresării 
acestora și asigurării retribuției în 
raport cu munca prestată.

Asemenea fapte s-au constatat în 
activitatea unor cadre de conducere 
de la Combinatul de utilai greu din 
Iași, Întreprinderea de mașini elec
trice București și altele, care âu ra
portat date ireale privind stadiul în
deplinirii planului, sporind astfel 
fondul de retribuire și acordare de 
ciștiguri necuvenite.

Abateri grave s-au comis la între
prinderea de autocamioane Brașov, 
unde președintele consiliului oame
nilor muncii al centralei industriale, 
primul vicepreședinte al consiliului 
oamenilor muncii din întreprindere 
și alte cadre din conducerile unită
ților respective au încălcat prevede
rile legale, hotărînd in mod arbitrar 
și contrar legii să uniformizeze retri
buția la nivelul întreprinderii, in loc 
să asigure condițiile organizatorice si 
tehnico-materiale necesare pentru ca 
toate colectivele de muncă si fiecare 
muncitor în parte să-și realizeze 
sarcinile de producție și cîstigurile 
planificate.

în activitatea unor consilii ale 
oamenilor muncii sînt neajunsuri șl 
în ce privește gospodărirea și valo
rificarea superioară a tuturor resur
selor. a patrimoniului unităților 

socialiste, care a fost încredințat oa
menilor muncii prin lege, pe bază de 
contracte-angajament pentru a fi 
administrate cu cea mai mare grijă, 

în Îndeplinirea acestor obligații le
gale. unele consilii de conducere din 
ministere, consilii ale oamenilor 
muncii din centrale și întreprinderi 
nu-și îndeplinesc în totalitate înda
toririle ce le revin, neasigurind in 
mod corespunzător și la timp măsu
rile tehnice și organizatorice ne
cesare folosirii integrale a capacită
ților de producție, gospodăririi efi
ciente a mijloacelor materiale și bă
nești. perfecționării continue a orga
nizării producției, creșterii produc
tivității muncii și utilizării eficienta 
a forței de muncă, întăririi ordinii 
și disciplinei.

în conformitate cu drepturile 
Conferite de lege, adunările generale 
ale oamenilor muncii, care analizează 
activitatea desfășurată în anul 1987 
pe bază de bilanț, au hotărit ca un 
număr de 125 directori, ingineri-șefî 
Si contabili-șefi să nu mai fie con
firmați pe funcții datorită unor aba
teri și neajunsuri în exercitarea 
atribuțiilor ce le revin, modulul 
necorespunzătdr in care s-au ocupat 
de organizarea și conducerea între
gii activități, pentru crearea tuturor 
condițiilor necesare in vederea reali
zării exemplare a sarcinilor de plan.

Din controalele efectuate intr-un 
număr mare de județe rezultă că 
unele cadre din consiliile de con
ducere de la ministerele industriei 
metalurgice, industriei de utilai 
greu, industriei construcțiilor da 
mașini, industriei ușoare nu se im
plică direct și cu toată răspunderea 
în soluționarea operativă a proble
melor cu care se confruntă unită
țile din domeniul lor de activitate.

Totodată, unele consilii de condu
cere ale ministerelor continuă să so
licite din teritoriu un volum măre 
de rapoarte și situații statistice, or
ganizează numeroase ședințe avind 
lâ ordinea de zi un număr exage
rat de probleme, supun dezbaterii 
materiale cu un conținut general și 
măsuri insuficient fundamentate, nu 
se ocupă cu toată răspunderea de 
solutionarea multiplelor problema 
ridicate de oamenii muncii in ca
drul adunărilor generale și nu Ur
măresc finalizarea propriilor măsuri 
elaborate.

Toate aceste neajunsuri impun cu 
necesitate Îmbunătățirea radicală a 
stilului si metodelor de muncă ale 
consiliilor oamenilor muncii din uni
tăți, centrale industriale și ministe
re, pentru traducerea exemplară în 
viată a sarcinilor, indicațiilor 
si orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, pentru exercitarea 
Întocmai a rolului și atribuțiilor 
largi conferite acestora prin lege.

Așa cum a subliniat in nenumă
rate rinduri secretarul general al 
partidului. în prezent este necesar 
să acordăm toată atenția bunei or
ganizări a activității organismelor 
din cadrul sistemului democrației 
muncitorești-revoluționare, pentru 
a-șl îndeplini rolul important care 
îl au în societatea noastră socia
listă.

întelegind pe deplin necesitate* 
îmbunătățirii și perfecționării între
gii activități a organismelor demo
crației noastre muncitorești-revolu- 
ționare, a exercitării cu înaltă răs
pundere și exigență a marilor în
datoriri ce le sînt conferite. Biroul 
Executiv al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii se va preocupa în 
mai mare măsură de îmbunătățirea 
stilului și metodelor de muncă ala 
consiliilor oamenilor muncii și spo-' 
rirea continuă a rolului și atribu
țiilor adunărilor generale.

Consiliile oamenilor muncii vor fi 
sprijinite pentru a pune in centrul 
activității lor îndeplinirea integrală 
a planului pe trimestrul I și între
gul an 1988. ca o condiție esenția
lă pentru înfăptuirea planului pe în
tregul cincinal. Așa cum a indicat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, vor fi 
stabilite noi măsuri organizatorice și 
tehnico-economice pentru a pune pe 
primul plan îndeplinirea integrală a 
sarcinilor la export, a producției fi
zice. îndeosebi la cărbune, țiței, oțel, 
utilaje tehnologice, a investițiilor, 
încadrarea strictă în normele $1 
normativele de consum aprobate.

în centrul preocupărilor consiliilor 
oamenilor muncii din întreprinderi, 
centrale industriale și ministere eco
nomice se va situa soluționarea ope
rativă a tuturor problemelor care 
privesc îndeplinirea planului pe 
luna februarie, trimestrul I și pe în
tregul an.

Așa cum a subliniat secretarul ge
neral al partidului, pină la 20 fe
bruarie a.c. se va acționa pentru cla
rificarea tuturor problemelor pri
vind încheierea cu prioritate a con
tractelor cu partenerii externi, pre
cum și pentru întreaga producție- 
marfă pentru intern și lichidarea 
stocurilor de produse destinate ex
portului.

Tinind seama de rolul deosebit de 
important conferit prin lege centra
lelor industriale, care răspund ca 
titulare de plan de buna desfășurare 
a întregii activități economice in 
unitățile subordonate. Biroul Execu
tiv al Consiliului Național al Oame
nilor Muncii va situa in centrul 
preocupărilor Creșterea răspunderii 
consiliilor oamenilor muncii in în
deplinirea fermă a îndatoririlor ce 
le revin, perfecționarea stilului și 
metodelor lor de muncă, creșterea 
exigenței în intreaga lor activitate.

Totodată, vom pune un accent tot 
mai mare pe întărirea răspunderii 
individuale și colective a membrilor 
organismelor democrației muncito- 
rești-revoluționare, antrenarea largă 
a oamenilor muncii in vederea înde
plinirii integrale a sarcinilor de plan 
pe acest an și întregul cincinal a 
programelor de dezvoltare economi
co-socială a patriei, sporirii contri
buției acestora la înfăptuirea hotă
ririlor Congresului al XIII-lea șl 
Conferinței, Naționale ale partidului, 
la continua dezvoltare și înflorire a 
scumpei noastre patrii, Republica 
Socialistă România.
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CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ILIE MATEI

Mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general 
Nicoiae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.

Plenara Consiliului National 
al Oamenilor Muncii își desfă
șoară lucrările în însuflețitoarea 
atmosferă prin care întregul 

: nostru partid și popor au oma- 
i giat, înțr-o deplină unitate de 

cuget și trăire, pe cel mai iubit 
fiu al națiunii române, al claspi 
muncitoare, pe încercatul nostru 
conducător, marele Erou intre 
eroii neamului — mult iu
bitul și stimatul secretar 
general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu.

Declarindu-mă intru totul de 
acord cu conținutul documente- 

; lor prezentate plenarei, tin să 
evidențiez că și județul Timiș 
dispune de toate condițiile poli- 
tico-organizatorice și tehnico- 
materiale pentru a-și aduce o 

i contribuție sporită la realizarea 
i Planului național unic pe anul
■ 1988. a sarcinilor pe întregul 
: cincinal. In spiritul orientărilor 
. și exigentelor formulate de

dumneavoastră, mult stimate to-
■ varășe secretar general, am a- 
, cordat maximă atenție pregătirii

temeinice a producției pe acest 
en.

Cu sprijinul Comitetului Natio- 
: nai pentru Știință și Tehnologie, 

sub directa îndrumare a tovară
șei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om 
politic și savant de largă recu
noaștere internațională, căreia 
îi adresăm cu acest prilej un vi
brant omagiu și respectuoase 
mulțumiri, prin colective multi- 
disciplinare. formate din cadre 
și specialiști din producție, cer- 

' cetare și invătămînt superior, au 
fost promovate noi acțiuni pe 

’ linia mecanizării, automatizării, 
: robotizării proceselor de pro- 
, ductie, a ridicării nivelului teh

nic și calitativ al produselor. I 
i Pornind de la indicațiile. în- 
• demnurile și îndrumările pe 

care ni le-ați adresat, organi-; 
zindu-ne întreaga activitate în . 
lumina exigențelor și cerințelor 

ț prezentate la Conferința Națio- 
■_ nală. vă raportăm, mult iubite 
: și stimate tovarășe secretar ge-.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE VAIDESCU

Mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general 
Nicoiae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

• Tn cadrul general al dezvoltă
rii continue a economiei româ-

; nești, industriei electrotehnice 
. îi revin in acest an și pe intre- 
■ gul cincinal sarcini de mare 

răspundere în procesul de mo- 
, dernizare a ramurilor econo

miei naționale, pentru partici
parea mai eficientă a României 

, la afirmarea creației științifice 
șii tehnice pe plan mondial. 
Pornind de la indicațiile și ori- 

. entările formulate de secretarul 
' general al partidului, a subli- 
. mat vorbitorul, s-a extins 

nomenclatorul de produse și 
l sortimente fizice in scopul sa- 
, tisfacerii cererilor solicitate la 
I intern și export, al corelării co- 
, respunzătoare a planului fizic 

cu sarcinile de export și resur- 
. șele materiale.

Relevind că realizările din 
; luna ianuarie a acestui an sînt 

superioare celor obținute in a- 
ceeași perioadă din 1987, vor
bitorul a prezentat măsurile 

1 luate in vederea realizării sar
cinilor de plan pe luna februa
rie. trimestrul I și întregul an 

I 1988. Am luat măsuri concrete 
I" la nivelul fiecărei centrale și 
i întreprinderi, am lansat in fa

bricație toate comenzile și ur
mărim cu consecvență execu
tarea lor, precum și realizarea 

i în devans a unor produse chiar 
j din trimestrul II. a subliniat 
:. vorbitorul. Acționăm hotărit ca 
: toate unitățile ministerului să 
î asigure o operativitate maximă 
i în adaptarea producției la ce

rințele partenerilor externi, 
i pentru îndeplinirea condițiilor 
i de calitate și creșterea compe-
• titivității tehnico-economice a 

produselor românești, pentru 
folosirea mai eficientă a puter
nicului potențial de cercetare-

i proiectare și dezvoltare tehno
logică de care dispunem.

Permiteți-mi să exprim și cu 
acest prilej respectuoasa recu
noștință tovarășei academician 
doctor ingmer Elena Ceaușescu, 
eminentă personalitate a vieții 
politice și științifice, savant de 
reputație internațională, sub a 
cărei conducere se traduce în 
viață concepția revoluționară a 
secretarului general al. partidu
lui privind ridicarea n.velului 
tehnic și calitativ al produselor, 
modernizarea procedeelor teh
nologice, realizarea lor cu 
randamente la și peste nivelul 
mondial.

Hotăriti să aplicăm în prac
tică indicațiile primite, vom ac
ționa in următoarele d.recții 
prioritare: reorganizarea și me
canizarea fluxurilor tehnologi
ce, reproiectarea produselor și 
introducerea unor tehnologii 
noi. în vederea ridicării perfor
manțelor tehnico-economice, și

CUV'INTUL TOVARĂȘULUI 
IOAN GIUVELCĂ

Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicoiae Ceaușescu.

Mult stimată' tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Problemele pe care le dezba
tem astăzi in Plenara Consi
liului Național al Oamenilor 
Muncii reflectă preocuparea 
statornică a conducerii partidu
lui. a dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu, pentru mo
bilizarea eficientă a potenția

neral, că am adoptat măsuri 
concrete în toate domeniile, me
nite să conducă la îmbunătăți
rea radicală a stilului și meto
delor de muncă ale tuturor or
ganelor și organizațiilor de par
tid și organismelor democrației 
muncitorești-revoluționare, la 
asigurarea unui pronunțat spirit 
militant, de înaltă responsabi
litate comunistă, pentru înfăp
tuirea integrală, în mod ritmic, 
a sarcinilor de plan pe 1988 și 
pe întregul cincinal.

In adunările generale ale oa
menilor muncii sînt analizate 
critic și autocritic rezultatele 
obținute pe anul 1987. Forurile 
supreme . ale autoconducerii 
muncitorești stabilesc programe 
de măsuri politico-organizatori- 
ce și tehnico-economice eficien
te, in măsură să asigure realiza
rea exemplară a sarcinilor de 
plan pe acest an. a prevederilor 
din bugetele de venituri și chel
tuieli.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit pe larg la realizările ob
ținute de județul Timiș in luna 
ianuarie, subliniind intre altele 
că au fost onorate integral obli
gațiile contractuale la export, 
la măsurile luate pentru înde
plinirea prevederilor pe trimes
trul I.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Așa cum ne-am angajat 
la Conferința Națională, organi
zația județeană de partid Timiș 
este ferm hotărită să facă din 
anul 1988 anul cu cele mai bune 
rezultate de pină acum din ac
tualul cincinal. Vom acționa, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, cu abnegație și întreaga 
noastră putere de muncă pentru 
a pune pe deplin în valoare pu
ternicul potențial tehnico-mate- 
rial și uman de care dispunem, 
îndeplinind în mod exemplar, 
ritmic, sarcinile la toti indicato
rii. Faptele noastre de muncă 
vor fi dovada cea mai conclu
dentă a spiritului nou. revolu
ționar. care ne călăuzește și care 
izvorăște din exemplul vieții 
eroice și a neobositei dumnea
voastră activități, consacrată cu 
nemărginită abnegație revolu
ționară. prosperității patriei 
noastre socialiste. instaurării 
unui climat de pace pe planeta 
noastră, fără norii amenințători 
ai unui război nuclear.

îmbunătățirea organizării pro
ducției și a muncii.

Pentru realizarea In bune 
condiții a sarcinilor ce ne re
vin, am luat măsuri pentru, fo
losirea mai eficientă a instru
mentelor și pîrghiilor economi- 
co-financiare puse la îndemî- 
na conducerilor colective, apli
carea întocmai a principiilor 
noului mecanism economico-fi- 
nanciar, realizarea integrală a 
bugetelor de venituri și cheltu
ieli, pentru înțelegerea de că
tre fiecare om al muncii a răs
punderii ce îi revine în auto- 
gospodărirea fondurilor ce le-au 
fost încredințate spre adminis
trare.

Acționăm cu hotărîre pentru 
îmbunătățirea stilului și meto
delor de muncă ale organelor 
de ' conducere colectivă, crește
rea rolului acestora in întreaga 
activitate economică, pentru 
asigurarea condițiilor necesare 
desfășurării unei munci vii cu 
oamenii, a prezenței sistemati
ce a cadrelor de răspundere in 
unitățile de producție, în secții 
și ateliere, spre a conduce și 
sprijini permanent mersul pro
ducției, pentru desfășurarea ei 
în cele mai bune condiții. 
Avem in acest sens exemplu in 
însăși activitatea secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, care, prin 
dialogul pe care-1 poartă per
manent cu oamenii muncii, cu 
specialiști și cadrele de condu
cere, prin sprijinul direct acor
dat și, mai ales indicați
ile date la fața locului, reflec
tă în cel mai înalt grad sti
lul de muncă revoluționar, di
namic, profundul patriotism și 
umanism socialist.

Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii are loc la 
puțin timp după sărbătorirea de 
către întregul popor a zilei de 
naștere a secretarului general 
al partidului și împlinirea a 
peste cinci decenii și jumătate 
de eroică activitate revoluțio
nară. Permiteți-mi ca și cu a- 
cest prilej, in numele comuniș
tilor, al tuturor oamenilor mun
cii din cadrul Ministerului In
dustriei Electrotehnice, să aduc 
un vibrant omag.u ctitorului țle 
geniu al noului destin al pa
triei socialiste, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. patriotul în
flăcărat care slujește cu dărui
re revoluționară interesele su
preme ale națiunii. militează 
neabătut pentru înălțarea țării 
pe culmile cele mai înalte ale 
civilizației, pentru progres și 
pace.

In încheiere, vorbitorul a 
dat expresie angajamentului 
oamenilor muncii din indus
tria electrotehnică de a nu 
precupeți nici un efort pen
tru realizarea exemplară a pla
nului pe acest an, de a ac
ționa neabătut pentru înfăptui
rea integrală a hotăririlor Con
gresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidu
lui.

lului tehnic și a resurselor na
ționale, materiale și de mun
că, în vederea înfăptuirii 
neabătute a hotăririlor Congre
sului al XIII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului..

Pornind de la nevoile econo
miei naționale, de Ia eforturi
le făcute de societate în 
crearea de noi capacități în in
dustria de autoturisme, in anul 
1988 Centrala industrială de 
autoturisme are sarcini deose
bit de mobilizatoare în ceea ce 
privește creșterea producției fi

zice și realizarea indicatorilor 
calitativi. Arătînd că, în ultima 
perioadă, eforturile colectivelor 
din cadrul centralei, ale orga
nelor colective de conducere au 
fost concentrate spre rezol
varea unor probleme privind 
realizarea în condiții cit mai 
bune a planului pe acest an, 
vorbitorul a reliefat preocu
parea pentru încheierea con
tractelor de desfacere și. in 
special, a celor pentru export, 
pentru asigurarea bazei mate
riale a planului, pentru redu
cerea consumurilor materiale, 
realizarea noilor capacități și, 
în mod deosebit, punerea în 
funcțiune a celor planificate, in 
vederea creării condițiilor de 
creștere a volumului producției 
fizice și modernizare a proce
selor tehnologice. Referindu-se 
la nerealizările existente, vor
bitorul a subliniat că acestea se 
datoresc, in primul rind. nea
junsurilor. din munca unor ca
dre de conducere, a organelor 
colective de conducere, care do
vedesc uneori formalism, lipsă 
de combativitate și de exigen
ță. o slabă preocupare pentru 
atragerea unui număr cit mai 

de oameni ai muncii, a 
specialiștilor in rezolvarea pro

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 
IU LI A STAMATOIU

Mult stimate tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Plenara Consiliului National 
al Oamenilor Muncii, ne oferă 
fericitul prilej de a exprima, 
încă o dată, în numele oameni
lor muncii din industria trico
tajelor. cel mai inalt omagiu 
strălucitului. nostru conducător, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu. cu 
ocazia aniversării zilei de naș
tere si a Peste 55 de ani de e- 
roică activitate revoluționară 
consacrată înfăptuirii idealuri
lor de progres si bunăstare, 
dreptate si libertate ale poporu
lui. cauzei socialismului si co
munismului. întăririi Păcii si 
colaborării, făuririi unei lumi 
mai bune si mai drepte ne pla
neta noastră.

Profund însuflețiți de Îndem
nurile dumneavoastră. mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, acționăm cu fermitate pen
tru aplicarea în viată a hotări
rilor Congresului al XIII-lea al 
partidului, a tezelor, ideilor și 
orientărilor de inestimabilă va
loare teoretică si practică cu
prinse în Raportul prezentat de 
dumneavoastră la Conferința 
Națională a partidului, care re
prezintă pentru noi. pentru în
tregul popor, un adevărat pro
gram de muncă și de luptă pen
tru dezvoltarea accelerată, in
tensivă a economiei naționale.

Exprimăm, si cu acest prilej. 
Întreaga recunoștință tovară
șului Nicoiae Ceaușescu. tova
rășei Elena Ceaușescu. pentru 
sprijinul permanent Pe care-1 
acordă în dezvoltarea industriei 
tricotajelor, pentru orientările 
și indicațiile deosebit de pre
țioase date cu ocazia vizitei de 
lucru efectuare în luna ianua
rie privind modernizarea si dez
voltarea. în continuare, a secto
rului nostru de activitate.

După ce a arătat că in anul

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ARPAD RACZ

Mult stimate si iubite 
tovarășe Nicoiae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,

într-o atmosferă de vibrant 
entuziasm patriotic, comuniștii, 
toti oamenii muncii din județul 
Harghita, asemenea întregii țări, 
au adus omagiul lor de recu
noștință ctitorului României so
cialiste moderne. strălucitului 
ginditor și militant revoluționar, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, cu 
prilejul aniversării zilei sale de 
naștere și a peste 55 de ani de 
glorioasă activitate revoluționa
ră, pentru viața pilduitoare de 
slujire înflăcărată a cauzei pro
pășirii patriei, suveranității și 
independenței României socia
liste. '

în contextul dezvoltării ascen
dente a patriei în anii glorioși ai 
„Epocii Nicoiae Ceaușescu", 

blemelor de care depinde înde
plinirea planului.

In continuare, vorbitorul a 
spus : Vom acționa cu toată 
răspunderea pentru a ne per
fecționa stilul și metodele de 
muncă, pentru a imprima or
ganelor de conducere colectivă 
un înalt spirit de răspundere 
muncitorească, revoluționară, de 
disciplină față de indeplinirea 
sarcinilor, astfel incit fiecare 
unitate să obțină rezultate su
perioare în producție, să contri
buie in cit mai mare măsură la 
sporirea avuției naționale.

Conștienți că în activitatea 
noastră mai avem multe de fă
cut pentru îndeplinirea sarcini
lor incredințate. vă rog să-mi 
permiteți ca. in numele con
structorilor de autoturisme, să 
vă asigurăm că omagiul fier
binte pe care vi l-am exprimat 
cu prilejul aniversării zilei de 
naștere și a indelungatei dum
neavoastră activități revolu
ționare va fi însoțit de fapte
le noastre, că vom acționa cu 
înaltă răspundere muncito
rească. revoluționară pentru 
indeplinirea. în cele mai bune 
condiții, a planului pe întregul 
an 1988.

1987. unitățile centralei au în
registrat creșteri substanțiale 
fată de anul anterior la toti in
dicatorii de plan, vorbitoarea a 
relevat că rezultatele obținute 
de unele întreprinderi nu se ri
dică la nivelul potențialului 
tehnic si uman de care dispun, 
datorită utilizării insuficiente a 
capacităților de producție, defi
ciențelor în aprovizionarea teh- 
nico-materială. in respectarea 
programului stabilit pentru con
tractarea fondului de marfă la 
export.

Subliniind că sarcinile de 
plan ce revin Centralei in
dustriei tricotajelor pe anul 
1988 marchează creșteri im
portante. ce se înscriu in 
obiectivele stabilite prin docu
mentele Congresului al XIII- 
lea si Conferinței Naționale ale 
partidului, vorbitoarea a spus : 
Așa cum ne-ați indicat, mult 
stimate tovarășe secretar ge
neral. vom acționa cu înaltă 
răspundere pentru introducerea 
mai rapidă a progresului tehnic, 
realizarea de noi sortimente, 
perfectionarea tehnologiilor de 
fabricație, creșterea gradului de 
valorificare a materiilor prime, 
situind în centrul întregii noas
tre activități realizarea cu prio
ritate si eficientă sporită a sar
cinilor de export, sporirea con
tinuă a competitivității produ
selor noastre.

Asigurăm plenara, pe dum
neavoastră. mult stimate tova
rășe secretar general, că vom 
munci cu înaltă dăruire patrio
tică si spirit revoluționar pen
tru realizarea exemplară a sar
cinilor de plan pe întregul an. 
pentru ridicarea întregii noastre 
activități la un nivel tot mai 
înalt de calitate si eficientă, 
sporindu-ne astfel contribuția 
la înfăptuirea însufletitorului 
program de edificare a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate si înaintare a României 
spre comunism.

județul Harghita» asemenea 
tuturor județelor patriei, a cu
noscut o dezvoltare armonioasă, 
ample și compiexe transformări 
revoluționare, ceea ce a asigu
rat tuturor cetățenilor condiții 
egale de muncă și de viată, ri
dicarea generală a nivelului de 
trai și a gradului de civilizație, 
în cei douăzeci de ani care au 
trecut de la reorganizarea ad- 
ministrativ-teritorială a tării, in 
județul Harghita s-au dezvol
tat și modernizat în ritm acce
lerat forțele de producție, s-a 
întărit potențialul economic, 
toate localitățile cunoscind o pu
ternică dezvoltare econom ico- 
socială. Aceste mari înfăptuiri 
— mărturii grăitoare ale noilor 
dimensiuni ale civilizației socia
liste. a mutațiilor produse în ca
litatea muncii și vieții tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebi
re de naționalitate — sînt rezul
tatul politicii științifice, profund 
umaniste a partidului și statu

lui nostru, pentru care vă mul
țumim, mult stimate tovarășe 
secretar general, cu cele mai 
alese sentimente de stimă, pre
țuire și vie recunoștință.

Te întrebi, cu surprindere, 
cum de se mai găsesc in anumi
te țări indivizi și cercuri care 
să nege această realitate, care 
să defăimeze și să calomnieze 
realitățile românești. Nu putem 
să trecem nepăsători peste ase
menea manifestări care urmă
resc. în fond, amestecul in tre
burile interne ale unor țări su
verane, in viața noastră. învrăj
birea pe criteriul apartenenței 
naționale a populațiilor acesto
ra. Diversiunea de acest tip se 
răsfringe și înveninează în ulti
mă instanță relațiile interstatale 
de colaborare, bună vecinătate, 
și. prin aceasta, deservesc pro
fund inseși interesele păcii.

După ce s-a referit pe larg 
la succesele dobindite de oame
nii muncii din județul Harghi
ta. vorbitorul a arătat că activi
tatea întreprinderii miniere Bă-, 
lan. “unde își desfășoară activi
tatea. se înscrie cu fapte deose
bite de muncă in 'dezvoltarfea

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 
ELENA PUGNA

Mult stimate tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Avem marea satisfacție de a 
participa la plenara Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, 
înalt for reprezentativ al 
democrației noastre muncito
rești, la puțin timp după ce în
treaga națiune, intr-o deplină 
unitate de voință și acțiune, a 
sărbătorit cu sentimente de sti
mă. recunoștință și aleasă pre
țuire ziua dumneavoastră de 
naștere și peste 55 de ani de 
activitate revoluționară in 
slujba poporului, spre binele și 
măreția patriei noastre. Ideile, 
indicațiile și sarcinile cuprinse 
in magistralul Raport, prezentat 
de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicoiae Ceaușescu, la 
Conferința Națională a partidu
lui. sint de o excepțională în
semnătate. stimulînd energiile 
creatoare ale colectivelor de 
muncă in îndeplinirea exempla
ră. în condiții de înaltă eficien
tă a sarcinilor de plan.

Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că, 
actionînd in spiritul orientări
lor și indicațiilor dumneavoas
tră, am stabilit modalități con
crete de acțiune pentru reali
zarea ritmică a producției fizi
ce în structura sortimentală 
prevăzută, a fondului de mar
fă pentru export la un nivel 
tehnic și calitativ corespunză
tor. Ca urmare, volumul pro- 
ducției-marfă industriale a spo
rit in 1987 față de anul ante
rior cu peste 2 la sută. întregul 
spor' de producție fiind realizat 
pe seama creșterii productivi
tății muncii. Un procent ridicat 
din produsele noastre — peste 
80 Ia sută — se situează la un 
nivel calitativ mondial, ceea ce 
a permis obținerea unor rezul
tate bune Ia export, unde pla
nul a fost realizat. Un rol im
portant în obținerea acestor 
rezultate l-a avut și mani
festarea. în mai mare măsură, 
a oamenilor muncii. în calita
tea lor de pronrietari. producă
tori și beneficiari, prin partici
parea cu părți sociale la fon
dul de dezvoltare al întreprin
derilor.

Dar. cu toate că marea majo
ritate a întreprinderilor si-au 
îndeplinit sarcinile ce le-au re
venit în anul trecut, rezultate
le înregistrate 'Pe ansamblu nu

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ȘERBAN TEODORESCU

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Acest larg și reprezentativ fo
rum al democrației noaslre 
muncitorești are loc la puțin 
timp după evenimentele deose
bite din viața partidului și po
porului — Conferința Națională, 
aniversarea a 70 de ani de viață 
și a peste 55 de ani de eroi
că luptă și muncă revoluționară 

continuă a bazei energetice și 
de materii prime a tării — 
coordonată majoră a politicii 
economice a partidului in actua
lul cincinal.

Au fost relevate. în continua
re. rezultatele bune obținute de 
minerii de la Bălan în intensi
ficarea lucrărilor geologice și 
punerea in valoare a noi rezerve 
de minereuri, in sporirea capa
cităților de producție. în moder
nizarea tehnologiilor și sporirea 
eficienței economice.

Avind la bază experiența bună 
din anul 1987. indicațiile și 
orientările date de dumneavoas
tră. mult iubite tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu — a spus in 
încheiere vorbitorul — ne anga
jăm să realizăm peste plan și 
in acest aii o importantă canti
tate de producție-marfă supli
mentară, făcind astfel dovada 
hotăririi .și fermității noastre 
muncitorești de a înfăptui 
neabătut -istoricele hotăriri 
adoptate de Conferința Națio
nală a Partidului Comunist 
Români pentru continua înflo
rire a scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă’ România.

sint de natură să ne mulțu
mească. nu reflectă posibilități
le existente, baza tehnico-ma- 
terială de care dispunem, expe
riența si potențialul creator al 
colectivelor de muncă, a spus, 
în continuare, vorbitoarea.

Trebuie să recunoaștem des
chis că deficientele existente se 
datoresc si faptului că in acti
vitatea unor organe si organi
zații de partid, a unor consilii 
ale oamenilor muncii, cit si a 
unor cadre cu funcții de răs
pundere persistă incă neaiun- 
suri în ce privește organizarea 
activității, aplicarea măsurilor 
din programele de modernizare, 
în folosirea mașinilor, instala
țiilor si utilajelor, a forței de 
muncă, in întărirea ordinii si 
disciplinei la fiecare . loc de 
muncă.

Referindu-se la sarcinile de 
pian pentru acest an. care pre
văd sporirea productiei-marfă 
industriale. a productivității 
muncii, vorbitoarea a raportat 
că. in luna ianuarie, pe iudet 
s-a obținut o creștere a oroduc- 
tiei-marfă industriale. fată de 
luna ianuarie a anului trecut, 
de aproape 16 La sută, fiind rea
lizată și producția la export.

Avind permanent în fată stră
lucitul exemplu al tovarășei 
Elena Ceaușescu. căreia ii adre
săm, și cu acest prilej, cele mai 
calde mulțumiri pentru spriji
nul acordat la așezarea activi
tății productive Pe baza celor 
mai noi cuceriri tehnico-stiinti- 
fice. acționăm pentru mai buna 
organizare a proceselor de pro
ducție. extinderea liniilor teh
nologice moderne cu roboti si 
celule flexibile, paralel cu im
plementarea tehnicilor de calcul 
in activitatea productivă, apli
căm soluții noi. care asigură re
ducerea consumurilor de mate
riale si energie electrică, creș
terea eficientei activității pro
ductive. un nivel calitativ ri
dicat al produselor realizate.

Dind glas gîndurilor. senti
mentelor de stimă și respect pe 
care toti locuitorii județului 
Arad le nutresc fată de dum
neavoastră. mult stimate tova
rășe secretar general, pentru 
neobosita si eroica activitate 
consacrată dezvoltării echilibra
te si armonioase a tuturor ju
dețelor patriei, țin să reînnoiesc 
angajamentul nostru de a nu 
precupeți nici un efort pentru 
a ne face datoria, realizîndu-ne 
în întregime sarcinile ce ne re
vin in acest trimestru si ne în
tregul an.

a tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii —. e- 
venimente care au prilejuit o vi
brantă exprimare a sentimente
lor de nețărmurită dragoste și 
profundă recunoștință pe care 
comuniștii, întregul nostru 
partid și popor le nutresc fată 
de cel mai iubit fiu al națiunii, 
a înaltei prețuiri pentru rolul 
decisiv pe care îl are străluci
tul ctitor al României socialiste 
moderne în conceperea și fun

damentarea științifică a tuturor 
programelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială a patriei.

Arătînd că în acest an con
strucția de mașini are sarcini 
deosebit de importante, vorbi
torul s-a referit la rezultatele 
obținute in acest sector în 1987 
și în luna ianuarie 1988, re
levind că deși s-au obținut une
le succese, activitatea de pro
ducție nu se situează la nivelul 
posibilităților reale, al poten
țialului de care dispun între
prinderile constructoare de ma
șini.

Subliniind că aceste neimpli- 
niri s-au datorat deficiențelor 
in conducerea proceselor de fa
bricație in unele unități, stilului 
de muncă al consiliului de con
ducere al ministerului, care nu 
s-a ridicat la nivelul sarcini
lor actuale privind implicarea 
directă in soluționarea operati
vă a principalelor probleme ale 
producției, vorbitorul a prezen
tat măsurile luate pentru inde
plinirea integrală a sarcinilor 
din 1988j an hotăritor al actua
lului cincinal, cind se prevăd 
creșteri, importante la princi
palii indicatori, îndeosebi, la 
productia-marfă si ia export.

In continuare, s-a evidențiat 
că. in centrul atenttei consiliu
lui de conducere al ministeru
lui, a tuturor consiliilor oame
nilor muncii din centralele și 
întreprinderile de profil stă în
făptuirea neabătută a progra
melor privind înnoirea, moder
nizarea și diversificarea produ
selor. astfel incit în acest an 
să se atingă un grad înalt de 
înnoire a producției. Avem in 
vedere, in acest sens — a spus 
vorbitorul — indicațiile date de 
tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu cu pri
vire la realizarea unei strinse 
legături între institutele de pro
fil și unitățile productive, prin

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
EMANUEL BABICI

Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicoiae Ceaușescu-,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.

Vă rog să-mi permiteți ca de 
la înalta tribună a forumului 
democrației noastre muncito
rești-revoluționare să dau glas 
sentimentelor de profundă dra
goste, de aleasă recunoștință și 
mîndrie patriotică ale tuturor 
oamenilor muncii din Centrala 
industrială de utilaj energetic 
București, față de dumneavoas
tră, mult iubite și stimate to
varășe secretar general 
Nicoiae Ceaușescu, strălucit fiu 
al națiunii române, conducăto
rul încercat al partidului și sta
tului nostru. Vă exprimăm, și cu 
această ocazie, cele mai alese 
urări de sănătate, viață înde
lungată și noi realizări în acti
vitatea de înaltă răspundere ce 
o desfășurați, cu pilduitoare 
dăruire și Înflăcărare revoluțio
nară, în fruntea partidului și 
statului, pentru propășirea 
României socialiste și afirmarea 
ei tot mai puternică în lume, ca 
o țară liberă, demnă și înflori
toare.

Acționînd în spiritul înaltelor 
exigențe formulate la Confe
rința Națională a partidului, al 
indicațiilor date cu prilejul nu
meroaselor vizite de lucru în
treprinse în întreprinderile a- 
partinînd centralei noastre, vă 
raportăm că în anul 1987 am 
înregistrat creșteri însemnate 
față de realizările anului prece
dent la producfia-marfă la ex
port. la investiții-construcții- 
montaj. reducind în același 
timp cheltuielile materiale.

Analizind însă cu exigență 
comunistă, în spirit autocritic 
activitatea desfășurată, trebuie 
să arătăm că în munca orga
nelor de conducere colectivă ale 
centralei și întreprinderilor 
noastre s-au menținut o serie

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 
VERONICA ENE

Mult stimate tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Plenara Consiliului Național 
el Oamenilor Muncii își desfă

crearea de colective de specia
liști care răspund de .finaliza
rea fiecărui obiectiv din plan. 
Principala preocupare a acestor 
colective este ca, încă din pro
iectare. să stabilească soluțiile 
constructive și tehnologice co
respunzătoare ■ pentru încadra
rea in consumurile normate, 
astfel incit în execuție să se 
asigure incă de la început nive
lul de eficientă prevăzut. Au 
fost înfățișate pe larg preocupă- 
rile privind raționalizarea con- i 
sumurilor de carburanți și spo- ’ 
rirea randamentului motoarelor 1 
termice, aplicarea si in acest 
domeniu a celor mai noi reali- < 
zări ale științei și tehnicii, in
deplinirea integrală a obiective
lor programului de moderniza
re. utilizarea cit mai eficientă 
a capacităților.

Punind in evidentă modul tn 
care se va acționa pentru intă- i 
rirea rojului centralelor indus
triale, in coordonarea nemijlocit , 
tă a întregii activități producti- , 
ve. vorbitorul a subliniat accen
tul ce se va pune in munca tu
turor , organelor. ..colective d« 
conducere pe încadrarea fiecă
rei întreprinderi in cheltuielile 
planificate, pe prevenirea depă
șirii acestora prin respectarea 
riguroasă a prevederilor buge
telor de venituri și cheltuieli, 
pentru asigurarea autofinanțării 
fiecărei unități.

Declarindu-mă de acord cu 
documentele supuse dezbaterii, 
asigur plenara, pe dumneavoas
tră, mult iubite si stimate tova
rășe secretar general, că toti 
oamenii muncii din cadrul in
dustriei constructidor de mașini 
vor acționa cu hotărîre. cu dă
ruire și spirit revoluționar pen
tru a-și aduce o contribuție spo
rită la transpunerea in viată a 
istoricelor obiective stabilite de 
Congresul al XIII-lea șl Con
ferința Națională ale partidului.

de neajunsuri, cu deosebire în 
domeniile organizării producției 
și a muncii, modernizării și con
ducerii întregii activități. Sin- 
tem hotăriți ca în spiritul in
dicațiilor și orientărilor date 
de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, să 
schimbăm radical stilul și me
todele de muncă ale organelor 
de conducere colectivă, ale fie
cărui conducător de întreprin
dere, să ridicăm nivelul calita
tiv al activității economice. Ac
ționăm cu hotărîre pentru în
făptuirea integrală a planului 
și programelor de dezvoltare 
stabilite pentru anul 1988 pen
tru întărirea autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii e- 
'conomico-financiare, realizarea 
exemplară a bugetelor de veni
turi și cheltuieli, pentru creș
terea în șl mai mare măsură a 
rolului centralei ca titulară de 
plan.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit pe larg Ia sarcinile de 
plan ce revin centralei în acest 
an, la măsurile întreprinse pen
tru desfășurarea normală a ac
tivității de producție, pentru 
realizarea integrală a tuturor 
sortimentelor fizice din plan, cu 
prioritate a producției pentru 
export, pentru creșterea efi
cienței economice.

Declarîndu-mă de acord cu 
documentele supuse dezbaterii, 
a spus ■ în încheiere vorbitorul, 
vă asigurăm, mult stimate 
și iubite tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu, că vom ac
ționa cu toată fermitatea pen
tru transpunerea neabătută in 
practică a tezelor, orientărilor și 
indicațiilor cuprinse în magis
tralul Raport prezentat Confe
rinței Naționale a partidului, 
pentru îndeplinirea ritmică a 
planului pe acest an și pe între
gul cincinal, a programelor de 
dezvoltare economico-socială a 
patriei.

șoară lucrările în atmosfera de 
vibrantă trăire patriotică gene
rată de omagierea de către în
tregul partid și popor, cu înal
tă cinstire și profund respect, 
prin entuziaste fapte de mun-

(Continuare în pag. a IV-a)
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că, a zilei de naștere și împli
nirii a peste 55 de ani de eroi
că activitate revoluționară a to

varășului Nicolae Ceaușescu, 
‘marele erou și ctitor al Româ
niei socialiste moderne, strălu
cit conducător de partid și de 
țară, care s-a identificat, din 
cei mai tineri ani, cu lupta 
partidului pentru libertate, drep
tate socială și. națională, pentru 
făurirea socialismului și comu
nismului pe pămintul patriei.

In numele comuniștilor, al tu
turor locuitorilor județului Brăi
la, exprim recunoștința fier
binte pentru tot ceea ce înfăp- 
tuiți măreț, frumos șl durabil, 
cu poporul și pentru popor, 
pentru neobosita dumneavoastră 
activitate pusă cu inegalabilă 
dăruire și neasemuită abnega
ție in slujba propășirii multi
laterale a patriei și înaintării 
sale necontenite pe cele mai 
înalte culmi ale progresului și 
civilizației, în slujba păcii și 
liniștii tuturor popoarelor, a tu
turor mamelor și copiilor lumii.

Este un prilej fericit pentru 
noi de a exprima cu profundă 
emoție un călduros și respec
tuos omagiu tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, in semn de aleasă 
cinstire și prețuire pentru ope
ra și îndelungata sa activitate 
revoluționară, consacrată binelui 
și fericirii poporului, pentru con
tribuția de mare valoare adu
să la dezvoltarea fără prece
dent a științei, culturii și în- 
vățămîntului, la asigurarea pă
cii si dezvoltarea colaborării in
tre națiuni.

în continuare, vorbitoarea s-a 
referit pe larg la realizările ob
ținute de oamenii muncii din

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
MIRCEA DRĂGULIN

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși.

Cu sentimente de aleasă 
stimă, de profundă prețuire, oa
menii muncii din institutul nos
tru, intr-o impresionantă vi
brație de cuget și simțire cu în
treaga țară, vă aduc un înflăcă
rat omagiu dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru pil-

■ duitoarea viață și eroica activi
tate revoluționară, care se iden-

j tifică de peste 55 de ani cu
■ lupta gloriosului nostru partid 
l comunist, cu interesele vitale 
| ale tării, cu Idealurile scumpe 
1 de libertate, independență, pace 
' și progres, ale poporului român. 
; Vă raportăm, mult stimate 
; tovarășe secretar general, că,

avind la bază tezele, orientările 
și indicațiile dumneavoastră, 

j cuprinse in magistralul Raport 
i prezentat Conferinței Naționa- 
i le, strălucit program de muncă
• și luptă al întregului partid și 
t popor, colectivul nostru acțio- 
I nează cu fermitate și hotărire 
’ pentru mobilizarea deplină a 
i ■ potențialului tehnic și uman al
• institutului în vederea indepli- 
I nirii sarcinilor din programele 
: prioritare ale economiei națio- 
I male.

în tot ce am realizat pină în 
1 prezent un sprijin prețios am 

primit din partea Comitetului 
Național pentru Știință și Teh
nologie. din partea Consiliului 
Național al Științei și învăță-

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
DAN DULAMĂ

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.

Vă rog să-mi permiteți să 
exprim omagiul fierbinte al si- 
derurgiștilor gălățeni prilejuit 
da momentul înălțător al ani
versării zilei de naștere și Îm
plinirii a peste 55 de ani de 
eroică activitate revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
adresindu-i din adincul inimi
lor noastre multă sănătate și 
viață îndelungată, plină de sa
tisfacții și durabile împliniri in 
activitatea prodigioasă, de su
premă răspundere ce o desfă
șoară pentru ridicarea Româ
niei socialiste pe noi trepte de 
progres și civilizație.

Raportez plenarei că. puternic 
mobilizați de indicațiile și sar
cinile trasate de secretarul ge
neral al partidului cu prilejul 
vizitei de lucru efectuate la 
Galați, ne-am reevaluat întreaga 
activitate, reușind, sub condu
cerea organizațiilor de partid, 
să îmbunătățim mersul pro
ducției in trimestrul IV, obți- 
nind realizări mai mari decit 
media pe nouă luni.

Situind in centrul preocupări
lor noastre înfăptuirea neabătu
tă a sarcinilor stabilite de dum
neavoastră. trăgind învățămin
te din propriile neajunsuri, 
acționăm cu fermitate și răs
pundere pentru organizarea su
perioară a producției și a mun
cii. îmbunătățirea stării tehni
ce a tuturor instalațiilor și agre
gatelor din fluxul siderurgic.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE DONA

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar generai 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Raportăm Plenarei că petro
liștii din cadrul Trustului do 
foraj-extracție Moinești sint 
ferm angajați in Înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XlII-lea si Con
ferința Națională ale partidu
lui. Pentru realizarea producției 
de țiței și gaze planificate pen
tru anul 1988. consiliile oame
nilor muncii din schelele de 
foraj și extracție situează in 
centrul preocupărilor menți
nerea în permanentă stare de 
funcționare a întregului fond 
de sonde, precum și creșterea 
potențialului productiv al aces
tora.

în continuare. vorbitorul 
a arătat că in recentele 

județul Brăila în anul 1987 și 
la modul in care se acționează 
pentru îndeplinirea planului pe 
1988, arătind că in luna ianua
rie s-au realizat principalii in
dicatori la productia-marfă. in
vestiții, productivitatea muncii, 
desfacerea mărfurilor cu amă
nuntul și reducerea consumu
rilor normate la metal, combus
tibil convențional și energie,

Acordind toată atenția reali
zării prevederilor de plan pe 
luna februarie, pe primul tri
mestru si întregul an. acțio
năm pentru intărirea rolului și 
creșterea răspunderii organelor 
de conducere colectivă, a adu
nărilor generale, a consiliilor 
oamenilor muncii pentru reali
zarea programelor de sporire 
mai accentuată a productivității 
muncii, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, 
reducerea cheltuielilor de pro
ducție. lichidarea stocurilor su- 
pfanormative, precum și înde
plinirea măsurilor privind per
fecționarea pregătirii profesio
nale a întregului personal mun
citor.

Asigur plenara Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, 
pe dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general, că 
biroul comitetului județean de 
partid, consiliul județean al 
oamenilor muncii. .comuniștii, 
toti oamenii muncii brăileni 
sint ferm hotărîți să nu precu
pețească nici un efort si să ac
ționeze cu toată răspunderea, 
în spirit revoluționar, pentru 
înfăptuirea hotăririlor celui 
de-al XlII-lea Congres și Con
ferinței Naționale ale partidu
lui. pentru îndeplinirea exem
plară a planului pe anul 1988, 
conferind o nouă calitate între
gii noastre activități, a spus în 
încheiere vorbitoarea.

mintului, personal a tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, căreia îi 
adresăm, și cu acest prilej, 
profunda noastră recunoștința 
pentru abnegația și înflăcăratul 
patriotism cu care acționează 
spre înflorirea continuă a știin
ței, invățămintultii și culturii.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit pe larg la preocupările 
colectivului institutului pentru 
îndeplinirea in cele mai bune 
condiții a prevederilor ce ii re
vin in 1988, din programele 
prioritare ale economiei națio
nale. arătind că, în colaborare 
cu specialiștii din întreprinderi, 
se va acționa in direcția gene
ralizării unor procedee tehnolo
gice moderne care să asigure 
Îmbunătățirea calității pieselor 
și reducerea consumurilor spe
cifice de metal, energie și com
bustibil. Ne vom aduce con
tribuția. a subliniat vorbitorul, 
și la indeplinirea obiectivelor 
din Programul național elabo
rat și coordonat direct de 
C.N.Ș.T. privind realizarea de 
noi tipuri de utilaje și instala
ții.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : Asigur plenara, pe dum
neavoastră. mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. că intr-o 
strinsă conlucrare cu producția 
vom acționa cu .răspundere 
pentru soluționarea corespun
zătoare a problemelor care pri
vesc dezvoltarea economiei na
ționale, ridicarea nivelului de 
calitate și eficientă ale întregii 
activități.

Referitor la nerealizările în
registrate în cursul anului tre
cut. vorbitorul a arătat că aces
tea a'u fost determinate de ex
ploatarea și întreținerea neco
respunzătoare a unor utilaje și 
agregate, de deficiențele ce au 
existat in pregătirea și desfă
șurarea lucrărilor de reparații, 
de calitatea acestora, de lipsu
rile care au existat in stilul și 
metodele de muncă ale organe
lor de conducere colectivă, ce 
nu și-au exercitat cu răspun
dere atribuțiile cu care sint in
vestite pentru soluționarea pro
blemelor majore ale producției.

Vă asigurăm, mult stima
te și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu că, în spiri
tul înaltelor exigențe formula
te în magistralul Raport pre
zentat Conferinței Naționale, al 
Hotărîrli Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Cen
tral al partidului din noiembrie 
1987, toate aceste neajunsuri au 
fost analizate țemeinic, stabi- 
lindu-se măsuri concrete pentru 
îmbunătățirea radicală a între
gii noastre activități, ceea ce se 
reflectă și în rezultatele obți
nute în prima lună a .acestui an.

însuflețiți de cele mai 
înalte sentimente de stimă, de 
nețărmurită dragoste și recunoș
tință ce vi le purtăm, vă în
credințăm. mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că sintem hotărîți să facem tot 
ceea ce este necesar pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor 
de plan pe anul 1988. adueîn- 
du-ne întreaga contribuție Ia 
făurirea societății socialiste și 
comuniste in patria noastră.

adunări generale ale oame
nilor muncii din schelele de 
foraj și producție au fost ana
lizate cu toată răspunderea cau
zele neajunsurilor existente în 
activitatea din 1987 și prima lună 
a acestui an și au fost stabi
lite măsuri concrete pentru fie
care loc de muncă, programe 
pentru fiecare sondă. în ve
derea îndeplinirii exemplare a 
planului pe primul trimestru și 
pe întregul an. Totodată, se 
desfășoară o intensă muncă po- 
litico-organizatorică pentru în
tărirea ordinii și disciplinei, 
pentru punerea în valoare a tu
turor posibilităților și rezerve
lor. pentru a da tării cit mai 
mult țiței.

Vă încredințăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
în spiritul sarcinilor și orien
tărilor pe care le-ațl formulat 
și în recenta ședință a Comi

tetului Politic Ex'ecutiv. acțio
năm — împreună cu specialiștii 
institutului de profil și Minis
terului Petrolului — pentru a- 
plicarea de noi soluții, care să 
conducă la descoperirea de noi 
rezerve de țiței, gaze și gazo
lină, menținerea nivelului con
stant de producție la sondele 
vechi, a subliniat vorbitorul. O 
atenție deosebită o acordăm îm
bunătățirii organizării muncii și 
modernizării producției. Am in
trodus urmărirea automată a 
extracției la un număr de 1 300 
sonde, urmind ca in 1988 să în
cheiem această acțiune, .care a- 
sigură. reducerea timpului de 
staționare a sondelor, economie 
de energie electrică, precum și 
creșterea producției de țiței.

Exprimînd, in numele petro
liștilor, deplina adeziune ia po
litica științifică, clarvăzătoare a 
partidului și statului nostru, al 
cărei inițiator strălucit și 
promotor consecvent sinteți 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene nismului.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
DUMITRU CONSTANTIN

Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.

Constructorii de utilaje gre
le, alături de întregul nostru 
popor, omagiază prin fapte de 
muncă și cu cele mai profunde 
simțăminte de aleasă stimă și 
dragoste izvorită din cuget și 
inimă. aniversarea zilei de 
naștere și a peste 55 de ani de 
activitate revoluționară a celui 
mai iubit fiu al patriei. încer
cat și clarvăzător conducător de 
tară, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, «.tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, proeminentă 
personalitate a lumii contem
porane. militant neobosit pen
tru triumful idealurilor de 
dreptate și libertate socială, 
pentru victoria socialismului și 
comunismului in patria noastră, 
pentru pace și colaborare in 
lume.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la activitatea din indus
tria de utilaj greu, subliniind 
că acesteia ii revin în 1988 
sarcini deosebit de complexe, 
menite să contribuie la dotarea 
cu Instalații și utilaje de înal
tă productivitate a sectoarelor 
producătoare de materii prime 
și energie, la valorificarea su
perioară a acestora, in condiții 
de exigență calitativă si inalt 
grad de eficiență.

Dispunem in prezent de ca
pacitățile de producție necesa
re realizării sarcinilor ce ne 
revin, a spus vorbitorul. Am 
stabilit măsuri pentru mai 
buna organizare a producției și 
a muncii in toate domeniile de 
activitate, pentru folosirea ju
dicioasă a forței de muncă prin 
organizarea corespunzătoare a 
schimburilor de producție. Ac
ționăm pentru asigurarea prio
ritară a materiilor prime, nW; 
terialelor și componentelor din 
cooperare in vederea realizării 
producției destinate exportului 
și a utilajelor necesare progra
mului nuclear, energetic, meta
lurgic, chimic si minier. Am 
concentrat întregul potențial de 
cercetare-proiectare pentru re
ducerea mai accentuată a con
sumurilor de materiale, creș
terea ponderii materialelor re
cuperabile și refolosibile. valo

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE B/RCĂ

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
DUMITRU IONAȘ

Mult Iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

împreună cu intregul partid 
și popor, oamenii muncii din 
cadrul Întreprinderii antrepri
ză construcții-montaje siderur
gice Călărași vă aduc, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
un călduros omagiu cu prilejul 
aniversării zilei dumneavoastră 
de naștere și a celor peste 55 de 
ani de glorioasă activitate revo
luționară, pentru eroismul fără 
seamăn. înflăcăratul patriotism 
și înaltul spirit de dăruire co
munistă, cu care v-ați consacrat 
întreaga viață înfloririi patriei 
și prosperității poporului, cau
zei socialismului și păcii.

Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
am dezbătut și studiat, cu înal
tă răspundero comunistă, ma
gistralul Raport pe care l-ați 
prezentat înaltului forum al co
muniștilor români. însușindu-ne 
direcțiile fundamentale care pri
vesc activitatea noastră, acțio
năm pentru înfăptuirea inte
grală. la un nivel calitativ și 
de eficiență ridicat, a sarcini
lor ce ne revin din Planul na
țional unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială pe 1988.

în continuare, vorbitorul a spus: 
Acordăm cea mai mare aten
ție imbunătățirii stilului și me
todelor de muncă ale organelor 
colective de conducere din în
treprindere, lichidării cu desă- 
virșire a atitudinii unora din 
cadrele de conducere, manifes
tată. în anul trecut, prin nere- 
zolvarea operativă și sistemati
că a problemelor apărute, mul- 
țumindu-se doar să le sesizeze,

CUVINTUL
GIZELA

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult iubită și stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Desfășurarea plenarei Consi
liului Național al Oamenilor 
Muncii la acest început de an, 
cînd intregul nostru popor oma
giază cu aleasă prețuire, profund 
respect și nemărginită gratitu
dine, aniversarea zilei de naș
tere și a peste 55 de ani de 
glorioasă activitate revoluționa
ră a marelui nostru conducător 
de partid și de stat, secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se consti
tuie într-un moment de o deo- 

ral Nicolae Ceaușescu. ne 
angajăm să nu precupețim nici 
un efort, să acționăm cu înaltă 
răspundere comunistă, în spirit 
revoluționar, pentru a ne spori 
contribuția la dezvoltarea bazei 
energetice și de materii .prime 
a tării, la progresul și prospe
ritatea României socialiste. Fap
tele noastre de muncă le con
stituim intr-un vibrant și fier
binte omagiu pe care-1 aducem 
personalității dumneavoastră, 
înflăcărat patriot revoluționar, 
eminent conducător, de partid 
și tară, care v-ați consacrat în
treaga viață edificării României 
socialiste, și vă rugăm să ne 
permiteți să vă urăm din 
inimă, cu prilejul aniversării 
zilei dumneavoastră de naștere 
și a celor peste 55 de ani de 
eroică activitate revoluționară, 
ani mulți, cu sănătate, pentru 
a conduce cu aceeași clarvi
ziune și dăruire patriotică po
porul român pe calea lumi
noasă a socialismului și comu

rificarea mai eficientă a mate
rialelor incorporate in produse
le fabricate, precum și optimi
zarea cooperărilor.

în continuare, vorbitorul a spus: 
Anaiizind activitatea desfășura
tă pentru pregătirea și reali
zarea pianului pe luna ianuarie 
și trimestrul I 1988, in lumina 
exigențelor formulate de dum
neavoastră. .mult, stimate tova
rășe secretar general, la Con
ferința Națională a partidului, 
trebuie . să arătăm cu responsa
bilitate comunistă și în spirit 
autocritic că acestea nu se si
tuează la nivelul posibilităților 
țehnice. materiale și a forței 
umane de care dispunem. Aces
te neajunsuri au fost determi
nate de o insuficientă preocu
pare â consiliul ui de conduce
re al ministerului, a cadrelor 
de. conducere din centrale și în
treprinderi. pentru perfecțio
narea neîntreruptă a stilului.de 
muncă, corelat cu eforturile ne
cesare atingerii obiectivelor sta- 
bilitș.

Toate aceste neajunsuri au 
fost pe larg dezbătute in con
siliul de conducere al ministe
rului. precum și in organele co
lective de conducere din cen
trale si întreprinderi, cu parti
ciparea largă a oamenilor mun
cii și s-au stabilit măsuri fer
me de eliminare a acestora, 
pentru asigurarea condițiilor 
necesare realizării integrale a 
indicatorilor economico-finan- 
ciari planificați pe luna . fe
bruarie. pe trimestrul I și în
tregul an 1988. Am stabilit, de 
asemenea, măsuri pentru per
fecționarea stilului și metode
lor de muncă care isă asigure 
participarea directă și nemijlo
cită a oamenilor muncii la pro
cesul conducerii, autogesti.unii și 
autofinanțării, la intărirea con
trolului asupra modului in care 
centralele industriale isi exer
cită. atribuțiile ,in' calitatea da 
titulare de plan.

în încheiere, a spus vorbito
rul. exprimindu-mi deplinul 
acord cu documentele supuse 
dezbaterii și aprobării Plenarei 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, vă asigur, mtilț 
sțimate și iubite tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, 
că șintem ferm hotărîți să nu 
precupețim nici un efort pen
tru indeplinirea exemplară a 
prevederilor de plan pe anul
1988.

fără a sa implica direct în so
luționarea lor. Acționăm hotărit 
pentru întronarea ordinii și dis
ciplinei pe șantiere, la toate 
punctele de lucru, pentru creș
terea răspunderii colective și 
individuale a cadrelor de con
ducere, a tuturor oamenilor 
muncii, pentru participarea res
ponsabilă, in cunoștință de cau
ză. a fiecăruia, in calitate de 
proprietar și producător, la în
tărirea autoconducerii munci
torești și autogestiunii economi- 
co-financiare.

Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că am 
analizat, împreună cu organele 
și organizațiile de partid. în a- 
dunările generale ale oamenilor 
muncii, situația care există la 
fiecare obiectiv aflat in execu
ție și la fiecare brigadă, stabi
lind grafice și programe clare, 
in vederea recuperării grabnice 
a răminerilor in urmă din 1987 
și realizării exemplare a indi
catorilor de plan pe acest an.

Exprimindu-mi acordul deplin 
cu documentele supuse dezba
terii in acest înalt forum al 
democrației muncitorești-revo
luționare, asigur plenara, pe 
dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din întreprindere vor ac
ționa cu înaltă răspundere, de
votament și abnegație muncito
rească pentru înfăptuirea sarci
nilor pe anul 1988 și pe între
gul cincinal, avind convingerea 
fermă că faptele noastre de 
muncă reprezintă cel mai înalt 
omagiu adus eroicei dumnea
voastră activități revoluționare 
consacrate progresului multi
lateral al patriei, înaintării ei 
ferme spre comunism.

TOVARĂȘEI
VLAD

sebită semnificație șl angajare 
patriotică, muncitorească, in în
făptuirea hotăririlor Congresu
lui al XlII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din 
județul Covasna, îndeplinesc o 
datorie de onoare de a sublinia, 
șl cu acest prilej, rolul dum
neavoastră determinant, hotă- 
rîtor, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la elabo
rarea politicii profund științi
fice a partidului și statului 
nostru, consacrată realizării nă
zuințelor supreme ale poporului 
nostru, de libertate, unitate, in
dependență. de pace și progres, 
edificării socialismului și comu
nismului în România.

In amplul, proces de dezvol
tare econonțico-socialâ a țării 
deschis de istoricul Congres al 
IX-iea, un obiectiv prioritar al 
politicii partidului și statului 
nostru l-a constituit repartizarea 
armonioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țării, 
ceea ce a asigurat folosirea re
surselor și a forței de muncă 
din fiecare zonă, omogenizarea 
dezvoltării județelor, a tuturor 
localităților patriei. Această po
litică înțeleaptă, profund uma
nistă, a însemnat pentru jude
țul Covasna sporirea de aproa
pe zece ori a producției indus
triale, crearea a 46 000 noi locuri 
de muncă, construirea a peste 
32 000 locuințe și a unor mo
derne edificii social-culturale. 
Practic, județul Covasna, așa 
cum se înfățișează astăzi, cu o 
industrie modernă, cu o viață 
spirituală înfloritoare, este o 
creație a anilor de glorioa
se înfăptuiri ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu".

Ca beneficiari direcți ai poli
ticii partidului și statului nos
tru, noi. cei ce trăim și muncim 
în județul Covasna, cetățeni 
devotați ai patriei noastre, nu 
putem accepta încercările diver
sioniste, venite din .afară, din 
partea unor cercuri sau chiar 
personalități oficiale, care în
cearcă să denigreze și să pună 
la îndoială marile realizări ob
ținute de poporul român in anii 
socialismului, să ne învrăjbeas
că. prejudiciind astfel relațiile 
de colaborare și prietenie. Tutu
ror acestora le sounem că uni
tatea poporului nostru este de 
nezdruncinat, pentru că inimile 
milioanelor de oameni, inima 
noastră, a tuturor, aparține pe 
de-a-ntregul partidului nostru

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
CORNELIU

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceausescu,

Stimați tovarăși.

Aniversarea zilei dumnea
voastră de naștere si a peste 55 
de ani de neobosită activitate 
revoluționară constituie pentru 
comuniștii, pentru toti oamenii 
muncii de Pe platforma ener
getică Turceni un minunat pri
lej de a-si exprima sentimente
le de aleasă prețuire si nemăr
ginit devotament fată de mare
le Erou. al neamului, revoluțio
nar consecvent si patriot înflă
cărat. eminent conducător co
munist. ctitorul României socia
liste moderne, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Avind mereu in atentie sar
cinile deosebit de importanțe 
ce revin sectorului energetic 
din hotăririle Congresului al 
XlII-lea al partidului și acțio- 
nind în spiritul orientărilor si 
indicațiilor date de dumnea
voastră cu ocazia vizitelor de 
lucru la termocentrala Turceni. 
arh realizat în anul 1987 moder
nizarea grupului nr. 3 de 330 
MW. precum si un important 
volum de investiții ce se regă
sesc în punerea în funcțiune a 
unor importante capacități de 
producție De fluxul tehnologic 
al termocentralei.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe secretar general, că am 
finalizat in aceste zile lucrările 
programate pentru etapa a IH-a 
a gospodăriei de combustibil si 
am intensificat ritmul de lucru 
la grupul nr. 8 la care lucrările 
se vor finaliza în acest an. Vor
bitorul a subliniat că rezultate-

Mult Iubite si stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși,

în numele celor peste 7 mi
lioane membri de sindicat, vă 
rog să-mi permiteți să exprim 
sentimentele lor de profundă 
recunoștință fată de contribu
ția secretarului general al parti
dului nostru. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la funda
mentarea planului de dezvolta
re economico-socială a Româ
niei si a bugetului de venituri 
Si cheltuieli pe anul 1988, ale 
căror obiective sint în deplină 
concordantă cu direcțiile dez
voltării intensive fundamentate 
în documentele celui de-al 
XlII-lea Congres si Conferin
ței Naționale ale partidului.

Nu facem decit să exprimăm 
un adevăr istoric subliniind că 
datorăm concepției novatoare 
si acțiunii revoluționare prac
tice ale tovarășului 
Nicolae Ceausescu făurirea sis
temului original, unic in felul 
său. al autoconducerii muncito
rești. care permite participarea 
directă, nemijlocită a oameni
lor muncii. în noua lor calitate 
de proprietari, producători si 
beneficiari ai avuției naționale, 
la conducerea întregii vieți e- 
conomico-sociale a tării, sistem 
care a dinamizat energiile crea
toare ale tuturor celor ce mun
cesc in înfăptuirea programu
lui partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și Înaintare a Româ
niei spre comunism.

în direction a rea indicatorilor 
planului pe 1988. un loc și un 
rol de primă importanță le are 
promovarea largă, in toate sec
toarele econoțiiei naționale, a 
rezultatelor cercetării științifi
ce. dezvoltarea tehnologică si 
introducerea progresului tehnic, 
acțiune de largă amploare na
țională, îndrumată si coordona
tă de către tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE FLORESCU

Mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Cu adine respect șl înălțătoa
re mîndrie, permiteți-mi. mult 
iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca de la 

revoluționar. Partidului Comu
nist Român ! Inima și faptele 
noastre cinstesc gloriosul nos
tru partid, poporul ai cărui fii 
sintem, fără deosebire de na
ționalitate, iubita noastră patrie 
— România socialistă.

In continuare, vorbitoarea a 
subliniat că sint asigurate toate 
condițiile necesare îndeplinirii 
în bune condiții a sarcinilor de 
plan pe 1988 în județul Co
vasna — care se situează, în 
continuare, printre județele cu o 
dinamică de dezvoltare deosebi
tă — relevind că in luna ianua
rie s-a realizat o creștere cu 20 
la sută a producției-marfă in
dustriale și cu 60 la sută a ex
portului.

în încheiere, vorbitoarea a 
spus : Sintem conștienți că de
pinde numai de noi, de modul 
în care organele și organizații
le de partid și consiliile oame
nilor muncii din fiecare unitate 
economică își vor organiza în
treaga activitate productivă, 
instaurihd un climat de înaltă 
responsabilitate și dăruire pa
triotică la fiecare loc de muncă, 
ridicarea Ia cote și mai înalte 
a realizărilor din prima lună a 
anului. Declarindu-mă întru to
tul de acord cu documentele 
supuse dezbaterii, permiteți-mi, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, să exprim și cu acest 
prilej angajamentul nostru 
solemn, comunist, că nu ne vom 
precupeți eforturile pentru în
făptuirea exemplară a istorice
lor hotăriri ale Congresului al 
XlII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, a mărețelor 
și minunatelor programe de 
dezvoltare economico-socială a 
patriei dragi — Republica So
cialistă România.

DIJESCU
le în producție ar fi fost cu 
mult mai bune dacă se reușea 
să se mențină un climat de or
dine și disciplină exemplare, să 
se determine insusirea de către 
întregul personal a spiritului 
de răspundere si exigentă fată 
de realizarea sarcinilor de pian.

însușindu-ne cu toată respon
sabilitatea criticile juste la a- 
dresa activității noastre — a 
spus in continuare vorbitorul — 
am tras .învățămintele necesare 
si am trecut cu hotărire la ac
țiuni menite să determine eli
minarea în cel mai scurt timp 
a neajunsurilor. îmbunătățirea 
radicală a stilului si metodelor 
de lucru ale consiliului oame
nilor muncii, instaurarea unui 
climat de ordine si disciplină la 
fiecare loc de muncă.

Subliniind că sint îndeplinite 
toate condițiile tehnice si orga
nizatorice pentru realizarea ni
velului producției stabilit prin 
planul de stat, vorbitorul a 
spus în încheiere : Pentru
comuniști, pentru toti oame
nii muncii din unitatea noas
tră. înfăptuirea neabătută a 
documentelor Conferinței Na
ționale a partidului, a planului 
pe anul 1988 reprezintă cea 
mai Înaltă îndatorire patriotică 
și asigurăm plenara, pe dum
neavoastră, mult stimate tova
răș» Nicolae Ceaușescu. că vom 
actlWia cu întreaga capacitate 
Si energie. în spirit revoluțio
nar. pentru perfectionarea în
tregii aCtivităti. pentru a da 
faptelor noastre de muncă noi 
si ample ■ dimensiuni, la nivelul 
exigentelor actualei etape de 
dezvoltare economico-socială a 
patriei.

militant de frunte al partidului, 
și statului, savant de largă re
cunoaștere internațională.

în continuare, vorbitorul a a- 
rătat că sindicatele, investite de 
partid cu înalte răspunderi in 
toate forumurile autoconducerii 
muncitorești-revoluționare. au 
dobindit o experiență sporită 
in organizarea si conducerea a- 
dunărilor generale ale oameni
lor muncii, integrindu-se activ 
în eforturile de mobilizare a re
surselor de creștere a produc
ției. inițiind acțiuni care au sti
mulat întrecerea socialistă.

Raportăm forumului suprem 
al autoconducerii muncitorești 
că in recenta plenară a Consi
liului Central al U.G.S.R. au 
fost analizate cu exigentă si 
răspundere, în spirit critic și 
autocritic. neajunsurile din 
munca noastră si s-au stabilit 
măsuri care să asigure îmbună
tățirea radicală a activității la 
toate nivelurile structurii orga
nizatorice a sindicatelor. In vii
tor. vom acționa cu mai multă 
perseverentă pentru a da un 
conținut mai bogat, mai efici
ent activității reprezentanților 
sindicatelor in consiliile oame
nilor muncii din întreprinderi si 
instituții, centrale si ministere.

Trăind cu întreaga noastră 
simțire atmosfera de vibrantă 
omagiere de către întreaga na
țiune a ilustrului nostru condu
cător la aniversarea zilei de 
naștere si a peste 55 de ani de 
activitate revoluționară in sluj
ba intereselor vitale de progres 
si prosperitate, independentă si 
suveranitate ale tării si poporu
lui român, ne facem o datorie 
de inimă si conștiință expri
mînd din nou sentimentele' de 
mindrie. de aleasă stimă si re
cunoștință ale clasei muncitoa
re, ale tuturor oamenilor mun
cii. de a avea la cîrma destine
lor tării pe marele Erou între 
eroii neamului, comunistul de 
omenie chemat să dea o nouă 
istorie patriei și poporului 
român, chezășia înaintării 
neabătute a României socia
liste spre luminoșii zori ai 
comunismului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

acest larg forum al democrației 
muncitorești-revoluționare să 
aduc, in numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din 
județul Suceava, un călduros și 
vibrant ’ omagiu proeminentei 
dumneavoastră personalități, de 
înflăcărat patriot și militant 
comunist, de conducător înțelept 
și vizionar al partidului $1 al 

țării, de luptător neînfricat 
pentru independența și suvera
nitatea patriei, de strălucit ctitor 
al României socialiste moderne..

Cu cele mai alese sentimente 
de dragoste și prețuire, doresc 
să arăt, mult stimate tovarășe 
secretar general, că în tot ceea 
ce am înfăptuit și înfăptuim 
avem drept pildă excepționala 
dumneavoastră activitate teo
retică și practică ce o des- 
fășurați în fruntea partidului și 
țării, pentru prezentul și viito
rul luminos comunist al scumpei 
noastre patrii, pentru realizarea 
idealurilor supreme de pace și 
progres ale națiunii noastre so
cialiste.

Referindu-se, în continuare, 
la activitatea colectivului Uni
tății forestiere de exploatare și 
transport din Iacobeni, vorbito
rul a arătat, că in 1987 produc- 
ția-marfă industrială planifica
tă a fost depășită cu peste 580 
milioane lei, producția netă cu 
aproape 290 milioane lei, iar 
productivitatea muncii cu . 1 878 
lei pe fiecare lucrător al unită
ții. in condițiile diminuării 
costurilor totale și materiale, 
față de plan, cu 74 milioane lei. 
Rezultate bune au fost obținu
te și in prima lună a acestui an, 
cind planul la productia-marfă 
industrială a fost depășit cu 15 
milioane lei.

Trebuie să recunoaștem to

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
VASILE USCAT

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Actuala plenară a forumului 
național al democrației noas
tre muncitorești-revoluționare 
reprezintă, prin problematica 
majoră abordată, un moment 
important în transpunerea în 
viată a istoricelor hotăriri 
adoptate de către cel de-al 
XlII-lea Congres șl Conferința 
Națională ale partidului, care 
au devenit pentru toți comuniș
tii. pentru intregul nostru po
por programul de muncă și 
luptă în vederea trecerii Româ
niei la stadiul de țară socialistă 
mediu dezvoltată.

Acționind în spiritul indica
țiilor. orientărilor și sarcinilor 
formulate de către dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, puternicul 
detașament de constructori de 
mașini reșițeni și-au concentrat, 
în anul 1987. eforturile in direc
ția realizării sarcinilor de plan, 
a indicatorilor tehnico-economici 
și de eficientă, executării unor 
produse solicitate de programe
le prioritare ale economiei na
ționale și la export.

în continuare, după ce a 
arătat că in 1988 colectivului de 
oameni ai muncii reșițeni îi 
revin sarcini mult mai comple
xe, producția-marfă urmind să 
sporească cu 24,5 la sută,. spor 
ce se va realiza pe seama pro
ductivității muncii, vorbitorul a 
spus : Transpunînd în via
tă orientările și indicațiile 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, privind pre
gătirea temeinică, din timp a 
producției din acest an. consi
liul oamenilor muncii a acordat 
o atenție prioritară fundamen

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
ION M. NICOLAE

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, inalt fo
rum al democrației noastre 
muncitorești, își desfășoară 
lucrările in atmosfera de pu
ternică vibrație patriotică, de 
mobilizare plenară a energiilor 
creatoare ale intregului. popor, 
pentru realizarea sarcinilor de 
dezvoltare economico-socială. 
prevăzute pentru anul 1988 și 
întregul cincinal, aducind prin 
aceasta un permanent omagiu 
celui mai iubit fiu al națiunii 
noastre, Eroul între eroii 
neamului, secretarul general al 
partidului, președintele Republi
cii. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că în 1987. în industria 
chimică și petrochimică au fost 
puse în funcțiune 135 obiective 
del-investiții și s-au atins in
dicatorii tehnico-economici pro
iectați la 52 de instalații. în 
cadrul programelor de asimila
re de produse pentru diîni- 
nuarea importuriloi- șl crearea 
de disponibilități la export, 
s-au realizat 854 sortimente 
noi. Rezultatele obținute in 
acest domeniu sînt strîns lega
te de cercetările originale, de 
mare valoare teoretică și apli
cativă, șl de îndrumarea de 
înaltă competență a întregii 
munci de cercetare științifică, 
de activitatea prodigioasă des
fășurată de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu. eminent activist al 
vieții politice din țara noastră, 
savant ilustru, căreia ii .expri
măm, de la această înaltă 
tribună, cele mai sincere și 
respectuoase mulțumiri.

Trebuie să subliniem. în mod 
autocritic — a spus vorbitorul 
— că rezultatele din 1987 nu 
s-au ridicat la nivelul poten
țialului material, tehnic și uman 
de care dispunem. Vă raportăm, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, că am tras toate învă
țămintele din deficiențele ma
nifestate și am trecut hotărit la 
aplicarea de măsuri concrete, 
care să asigure obținerea unor 
rezultate superioare, realizarea 
integrală a planului pe tri
mestrul I și intregul an 1988. In 
luna ianuarie am obținut o va
loare a producției-marfă mai 
mare cu 2,5 miliarde lei decit 
cea realizată in anul trecut, re
zultat care constituie o premisă 
solidă a îndeplinirii in bune 
condiții a prevederilor planu
lui pe intregul an.

Pentru îndeplinirea planului 
pe 1988, care prezintă sarcini 
deosebit de mobilizatoare, ac

tuși, a spus, în continuare, vor
bitorul, că rezultatele puteau fi 
și mai bune dacă in toate ca
zurile organismele democrației 
noastre muncitorești acționau 
mai operativ și cu toată răs
punderea. așa cum o impune 
actuala etapă de dezvoltare a 
țării.

După ce a înfățișat măsurile 
luate pentru indeplinirea în 
cele mai bune condiții a planu
lui pe anul 1988, care cunoaște 
creșteri substanțiale, îndeosebi 
la producția-marfă industrială 
și la productivitatea muncii, 
vorbitorul a arătat că s-a por
nit bine și in noul an. prin 
realizarea tuturor indicatorilor 
de plan, eforturile depuse re- 
găsindu-șe sintetic în depășirea 
sarcinilor de export.

însuflețiți neîncetat de vi
brantele îndemnuri ce ni le 
dați cu atîta clarviziune și în
țelepciune, vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe secretar ge
neral. că vom acționa cu înal
tă exigentă și responsabilitate 
revoluționară pentru a trans
pune in fapte hotăririle Con
gresului al XlII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, 
precum și cele pe care le va 
adopta forumul democrației 
noastre muncitorești, astfel in
cit, în anul 1988, să obținem 
bele mai mari realizări din 
actualul cincinal.

tării sarcinilor de plan pe fie
care secție, contractării produc
ției destinate exportului, asigu
rării corespunzătoare a bazei 
materiale, astfel incit producția 
să se poată derula ritmic. Tot
odată, am trecut cp hotărire la 
aplicarea măsurilor de organi
zare și modernizare a produc
ției din etapa a doua, la asimi
larea unor noi produse solicita
te de ramurile de vjrf ale eco
nomiei naționale, precum și de 
partenerii externi.

Vă rog să-mi permiteți să 
aduc, de la această inaltă tribu
nă. cu adine respect si aleasă 
prețuire. profundele noastre 
mulțumiri tovarășei Elena 
Ceaușescu. pentru sprijinul 
direct, de înaltă competentă, pe 
care ni l-a acordat in vederea 
introducerii unor tehnologii 
moderne, de ridicată eficientă.

Calitatea produselor. întărirea 
asistenței tehnice în toate 
schimburile și a controlului pe 
fluxurile de fabricație, a ordi
nii și disciplinei la fiecare loc 
de muncă au constituit obiectul 
unor temeinice si responsabile 
dezbateri în adunările generale 
desfășurate pină acum De sec
ții. în care s-a afirmat puternic, 
prin măsurile stabilite. înalta 
răspundere muncitorească a co
lectivului pentru buna gospodă
rire a părții din avuția națio
nală încredințată de societate 
spre administrare, pentru creș
terea mai accentuată a eficientei 
economice.

în numele miilor de construc
tori de mașini reșițeni, asigur 
plenara, pe dumneavoastră, mulț 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom lua 
toate măsurile pentru ridicarea 
pe un plan calitativ superior a 
întregii noastre activități, la 
nivelul exigențelor actualei eta
pe de dezvoltare intensivă • 
economiei naționale.

ționăm hotărit in vederea reali
zării in cele mai bune condiții 
a programelor de perfecționare 
a organizării și modernizarea 
proceselor de producție, pentru 
îmbunătățirea parametrilor cali
tativi ai produselor, diversifi
carea gamei sortimentale, valo
rificarea superioară a materiilor 
prime, preocupări prioritare care 
sint permanent in atenția orga
nelor de conducere colectivă ale 
ministerului, Centralelor și În
treprinderilor industriale. Zil
nic luăm măsuri operative in 
vederea realizării ritmice a pro
ducției fizice, la toate produ
sele și sortimentele, acordindu- 
se prioritate producției destina
te exportului. Urmărim con
secvent promovarea la ex
port a produselor și sortimen
telor inalt prelucrate, de sinteză 
fină și mic tonaj, cu valori ri
dicate pe unitatea de produs.

Beneficiind de un permanent 
sprijin din partea conducerii 
partidului, am mobilizat impor
tante forțe tehnice și organiza
torice pentru punerea in func
țiune la termen a principalelor 
obiective, de investiții, de care 
depinde. în mare măsură. în
deplinirea planului de produc
ție pe acest an.

în vederea ridicării pe o 
treaptă calitativ superioară a 
activității economico-financiare, 
acționăm cu fermitate pentru 
instaurarea, atît la nivelul mi
nisterului, cit și al centralelor și 
întreprinderilor, a unet opinii de 
masă privind necesitatea obiec
tivă a incadrării stricte în nor
mativele financiare de consu
muri, stocuri și mijloace circu
lante, creșterii substanțiale a 
eficientei producției.

In Întreaga activitate econo
mică, milităm hotărit pentru 
asigurarea unei largi participări 
a oamenilor muncii la condu
cerea și elaborarea deciziilor, 
întărind rolul consiliilor oame
nilor muncii, perfecționind sti
lul și metodele de muncă ale 
acestora. Acționăm pentru lichi
darea oricăror forme de auto- 
mulțumire, de pasivitate și iner
ție. pentru creșterea răspunderii 
colective și individuale, pentru 
afirmarea deplină a principi
ilor autoconducerii muncitorești, 
pină la nivelul fiecărei secții și 
loc de muncă.

Vă asigurăm, mult iubite șt 
stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, că. în
suflețiți de strălucitul dumnea
voastră exemplu de muncă și 
viață, oamenii muncii din In
dustria chimică și petrochimică 
vor acționa neabătut pentru 
realizarea integrală a sarcinilor 
ce le revin din planul pe acest 
an pentru transpunerea in viață 
a hotăririlor Congresului al 
XlII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului.

stilului.de
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LUCRĂRILE PLENAREI CONSILIULUI NAȚIONAL 

AL OAMENILOR MUNCII
(Urmare din pag. I)

In cadrul lucrărilor plenarei, 
participanții la dezbateri au dat ex
presie înaltei aprecieri de care se 
bucură din partea poporului nostru 
contribuția determinantă a to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
fundamentarea, pe baze profund 
științifice, a strategiei dezvoltării 
generale a patriei, la progresul 
neîntrerupt al economiei naționale, 
la perfecționarea organizării și con
ducerii tuturor domeniilor vieții 
economice și sociale, la adîncirea 
democrației noastre muncitorești- 
revoluționare. la mobilizarea forțe
lor și energiilor creatoare ale na
țiunii pentru înfăptuirea neabătută 
a programului de făurire a socia
lismului și comunismului în Româ
nia.

A fost manifestată deosebita stimă 
ți prețuire față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și sa
vant, față de aportul de mare în
semnătate la elaborarea și înfăp
tuirea politicii partidului și statului 
nostru, la organizarea șl coordonarea 
activității de cercetare științifică, la 
dezvoltarea neîntreruptă a științei, 
învățămîntului și culturii românești.

în lumina hotărîrilor adoptate de 
Congresul al XIII-lea și Conferința 
Națională ale partidului, a orientă
rilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. participanții Ia 
dezbateri au examinat, cu exigență 
și răspundere muncitorească, modul 
în care organele de conducere co
lectivă din ministere, centrale și în
treprinderi, toți oamenii muncii din 
industrie, construcții, transporturi, 
din domeniul circulației mărfurilor 
și finanțelor au acționat și acțio
nează pentru Îndeplinirea indicato
rilor de plan pe trimestrul I și pe 
întregul an.

Raportind asupra activității des
fășurate in perioada ce a trecut de 
la începutul anului, vorbitorii au 
relevat rezultatele obținute în înde
plinirea sarcinilor pe primul trimes
tru, prezentind. in același timp, mă
surile luate pentru lichidarea nein- 
tirziatâ a lipsurilor manifestate, pen
tru infăptuirea integrală a prevede
rilor planului pe anul 1988, o atenție 
deosebită acordindu-se realizării. în 
condiții de înaltă calitate, a produc
ției, îndeosebi a celei destinate ex
portului, ridicării nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, creșterii 
competitivității lor pe piața externă, 
reducerii in continuare a consumu
rilor de materii prime, materia;;:, 
combustibili și energie, sporirii mai 
accentuate a productivității muncii și 
a eficienței economice a intregii 
activități.

în cadrul dezbaterilor, vorbitorii 
Ș-au referit la modul in care este 
valorificat cadrul larg al democrației 
muncitoresti-revoluționare. la nece
sitatea perfecționării continue a sti
lului și metodelor de muncă ale or
ganelor de conducere colectivă, ast
fel incit acestea să-si îndeplinească 
in cele mai bune condiții rolul im
portant ce le revine in organizarea 
și conducerea întregii activități e- 
conomico-sociale.

Participanții au exprimat deplina 
adeziune Ia politioa externă a parti
dului Și statului, subliniind marea 
însemnătate a inițiativelor, acțiuni
lor și demersurilor întreprinse de se
cretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe arena inter
națională. pentru înfăptuirea idealu
rilor de libertate, independență, pace 
si progres ale tuturor națiunilor lu
mii.

Dezbaterile ău pus in evidentă ho- 
tărirea oamenilor muncii din indus
trie, construcții, transporturi, din do
meniul circulației mărfurilor si fi
nanțelor de a acționa, cu inaltă res
ponsabilitate. in spirit revoluționar, 
pentru realizarea exemplară a sarci
nilor de plan pe anul 1988. a preve
derilor actualului cincinal, pentru in
făptuirea mărețelor obiective stabi
lite de Congresul al XIII-lea si Con
ferința Națională ale partidului, care 
asigură trecerea tării intr-un stadiu 
nou. superior de dezvoltare.

în cursul după-amiezii. lucrările 
s-au desfășurat in cadrul consiliilor 
de ramură, pe grupe de centrale in
dustriale si domenii de activitate : 
baza de materii prime, combustibili 
și energie ; metalurgie Si construcții 
de mașini ; chimie, petrochimie si 
industrie ușoară : construcții indus
triale si materiale de construcții : 
transporturi si telecomunicații : pro
blemele activității economico-finan- 
ciare : aplicarea consecventă a nou
lui mecanism economic si autoges- 
tiunii ; conducerea si planificarea 
unitară a activității economico-socia- 
le. autoconducerea muncitorească, 
pregătirea forței de muncă si per
fecționarea pregătirii cadrelor, ridi
carea nivelului de trai si creșterea 
continuă a calității vieții. Precum și 
activitatea politico-ideologică ; rela
ții economice externe si cooperarea 
internațională.

în acest cadru. în spiritul indicații
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
au fost examinate si soluționate o 
serie de probleme concrete privind 
desfășurarea, in bune condiții, a ac
tivității ele, producție, realizarea rit
mică. integrală a indicatorilor de 
plan pe primul trimestru și pe între
gul an.

Lucrările plenarei continuă.

Bilanț bogat în realizări, îndemn pentru 
perfecționarea activității productive, pentru 

progresul necontenit al patriei socialiste
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pe ramură, ministerelor, centrale
lor. tuturor unităților economice să 
ia măsuri ferme pentru realizarea 
ritmică, integrală a planului in in
dustrie. o atenție deosebită ur- 
mînd să se acorde înfăptuirii sar
cinilor stabilite în domenitle ener
getic, minier, petrolier, sectoare de 
cea mai mare însemnătate pentru 
asigurarea bazei materiale necesa
re îndeplinirii și depășirii preve
derilor de plan in celelalte ramuri 
ale economiei.

Punind față în față rezultatele 
obținute anul trecut cu sarcinile 
de plan pe 1988, se desprinde cu 
toată claritatea necesitatea crește
rii mai puternice a eficientei eco
nomice, și in primul rind a reduce
rii consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibili și energie. 
Această observație se impune aten
ției intrucit există o apumită dife
rență intre eforturile făcute pen
tru modernizarea producției, a 
.tehnologiilor de lucru și rezultate
le concrete obținute pe planul efi
cienței economice. Astfel, in anul 
1987, pe baza cercetării științifice 
și dezvoltării tehnologice s-au 
realizat și introdus in fabricație 
peste 2 850 tipuri noi și moderni
zate de mașini, utilaje, aparate și 
instalații. Totodată, au fost intro
duse în producție 1 775 tehnologii, 
mecanizări și automatizări noi si 
perfecționate, îndeosebi in chimie, 
metalurgie, construcții de mașini, 
electrotehnică și electronică. Cu 
toate acestea. în anul 1987 cheltu
ielile totale la 1 000 lei productic- 
marfă in industria republicană 
a-au redus față de anul precedent 
numai cu 0,70 lei, ceea ce repre
zintă 0,1 Ia sută.

mai a normelor de consum prevă
zute. în acest scop, o dată cu ela
borarea unor noi tehnologii și re- 
proiectarea constructivă a unor 
produse, care să asigure reducerea 
substanțială a consumurilor mate
riale în toate ramurile și sectoare
le dă activitate, se impune ca în 
fiecare întreprindere, la fiecare loc 
de muncă să se instaureze un 
profund spirit gospodăresc, să se ia 
măsuri pentru folosirea la capaci
tatea optimă a mașinilor și insta
lațiilor, pentru intensificarea ac
țiunii de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosiblle.

Ca adevărați proprietari, produ
cători și beneficiari, oamenii mun
cii din întreaga economie au dato
ria să analizeze cu exigență rezul
tatele obținute anul trecut la toți 
indicatorii cantitativi și calitativi 
iar pe această bază să acționeze cu 
fermitate în continuare pentru 
realizarea ritmică, integrală a pla
nului pe acest an la producția fizi

că și în primul rind la export, pu
nerea in funcțiune și atingerea pa
rametrilor proiectați la termenele 
stabilite la noile capacități, intro
ducerea și extinderea tehnologiilor 
moderne, pentru aplicarea riguroa
să a normativelor financiare, in ge
neral pentru creșterea eficienței 
economice și perfecționarea între
gii activități productive. Rezulta
tele bune obținute anul trecut în 
multe întreprinderi și sectoare de 
activitate demonstrează, așa cum 
a subliniat secretarul general al 
partidului, că sint asigurate toate 
condițiile necesare pentru îndepli
nirea planului pe acest an. pentru 
progresul necontenit al patriei și 
infăptuirea obiectivelor stabilite 
de Congresul al XIII-lea și Confe
rința Națională ale partidului — 
baza sigură pentru creșterea nive
lului de trai material șl spiritual 
al întregului popor.

Ion TEODOR

DINAMICA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
— ÎN PROCENTE —

Cronica zilei
Joi a avut loc la București sem

narea Protocolului între Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Democrate Germa
ne privind livrările reciproce de 
mărfuri pe anul 1988. Documentul 
prevede dezvoltarea si diversifica
rea schimburilor comerciale dintre 
cele două țări.

★
La Ambasada Republicii Demo

crate Germane la București a avut

loc. joi, o conferință de presă în 
legătură cu ediția de primăvară a 
Tirguiul internațional de la Leipzig, 
care se va desfășura in perioada 
13—19 martie. Directorul Oficiului 
de târguri din Leipzig, Helmut 
Flacsh, s-a referit la programul a- 
cestei manifestări, a subliniat im
portanta ei pentru dezvoltarea re
lațiilor economice dintre state, evi
dențiind raporturile economice din
tre România și R.D. Germană.

(Agerpres)

40 de ani de la semnarea primului Tratat 

de prietenie, colaborare și asistență mutuală 

dintre România si Uniunea Sovietică

tv
20.00 Telejurnal
20,20 Priorități !n economie. In obiec

tiv: programul energetic
20,40 în întlmpinarea Conferinței pe 

țară a președinților consiliilor

populare • Sub semnul răspunde
rii — reportaj

20.35 Cadran mondial. România si pro
blemele lumii contemporane

21,10 Serial științific (color). Univers, 
materie,- viață. Emisiune de edu
cație materiallst-științiflcă. Episo
dul 16

21.35 Laureați ai Festivalului național 
„Cîntarea României44 (color)

21,50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ

vremea
Institutul de meteorologie și hidrologie 

comunică timpul probabil pentru in
tervalul 5 februarie, ora 20 — 8 februa
rie, ora 20. în țară: vremea va fi 
schimbătoare, iar-cerul temporar no- 
ros. La începutul. intervalului, vor că
dea precipitații locale, mai ales sub 
formă de ploaie. în regiunile sud-ves- 
tice și sudice ale țării. Apoi, local și 
temporar, vor cădea precipitații, mai 
ales ploaie. în regiunile din vestul, 
centrul și nordul țării. în rest, acestea

vor fi izolate. Vîntul va sufla slab pîhă 
la moderat, cu intensificări izolate de 
scurtă durată, în sud-vestul șl estul 
țării. Temperaturile minime vor oscila 
intre minus 5 și plus 5 grade, izolat 
mai coborîte, iar valotile maxime, în 
generai,, intre zero și 10 grade. Pe 
alocuri.'se va produce ceață, iat în re
giunile din estul, centrul șl sud-estul 
țării, polei. în București: vremea va fi 
schimbătoare, iar cerul temporar no- 
ros. Vor cădea precipitații temporare, 
mai ales sub formă de ploaie, fâvori- 
zînd formarea poleiului. Vîntul va sufla 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 4 
și zero grade, iar maximele între 2 ?i 
5 grade. Condiții de ceață.

DE LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Vaccinarea antirujeolică la copii, 

începută in aceste zile in întreaga 
țară, se continuă pînă la data de 10 
februarie 1988. Se vaccinează copii 
născuți între 1 ianuarie — 30 apri
lie 1987 (după împlinirea virstei de 
9S luni), precum și copiii rămași ne

vaccinați în campaniilâ din Anul 
precedent. Sint invitați să se prezin
te la dispensarele medicale, cu copiii 
de virsta menționată, atît localnicii, 
cit și familiile cu domiciliul flo
tant.

(Agerpres)

teatre cinema

Este limpede deci că în marea 
majoritate a unităților industriale, 
practic în toate domeniile de ac
tivitate. nu se respectă normativele 
stabilite, iar consumurile materia
le și energetice se mențin incă la 
un nivel mult prea ridicat. Compa- 
rind deci rezultatele de anul tre
cut cu sarcina de reducere cu 50 
de lei a cheltuielilor totale la 1 000 
lei producție-marfă în industria 
republicană in acest an apare si 
mai evidentă cerința de a se lua 
imediat toate măsurile necesare 
pentru folosirea rațională, științi
fică a
rialelor,

materiilor prime șl mate- 
pentru respectarea îiltoc-

Adunările generale de dare de seamă și alegeri 
in organizațiile democrației și unității socialiste

(Urmare din pag. I)
ționare a organismelor democrației 
muncitorești-revoluțlonare.

în unitățile agricole, se impun cu 
prioritate răspunderile O.D.U.S. în 
înfăptuirea noii revoluții agrare, în 
asigurarea participării tuturor locui
torilor satelor la efectuarea lucrări
lor agricole, în îndeplinirea obliga
țiilor de a se cultiva fiecare petic de 
pămint și de a se crește animale 
de către fiecare gospodărie. în ve
derea realizării optime a programe
lor de autoaprovizionare. In institu
tele de cercetare și proiectare, in 
învățămînt se relevă ca sarcini prin
cipale orientarea măsurilor de adin- 
cire a integrării cu producția, de le
gare mai strinsă a cercetării științi
fice cu cerințele dezvoltării econo
miei. în unitățile prestatoare de 
servicii către populație, accentul se 
pune pe buna funcționare a acestora, 
pe asigurarea unei atitudini corecte, 
civilizate față de cetățeni. în cartie
re. la sate, membrii O.D.U.S. sint 
chemați să dezbată căile de partici
pare mai amplă a cetățenilor la rea
lizarea obiectivelor gospodărești-edi- 
litare și modalitățile mai eficiente 
de educație civică a locuitorilor.

Un subiect căruia este necesar să 
1 se acorde toată atenția în dările de 
seamă 11 constituie întărirea vieți, 
de organizație — în lumina necesi

tăților de îmbunătățire substanțială 
a stilului și metodelor de muncă, a 
conținutului adunărilor generale, a 
Învățămîntului politic de masă. In 
care sint cuprinși milioane de cetă
țeni, in vederea instaurării in toate 
locurile de muncă a unui climat de 
exigență, de respectare a normelor 
eticii și echității socialiste, a ordinii 
și disciplinei. La îndeplinirea aces
tui obiectiv vor contribui și dezba
terile ce vor avea loc, in acest tri
mestru, în adunările generale ale 
O.D.U.S., așa cum s-a stabilit în Pro
gramul de măsuri, pentru studierea, 
dezbaterea și aplicarea tezelor, idei
lor și orientărilor cuprinse în Ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința 
Națională a partidului.

Analiza întreprinsă In dările de 
seamă, propunerile și Inițiativele ce 
se formulează se vor finaliza, firesc, 
în planuri de măsuri, care vor 
călăuzi activitatea organizațiilor în 
următorii doi ani și jumătate, pină 
la viitoarele alegeri. Și pentru că 
această perioadă coincide cu 
aceea rămasă din cincinalul actual, 
prevederile respectivelor planuri tre
buie să aibă ca scop principal înde
plinirea exemplară a hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea și ale Conferin
ței Naționale, planul de stat la toți 
indicatorii. Avind In vedere că 
aducerea la îndeplinire a acestor 
sarcini calitativ sporite va reveni

noilor comitete, opțiunea membrilor 
O.D.U.S. trebuie să se îndrepte spre 
cei mai buni dintre membrii organi
zațiilor democrației și unității so
cialiste, muncitori, țărani, intelec
tuali, oameni care și-au demonstrat, 
prin fapte, atașamentul profund la 
politica partidului și statului, com
petența profesională, calitățile poli
tice și morale, oameni care se bucură 
de stima și încrederea colectivelor, 
a cetățenilor din cartierele unde 
locuiesc, care au manifestat interes 
și pasiune pentru munca destinată 
obștii.

Adunările de dare de seamă și 
alegeri ce au loc în organizațiile 
democrației și unității socialiste 
constituie un cadru fertil de afir
mare a democrației noastre munci- 
torești-revoluționare. de participare 
largă a milioane de membri la dez
baterea și soluționarea problemelor 
dezvoltării economico-sociale. Adu
nările sînt chemate să dinamizeze, 
să dea un suflu nou activității aces
tor organizații, să mobilizeze pu
ternic resursele de pricepere și in
teligență ale membrilor lor, să antre
neze cele mai largi mase ale cetățe
nilor. alături de membrii partidului, 
la îndeplinirea insuflețitoarelor pro
grame de progres economic și înflo
rire multilaterală a tuturor zonelor 
Si localităților patriei.

Rodica SERBAM

> Teatrul Național (14 71,71, Sala 
mare): Nu se știe niciodată — 18; 
(sâla Amfiteatru): Poveste din Hol
lywood — 18; (sala Atelier): Clovnii 
— 18 " *
• Filarmonica „George Enescu*4 
(15 68 75. Ateneul Român): Concert 
simfonic. Dirijor: Cem Mansur (Tur
cia). Solist: Remus Manoleanu — 18
• Opera Română (13 18 57): Traviata 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) — Sil
via — 13
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Magureanu, 14 75 46): No
țiunea de fericire — 18; (sala Grădi
na Icoanei, 11 95 44): Dimineață pier
dută — 18
e Teama Mic (14 76 81): Amurgul 
burghez — 18
• Teatrul Foarte Mi» (14 09 05): Băr
batul și femeile — 18.^0
• Teatrul de comedie (16 64 60): Cap
cană pentru un bărbat singur — 18
• Teatrul „C. I. Nottara14 (59 31 03. 
sala Magheru): Karamazovli — 17,30; 
(sala Studio): EX — 18,30
• Teatrul Glumești (sala . Majestic, 
14 72 34): Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18: (sala Ciulești, 18 04 85): 
Visul unei nopți de iarnă — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, Savoy
— 18; (sala Victoria, 50 58 65): Bărba
tul fatal — 19
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55): 
Cenușăreasa — 15; 18
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria); 'Aventuri cu Scufița Roșie
— 10; Arvihte și pepelea — 15-; (sala 
Cosmonauților, 1»1 12 04): Lungul na
sului — 15
• Circul București (10 41 93): Caval
cada circului — 18,30

• Cursa neplătită: TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: li; 13: 13: 17: 15
• Anii de piatră („Săptămîna Ulmu
lui elen"): STUDIO (59 53 15) — 9,30; 
12: 14,30: 17: 1,9,30
• Biciul fermecat î 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 MICĂ A PA
LATULUI — 17,15. DACIA (50 35 94) — 
15; 17: 19
• Totul se plătește: COTROCKNI
(49 48 48) — 15: 17; 19, MUNCA
(21 50 97) -- 15; 17; 19
• Secretul lui Nemesis: BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17: 19
• Unde ești copilărie — 9; 11; 13, 
Călărețul fără cap — 15; 17; 19: FLO- 
REASCA (33 29 71)
• B.D. In alertă: VIITORUL (15 67 40)
— 15: 17; 19
• Vulcanul stins: PROGRESUL
(23 94 10) — 16; 17: 19
• De la literatură la Him: PATRIA 
(11 88 25) — 9; 11,30; 14: 16,30; 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
• Vinălorul de șerpi: DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15 17; 19
• Misiune specială: LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8.45: 10,45: 12.45; 13: 17.15; 
19.30. VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 
15; 17: 19
• Mesagerul Invincibil: GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 11; 13; 15; 17; 19. AU
RORA (33 04 66) — 9; 11; 13: 13; 17; 
19. CULTURAL (83 30 1 3) — 9; 11; 13; 
15: 17; 19
• Sclava iubirii: MIORIȚA (14 27 14)
— 9: 11; 13; 13; .17; 19
• Program special pentru Copii șl ti
neret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19

INFORMAȚII SPORTIVE

Cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a semnării primului Tratat 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și Uniunea 
Sovietică, in Capitală a avut loc o 
adunare festivă organizată de Comi
tetul municipal București al P.C.R.. 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea și Consiliul de 
conducere al Asociației de prietenie 
româno-sovietică.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Gheorghe Radulescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. ai P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat. Ion Coman. mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ion Stoian. 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Cornel Pacoste, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ad.iuncți de 
șefi de secție la C.C. al P.C.R.. mem
bri ai conducerii Ministerului Aface
rilor Externe și Ministerului Apărării 
NaV'onale. reprezentanți ai Comitetu
lui municipal București al P.C.R.. ai 
I.R.R.C.S. și Asociației de prietenie 
româno-sovietică.

Au luat loc. de asemenea. în pre
zidiu. A. I. Lazarev, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor de 
mașini grele, energetice și de trans
port. vicepreședinte al Conducerii 
centrale a Asociației de prietenie 
sovieto-română. conducătorul dele
gației asociației care ne vizitează 
tara, și E. M. Tiajeinikov, ambasado
rul U.R.S.S. la București.

La adunare au participat oameni 
ai muncii din întreprinderi si insti
tuții bucureștene. reprezentanți ai 
unor instituții centrale și organiza
ții de masă și obștești.

A luat cuvîntul Ion Teoreanu, 
ministrul educației și invățămîn tu
tui. care a evocat însemnătatea eve
nimentului aniversat, subliniind că 
tratatul Încheiat la 4 februarie 1948 
a ridicat pe o treaptă nouă legătu
rile cu îndelungate și profunde 
tradiții de prietenie și solidari
tate dintre popoarele celor două 
țări, dintre forțele sociale îna
intate. democratice. revoluționare, 
care s-au sprijinit și ajutat reciproc 
în lupta lor comună pentru elibe
rare națională și socială, pentru în
făptuirea năzuințelor de progres. 
Vorbitorul a arătat că aceste relații 
sint întemeiate pe principiile socia
lismului științific, ale deplinei ega
lități in drepturi, respectului inde
pendentei și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne și 
avantajului reciproc. Noul tratat de 
prietenie, colaborare și asistentă mu
tuală dintre cele două țâri, semnat 
la 7 iulie 1970, a continuat și dez
voltat prevederile primului tratat 
din 1948. a creat premise pentru 
lărgirea și afirmarea relațiilor mul
tilaterale româno-sovietice. pentru 
extinderea și aprofundarea în conti
nuare a colaborării pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și cul
tural.

în continuare, vorbitorul a relevat 
rolul hotăritor al legăturilor de prie
tenie și solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice în asigu
rarea evoluției ascendente a raportu
rilor româno-sovietice. De asemenea, 
s-a subliniat deosebita însemnătate a 
întilnirilor și convorbirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovară
șul Mihail Gorbaciov. înțelegerile 
convenite cu aceste prilejuri, care 
au avut o puternică înrîurire asu
pra ansamblului relațiilor dintre cele

două țări și popoare, stimulînd pu
ternic dezvoltarea .colaborării in toa
te domeniile.

Angajate in măreața operă de edi
ficare a socialismului și comunis
mului. România și Uniunea Sovieti
că — a spus vorbitorul — conlucrea
ză in mod activ și pe plan interna
țional. manifestîndu-și solidaritatea 
cu toate forțele democratice și pro
gresiste. aducindu-și contribuția la 
înfăptuirea dezarmării, și în primul 
rind a dezarmării nucleare, la lupta 
pentru preintimpinarea unui nou 
război, la promovarea politicii de 
destindere, la instaurarea in Europa 
și in intreaga lume a unui climat 
de securitate. înțelegere și largă 
colaborare internațională.

în inchciere. vorbitorul a spus : 
Cu prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a primului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din
tre România și Uniunea Sovietică, 
comuniștii, întregul nostru popor 
adresează comuniștilor, tuturor po
poarelor sovietice cele mai calde fe
licitări și urarea de a obține succese 
tot mai importante in traducerea în 
viață a obiectivelor mărețe stabilite 
de cel de-al XXVII-lea Congres al 
P.C.U.S.

A luat apoi cuvîntul E.M. Tiajel- 
nikov. ambasadorul U.R.S.S. la 
București, care a reliefat rolul pri
mului tratat sovieto-român în întă
rirea prieteniei și solidarității dintre 
popoarele sovietice și poporul român, 
în evoluția relațiilor politice, econo
mice și culturale dintre U.R.S.S. șl 
România. Telurile nobile, principiile 
internaționaliste ale acestui tratat 
s-au regăsit și imbogățit in prevede
rile noului tratat sovieto-român din 
anul 1970.

Vizita oficială de prietenie a secre
tarului general al C.C. al P.C.U.S., 
din luna mai anul trecut, înțelege
rile la care s-a ajuns în timpul con
vorbirilor dintre tovarășii Mihail 
Gorbaciov și Nicolae Ceaușescu de 
la București și Moscova — a spus 
vorbitorul — au deschis noi perspec
tive extinderii și adincirii colaboră
rii politice, economice, tehnico-știin- 
țifice și culturale. întăririi acțiunilor 
comune ale țărilor noastre în cadrul 
Tratatului de la Varșovia, al Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc, 
în arena internațională.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la realizările Uniunii Sovietice 
în diferite domenii de activitate, pre
cum și la eforturile ce se depun 
pentru progresul economico-social și 
tehnico-științific, pe baza autocon- 
ducerii si autofinanțării.

în această zi aniversară doresc să 
subliniez încă o dată că Uniunea 
Sovietică acordă o mare importanță 
adincirii in continuare a prieteniei 
sovieto-române, a colaborării multi- Ț
laterale, a spus vorbitorul. Marcind ■
40 de ani de la semnarea tratatului 
de prietenie, dorim sincer comuniș- i
tilor. tuturor oamenilor muncii din i
România frățească înaintarea cu în
credere pe drumul socialismului, în
deplinirea cu succeș a hotăririlor 
Congresului al XIII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului. întă
rirea relațiilor sovieto-române, a 
prieteniei și colaborării cu toate ță
rile socialismului.

Cu același prilej, a avut loc o adu
nare festivă la Constanța.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat au vorbit Andronica Po
povich secretar al Comitetului mu
nicipal Constanța al P.C.R., șl Alint 
Ivanovici Krugleak. consul general 
al U.R.S.S. la Constanța.• în ziua a doua a tradiționalu

lui turneu internațional feminin de 
handbal de la Cheb (Cehoslovacia), 
selecționata României a întrecut cu 
24—23 (12—11) formația U.R.S.S. în 
celelalte trei jocuri disputate s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
R.P. Chineză — Ungaria 24—23 
(10—12) ; R.D. Germană — Ceho
slovacia 23—21 (12—9) ; Cehoslova
cia (B) — R.F. Germania 19—10 
(10-3).
• Pe stadionul din orașul Durres 

s-a disputat al doilea meci amical 
de fotbal dintre selecționatele o 
limpice ale Albaniei și României. 
Partida s-a încheiat la egalitate 
0—0. în primul joc, gazdele ciștiga- 
seră cu 1—0.

• In concursul Internațional de 
natație de la Hamburg, recordmana 
mondială Tamara Costache (Româ
nia) a ciștigat proba de 50 m liber, 
cu timpul de 26”19/100. Alte două

victorii pentru culorile sportive ro
mânești au fost obținute de Anca 
Pătrășcoiu, la 50 m spate eu 30”47.T00 
și echipa de ștafetă 4X50 m liber, 
înregistrată in l’45”16/100. Alte re
zultate : masculin : 100 m liber : Mi
chael Gross (R.F. Germania) — 
50”13/100 ; 50 m spate : Holger Reich 
(R.F. Germania) — 27”86/100 ; șta
feta 4X50 m liber : U.R.S.S. — 
l’32”86/100 ; feminin : 50 m bras : 
Huan Xiaoming (R.P. Chineză) — 
33”74/100.

• In finala turneului internațio
nal de tenis pe echipe, desfășurat in 
orașul vest-german Sindelfingen, se
lecționata orașului Stockholm a în
trecut cu 3—0 formația orașului Pra- 
ga. Rezultatele tehnice : Andres 
Jarryd — Tomas Smid 6—0. 6—1 ; 
Stefan Edberg — Miloslav Mecir 
6—2. 6—3 ; Edberg, Jarryd — Mecir, 
Smid 6-7, 7—6, 6—3.

INTILNIRE PRIETENEASCA
Cu ocazia Împlinirii a 40 de ani 

de la semnarea primului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistentă mu
tuală dintre România și Uniunea 
Sovietică, ambasadorul E.M. Tiajel- 
nikov a organizat, joi, o întîlnire 
prietenească la sediul Ambasadei 
UR.S.S. la București.

Au luat parte Gheorghe Radulescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat. Ion 
Coman, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Cornel

Pacoste, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, alte persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, mem
brii delegației Asociației da priete
nia sovieto-română. condusă de 
A.I. Lazarev, adjunct al ministru
lui construcțiilor de mașini grele, 
energetice și de transport al U.R.S.S., 
vicepreședinte al conducerii centrale 
a asociației, care ne vizitează țara.

★
Cu același prilej, consulul general 

al Uniunii Sovietice la Constanța a 
oferit o recepție.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
tăti și de la secretarii de 
partid ; mergi și discută 
cu oamenii, participă la a- 
dunărlle lor, stai cu ei de 
vorbă 1“

— Așa am si făcut — 
spune primărița. E adevă
rat. a trebuit să treacă un 
timp pină să înțeleg că alt
fel nu se poate. La început 
există tentația să-ti spui 
că e simplu, lucrezi prin 
conducători, pentru asta 
există ierarhie... Dar con- 
stati cu vremea că dacă te 
mărginești numai la atit, 
ajung la tine numai infor
mații filtrate prin optica 
celor care conduc un sector 
sau altui si care, din diver
se pricini, n-au întotdeau
na interesul să-ti prezinte 
tot adevărul. Poate si pen
tru că, uneori, nici ei nu-1 
cunosc pină la capăt. Un 
exemplu recent : la carie
re se desfășura acțiunea de 
stabilire si de reglare a 
stocurilor. Dar lucrurile 
mergeau anevoie, știam asta 
deși mi se dădeau asigu
rări că totul este in ordine. 
Am discutat azi cu cițiva 
muncitori, miine cu alții... 
Oameni din sat. pe care ii 
cunosc. Și am aflat că „or
dinea" despre care eram 
oficial informată nu prea 
era... în ordine. M-am dus 
la adunările a două orga
nizații de partid si am a- 
flat mai multe lucruri. 
După care m-am ocupat 
personal de această acțiu
ne și am descoperit, aju
tată de muncitori, o mul
țime de piese si materiale 
răspindite prin fel de fel

de locuri. Le-am inventa
riat si l-am obligat pe 
conducătorii carierelor să 
se ocupe serios de ele.

Multe lucruri ce păreau 
de nerezolvat și-au găsit, 
totuși, soluția Prin aceea 
că primărița. aflîndu-se 
mereu printre oameni, dis- 
cutind cu ei. nu neapărat 
in ceea ce numim „cadru 
organizat", a izbutit să-și

rul de la Jijila, e oarecum 
mai tinăr, mai nou într-o 
asemenea rnuncă si găsești 
Ia el mai toate greșelile în
ceputului. Chiar si după ce 
au dobîndit pregătirea poli
tică necesară, așezați în a- 
Semenea posturi de răs
pundere multi continuă să 
creadă că munca lor Poate 
semăna cu aceea a opera
torului de la un pupitru

camioane cu piatră. Co
muniștii de la Turcoaia au 
răspuns la solicitare si. în
tr-o simbătă. au dat tele
fon : „Miine sosesc la Ji
jila camioanele. Asigurați 
descărcarea". Primarul de 
aici a dat dispozițiile pe 
care Ie-a crezut el necesa
re. în felul lui. Dar cami
oanele au sosit, iar oameni 
care să le descarce și să

Permanent printre oameni, 
în miezul realității

facă o imagine mai exactă 
asupra situațiilor si să poa
tă decide. în consecință, 
măsuri realiste Si. deci, e- 
ficiente. Se dovedește ast
fel, si prin acest exemplu, 
că in munca activistului 
cunoașterea nemijlocită a 
stărilor de lucruri, uneori 
chiar si a amănuntelor ce 
Privesc o situație sau alta, 
este singurul mijloc prin 
care intervenția sa poate 
dobindi o reală oportuni
tate. efectul salutar dorit.

— Asta mă străduiesc să 
fac eu insumi, asta încerc, 
pe toate căile să imprim 
în felul de a-și concepe 
munca la toți lucrătorii de 
partid a căror activitate o 
am în grijă — spune Decu 
Dumitrașcu. Mă ocup acum 
mai îndeaproape de prima

de comandă. Concepi co
menzi. apeși Pe butoane si 
gata, instalația lucrează. 
Numai viata si ajutorul 
celor cu experiență îi de
termină să înțeleagă că 
nu-i delOc asa. Cooperati
va agricolă de aici, de la 
Jijila, se află într-Un pro
ces de redresare. Iama 
trecută a fost schimbată 
conducerea, se pun in apli
care măsuri de dezvoltare. 
Are nevoie insă de ajutor. 
Sint multe acțiuni in curs, 
forța de muncă e mai pu
țină. Acum citeva săptă- 
mini, pentru a urgenta a- 
menaiarea unui drum de 
acces Spre sectorul zooteh
nic s-a cerut sprijinul 
comitetului comunal de 
partid de la Turcoaia pen
tru a se trimite aici citeva

împrăștie piatra De drum 
nu erau. Am fost sesizat 
si am alergat aici. Prima
rul nu înțelegea ce s-a in- 
timplat. El, de bună sea
mă. dăduse dispoziție... A- 
păsase pe buton, dar buto
nul n-a funcționat. Și era 
nedumerit. Sigur că îm
preună am organizat repe
de ceva, camioanele s-au 
descărcat. .. după care am 
stat de vorbă. Reieșise că 
unii, de Prin alte colective 
decit cel de la C.A.P.. n-au 
înțeles de ce trebuie să 
participe ei la o acțiune 
care privea cooperativa. Se 
mai intimplase si altă 
dată. în acest caz, cine alt
cineva dacă nu secretarul 
comitetului comunal de 
partid, primarul, ar fi tre
buit să știe cum gîndesc

acei oameni si să lămu
rească lucrurile ? El trebuia 
să le explice că C.A.P.-ul 
nu avea, în clipa aceea, 
numărul de oameni dispo
nibil pentru o asemenea 
treabă, că este extrem de 
important, pentru toată su
flarea satului,- ca această 
cooperativă să se pună ur
gent pe picioare, ea repre- 
zentind. în fond, activita
tea productivă de bază a 
localității, oglinda ei. Prin
cipala răspundere a acti
vistului este aceea a in
fluențării și modelării con
științelor. a explicării lu
crurilor în profunzime iar 
asta nu se poate face prin 
simple dispoziții, pe cale 
administrativă. Trebuie să 
știi ce se intîmplă. cum 
gindeste unul si altul, cum 
se poartă si. în funcție de 
asta, cu răbdare, cu o bună 
cunoaștere a principiilor, 
cu o argumentație logică 
să înlesnești, să ajuți ca
pacitatea de înțelegere a 
oamenilor. Și-a înțeles 
greșeala primarul. învață 
cu sîrguintă. Chiar si din 
propriile greșeli. Ceea ce 
e bine.

Decu Dumitrașcu a tinut 
să sublinieze. în final, obli
gația activistului de partid 
de a se aifla permanent în 
miezul vieții, printre oa
menii care înfăpiuiesc pro
gramele dezvoltării econo
mice și sociale, cunoscin- 
du-le direct preocupările, 
gîndurile, problemele. Ac
tivistul fiind, in primul 
rind. el însuși o conștiința 
revoluționară.

Mihai CARANFH._____ ' >



PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU, PROMOTOR STRĂLUCIT
AL POLITICII EXTERNE ROMANEȘTI, MILITANT ÎNFLĂCĂRAT

PENTRU O LUME MAI BUNĂ SI MAI DREAPTĂ

O concepție realistă, constructivă 
privind edificarea noii ordini 

economice internaționale

Manifestări
consacrate României

Adunarea festiva de la Novgorod
cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a semnării primului 

Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală 
dintre România și U.R.S.S.

în vasta operă teoretică, ca și în 
prodigioasa activitate practică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. un 
loc important îl ocupă proble
ma lichidării subdezvoltării. a 
decalajelor dintre state și în
făptuirii unei noi ordini economice 
internaționale — problemă funda
mentală a contemporaneității, de a 
cărei soluționare depinde nemijlocit 
nu numai progresul economico-social, 
ci și perspectivele de pace ale în
tregii omeniri. „O rezolvare globală 
a problemelor econoniico-financiare, 
realizarea noii ordini economice in
ternaționale — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU in Raportul 
prezentat la Conferința Națională a 
partidului — constituie o necesitate 
pentru depășirea crizei economice ac
tuale, pentru stabilitatea si dezvol
tarea armonioasă a economiei mon
diale. pentru progresul economic și 
social al fiecărui popor, pentru poli
tica de destindere, colaborare și pace 
în lume".

Este meritul incontestabil al 
secretarului- general al partidului, 
președintele Republicii, de a fi elabo
rat o concepție originală, unitară și 
cuprinzătoare, cu o temeinică funda
mentare științifică, materialist-dialec- 
tică și cu un profund caracter uma
nist. de a fi definit un program con
cret de măsuri în vederea realizării 
acestui deziderat istoric.

Cu o mare forță de pătrundere și 
de sesizare a ceea ce este esențial 
în procesele deosebit de complexe si 
contradictorii din economia mon
dială. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
dezvăluit, in toată amploarea sa. 
contradicția dintre țările dezvoltate 
și cele în curs de dezvoltare și a ela-z 
borat teza de o inestimabilă valoare 
teoretică și practică potrivit căreia 
aceasta este cea mai puternică corf- 
tradictie a lumii de astăzi. O aseme
nea teză iși găsește temeinice funda
mentări în realitățile lumii contem
porane. care arată că. în era celei 
mai fertile și spectaculoase revoluții 
tehnico-știintifice. chipul planetei 
noastre continuă să fie desfigurat de 
plaga sărăciei și mizeriei. Semnifi
cativ pentru actuala situație este 
faptul că țările în curs de dezvoltare, 
în care trăiesc peste două treimi, 
respectiv aproape ”0 Ia sută din lo
cuitorii Terrei.nu beneficiază decit de 
20 la sută din produsul mondial ; 
ponderea lor este de 35 Ia sută in 
producția agricolă, de numai 12 la 
sută in cea industrială și de nici 5 la 
sută în activitatea de cercetare teh- 
nico-științifică desfășurată in lume.

în concepția secretarului general al 
partidului, actuala stare de lucruri 
nu poate continua fără riscul unor 
grave consecințe economice si social- 
politice. Este un motiv de adîncă 
satisfacție faptul că practica istorică 
confirmă, pas cu pas. justețea acestor 
aprecieri. Consecințele subdezvoltării, 
ale sărăciei și foametei de pe întin
se zone ale globului sînt resimțite 
nu numai de țările rămase în urnă : 
menținerea și adincirea decalajelor, 
constituind un factor de îngustare a 
pieței mondiale, afectează evoluția 
economică generală, creează — așa 
cum o dovedesc fenomenele actuale 
— dezechilibre, situații de criză eco
nomică si financiară care frinează 
progresul statelor, inclusiv al celor 
avansate, generează animozități și 
neîncredere, focare de încordare și 
conflicte, cu riscuri imprevizibile 
pentru pacea si securitatea popoare
lor. Iată de ce. pentru președintele 
tării noastre, principalul obiectiv al 
noii ordini economice internaționale 
este lichidarea subdezvoltării, iar re
alizarea lui constituie o necesitate 
obiectivă a progresului si păcii in 
lume.

Secretarul general al partidului 
apreciază că situația profund nedreap
tă din economia mondială este, in 

fapt, consecința prelungirii pe plan 
extern a ordinii interne capitaliste, 
a internaționalizării practicilor colo
nialiste și neocolonialiste menite să 
perpetueze și chiar să adîncească do
minația și exploatarea „centrelor" 
dezvoltate asupra „periferiilor" sub
dezvoltate. De aceea. în concepția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. noua 
ordine economică mondială presu
pune nu o schimbare formală a ra
porturilor internaționale, ci o restruc
turare radicală, revoluționară a în
suși conținutului acestor raporturi. în 
acest sens, președintele României 
consideră că la temelia unei lumi mai 
drepte și mai bune trebuie așezate 
noile principii ale independenței și 
suveranității naționale, deplinei ega
lități in drepturi, neamestecului in 
treburile interne, avantajului re
ciproc. excluderii cu desăvirșire a 
forței și amenințării cu l'orta din re
lațiile internaționale. Evoluțiile de 
pină acum au dovedit cu prisosință 
că numai prin aplicarea ansamblului 
acestor principii, de către toate sta
tele și față de toate statele, se pot 
crea condițiile necesare in vederea 
lichidării subdezvoltării.

Pe baza concepției revoluționare 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 
asupra problematicii economice mon
diale. țara noastră a prezentat la 
O.N.U., încă în 1975. documentul de 
larg răsunet „Poziția României cu 
privire la instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale", in care 
sînt prezentate pe larg considerentele 
în legătură cu cauzele persistentei si 
accentuării subdezvoltării, cu căile 
și direcțiile de acțiune pentru lichi
darea decalajelor economice dintre 
state, cu corelația dintre factorii in
terni și externi ai procesului dezvol
tării. Totodată, România a participat 
activ. împreună cu celelalte țări în 
curs de dezvoltare, la elaborarea. în 
cadrul diferitelor organizații si reu
niuni internaționale, a unor docu
mente de bază pentru definirea mo
dalităților de înfăptuire a noii ordini 
economice mondiale.

în abordarea problemelor lega
te de lichidarea subdezvoltării, secre
tarul general al partidului a pus cu 
putere în evidență adevărul funda
mental că realizarea unui asemenea 
obiectiv depinde. în primul rînd. de 
efortul propriu al statelor in cauză. 
Progresul fiecărei țări nu poate fi 
conceput fără o angajare plenară a 
întregului potențial material și uman 
național. însuși exemplul României 
constituind o dovadă în acest sens, 
în virtutea acestui postulat, președin
tele tării noastre preconizează elabo
rarea și aplicarea de către toate 
statele rămase în urmă a unor pro
grame speciale care să prevadă mă
suri și acțiuni eficiente de creștere 
intensivă a forțelor de producție, de 
accelerare a procesului de industria
lizare. de modernizare a agriculturii, 
ca și a celorlalte sectoare de activi
tate economico-socială.

în același timp, luînd în conside
rare faptul că adeseori eforturile 
proprii sint diminuate, iar uneori 
chiar anihilate de factori externi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu consi
deră că un rol deosebit de important 
în eliminarea decalajelor îl au cola
borarea economică, sprijinul substan
tial — material, financiar si tehno
logic' — pe care țările avansate sint 
chemate să-l acorde celor rămase in 
urmă. în legătură cu aceasta, pre
ședintele României precizează că 
ceea ce se impune cu maximă ur
gență în momentul de față este opri- 

■rea procesului de degradare a situa
ției economice mondiale. îndeosebi a 
tarilor în curs de dezvoltare, prin 
realizarea — la o conferință inter
națională, în cadrul O.N.U.. la care 
să participe toate statele interesate 
— de înțelegeri asupra elaborării si 
transpunerii în viată a unui plan de 
acțiune.

Secretarul general al partidu
lui apreciază că un loc important 
într-un astfel de program trebuie 
să-l ocupe măsurile vizind soluțio
narea globală, politico-eeononrică. a 
problemei datoriilor externe ale țări
lor in curs de dezvoltare — datorii 
care, in bună parte, sint rezultatul 
practicilor neocolonialiste ale mari
lor puteri imperialiste, ale capitalu
lui financiar și monopolurilor trans
naționale. ce duc o. politică delibe
rată de exploatare a țărilor lumii a 
treia. însăși viața confirmă justețea 
aprecierilor președintelui României 
potrivit cărora imperialismul se află 
într-un nou stadiu, în care capitalul 
finaneiar-bancar a devenit principala 
formă de dominație și asuprire a 
altor popoare. De asemenea. Româ
nia consideră că instituțiile și orga
nizațiile financiar-economice inter
naționale trebuie -să contribuie in 
mod real, activ și eficient, la pro
movarea unui nou sistem finânciar- 
valutar. echitabil și democratic, care 
să stimuleze și să înlesnească pro
gresul țărilor in curs de dezvoltare.

Avind in vedere, povară copleși
toare și în continuă creștere a dato
riilor externe ale țărilor in curs 
de dezvoltare, costul incă extrem 
de ridicat al creditului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază că ar fi 
necesară organizarea, in cel mai scurt 
timp, a unei conferințe financiare in
ternaționale, care să dezbată in mod 
deosebit aceste probleme si să adopte, 
ca o măsură imediată și generală, re
ducerea substanțială a dobinzilor 
bancare.

Președintele României consideră, 
de asemenea, ca imperative-esenția
le ale unei noi ordini economice com
baterea protecționismului și realiza
rea unui comerț liber; renunțarea la 
practica embargourilor, blocadelor 
economice și condiționărilor politice, 
la tendința de a se recurge la criterii 
neeconomice și la interpretări subiec
tive și arbitrare ale evoluției din di
ferite țări pentru a se justifica 
neacordarea clauzei națiunii celei 
mai favorizate sau pentru refuzul de 
a sg acordă' preferințe în cadrul sis
temului generalizat de preferințe ; 
stabilirea unui raport just, echitabil 
între prețul materiilor prime și cel 
al produselor prelucrate : asigurarea 
accesului larg, neîngrădit, al tuturor 
statelor la cuceririle științei și teh
nicii moderne ; prevenirea consecin
țelor negative ale exodului de cadre 
calificate din țările în curs de dez
voltare către cele industrializate.

Realizarea unor pași concreți în 
direcția lichidării subdezvoltării și 
înfăptuirii noii ordini economice 
mondiale presupune alocarea unor 
mari fonduri materiale și bănești, 
ceea ce nu se poate concepe decit 
prin intensificarea eforturilor pentru 
realizarea dezarmării, pentru redu
cerea uriașelor cheltuieli militare, 
care au devenit o grea povară pen
tru toate statele. în acest sens, 
secretarul general al partidului 
a propus înghețarea cheltuielilor 
militare și trecerea la reducerea lor. 
fondurile astfel obținute urmind a fi 
canalizate în direcția progresului tu
turor popoarelor, și în primul rînd 
al celor din țările rămase în urmă 
pe plan economic.

Remarcabila contribuție la elabo
rarea. fundamentarea și cristalizarea 
conceptului de nouă ordine economi
că internațională, vasta activitate 
desfășurată în vederea înfăptuirii 
unui asemenea deziderat vital al 
omenirii au făcut ca numele tova
rășului Nicolae Ceausescu să fie 
pronunțat astăzi cu prețuire, respect 
și stimă pe toate meridianele globu
lin. ca o den’ină recuno"sto-e a efor
turilor demise pentru făurirea unei 
lumi a dreptății și echității, a pro
gresului și păcii.

Gh. CERCELESCU

HARARE 4 (Agerpres). — în ca
drul Zilelor culturii românești, 
inaugurate în orașul Kadoma din 
Republica Zimbabwe, in sălile Ga
leriilor de artă din localitate a 
fost deschisă expoziția documenta
ră de fotografii „Imagini din 
Romgnia contemporană".

La Biblioteca municipală a fost 
vernisată o expoziție de carte ro
mânească, la loc de frunte fiind 
prezentate opere din gindirea so
cial-politică și economică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Luînd cuvintul. Enos Chikowore. 
membru al C.C. al F. P. Zanu. 
deputat în parlament, ministrul 
dezvoltării urbane, rurale și al or
ganelor puterii locale de guvernă- 
mint. și Chagun Kidia. primarul 
orașului Kadoma. au scos in evi
dență contribuția determinantă a 
conducătorului partidului și statu
lui nostru la realizările impresio
nante obținute de poporul român 
in opera de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

în cadrul Zilelor culturii româ
nești au fost prezentate filmul 
„România, Ceaușescu, Pace", alte 
filme documentare.

BELGRAD 4 (Agerpres). — La 
Belgrad a fost inaugurată expozi
ția dc desen și sculptură contem
porană românească.

Expoziția a fost deschisă de 
Branislav Brbprjci. locțiitorul pre
ședintelui Comitetului republican 
pentru cultură al R.S. Serbia, care 
a evidențiat cursul ascendent al 
relațiilor dintre România și R.S.F. 
Iugoslavia.

Au participat conducători de in
stituții centrale, oameni de artă și 
cultură, șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați la Belgrad, ziariști'.

OTTAWA 4 (Agerpres). — La 
Ottawa a fost organizată o expozi
ție de carte cuprinzind opere re
prezentative din gindirea social- 
politică si filozofică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

în alocuțiunile rostite la 
vernisaj, au fost puse in evi
dență personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. contribuția sa 
hotăritoare. pe plan teoretic și prac
tic, Ia dezvoltarea accelerată, pe 
multiple planuri, cunoscută de tara

Pentru edificarea unui climat de pace
in America Centrală

CIUDAD DE MEXICO 4 (Ager
pres). — în comunicatul de presă 
difuzat la Ciudad de Mexico la în
cheierea convorbirilor dintre minis- 
strul, mexican al relațiilor externe, 
Bernardo Sepulveda, și omologul său 
cubanez. Isidoro Malmierca, se arată 
că ambele părți acordă o mare În
semnătate înțelegerilor semnate de 
șefii de. sjat centro-americani anul 
trecut in Guatemala, care deschide 
calea spre instaurarea unui climat de 
pace in America Centrală. Cei doi 
miniștri au chemat țările avind inte
rese în regiune să contribuie la edi
ficarea păcii in această zonă. De ase
menea. s-au pronunțat pentru dez
voltarea relațiilor bilaterale — rela
tează agenția T.A.S.S.

Dezbaterile din parlamentul italian
In sprijinul luptei pentru independență națională

Comunicat comun al F.M.L.N. din Salvador, A.N.C. și S.W.A.P.O-
ROMA 4 (Agerpres). — în cadrul 

dezbaterilor care au loc în Parla
mentul italian, guvernul Giovanni 
Goria a fost de două ori pus in in
ferioritate la votarea in Camera 
Deputaților a proiectului legii finan
ciare.

După cum relatează agențiile 
A.N.S.A. și T.A.S.S., la început, 
deputății au aprobat un amendament 
propus de partidele de stingă, care 
prevede măsuri in vederea reduce
rii șomajului in rindurile tineretului. 
Apoi, deputății au respins din pro
iectul de lege guvernamental punc

LUMEA CAPITALULUI IN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE

noastră după Congresul al IX-lea 
al partidului, acțiunile și inițiati
vele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în domeniul relațiilor internaționa
le, pentru.făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte, la adăpost de 
pericolul unui război nuclear.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni politici, cadre didactice 
universitare, oameni dc afaceri, 
membri ai corpului diplomatic, re
prezentanți ai presei canadiene.

CQPENHAGA 4 (Agerpres). — 
în orașul danez Aalborg a fost 
prezentată o gală de filme docu
mentare care au evidențiat marile 
realizări obținute de poporul ro
mân, sub conducerea secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român. președintele Republicii 
Socialiste^ România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in. toate dome
niile de activitate.

într-o altă localitate daneză. Ma
nager. a fost deschisă o expoziție 
de carte românească, la loc de cin
ste fiind prezentate volume din gin- 
dirca social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. De asemenea. 
a fost organizată o expoziție de 
fotografii care înfățișează dezvol
tarea capitalei României.

MANILA 4 (Agerpres). — în ca
pitala filipineză a fost organizată 
o manifestare in cadrul căreia au 
fost prezentate filme documentare 
românești.

Președinta Consiliului femeilor 
din Manila. Leonarda Camacho, a 
vorbit despre marile realizări ale 
'țării noastre, in special in perioa
da de după Congresul al IX-lea al 
P.C.R.

CONAKRY 4 (Agerpres). — Sub 
auspiciile Asociației istoricilor 
guineezi, în localul Facultății de 
litere și științe umaniste din Co
nakry a fost vernisată o expoziție 
de carte, cuprinzind la loc de 
frunte opere din gindirea social- 
politică și economică a președinte
lui Nicolae Ceaușescu.

Au participat Goudissu Diallo, 
decanul facultății de litere și știin
țe umaniste, membri ai Asociației 
istoricilor guineezi. reprezentanți 
ai presei și televiziunii.

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Cu o majoritate de 219 voturi, con
tra 211. Camera Reprezentanților a 
Congresului Statelor Unite a res
pins cererea administrației privind 
acordarea unui ajutor suplimentar in 
valoare de 36.2 milioane dolari des
tinat forțelor contrarevoluționare an- 
tisandiniste.

în cadrul dezbaterilor asupra aces
tui subiect, numeroși congresmeni 
au subliniat că acordarea acestei a- 
sistențe ar afecta negativ procesul 
de pace în America Centrală, inclu
siv aplicarea acordului de pace sem
nat in 7 august 1987 în Guatemala.

Asupra aceleiași probleme urmea
ză să se pronunțe si Senatul.

tul referitor la reducerea alocațiilor 
pentru nevoi sanitare.

Agențiile de presă precizează că, 
în ambele cazuri. împotriva guver
nului au votat și deputați din parti
dele care fac parte din coaliția gu
vernamentală.

La cererea reprezentanților coali
ției guvernamentale. dezbaterile 
Parlamentului in problema respec
tivă au fost suspendate pentru a se 
analiza situația creată.. Premierul 
Giovanni Goria va prezenta .pre
ședintelui republicii un raport pri
vind votul in Parlament.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — S. Mor- 
covescu transmite : In cadrul mani
festărilor organizate in U.R.S.S. cu 
prilejul celei de-a 40-a aniversări a 
semnării primului Tratat de priete
nie. colaborare si asistentă mutuală 
dintre România și Uniunea Sovieti
că. la Novgorod s-a desfășurat o a- 
dunare festivă.

In cuvintările rostite s-a reliefat 
cursul ascendent al relațiilor de 
prietenie si strinsă colaborare dintre 
România si U.R.S.S.. care sint. puter
nic impulsionate de intilnirile si 
convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,

ORIENTUL MIJLOCIU
• Situația din teritoriile arabe ocupate se menține qravd
• Contacte diplomatice în vederea realizării unei soluționări

politice a problemelor regiunii
Agenția WAFA. informind despre 

evoluțiile din teritoriile de pe ma
lul de vest al Iordanului și din 
Gaza, transmite că la Nablus situa
ția s-a agravat, forțele israeliene de 
ocupație invadind orașul. între parti- 
cipanții Ja demonstrații și militari 
au avut loc ciocniri, iar localitățile 
Ramallah. Tulkharm. Kalkilia. Jenin, 
Bethlehem și toate taberele de re
fugiau palestinieni de pe malul de 
vest al riului Iordan și din Gaza au 
fost incercuite de soldați israelieni.

Greva generală continuă in majo
ritatea zonelor din teritoriile aflate 
sub ocupație.

AMMAN 4 (Agerpres). — Ziarul 
„Yerusalem Post", citat de agenția 
iordaniană PETRA, informează că 
peste 600 de cadre Universitare is
raeliene au lansat o campanie in 
favoarea încetării ocupației israe
liene in teritoriile arabe. Ei au sem
nat un document in care cer guver
nului israelian să adopte măsuri 
imediate pentru angajarea de nego
cieri diplomatice. înainte ca situa
ția să se agraveze.

PARIS 4 (Agerpres). — La Paris 
au avut loc convorbiri intre pre
ședintele Franței. Franqois Mitte
rrand. și regele Hussein al Iordaniei. 
Cei doi șefi de stat au făcut o trece
re in revistă a situației internaționa
le actuale, o atenție deosebită acor- 
dindu-se problematicii Orientului

LIBREVILLE

Lucrările Comitetului
LIBREVILLE 4 (Agerpres). — în 

capitala Gabonului s-au incheiat lu
crările celei de-a patra sesiuni a 
Comitetului ad-hoc al Organizației 
Unității Africane (O.U.A.) in proble
ma relațiilor dintre Marea Jamahi- 
rie Arabă Libiană Populară Socialis
tă și Ciad. Intr-un comunicat oficial 
publicat la Libreville, membrii aces
tui organism de conciliere al O.U.A. 
— reprezentanții Algeriei. Cameru
nului, Gabonului, Mozambicului, Ni-

SAN SALVADOR 4 (Agerpres). — 
într-un comunicat comun difuzat Ia 
San Salvador. Frontul Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) din Salvador. Congresul 
Național African (A.N.C.) și organi
zația Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) relevă că au con
venit să intărească relațiile dintre 
ele pe baza obiectivelor comune de 
dreptate socială, democrație si auto
determinare a popoarelor lor — in
formează agenția Salpress-Notisal. 
Documentul dă expresie dorinței 
celor trei mișcări de a lupta unite 

președintele Rbpubliciî Socialist* 
România, și tovarășul Mihail Gor- 
baciov. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.

.Au participat D. V. Arhipova, se
cretar al Comitetului regional al 
PÎC.U.S.. E.G. Sliahto. prim-secretar 
al Comitetului de partid orășenesc 
Novgorod, alte persoane oficiale.

A fost, de asemenea, prezentă de
legația Asociației de prietenie ro- 
mâno-sovietică, aflată cu acest pri
lej in U.R.S.S.

■Cu același prilej. Ia Moscova a fost 
deschisă o expoziție de fotografii 
dedicată capitalei României.

Mijlociu. Observatorii din capitala 
franceză notează că vizita suvera
nului. hașemit se înscrie in cadrul 
acțiunilor si demersurilor diploma
tice întreprinse In ultima perioadă 
in vederea realizării unei soluționări 
politice a problemelor regiunii.

RABAT 4 (Agerpres). — In cen
trul dialogului la nivel înalt egip- 
teano-marocan, prilejuit de vizita la 
Marrakesh a președintelui Hosnl 
Mubarak, s-a aflat situația din 
Orientul Mijlociu. Egiptul și Maro
cul și-au exprimat dorința de a coo
pera in continuare in vederea solu
ționării juste și cuprinzătoare a pro
blemei palestiniene — relatează a- 
genția M.E.N.A.

ROMA 4 (Agerpres). — în cadrul 
turneului său actual, președintele 
Egiptului, Hosni Mubarak, a sosit 
joi la Roma, intr-o vizită oficială. El 
a conferit cu președintele Italiei, 
Francesco Cossiga, in legătură cu ul
timele evoluții ale situației din 
Orientul Mijlociu și relațiile bilate
rale.

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Richard Murphy, adjunct al secreta
rului de stat al S.U.A., va întreprin
de în viitorul apropiat un turneu in 
Orientul. Mijlociu pentru a examina 
căile de avansare a procesului de 
pace în regiune, s-a anunțat oficial 
la Washington.

ad-hoc al O.U.A.
geriei și Senegalului — au convenit 
să aibă, în această primă parte a 
anului-, o nouă reuniune consacrată 
reglementării pe cale pașnică a pro
blemelor dintre guvernele de la 
Tripoli și N’Djamena. Viitoarea reu
niune va fi găzduită de Dakar, ca
pitala Senegalului.

în prima parte a lucrărilor Comi
tetului ad-hoc al O.U.A. au luat par
te si miniștrii de externe ai Jamahi- 
riei Arabe Libiene și Ciadului.

împotriva imperialismului, sistemului 
de apartheid, in favoarea indepen
denței naționale, democrației și pro
gresului social.

în comunicat sint condamnate po
litica de segregație rasială' promova
tă de regimul minoritar sud-african 
și tergiversarea procesului privind 
accesul la independentă al Namibiei, 
fiind exprimat sprijinul față de 
eforturile persistente ale F.M.L.N. și 
Frontului Democratic Revoluționar 
(F.D.R.) pentru soluționarea negocia
tă a conflictului din Salvador.

r
ILE DE PRESA
e scurt

PRIMIRE. Președintele Consiliu-
I lui de Stat al R.P. Bulgaria; To

dor Jivkov, l-a primit joi pe ad-

Ijunctul secretarului de Stat al 
S.U.A., John Whitehead, aflat in
tr-o vizită oficială la Sofia. După

Icum relatează agenția B.T.A., au fost 
examinate probleme ale relațiilor 
bilaterale, exprimîndu-se dorința 
comună de a se continua eforturile 
în vederea extinderii raporturilor

I pe baza principiului avantajului 
reciproc. Au fost abordate, de ase-

I menea, probleme ale vieții inter- 
nriționale.

. ÎNTREVEDERE. Li Peng. pre
mier interimar al Consiliului de

1 Stat al R. P. Chineze, a conferit 
cu Clayton Yeutter. negociator ame- 

Irican in probleme, comerciale, aflat 
in vizită în China. După cum trans
mite agenția China Nouă, au fost

I discutate posibilitățile de lărgire a 
cooperării și schimburilor comer
ciale dintre S.U.A. și R. P. Chineză.

DESEMNARE. Budimlr Loncear
1 a fost desemnat secretar federal 

pentru afacerile externe al Iugo-

Islaviei. anunță agenția Taniug. El 
îi succede în această funcție lui 
Raif Dizdarevici, care a fost ales

Iîn Prezidiul R.S.F. Iugoslavia.

MEMORANDUM. La Moscova

Is-au încheiat lucrările sesiunii Co
misiei sovieto-americane de colabo
rare in domeniul protecției mediu
lui Înconjurător. Cu acest prilej,

I menționează agenția T.A.S.S.. a 
fost adoptat un memorandum ce 
cuprinde planurile și programele 

. de activități comune privind 38 de 

proiecte tehnice și științifice pen
tru anul 1988.

MESAJE. în mesaje transmise 
președintelui angolez, Jose Eduar
do Dos Santos, președintele Portu
galiei. Mario Soares, și primul-mi-- 
nistru Anibal Cavaco Silva reafir
mă sprijinul pe care guvernul por
tughez îl acordă Angolei împotri
va .’acțiunilor agresive ale Africii 
de Sud.

DECLARAȚIE. Luînd cuvîntul 
în cadrul unei reuniuni organiza
te de Institutul pentru relații ex
terne de la Paris, cancelarul Aus
triei, Franz Vranitzky. s-a pronunțat 
pentru extinderea relațiilor econo
mice ale țării sale cu Piața comu
nă. Șeful guvernului a spus că neu
tralitatea Austriei nu vine în con- 
țradicție cu o eventuală aderare a 
țării la C.E.E.

SESIUNE. La Tunis au început 
lucrările celei de-a 44-a sesiuni a 
Consiliului Economic și Social al 
Ligii Arabe, la care iau parte mi
niștrii economiei, finanțelor, co
merțului și ai unor organisme eco
nomice arabe. Sint examinate. în 
principal, modalitățile de extindere 
a cooperării economice între sta
tele arabe. Discursul inaugural a 
fost rostit de ministrul sirian al 
economiei și comerțului exterior, 
Mohammed Al Imadi. în prima 
ședință luînd cuvintul secretarul 
general al Ligii Arabe. Chedli 
Klibi.

CONFERINȚA. La Singapore se 
desfășoară lucrările unei conferin
țe internaționale în domeniul valo

rificării petrolului și gazelor natu
rale, la care participă specialiști 
din 40 de țări. Pe agendă figurea
ză probleme privind extracția pe
trolului și gazelor din zona piatou- 
rilor continentale, utilizarea tehno
logiilor avansate, securitatea fo
rajului și ocrotirea mediului încon
jurător. De asemenea, sint exami
nate aspecte legate de valorificarea 
surselor alternative de energie.

CONVORBIRI. Președintele 
Franței, Francois Mitterrand. și 
primul-ministru Jacques Chirac 
l-au primit la Paris pe ministrul 
de externe al R. F. Germania, 
Hans-Dietrich Genscher. Un purtă
tor de cuvint francez a afirmat că 
au fost trecute în revistă rezulta
tele recentelor convorbiri anglo- 
franceze și anglo—vest-germane 
privind reforma C.E.E. Contactele 
lui Genscher la Paris se inscriu in 
cadrul eforturilor vizind înlăturarea 
divergențelor serioase care se men
țin întrebările C.E.E,. in perspec
tiva reuniunii la nivel inalt a Pie
ței comune, programată pentru zi
lele de 11 și 12 februarie.

VIZITA. Primul-ministru al Ma
rocului. Azeddine Laraki, și-a în
cheiat vizita oficială întreprinsă la 
Tunis la invitația omologului său 
Hedi Baccouche — informează 
agenția M.A.P. într-o declarație fă
cută presei, el a arătat că in etosul 
convorbirilor cu oficialitățile țarii- 
gazdă s-a procedat la o evaluare a 
rezultatelor acordurilor bilaterale, 
prospectindu-se. totodată, noi do
menii de cooperare.

NAVA OLANDEZĂ de transport 
„Nautilus" s-a scufundat in Ocea
nul Atlantic, in apropiere de coas
tele Franței. Din cauza furtunii pu
ternice, irvărcătura navei s-a de
plasat. in mare parte spre un sin
gur bord, răstnrnind vasul. Cei opt 
membri ai echipajului au putut fi 
salvați.

„POPULAȚIA DE CULOARE DIN MAREA 
BRITANIE - CONFRUNTATĂ CU 0 DUBLĂ 

POVARĂ: RASIALĂ Șl DE CLASĂ“
Cunoscuta revistă americană „NEWSWEEK" publică într-unul din ul

timele sale numere un semnificativ articol in legătură cu discriminările 
și inechitățile de tot soiul cărora le are de făcut față populația de 
culoare din insulele britanice, situațiile dezvăluite aruncind o lumină 
edificatoare asupra modului in care iși găsesc afirmare drepturile omu
lui În societatea occidentală.

In ciuda faptului că in luna iu
nie Diane Abbott și alți doi can
didați ai Partidului Laburist — 
Paul Boateng și Bernie Grant — 
au devenit primii negri din istorie 
care au obținut locuri in Camera 
Comunelor, relațiile interrasiste in 
Marea Britanie se înrăutățesc mai 
degrabă decit se îmbunătățesc — se 
arată in articol.

După aproape 22 de ani de cînd 
a fost votată o legislație impotriva 
discriminării, cei 2,4 milioane de 
oameni de culoare din Marea Bri
tanie ■— incluzindu-i și pe pakista
nezi ți indieni — rămin la baza 
piramidei social-.economice. Munci
torul de culoare obișnuit câștigă 
doar 85 la sută din venitul celorlalți 
muncitori. Șomajul in rindul popu
lației de culoare se ridică la 20 la 
sută — de două ori mai mult decit 
cifra pentru restul de 95 la sută 
din populație. In ciuda a doi ani 
de relativ calm, după revolta care 
a izbucnit în ghetourile populației 
de culoare din Marea Britanie, ten
siunea rasială a crescut. Potrivit 
unui recent studiu al Comisiei de 
egalitate rasială, finanțată de gu
vern, în unele zone din Londra, 
unul din patru membri ai comuni
tăților minoritare a fost, in 1986, 
victimă a atacurilor rasiale verbale 
sau fizice. Două treimi din victime 
au avut de suferit mai mult decit 
o singură dată.

Rasismul este deosebit de viru
lent in rindul tinerilor șomeri bri
tanici albi, dintre care mulți cred 
că situația lor este un rezultat 
direct al influxului de oameni de 
culoare. In realitate, imigrarea 
acestora, în special din Indiile de 
Vest, a scăzut cu 50 la sută in ulti
mii zece ani. Pină la modificarea 
legislației imigrării în 1960. Marea 
Britanie a recrutat in mod activ 
mină de lucru din fostele sale colo
nii caraibiene pentru efectuarea 
muncilor inferioare, murdare și 
prost plătite, pe care nimeni nu 
le-ar fi acceptat. „Există acum in 
Marea Britanie o generație de co
pii ai acestora. Economia nu are 
nevoie de forța lor de muncă și, 
sub unele aspecte, societatea i-a 
marginalizat", declară Diane Abbott, 
referindu-se la primul val de imi
granți din Indiile de Vest.

Mulți din prima generație de imi
granți se simt deosebit de depri
mați de faptul că societatea brita
nică nu s-a prea grăbit să asigure 
o educație copiilor lor. Copiii ne
gri, in special băieții de origine 
afro-caraibiană, sint elevii cu cele 
mai slabe rezultate în școlile bri
tanice. In timp ce părinții îl în
vinuiesc de rasism pe profesori, 
atit negrii, cit și albii susțin că 
aceasta reprezintă doar un aspect 
al problemei. Una dintre probleme

le cu care sint confruntați negrii 
este că Marea Britanie nu.a avut 
niciodată o reală mișcare pentru 
drepturi civile. In afară de aceasta, 
posibilitățile politice pentru negri 
sint limitate. Aceasta ar putea ex
plica absența in Marea Britanie g 
oricărui program de acțiune pentru 
afirmarea reală a populației de cu
loare și faptul că alegerea lui 
Abbott și a celorlalți colegi ai ei 
negri este, in mare parte, simbolică.

Abbott, Boateng și Grant iși da
torează alegerea in parlament ges
tului făcut de Partidul Laburist 
(de a-i pune pe listele sale în dis
trictele respective), mai degrabă 
decit unei consolidări a puterii po
litice a negrilor. Ei au avut - succes 
numai pentru că au fost desemnați 
de conducerea partidului să candi
deze in districte in mod tradițio
nal „sigure", unde există un număr 
mare și mereu in creștere de ale
gători de culoare. Cei trei nu au 
ajuns încă la o părere unanimă in 
.legătură cu problema dacă, in ca
litatea lor de membri in Camera 
Comunelor, să acționeze sau nu ca 
un „lobby" (un grup de presiune) 
negru.

Lipsa pină acum a oricărei re
prezentări reale a negrilor a permis 
guvernului să tergiverseze legislația 
privind drepturile civile,, inclusiv 
prevederile impotriva discriminării 
și pentru șanse egale in privința 
locurilor de muncă dintr-un pro
iect de lege vizind întreprinderile 
proprietate de stat. Această măsu
ră intimpină o puternică rezistență 
din partea Confederației Industriei 
Britanice, care susține că la înche
ierea contractelor trgbuie să pre
valeze criteriile pur economice, și 
nu cele rasiale.

Unii educatori se tem că proiectul 
de lege privind o reformă a educa
ției ar putea avea rezultate dezas
truoase asupra copiilor negri. A- 
ceastă lege ar acorda școlilor parti
culare dreptul'de opțiune in legătu
ră cu programa de invățămint, ceea 
ce, la prima vedere, pare a fi o 

încercare de a satisface cerințele 
formulate de negri ca in școli să se 
acorde mai multă atenție istoriei și 
culturii populației de culoare. Dar, 
in cadrul acestui proces, școlile 
care ar face această opțiune ar 
pierde o parte din subvențiile acor
date de guvern...

Există și alte proiecte guverna
mentale de natură a avea un efect 
negativ. Un nou impozit pe proprie
tate, ce ar fi stabilit în funcție 
de numărul de persoane dintr-o fa
milie. va plasa povara cea mai grea 
asupra acelora care sint cel mai pu
țin in stare să o suporte : familii
le numeroase și sărace.

Noua lege a imigrării prevede, 
de asemenea, că a trăi in mod ile
gal reprezintă delict penal, și nu 
doar o simplă contravenție, ca pină 
acum.

Chiar și programele destinate, in 
mod special, să vină in ajutorul 
minorităților și săracilor sint mar
cate de o carență fundamentală. De 
exemplu. Comisia pentru forța de 
muncă are două programe destina
te asigurării locurilor de muncă. 
Unul urmărește plasarea in sectorul 
particular a celor care nu au de lu
cru.și inașmarea lor cu cunoștințe 
și deprinderi necesare. Dar mulți 
patroni particulari britanici ezită 
să angajeze negri chiar și în cele 
mai mărunte slujbe. Deci, majorita
tea negrilor sint obligați să facă 
apel la al doilea program, care 
oferi locuri de muncă doar l.a strin- 
gerea gunoaielor de pe malurile Ta- 
misei.

Astfel, ca o ironie, alegerea celor 
trei parlamentari negri nu face de
cit să sporească sentimentul de ne
putință. „Am ajuns in cea mai 
proastă situație posibilă. Realitatea 
este că, pină la urmă, nu se va 
schimba nimic, pentru că nu stă în 
puterea noastră, să schimbăm ceva. 
Pentru negrii britanici viața este 
tristă și devine și mai tristă", con
stată Paul Boateng — se spune in 
încheierea articolului din „News
week".
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