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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL OAMENILOR MUNCII

0 puternică expresie a unității întregului popor în jurul partidului, 
al secretarului său general, a hotăririi de a înfăptui exemplar 

sarcinile trasate de Conferința Națională a partidului

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele Consiliului Național al Oa- 
menilor Muncii, au continuat, vineri 5 februarie, lucrările 
plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați, la sosirea in Sala Palatului Republicii, unde 
a avut loc plenara organului suprem al oamenilor muncii, cu 
aceleași calde sentimente de stimă și prețuire de participanți.

în cursul dimineții au fost reluate 
dezbaterile în plen. Au luat cuvintul 
tovarășii : Constantin Olteanu. prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.. Dan Surulescu. 
președintele consiliului oamenilor

muncii al Combinatului minier Va
lea Jiului, județul. Hunedoara. Du
mitru Gheoca. președintele consiliu
lui oamenilor muncii al Centralei de 
utilaj petrolier Ploiești, județul Pra
hova. Aurica Vizitiu, președintele

consiliului oamenilor muncii al Cen
tralei industriale de fibre si fire sin
tetice — Săvinești. județul Neamț, 
Marin Enache. președintele consiliu
lui de conducere al Ministerului In
dustriei Metalurgice. Maria Bradea, 
membru al Biroului Executiv al Con
siliului National al Oamenilor Mun
cii. prim-secretar al Comitetului ju
dețean Satu Mare al P.C.R.. Andrei 
Csillag, secretar pentru problemele 
economice al Comitetului județean 
Cluj al P.C.R., Maria Flucsă, preșe
dintele consiliului de conducere al 
Ministerului Industriei Ușoare. Con
stantin Boștină. secretar pentru pro
blemele economice al Comitetului 
județean Botoșani al P.C.R.. Nicolae 
Dicu. președintele consiliului oa
menilor muncii al Centralei mi

nereurilor — Baia Mare, județul 
Maramureș. Simion Săpunaru. pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii al Centralei industriale de trac
toare, autovehicule și mașini agricole 
Brașov. Constantin Roncea. prim-vi- 
cepreședintele consiliului oamenilor 
muncii al Combinatului petrochimic 
Midia-Nâvodari. Ion Traian Ștefănes- 
cu, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Dolj al P.C.R., Mihai Marina, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Constanta al P.C.R., Ferdinand 
Toth, secretar pentru problemele 
economice al Comitetului județean 
Caraș-Severin al P.C.R., Gheorghe 
Mihăescu, maistru, președintele con
siliului oamenilor muncii al Combi-(Continuare in pag. a Il-a)

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii a analizat, în spirit de înaltă răspundere, obiectivele dezvoltării economico-socia- le pe 1988, a dezbătut activitatea consiliilor oamenilor muncii și a stabilit măsurile în vederea perfecționării activității tuturor organismelor democrației muncitorești- revoluțîonare.în plenară au luat cuvîntul 37 de tovarăși, iar în consiliile și în grupele pe ramuri, 152 de tovarăși. Deci au vorbit în total 189 de tovarăși. Se poate spune că, în acest fel, lucrările plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii se pot egala cu un adevărat congres al proprietarilor, al producătorilor, al cadrelor de bază din întreaga noastră economie — care reprezintă acest înalt forum democratic de conducere al activității economico-sociale. 

(Aplauze și urale puternice; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).După cum este bine cunoscut, în Conferința Națională a partidului, în organismele democrației munci- torești-revoluționare și în sesiunea Marii Adunări Naționale, care a avut loc la sfîrșitul anului trecut, s-au analizat pe larg, în spirit critic și autocritic, rezultatele din primii doi ani ai cincinalului 1986— 1990 și au fost stabilite măsurile pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a planului pe 1988 și pe întregul cincinal. Dezbaterile din aceste zile din Consiliul Național al Oamenilor Muncii completează — s-ar putea spune — toate aceste dezbateri democratice și dau o garanție fermă că ho- tărîrile, planurile și programele 
ce au fost adoptate răspund pe deplin capacității poporului nostru, oamenilor muncii, forței materiale 

șl umane a construcției socialiste din România. (Aplauze puternice, 
prelungite).în 1987 s-au obținut rezultate Importante în dezvoltarea eco- nomico-socială a țării. După cum s-a reținut din comunicatul publicat recent, producția industrială a crescut cu 4,5 la sută, producția agricolă cu 2,3 la sută. S-a obținut o producție de cereale de peste 31 milioane tone, fiind al doilea an consecutiv cînd obținem — față și de anul precedent — cea mai mare producție de cereale țlin România.Venitul național a crescut cu 4,8 la sută. Succese importante s-au obținut în toate sectoarele de activitate. S-a realizat un volum de investiții cu ceva mai mare față de 1986. Practic, se poate spune că ceea ce am înfăptuit în cursul anului trecut — deși nu se ridică la nivelul prevederilor planului — reprezintă, totuși, realizări importante, ținînd seama de problemele cărora a trebuit să le facem față și asupra cărora voi reveni ulterior.Putem spune, deci, că în primii doi ani s-au făcut pași importanți în realizarea prevederilor planului cincinal, a hotărîrilor Congresului al XIH-lea al partidului, care a- sigură trecerea patriei noastre la un nou stadiu de dezvoltare, ridicarea gradului general de civilizație, a bunăstării întregii noastre națiuni. (Aplauze puternice, 
prelungite).Toate aceste realizări demonstrează, cu puterea faptelor, justețea programelor, a planului, capacitatea partidului nostru de a asigura aplicarea creatoare a legităților și adevărurilor general- valabile la condițiile și realitățile din România. Toate acestea sînt 

rezultatul nemijlocit al muncii eroicei noastre clase muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a țărănimii, a intelectualității, a întregului popor. Iată de ce doresc ca și de la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii să a- dresez cele mai calde felicitări tuturor constructorilor socialismului din patria noastră și urări de noi și noi succese în întreaga activitate închinată patriei, construcției socialismului 1 (Aplauze 
și urale puternice; se scandează 
Îndelung „Ceaușescu și poporul !**, 
„Ceaușescu, România — știma 
noastră și mîndria !“).Așa cum am menționat, dacă în toate domeniile de activitate am fi lucrat mai bine, cu un spirit de mai mare răspundere, de ordine și disciplină, fără nici o îndoială că am fi putut avea realizări mult mal bune. Este bine cunoscut că în prima parte a anului trecut am avut serioase rămî- nerl în urmă. Este adevărat, că, în parte, ele s-au datorat șl condițiilor iernii grele pe care am a- vut-o. Dar numai în parte, pentru că — dacă discutăm cu toată răspunderea — nu aceste condiții au dus la rămînerea în urmă, ci lipsa de măsuri necesare, de răspundere în organizarea temeinică a activității chiar în condiții mai grele. Subliniez aceasta pentru că — discutînd planul pe acest an, mai cu seamă pe primul trimestru — trebuie să avem în vedere și să facem comparația cu o perioadă în care activitatea a fost cu totul nesatisfăcătoare. Noi am discutat această situație în cursul anului trecut, dar o reamintesc a- cum, pentru că este necesar să tragem toate concluziile din greșelile. din lipsurile care au exis

tat în buna organizare șl desfășurare a activității din anul trecut, pentru a nu se mal manifesta asemenea situații și pentru a asigura înfăptuirea neabătută a planului, lună de lună, zi de zi, la toți indicatorii.Trebuie să facem astfel încît să asigurăm folosirea In cele mai bune condiții a capacităților de producție, a forței creatoare a tuturor oamenilor muncii, a întregii noastre națiuni, în vederea înfăptuirii neabătute a programelor și sarcinilor pe care le avem pentru acest an, pentru Întregul cincinal.Anul acesta se împlinesc 20 de ani de la reorganizarea teritorial- administrativă a țării, de la desființarea raioanelor și regiunilor, de la simplificarea organizării te- ritorial-administrative și organizarea județelor, ca unități de bază în conducerea activității teritoriale. Viața a demonstrat pe deplin justețea acestor măsuri 1 Tocmai pe această bază am putut să asigurăm amplasarea mai rațională a forțelor de producție pe întregul teritoriu, dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor țării, crearea celor mai bune condiții de dezvoltare economico-socială și de asigurare a deplinei egalități în drepturi pentru toți cetățenii patriei noas
tre ! (Aplauze și urale puternice, 
prelungite; se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul!**, 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mindria !**).Să privim harta economico-socială a patriei noastre, noile orașe, comune, noile platforme Industriale 1 S-a vorbit aici de dezvoltarea unor județe, de cîte 10 ori față de perioada anterioară șl sînt 

altele cu o creștere a Industriei șl mai mare. S-a vorbit de construcții de locuințe, de realizarea unei dezvoltări echilibrate a județelor și a producției pe locuitor — care reprezintă un factor important pentru asigurarea dezvoltării armonioase a tuturor zonelor, pentru ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului. Tocmai pe această bază s-au dezvoltat puternic învățămîntul, știința, cultura, s-a asigurat realizarea unui procent important din forța de muncă în industrie. Practic, astăzi, industria noastră reprezintă factorul hotărîtor în întreaga dezvoltare economico-socială.în același timp, s-a dezvoltat puternic și agricultura. S-au obținut creșteri importante în toate ramurile agriculturii — care sînt cunoscute și pe care le vom analiza pe larg la plenara Consiliului Național al Agriculturii, ce va avea loc la sfîrșitul lunii. De aceea, nu doresc să mă refer acum la ele.Bazîndu-ne pe realizările pe care le-am obținut, avem tot dreptul să vorbim de justețea politicii partidului, de marile realizări ale poporului nostru în construcția socialistă. Toate acestea demonstrează forța creatoare a unui popor care a lichidat pentru totdeauna exploatarea și inegalitatea, a devenit pe deplin stăpîn pe destinele sale și își făurește în mod liber, conștient viitorul său socialist și comunist I (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !**).
I

Stimați tovarăși.Planul pe 1988 prevede o creștere importantă a producției în toate sectoarele economiei națio

nale. Prevederile planului și programelor pe acest an sînt bine cunoscute, de aceea nu doresc să mă opresc în mod deosebit asupra lor.Așa cum am stabilit la Conferința Națională a partidului, este necesar ca în anul 1988 să se obțină în toate domeniile cea mai bună producție din cei trei ani ai actualului cincinal.în dezbateri, tovarășii care au luat cuvîntul au afirmat hotărîrea colectivelor și județelor pe care le reprezintă de a face totul pentru a realiza acest obiectiv.în prima lună a anului acesta au fost obținute unele rezultate bune, deși mai sînt — așa cum s-a arătat — o serie de rămîneri în urmă. Repet însă că. In legătură cu ritmurile bune de dezvoltare din luna aceasta, trebuie să avem în vedere că ele se referă la producția foarte mică din ianuarie anul trecut De aceea, pentru a vorbi de rezultate bune trebuie să ținem seama de prevederile planului I Pentru a ne înscrie In realizarea prevederilor pa acest an. trebuie ca, lună de lună, pînă în decembrie, să menținem, cel puțin, ritmul din ianuarie 1 Aceasta înseamnă că trebuie să trecem cu toată hotărîrea la buna organizare a activității, în vederea realizării în cele mai bune condiții a planului pe februarie, pe martie, pe trimestrul I și pe întregul an.La baza întregii activități trebuie să punem realizarea producției fizice în toate sectoarele șj, în primul rind, a producției de export. Am fost informat că, în ședințele pe consilii de ramuri, unele centrale și întreprinderi au încercat să justifice nerealizarea producției de export, încâlcind, de fapt, prevederile planului și legile 

țării. Trebuie să fie bine înțeles că realizarea producției de export trebuie să stea în centrul activității și să constituie problema prioritară a tuturor centralelor, întreprinderilor și ministerelor 1Trebuie să se pună capăt cu de- săvîrșire practicii vechi — în totală contradicție cu principiile autoconducerii și autogestiunii — de a alerga după valoarea pro- ducțiel-marfă, prin tot felul de deplasări ale producției dintr-o întreprindere în alta, dintr-o secție în alta. Nu avem nevoie de o asemenea activitate economică! Aceasta nu este activitate economică, cî antieconomică, antisocială 1 De aceea — repet — trebuie să se pornească obligatoriu de la realizarea în întregime a producției fizice, pe sortimente și de calitățile stabilite prin plan și prin contracte — și numai aceasta trebuie să fie considerată că face parte din realizarea planului Iîn mod deosebit este necesar să luăm măsuri hotărîte privind realizarea producției de materii prime din țară, a cărbunelui, a petrolului, a energiei electrice și a tuturor celorlalte materiale. Iată de ce mă adresez oamenilor muncii din domeniul minier și petrolier, cu chemarea de a face totul, de a acționa cu întreaga răspundere patriotică pentru realizarea în cele mai bune condiții a producției de cărbune, de petrol, de minereuri, asigurând, astfel, o cantitate importantă de materii prime necesare economiei naționale !Același apel îl adresez oamenilor muncii din sectorul energetic, de a acționa cu toată răspunderea pentru buna funcționare a tuturor utilajelor și centralelor electrice,
(Continuare în pag. a 11-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
LAPUNARA COHSIUULUI NA JlOHAl AlOAMBAIOH MUNCII

(Urmare din pag. I)de a asigura energia necesară în conformitate cu prevederile planului !Mă adresez, în același timp, tuturor colectivelor de oameni ai muncii din siderurgie și metalurgie, din chimie și petrochimie, din construcția de mașini, din industria ușoară, materiale de construcții, din toate sectoarele de activitate, cu chemarea de a acționa cu întreaga răspundere și de a face totul ca și aceste sectoare — ca, de altfel, toate ramurile economiei noastre — să realizeze, în cele mai bune condiții, prevederile planului și programelor pe acest an! Am încrederea că toate consiliile de conducere, oamenii muncii din toate aceste sectoare, din întreaga economie vor acționa cu toate forțele și își vor face datoria față de patrie, față de cauza socialismului în patria noastră. (Aplauze 
și urale ^puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul!").Este necesar ca, în toate sectoarele, să se acționeze cu toată răspunderea în vederea reducerii consumurilor energetice și materiale, a realizării producției cu respectarea strictă a normelor de consum prevăzute și cu stabilirea de noi căi de diminuare în continuare a consumurilor ! De asemenea, trebuie să se intensifice activitatea în vederea recuperării și refolosi- rii materialelor, pieselor și suban- samblelor, acestea reprezentînd o pondere importantă — în unele sectoare de peste 50 la sută — din necesarul de materii prime și materiale.In acest an trebuie să se realizeze cea mai mare parte a programelor de modernizare și organizare a producției. Rămînerile în urmă din anul trecut sînt și rezultatul nerealizării acestor programe. S-au discutat toate acestea, dar doresc să subliniez și să atrag atenția tuturor cadrelor de conducere, consiliilor oamenilor muncii din toate domeniile că trebuie să acționeze, cu întreaga răspundere, în vederea realizării prevederilor acestor programe, a perfecționării și îmbunătățirii lor în continuare!Șe impun măsuri hotărîte pentru organizarea nlirt"'femeinică. a muncii, a activității dg producție în toate sectoarele, pentru înfăptuirea programelor de modernizare, de organizare științifică, da dotare, mecanizare și automatizare a unor procese de producție, asigurindu-se, astfel, o creștere mult mai puternică a productivității muncii în toate sectoarele.O atenție deosebită trebuie să se acorde îmbunătățirii calității și ridicării nivelului tehnic al producției, atît a celei pentru export, cit și pentru consumul intern. Cred că nu este necesar să insist mai mult asupra importanței realizării unor produse de înaltă calitate și nivel tehnic, competitive cu cele mai bune pe plan mondial.Planul acordă o atenție deosebită problemelor activității economice, creșterii eficienței și rentabilității în toate sectoarele. De alt

fel, nici nu se poate vorbi de au- toconducere, de autogestiune fără a porni de la necesitatea unei activități eficiente, cu o rentabilitate maximă în toate domeniile !în acest an avem de realizat un mare volum de investiții. Trebuie să punem în producție importante capacități de producție, să asigurăm punerea în funcțiune a primelor grupuri energetice nucleare și, în general, să realizăm toate lucrările de investiții și de reparații capitale din domeniul e- nergetic, din toate sectoarele de activitate. Și aici se cere ca oamenii muncii să acționeze cu mai mare răspundere, cu mai multă ordine și disciplină în îndeplinirea, în cele mai bune condiții, a sarcinilor foarte importante pe care le au în acest sector important al activității noastre economice !Așa cum am spus, sînt bine cunoscute programele și prevederile planului pentru toate sectoarele de activitate. De aceea nu am mai dat cifre. Dar sînt necesare — și insist — măsuri hotărîte în toate sectoarele, în toate unitățile, centralele, organele centrale, în vederea înfăptuirii neabătute a tuturor prevederilor planului, pornind — repet — de la realizarea producției fizice în toate domeniile !O atenție deosebită trebuie să se acorde realizării producției de export și exportului, a activității de cooperare și specializare în producție !Sînt cunoscute programele de cooperare în cadrul C.A.E.R., cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, precum și programele de dezvoltare a relațiilor e- conomice cu țările capitaliste dezvoltate ; de aceea, nu insist în mod deosebit asupra acestora. Este,.însă, necesar să se acționeze cu toată hotărîrea în vederea realizării lor!Aici, unii tovarăși au vorbit despre unele procente foarte mari in export. Vreau să arăt în fața Consiliului Național al Oamenilor Muncii care este realitatea în ce privește volumul exportului României. în anul pe care l-am încheiat, exportul a reprezentat circa 17—18 la sută din volumul întregii producții industriale, dar la a- ceasta adăugăm și producția a- gricolă. De fapt, în ce privește industria, aceasta nu reprezintă rnai mult de 15—16 la sută. Desigur, în cadrul specializării sînt întreprinderi care au o pondere importantă, dar, pe total economie, exportul nostru este foarte mic. Am mai atras atenția asupra a- cestei probleme. Chiar țările socialiste din C.A.E.R. au un export de 30, 40, unele chiar 50 la sută. O serie de țări capitaliste din Europa merg la export chiar cu mai mult de .50 la sută din activitatea lor economică. Deci un export de 15 la sută sau de 18 la sută din totalul economiei naționale este cu totul nesatisfăcător. Desigur, exportul nu este un scop în sine ; nu facem export de dragul exportului ! Noi trebuie să facem un import mare de materii prime și materiale. Importăm circa 70 la sută, chiar ceva mai mult, din necesarul de petrol care se prelucrează 

în țară. Importăm peste 90 la sută diA minereul de fier, circa 60 la sută din cărbunele cocsificabil. De asemenea, importăm în întregime bumbacul, 50 la sută din necesarul de piei de bovine ;. importăm în întregime nichelul, molibdenul; importăm încă, cupru și alte și alte materiale. Și nu e vorba de o pondere mică — la unele, așa cum ați văzut, importăm sută la sută. Toate acestea trebuie să le plătim. Aceasta este una din problemele de bază pentru asigurarea desfășurării normale a activității economice.Aici, la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, sînt prezente cadrele de bază din e- conomie, conducătorii ministerelor, ai organelor centrale, centralelor, întreprinderilor, sînt pre- zenți muncitori, toți cei care au răspunderea în organizarea și desfășurarea corespunzătoare a activității economico-sociale. Și trebuie să se înțeleagă bine că problema exportului nu este numai o problemă de a face schimburi economice, ci este o problemă e- sențială pentru buna activitate și înfăptuirea programelor de dezvoltare economică.Nu se poate asigura dezvoltarea fără colaborarea cu alte țări, fără export, fără import — și acest lucru trebuie să fie bine înțeles de toate cadrele noastre din economie, de toți oamenii muncii, de întregul nostru popor ! (Aplauze 
puternice, prelungite).Mi-e greu să înțeleg pe directorul de întreprindere care a făcut 102 la sută planul pe ianuarie și exportul 5 la suță, încâlcind legea. Cum mai poate acesta să stea în fruntea întreprinderii ? Trebuie să dezbatem aceasta în consiliul oamenilor muncii, pentru că pune în pericol existența colectivului întreprinderii, condițiile de muncă pentru muncitorii din întreprinderea respectivă. Și nu e numai o întreprindere ! Spun aceasta cu toată seriozitatea, subliniind că este necesar . șă se înțeleagă bine acest lucru de către toate cadrele noastre, de consiliile de conducere, să se dezbată cu toți oamenii muncii în calitatea lor de proprietari, de producători, pentru a se'asigura înfăptuirea neabă-. tută a exportului, ’ a^ă cum este prevăzut ! Desigur, pentru export trebuie calitate, trebuie exigență — și nu se mai pot rezolva problemele prin plimbarea producției dintr-un loc în altul sau prin discutarea Ia telefon cu partenerii interni să primească producția, chiar dacă nu corespunde calității, cum s-a întîmplat nu o dată! Legile sînt foarte clare și vom lua măsuri ferme pentru a se acționa în toate întreprinderile în conformitate cu legile țării, cu interesele dezvoltării economiei naționale, ale ridicării gradului de civilizație al poporului nostru !în fond, așa au procedat cei de la „Steagul Roșu" din BrașoV. N-au făcut producția, au încălcat prevederile legale privind sistemul de retribuție și — pornind de la interesul de a-și asigura lor o re

tribuție mai mare — au nedreptățit pe oamenii muncii dintr-o secție care își îndepliniseră planul în întregime și le-au redus retribuția, încâlcind legile țării. Desigur, a- ceasta nu justifică cu nimic felul cum au acționat unii oameni ai muncii din secția respectivă, pentru că nu se pot admite nimănui acțiuni anarhice. Avem forme democratice și am și acționat în mod corespunzător, prin adunarea generală, care a luat măsuri pentru a pune ordine în această întreprindere.Iată de ce atrag atenția cu toată seriozitatea și insist asupra necesității ca, încă din această lună, să se realizeze în întregime producția de export, care, pe ansamblu, nu reprezintă decit circa 18 la sută din întreaga producție industrială. Să facem totul ca, lună de lună, zi de zi să realizăm cu prioritate exportul, în condiții de calitate stabilite și tot ceea ce este prevăzut în contracte ! Așa cum și noi trebuie să fim exigenți față de ce importăm, pentru că s-au recepționat, s-au primit multe mașini, multe utilaje care nu răspund condițiilor și criteriilor — pentru care s-a plătit — și care nu răspund contractelor și! criteriilor prevăzute în contracte.Sînt necesare măsuri hotărîte ca întreprinderile de comerț exterior, toți cei ce se ocupă direct de aceste lucruri să-și îndeplinească în mai bune condiții rolul pe care îl au, atît în ce privește exportul, cît și importul !în domeniul activității economi- co-financiare se impune aplicarea cu mai multă fermitate a programului financiar-economic, de autogestiune și autofinanțare. în această privință s-au făcut ceva pași, dar nesatisfăcători. Subliniez din nou că organele noastre financiare — începînd cu Ministerul de Finanțe, cu băncile, cu organele județene, din ministere, centrale și întreprinderi — nu își îndeplinesc în mod corespunzător rolul important pe care îl au în desfășurarea activității economico-sociale, în realizarea autogestiunii și autofinanțării.: . Trebuie să se înțeleagă bine< că întocrhirea la timp și cu multă' exigență a bugetelor de venituri și cheltuieli constituie o necesitate, acestea constituind principii de bază pentru autogestiune și autofinanțare, pentru creșterea eficienței și a rentabilității întregii activități economico-sociale. Nu e suficient numai să vorbim de autogestiune, de autoconducere, de autofinanțare și, de fapt, să continuăm să facem risipă, să înțelegem aceasta — cum fac unii — în sensul de a cheltui fără a mai da socoteală nimănui. Or, întreprinderea nu e proprietatea personală a nimănui ; ea e proprietatea întregului popor, e dată în administrarea întregului colectiv, iar cei care sînt puși să o administreze poartă răspunderea materială, și din toate punctele de vedere, pentru felul cum își fac datoria.

în această privință, trebuie ca, în acest an, să se acționeze cu toată hotărîrea în vederea desfășurării în cele mai bune condiții a activității financiare, a întocmirii bugetelor de venituri și cheltuieli, pentru creșterea și mai puternică a răspunderii și a rolului organelor financiare în buna desfășurare a întregii activități.Avem prevederi bune, avem organisme bune ! Este necesar, acum, să acționăm cu toată hotărîrea pentru ca ele să-și îndeplinească — și trebuie să realizeze în acest an — răspunderea pe care o au în fața țării, a poporului !
Stimați tovarăși,Realizarea planurilor și programelor în toate sectoarele impune creșterea și mai puternică a rolului cercetării științifice și al învă- țămîntului în toate domeniile. Noua revoluție tehnico-științifică și noua revoluție agrară constituie factori hotăritori pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare economico- socială. Nu se poate concepe înfăptuirea socialismului și comunismului fără a așeza la baza întregii activități cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în toate domeniile, ale cunoașterii umane în general ! Ne aflăm într-un asemenea stadiu de dezvoltare cînd știința și tehnica devin factori hotărîtori pentru progresul general al omenirii, cu atît mai mult pentru construcția cu succes a socialismului și comunismului ! (Aplauze puter

nice. prelungite).Este necesar să înfăptuim neabătut programele de pregătire a cadrelor, de perfecționare a învăță- mîntului. Se impune să acordăm, în învățămînt, o atenție mai mare problemelor conducerii și organizării activității economico-sociale a întreprinderilor. Inginerii, specialiștii din toate domeniile trebuie, din facultate .— unii chiar din licee — să-și însușească o serie de cunoștințe și să știe -ce înseamnă organizarea unei secții, a unui sector, a unei întreprinderi, în toată complexitatea lor. La aceasta trebuie să adăugăm problemele economice, mai cu- seamă problemele de comerț exterior, avînd în vedere că, într-o formă sau alta, fiecare specialist este, Ia un moment dat, angajat în activitatea de comerț exterior și, desigur, în problemele financiare. Mă refer la în- vățămintul din toate sectoarele, inclusiv în politehnici, deși, desigur, este necesar ca în învățămîn- tul economic să îmbunătățim predarea științelor economice, a activității economico-financiare reale nu teoretice, pentru ca absolvenții institutelor economice să cunoască bine problemele activității de finanțare economico-socială, ale autofinanțării și tot ceea ce impune aceasta. Dar și cadrele din toate sectoarele, fiecare specialist trebuie să aibă un minimum de cunoștințe economice și financiare pentru a putea să îndeplinească o muncă, începînd chiar cu condu

cerea secției, a grupei chiar, fiindcă răspunderea economico-finan- ciară începe din secție, din grupă, de la maistru. în acest sens, sînt necesare măsuri pentru a aduce îmbunătățiri și a ridica nivelul general de pregătire a cadrelor noastre, o dată cu pregătirea teh- nico-profesională, în raport cu dezvoltarea continuă a tehnicii, a științei. astfel ca fiecare să-și poată îndeplini în cele mai bune condiții misiunea ce-i va reveni în producție.Sînt necesare măsuri ferme de reciclare, pregătire, de îmbunătățire continuă a pregătirii, a cunoștințelor tuturor- oamenilor muncii, a cadrelor noastre din toate domeniile.în înfăptuirea autoconducerii, autogestiunii, o importanță deosebită revine sistemului de retribuție, pentru a asigura ca veniturile oamenilor ‘ muncii, din toate sectoarele, să fie determinate de realizarea producției, de munca pe care o desfășoară fiecare. într-un sector sau altul. Avem legi bune! Trebuie să aplicăm ferm principiile acordului global ! Să a- plicăm ferm principiile socialiste de retribuție, astfel incit nimeni să nu poată obține venituri fără muncă și să se asigure retribuirea corespunzătoare cu activitatea pe care o desfășoară fiecare în sectorul său. Vreau să atrag, însă, serios atenția că toate conducerile întreprinderilor, ale ministerelor au răspunderea de a lua toate măsurile pentru a se asigura contractele necesare și condițiile de realizare a producției, astfel ca, realmente, oamenii să poată să-și realizeze prin munca lor veniturile care sînt prevăzute.Consider că sindicatele trebuie să se implice mai serios în întreaga activitate în ce privește retribuția, în buna organizare și desfășurare a activității întreprinderii. Dar aceasta nu diminuează cu nimic răspunderea fiecărui consiliu de conducere din întreprindere, a centralelor, a ministerelor. Desigur, așa cum am mai discutat, dacă într-o întreprindere sau alta nu sint asigurate comenzile necesare pentru toți oamenii muncii, trebuie să se discute din timp a- ceasta și să se ia măsuri de redistribuire și de asigurare a folosirii., raționale a forței de muncă. Pe ansamblu, nu avem excedent de forță de muncă ; avem chiar deficit de forță de muncă. Dar în unele sectoare se mențin oameni în plus, cu totul nejustificat. Și aceasta, fără nici o îndoială că are repercusiuni negative și asupra veniturilor întregului colectiv, asupra productivității muncii.Planul nostru asigură dezvoltarea in așa fel a forțelor de producție pe teritoriu, incit să asigure condiții de muncă pentru toți oamenii muncii. întregul nostru tineret — absolvenții școlilor, facultăților — au fost repartizați în toamnă în muncă. Nimeni nu a rămas fără muncă — și vom asigura permanent acest lucru ! Dar trebuie să facem acest lucru în 

mod rațional și nu în detrimentul dezvoltării ; acesta să constituie un stimulent pentru buna dezvoltare, pentru creșterea mai puternică a productivității, a veniturilor, a bunăstării generale a poporului nostru ! (Aplauze puternice).După cum am hotărît la Conferința Națională a partidului, în a doua parte a acestui an vom trece la majorarea retribuțiilor cu circa 10 la sută pentru toate categoriile de oameni ai muncii. Aceasta impune însă măsuri hotărîte pentru înfăptuirea planului de dezvoltare economico-socială. creșterea productivității muncii, menținerea sub control a prețurilor — ceea ce se realizează în bune condiții pînă acum în acest cincinal. Avem convingerea că, pe întregul cincinal, vom asigura prevederile din plan și în acest domeniu, astfel încît majorarea să ducă la o creștere reală a retribuției, a veniturilor oamenilor muncii.Trebuie să luăm măsuri hotărîte de realizare a tuiuror programelor privind celelalte sectoare de activitate — în domeniul sănătății, al construcțiilor de locuințe — acestea constituind un tot unitar al dezvoltării patriei noastre, al ridicării României la un nou stadiu de dezvoltare, de creștere continuă a nivelului de’ trai material și spiritual al poporului, esența politicii partidului nostru, țelul suprem al societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în România ! (Urale și a- 
plauze puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul!“).

Stimați tovarăși,Avem planuri și programe clare, de mare perspectivă pentru dezvoltarea economico-socială a patriei noastre în acest an, în cincinalul 1986—1990 și în perspectivă pînă în anii 2000. Aceasta asigură trecerea patriei noastre, încă la începutul deceniului următor, în rîndul țărilor mediu dezvoltate, iar spre sfîrșitul deceniului, deci în preajma anilor 2000, România va fi o țară multilateral dezvoltată, în care se vor realiza pe deplin principiile socialiste de muncă și de viață și se vor crea condiții pentru trecerea la înfăptuirea obiectivelor strategice ale programului partidului nostru — a visului de aur — comunismul ! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“).Dispunem de tot ce este necesar pentru' realizarea acestor perspective minunate. Avem o puternică bază materială, tehnică, dar, așa cum am menționat, rolul hotărîtor îl au oamenii. Aș dori ca și la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii să afirm c". întreaga noastră clasă muncitoare, toți oamenii muncii, țărănimea, intelectualitatea, toți constructorii societății socialiste din patria noastră își îndeplinesc cu cinste rolul pe care îl au — și aceasta reprezintă
(Continuare in pag. a IlI-a)

A DOUA ZI
A LUCRĂRILOR

(Urmare din pag. I)
natului de lianți și azbociment — 
Fieni, județul Dîmbovița, Erou al 
Muncii Socialiste, Ion Popa, prim- 
secretar al Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R.

Participanții la dezbateri au adus 
un profund omagiu activității prodi
gioase desfășurate de secretarul ge
neral al partidului, președintele Re
publicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
subliniind rolul său esențial in ela
borarea unei concepții științifice, 
globale si unitare privind dezvolta
rea intensivă și modernizarea conti
nuă a industriei, a tuturor ramuri
lor economiei naționale, in perfec
ționarea neîntreruptă a sistemului 
democrației noastre muncitorești-re- 
voluționare, realizarea unei noi cali
tăți a muncii și a vieții intregului 
popor, in progresul multilateral al 
țării.

In timpul dezbaterilor s-a dat o 
deosebită apreciere contribuției de 
mare însemnătate pe care tovarășa 
Elena Ceaușescu o aduce la elabo
rarea și înfăptuirea planurilor si 
programelor de dezvoltare economi
co-socială a patriei, la realizarea o- 
biectivelor noii revoluții tehnico- 
științifice, in vederea promovării pe 
scară largă a progresului tehnic in 
toate sectoarele de activitate, la îm
bogățirea vieții spirituale a intregu
lui popor.

In cadrul plenarei au fost eviden
țiate marile transformări care au 
avut loc in patria noastră in pe
rioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea al P.C.R., prin înfăptuirea 
politicii partidului, inițiată de secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind reparti
zarea judicioasă, echilibrată a for
țelor de producție pe întreg cuprinsul 

.țării, ceea ce a asigurat creșterea 
continuă a potențialului economic al 
tuturor județelor și localităților, 
condiții egale de muncă și de viață 
tuturor cetățenilor patriei, ridicarea 
generală a nivelului de trai material 
și spiritual al întregului popor.

Pornind de la orientările stabilite

de Congresul al XlII-lea și Con
ferința Națională ale partidului, de 
la cerințele și exigențele formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
participanții la dezbateri au exami
nat. cu inaltă responsabilitate, activi
tatea depusă de organele de con
ducere colectivă, de toți oamenii 
muncii pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan, precum și căile și 
direcțiile de acțiune pentru reali
zarea exemplară a prevederilor pe 
trimestrul I și pe întregul an.

în cadrul plenarei au fost ana
lizate, in același timp, pe larg as
pecte privind perfecționarea, in con
tinuare, a metodelor și stilului de 
muncă ale consiliilor oamenilor 
muncii, pentru ca acestea să se afir
me tot mai mult ca foruri de con
ducere eficientă a întregii activi
tăți, să-și îndeplinească cu răspun
dere sporită sarcinile ce le revin in 
asigurarea autoconducerii muncito
rești și autogestiunii economico-fi
nanciare, în gospodărirea cu maximă 
eficiență a avuției naționale în
credințate de societate.

Participanții la dezbateri și-au 
exprimat acordul deplin față de 
politica externă a partidului și 
statului, promovată cu strălucire de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, dînd o 
înaltă apreciere contribuției sale, re
cunoscută in întreaga lume, la solu
ționarea constructivă a marilor și 
complexelor probleme ce confruntă 
omenirea, la înfăptuirea dezarmării 
și instaurarea unui climat de destin
dere, securitate, pace și cooperare in
ternațională.

După două zile de rodnice dezba
teri. în centrul cărora s-au aflat 
sarcinile de plan prevăzute pentru 
acest an, Consiliul Național al Oame
nilor Muncii a aprobat, în unanimi
tate, Planul național unic de dez
voltare economico-socială a țării pe 
1988.

în continuare, plenara a adoptat, 
in unanimitate, Hotărîrea-Chemare 
a Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii.

în aplauzele celor prezenți, 
a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, președintele Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost urmărită cu 

viu interes și deplină aprobare, fiind 
subliniată, in repetate rinduri, cu 
îndelungi aplauze, cu urale și ovații.

Participanții la plenară au aclamat 
cu înflăcărare pentru partid și se
cretarul său general, pentru patria 
socialistă, reafirmind adeziunea de
plină a clasei muncitoare, a între
gului popor la politica internă și ex

ternă a partidului șl statului, care 
corespunde în cel mai inalt grad 
intereselor și aspirațiilor supreme 
ale națiunii noastre, de progres și 
bunăstare, de pace, înțelegere și lar
gă colaborare cu toate statele lumii.

în această atmosferă vibrantă, 
participanții au exprimat, totodată. 

în numele colectivelor pe care le 
reprezintă, angajamentul de a acțio
na cu tefetă fermitatea pentru înfăp
tuirea orientărilor și sarcinilor cu
prinse în cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ce vor sta la baza 
întregii activități a consiliilor oa
menilor muncii, a tuturor unităților 
economice și sociale, pentru trans

punerea in viată a hotărîrilor adop
tate de plenară, pentru îndeplinirea, 
in condiții-de înaltă calitate și e- 
ficientă, a planului pe anul 1988. a 
prevederilor actualului cincinal, pen
tru realizarea neabătută a obiecti
velor stabilite de Congresul al 
XlII-lea și Conferința Națională ale 
partidului.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
U PLENARA CONSILIIIUIIHAÎIOHAL AL OAMEHIWR MUNCII

(Urmare din pag. a II- a)garanția supremă că, avînd asemenea oameni, asemenea constructori ai socialismului care acționează în spirit revoluționar, vom învinge orice greutăți și vom ajunge într-o perioadă nu prea îndelungată la piscurile luminoase ale societății comuniste ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).Este necesar să acționăm cu toată hotărîrea pentru desfășurarea întregii activități pe baza principiilor autoconducerii, auto- gestiunii și autofinanțării. Să asigurăm buna gospodărire și dezvoltare continuă a avuției naționale, a mijloacelor încredințate fiecărui colectiv de oameni ai muncii. Să perfecționăm, în continuare, conducerea și planificarea întregii activități economico-so- ciale, pornind de la principiile de bază pe care le-am adoptat în decursul dezvoltării socialiste a patriei noastre și confirmate de viață. Avem un sistem democratic larg. Să acționăm pentru îmbinarea cît mai bună a activității organismelor statului cu organismele democrației muncitorești-revolu- ționare, asigurînd toate condițiile ca organismele statului și ale democrației muncitoreștl-revoluțio- nare să-șl îndeplinească în cele mai bune condiții rolul pe care-1 au în toate domeniile.în mod deosebit, doresc să subliniez necesitatea creșterii rolului centralelor, ca unități de bază în desfășurarea și conducerea activității economico-sociale.Centrala, consiliul de conducere — vorbind de centrală, includ toate unitățile din cadrul acesteia — și însăși centrala ca unitate organizatorică trebuie să poarte răspunderea directă de întocmirea planului și de realizarea lui. De altfel, încă în acest an am trecut la întocmirea acestor planuri pe centrale. Trebuie să se pornească de la folosirea integrală a capacităților de producție, de la necesitățile economiei naționale. Nici o centrală — subliniez — nu poate să rămînă în afara activității de întocmire și de realizare a planului, acesta fiind atributul principal și una din problemele de bază ale conducerii democratice a economiei, a autoconducerii, autogestiunii.Legat de aceasta, sînt problemele economico-financiare, întocmirea bugetelor pe centrale și întreprinderi. Fiecare centrală — funcționînd pe principiile autoconducerii și autogestiunii — trebuie să aibă bugetul propriu de venituri și cheltuieli, de finanțare a întregii activități. în cadrul centralei, fiecare întreprindere dispune și trebuie să aibă planul său de producție, bugetul propriu și să funcționeze pe bază de auto- conducere și autofinanțare.Ministerele trebuie să poarte răspunderea asupra felului cum îșl organizează activitatea, să ajute și să îndrume munca centralelor și întreprinderilor, dar ele nu le pot înlocui. Am renunțat la existența planului pe minister ; planul îl avem pe centrală. Ministerul dispune de planul centralelor pentru activitatea sa și evidență, dar el nu este titular de plan. Adevăratul titular de plan este centrala, este întreprinderea 1 Ele sînt iinită- țile de bază care funcționează pe autogestiune, autoconducere. A- ceasta este esența conducerii pe principiile noi în economia noastră și trebuie să le aplicăm cu toată fermitatea ! (Aplauze pu

ternice, prelungite).Vreau însă să fiu bine înțeles. Creșterea răspunderii centralelor, a întreprinderilor nu înseamnă anarhie, nu înseamnă încălcarea principiilor de bază ale planului național unic de dezvoltare, a principiilor finanțării și a tuturor ce

lorlalte prevederi ale sistemului de conducere economico-financiară, ale democrației noastre muncitorești.Pornind de la aceasta, înțelegeți bine ce rol important au consiliile de conducere din centrale și întreprinderi, directorii — care sînt președinții birourilor executive din centrale — consiliul oamenilor muncii în întregime ca organ, ce răspundere revine organelor financiare din toate aceste unități. în concordanță cu aceasta este necesar — subliniez încă o dată — să îmbunătățim întreaga activitate de îndrumare, de conducere în toate sectoarele de activitate.
Tinînd seama de toate acestea, voi reveni la problema ridicării nivelului de pregătire a cadrelor noastre în domeniul conducerii. M-am referit, mai înainte. la învățămînt, Dar trebuie să luăm masuri pentru a asigura, — în conformitate, de altfel, cu hotărîrile Congresului al XlII-lea, cu Programul partidului —, ridicarea nivelului de pregătire a tuturor cadrelor noastre, începînd cu miniștrii, cu directorii de centrale. cu toate cadrele de conducere de sus pînă jos. Trebuie să organizăm, în cadrul formelor pe care le avem, un sistem nou de pregătire a tuturor cadrelor. încă în acest an trebuie ca toți directorii de centrale să urmeze aceste cursuri. Să nu mai numim directori de centrală care nu vor face cel puțin această pregătire. Același lucru în ce privește conducerea, cu tot ceea ce cuprinde acest lucru. Nu vreau să insist acum, dar, acest lucru este valabil — repeț — și pentru cadrele din ministere, pentru miniștri, pentru cadrele din guvern, precum și pentru cadrele de partid. Problemele noi care se pun cer o nouă înțelegere a acestor domenii vaste de activitate — și trebuie să ne asumăm răspunderea și să acționăm pentru a pregăti în mod corespunzător cadrele în toate domeniile. Aceasta constituie o cerință deosebit de importantă, fără de care nu vom putea asigura buna desfășurare a întregii noastre activități !Se impune să se acorde o mal mare atenție organizării și desfășurării adunărilor generale ale oamenilor muncii, ale proprietarilor și producătorilor. Consider că a- vem încă multe de făcut în acest domeniu, pentru a asigura ca toți oamenii muncii, în calitatea lor de proprietari, de răspunzători pentru întreaga activitate, să acționeze cu toată răspunderea. Trebuie să facem în așa fel încît oamenii muncii, adunările generale să hotărască în mod real, nu formal, asupra tuturor problemelor activității economico-sociale și să exercite un control mai ferm asupra cadrelor de conducere și a consiliilor oamenilor muncii.Am spus nu o dată, — și doresc să repet și acum — că activitatea tuturor organelor de conducere, de sus pînă jos, trebuie să se afle permanent sub conducerea nemijlocită a oamenilor muncii, a poporului. Numai așa se vor asigura dezvoltarea puternică a spiritului de răspundere, realizarea adevăratei democrații muncitorești-revo- luționare, care constituie esența, sau — mai bine zis — esențialul In construirea cu succes a societății noastre socialiste. Noi construim socialismul cu poporul și pentru popor. Aceasta înseamnă că trebuie să facem totul astfel încît poporul să-și îndeplinească cu adevărat rolul său de creator conștient al propriului său viitor, liber și independent ! (Aplauze și 

urale puternice, prelungite; se 
scandează îndelung „Ceaușescu 
și poporul !“).în acest cadru, doresc să mă refer la activitatea Consiliului Național al Oamenilor Muncii. Am 

menționat, de la început, că aici sînt prezente cadrele de bază ale economiei noastre, reprezentanți ai oamenilor muncii, specialiști care lucrează nemijlocit în producție. în cadrul acestui consiliu se realizează, pe plan național, într-o formă democratică, o îmbinare a activității cadrelor de conducere, a activității specialiștilor, a muncitorilor care lucrează nemijlocit în producție, astfel ca fiecare — cu felul său de înțelegere a problemelor — să contribuie în mod unitar și democratic la dezbaterea problemelor, la stabilirea programelor, a planurilor de dezvoltare, a activității de realizare a hotărîrilor partidului nostru.Cred că în puține țări întîlnim asemenea forme democratice pe plan național, de dezbatere și conducere a activității oamenilor muncii. Desigur, fiecare țară își rezolvă problemele corespunzător condițiilor interne, așa cum crede ea mai bine. Nu avem pretenția că felul cum am soluționat noi problemele trebuie să fie un model pentru cineva. Considerăm că ceea ce am făcut noi pornește de la realitățile României, dar și de la principiile socialismului de a asigura ca problemele de bază ale dezvoltării societății să fie emanația colectivă, a celor mai bune forțe din diferite domenii pe care le are societatea noastră. Și, în acest domeniu, Consiliul Național al Oamenilor Muncii reprezintă tocmai un asemenea organism democratic ! (Aplauze puternice, prelungite). Dar aceasta cere și răspundere din partea noastră, a tuturor, în dezbaterea problemelor, în adoptarea hotărîrilor și în trecerea la activitatea practică de aplicare a lor. Consiliul Național nu e un organ numai de paradă, de aplauze sau de aprobare a unor planuri sau măsuri. El trebuie să fie organismul democratic care să acționeze și să asigure înfăptuirea programelor de dezvoltare, a hotărîrilor Congresului al XlII-lea, a programului de înaintare a patriei noastre pe culmile socialismului și comunismului ! (Aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria „Ceaușescu 
și poporul !“).Toate acestea impun — ca o dată cu toate măsurile de care am vorbit — să fie intensificată activitatea politico-educativă, de ridicare a conștiinței revoluționare a tuturor membrilor organismelor noastre democratice, a cadrelor din toate sectoarele, impun creșterea conștiinței revoluționare a tuturor oamenilor muncii. Trebuie să înțelegem bine că activitatea politico-educativă, de formare a omului nou, cu o înaltă conștiință revoluționară, constituie un factor de importanță deosebită în noul stadiu de dezvoltare a societății noastre. însușirea științei, tehnicii, a cuceririlor științei generale și cunoașterii universale, îmbinată cu o înaltă conștiință revoluționară, trebuie să asigure, într-adevăr, o activitate în concordanță cu cerințele noii etape. Să avem cadre care, în orice împrejurări, să știe să soluționeze cele mai complexe probleme, să acționeze în deplină unitate pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare economico- socială, pentru ridicarea patriei noastre la un nou stadiu de dezvoltare, pentru întărirea independenței și suveranității României ! 
(Aplauze și urale prelungite, 
îndelungate; se scandează înde
lung „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul!“).

Stimați tovarăși,Punînd în centrul activității realizarea programului de dezvoltare economico-socială a patriei noastre, nu uităm nici un moment 

că este necesar să acționăm cu întreaga răspundere pentru a contribui la soluționarea marilor probleme internaționale, la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară, la realizarea unei păci trainice, a unor relații noi, democratice, între toate națiunile lumii, bazate pe principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Am vorbit despre problemele internaționale la Conferința Națională a partidului, precum și în cadrul unor organisme democratice ; de aceea voi fi foarte scurt.Situația este de asemenea natură încît trebuie să fie intensificate eforturile în vederea opririi cursului, încă periculos, al evenimentelor internaționale. Este adevărat, s-a realizat acordul dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite privind rachetele cu rază medie de acțiune. Am salutat și considerăm aceasta ca un pas important, dar ca un prim pas, rămînînd uriașe stocuri de arme nucleare care pot să distrugă de mai multe ori întreaga omenire, însăși viața pe planeta noastră. De aceea, considerăm că trebuie să se facă totul pentru realizarea de noi pași, de noi acorduri în direcția reducerii cu 50 la sută a armelor strategice nucleare ale Statelor Unite și Uniunii Sovietice, pentru oprirea experiențelor nucleare, a militarizării Cosmosului și trecerea Ia acțiuni în continuare pînă la eliminarea totală a armelor nucleare. Cît timp vor continua să existe și să se producă arme nucleare, nimeni nu poate să' considere că situația nu mai reprezintă un pericol deosebit !Este necesar, de asemenea, să acționăm — și vom acționa cu toată hotărîrea — în direcția dezarmării convenționale, trecînd ■ la reducerea radicală a armelor convenționale, sub un control strict internațional. Sîntem pentru a se renunța la armele chimice, la alte arme de distrugere în masă. Considerăm că este timpul să se pună problema retragerii trupelor străine de pe teritoriile altor state, să se treacă la desființarea bazelor militare străine, să se stabilească măsuri ferme pentru a nu mai avea loc acțiuni de forță sau de amenințare cu forța, precum și demonstrații de forță în apropierea granițelor diferitelor țări. Sînt cunoscute propunerile prezentate în acest sens de România. Am enumerat acum cîteva dintre ele, pentru că apreciez că reprezentanții noștri în organismele de dezarmare, în organismele internaționale, în relațiile cu alte state trebuie să acționeze cu întreaga răspundere, zi de zi, pentru a contribui la trecerea Ia tratative și la măsuri reale în această direcție.Ne pronunțăm ferm pentru soluționarea problemelor dintre state numai și numai pe calea tratativelor. Considerăm că este necesar să se înțeleagă — în urma evenimentelor petrecute în teritoriile ocupate de Israel — că este timpul să se organizeze Conferința internațională pentru soluționarea politică a acestor probleme, asigurîndu-se dreptul la autodeterminare, inclusiv la realizarea unui stat propriu, al poporului palestinian.Ne pronunțăm, de asemenea, pentru încetarea războiului dintre Iran și Irak, pentru soluționarea, în general, a problemelor dintre state numai și numai pe calea tratativelor !Sînt probleme grele în ce privește situația economică — și previziunile, chiar pentru acest an, sînt destul de sumbre. Situația țărilor în curs de dezvoltare se înrăutățește continuu. De aceea, sîntem hotărîți să participăm activ, împreună cu toate țările în curs de dezvoltare, cu toate statele, la 

organizarea unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U., în vederea soluționării problemelor subdezvoltării, inclusiv a datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare.Toate acestea impun, mai mult ca oricînd, dezvoltarea largă a colaborării dintre toate statele, fără deosebire de mărime și de orîn- duire socială, participarea activă 
a tuturor acestora la soluționarea problemelor grave ale vieții mondiale.Este necesară creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale, pentru că numai și numai pe calea tratativelor, pe calea înțelegerii se poate ajunge la soluții care să răspundă intereselor tuturor statelor, să asigure dezvoltarea liberă și independentă a fiecărei națiuni.In ce o privește, România va acționa ferm pentru a dezvolta larg relațiile sale cu toate statele lumii. Vom acorda și în continuare o atenție deosebită relațiilor cu țările socialiste — așa cum am acționat și în trecut — pornind de la necesitatea că trebuie să se asigure o depășire a divergențelor, întărirea colaborării și solidarității tuturor țărilor în curs de dezvoltare.în această privință, în general, relațiile noastre cu țările socialiste pot fi considerate bune. Din păcate, nu același lucru putem spune despre relațiile Republicii Socialiste România cu Republica Populară Ungară. Am acționat și acționăm ferm pentru a întări relațiile prietenești, de bună vecinătate cu Ungaria. Considerăm că interesele ambelor popoare — cu atît mai mult că ambele popoare construiesc socialismul — cer să se pună capăt cu desăvîrșire vechilor stări de lucruri și să se pornească de la necesitatea dezvoltării relațiilor în spiritul Tratatului de prietenie și colaborare existent între cele două țări, de bună vecinătate, de solidaritate, de colaborare reciproc avantajoasă, în toate domeniile de activitate.Trebuie să se înțeleagă bine și de către prietenii noștri din Ungaria — ca de altfel de toate statele — că problemele din România le soluționează partidul, guvernul, organismele democratice, poporul român în întregimea sa! (Urale 
și aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul „Stima noastră și mîn
dria — Ceaușescu, România!“).Concepția socialismului științific, principiile marxist-leniniste cer ca fiecare să lupte, în primul rînd, împotriva șovinismului din propriile rînduri, împotriva naționalismului din propriile rînduri și, în nici un fel, să nu încurajeze și să nu stimuleze asemenea manifestări străine nu numai concepțiilor socialiste, concepțiilor umane, dar și concepțiilor de relații de bună vecinătate între state. 
(Aplauze puternice, îndelungate).Am luptat întotdeauna și vom lupta împotriva oricăror manifestări de acest fel, dacă se vor în- tîlni în România, într-un fel sau altul. Considerăm că asemenea manifestări sînt străine societății noastre socialiste și trebuie să facem totul pentru eliminarea lor totală.Realizarea deplinei egalități în drepturi înseamnă crearea condițiilor ca toți cetățenii — indiferent cine le-au fost părinții — să aibă dreptul la muncă, la învățătură, la afirmarea personalității umane, să poată lucra în orice domeniu în care se pregătesc, în care au aptitudini și să-și aducă contribuția, cu întreaga lor capacitate, la dezvoltarea generală a țării, a societății noastre socialiste ! (A-
plauze și urale puternice; se scan
dează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“).Pot, fără nici o îndoială, să exis

te, asupra unor probleme, soluții deosebite, feluri diferite în care se soluționează o problemă sau alta. Noi am vorbit de mult, și întotdeauna am susținut acest lucru, chiar atunci cînd unii, inclusiv vecinii noștri, spuneau că ne abatem de la socialismul real, pentru că am pornit și pornim ferm de la capacitatea noastră de a înțelege și aplica principiile și legitățile generale la realitățile noastre. Și poate nu le-am înțeles noi prea bine. Cînd vom ajunge la alte înțelegeri asupra acestor probleme, vom trage, poate, concluzii mai bune. Nu am cerut nimănui nici să ne aprobe, nici să ne copieze, dar, este evident, nici nu admitem ca cineva să se erijeze în atotștiutor, să ne dea sfaturi într-o problemă sau alta. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu și po
porul !“).Sîntem pentru schimburi de păreri largi cu oricine, am propus chiar unor țări capitaliste dezvoltate, parlamentelor lor : vreți să discutăm problemele ? Sîntem gata ! Delegațiile noastre și ale voastre să se întîlnească, să discute ! Cu atît mai mult sîntem gata să ne întîlnim și să discutăm cu țările socialiste. De altfel, au loc o serie de întîlniri între țările socialiste și se discută multe probleme, dar, să vă spun cinstit, nu întotdeauna ceea ce ar trebui și nu în mod deschis și cum ar trebui ! Dar aceasta este o altă problemă. Noi sîntem pentru o discuție și un schimb larg de păreri fără pretenția ca cineva să-și impună punctul său de vedere. Schimbul de păreri, în toate domeniile, depinde, pînă la urmă, de gradul de înțelegere al aceluia cu care discuți !Dar aceasta nu poate și nu trebuie în nici un fel să afecteze relațiile de colaborare dintre două state vecine și prietene. în general, dintre state — și noi ne pronunțăm ferm pentru a dezvolta larg relațiile cu toate țările lumii. Cu atît mai mult — repet — dorim relații de bună colaborare cu vecinii noștri ! Considerăm că sînt multe posibilități să dezvoltăm larg relațiile economice, tehnico- științifice și culturale între poporul român și poporul ungar, între România și Ungaria, între cele două state vecine, în așa fel încît, împreună, să întărim solidaritatea, să asigurăm fiecare, în felul său, realizarea în cele mai bune condiții a socialismului, ridicarea bunăstării popoarelor noastre, pacea și colaborarea ! 
(Aplauze și urale puternice, se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu, România — 
stima noastră și mindria !“).Am considerat necesar să ridic această problemă în fața acestui organism al democrației noastre muncitorești pentru că în cursul discuțiilor o serie de tovarăși s-au referit indirect la aceste probleme. Probabil, mulți au rămas nedumeriți. Am considerat că este bine să pun această problemă în fața Consiliului Național al Oamenilor Muncii pentru a se înțelege despre ce este vorba, felul cum o înțelegem noi și cum vom acționa noi, în continuare, în interesul ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii. 
(Aplauze puternice).în general; ținînd seama de problemele internaționale deosebit de grave — cu toți pașii făcuți — trebuie să ne angajăm cu hotărîre de a acționa în așa fel încît să întărim colaborarea și solidaritatea interiiațională, să se intensifice lupta popoarelor de pretutindeni pentru dezarmare, pentru e- liminarea armelor nucleare, pentru reducerea cheltuielilor militare, pentru o lume mai dreaptă și mai bună, care să asigure intrarea omenirii în anul 2000 și în secolul al XXI-lea într-o situație mai bună, în condițiile în care fiecare națiune să se poată dezvolta 

liberă și independentă ! Să înfăptuim principiile noii gîndiri politice și economice, ceea ce presupune renunțarea la vechile practici, la vechile concepții, presupune o concepție nouă, umanistă, de egalitate, de progres economic-social al fiecărei națiuni. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Stima(i tovarăși,Dezbaterile din Consiliul Național al ^menilor Muncii și adoptarea î . animitate a Hotărîril- Apel și a jianului pe 1988 au evidențiat cu toată puterea hotărîrea fermă a tuturor participanților la plenară, a tuturor consiliilor oamenilor muncii, a întregului nostru popor de a înfăptui neabătut planul pe acest an și pe întregul cincinal, asigurînd astfel ridicarea României pe o nouă treaptă de dezvoltare ! (Aplauze puternice, 
prelungite).în încheiere, doresc să atrag din nou atenția asupra necesității realizării în cele mai bune condiții a planului pe luna februarie, pe trimestrul I și pe întregul an. Este necesar ca toți membrii Consiliului Național al Oamenilor Muncii să se afle în primele rînduri pentru unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii în vederea înfăptuirii neabătute a hotărîrilor Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului. Să facem totul pentru a asigura realizarea neabătută a minunatelor perspective, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul I“).Să fim întotdeauna conștiențl că felul în care fiecare colectiv de oameni ai muncii realizează planul din domeniul său de activitate' constituie contribuția sa la înfăptuirea întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, la politica de colaborare, de pace, la întărirea independenței și suveranității României, la ridicarea nivelului de trai al întregii națiuni ! (Aplauze șl urale 
puternice, prelungite : se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !", 
„Ceaușescu și poporul!“, „Vom 
munci și vom lupta, țara o vom 
înălța !“).Am convingerea că dezbaterile, hotărîrile pe care le-am adoptat vor da un nou impuls și vor îmbunătăți radical activitatea tuturor organismelor democratice de conducere, inclusiv a Consiliului Național al Oamenilor Muncii.Cu această convingere, vă urez tuturor, dragi tovarăși, tuturor consiliilor de conducere șl tuturor oamenilor muncii, întregului nostru popor cele mai bune urări de succes în întreaga activitate, de împlinire a tuturor dorințelor și năzuințelor de mai bine, de progres al patriei ! Multă sănătate șl fericire ! (Urale și aplauze puter
nice, prelungite ; se scandează în
delung „Ceaușescu — *P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul 1“, 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mindria !“).Declar închise lucrările plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii ! (Aplauze și urale puter
nice, prelungite; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria!“. într-o 
atmosferă de puternică însuflețire 
și de strînsă unitate, toți 
cei prezenți in sală ovaționea
ză și aclamă îndelung pentru 
Partidul Comunist Român — forța 
politică conducătoare a întregii 
națiuni — pentru secretarul gene
ral al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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LUCRĂRILE PLENAREI CONSILIULUI NATIONAL AL OAMENILOR MUNCII
DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN OLTEANU

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,

Vă rog să-ml Îngăduiți ca șl 
In cadrul acestui reprezentativ 
forum al democrației noastre 
muncitorești-revoluționare să 
exprim unanima adeziune a 
comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii din Capitală față de 
prevederile planului pe 1988, 
științific fundamentate, în de
plin acord cu opțiunile și in
teresele supreme ale poporului 
român, pe baza orientărilor și 
cu aportul decisiv al ilustrului 
nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în eforturile pentru trans
punerea in viață a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, pentru progresul 
accelerat al țării, oamenii mun
cii din Capitală, asemenea în
tregului popor, urmează cu 
Însuflețire strălucitul exemplu 
de dăruire și pasiune revolu
ționară al ctitorului de geniu al 
celei mai rodnice epoci din în
delungata noastră istorie, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Adine recunoscători pentru 
monumentala operă teoretică și 
contribuția dumneavoastră de- 
terminantă la elaborarea și în
făptuirea programelor de pro
pulsare a României pe cele mai 
înalte trepte ale civilizației, 
nutrim ferma convingere că 
activitatea prodigioasă ce o 
desfășurați, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. în 
fruntea partidului și țării re
prezintă chezășia promovării 
spiritului novator și afirmării 
plenare a vocației constructive 
a poporului nostru, care fău
rește cu succes societatea socia
listă multilateral dezvoltata și 
asigură înaintarea patriei spre 
comunism.

în continuare, vorbitorul, 
după ce a subliniat că in bilan
țul pe 1987 se inscrie și reali
zarea unei producții-marfă su
plimentare de peste 3 miliarde 
lei, a spus : Oamenii muncii din 
municipiul București au trecut 
cu hotărîre. sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de 
partid, la pregătirea condițiilor 
necesare îndeplinirii planului 
pe acest an. Pe baza indicații
lor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la întîlnir'le 
cu organele de conducere colec
tivă din unitățile pe care le-a vi
zitat. impreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. biroul comite
tului municipal de partid a in
tensificat^ m’ttvitate'i de.i-Jfi^ru-^ 
mare a ..ihiiilo- oamenilor 
muncii pentru a adopț i, decizii, 
care să asigure îndeplinirea sar
cinilor de plan, creșterea calității 
produselor și eficientei econo
mice. aplicarea riguroasă a
principiilor autoconducorii și
autogestiunii muncitorești.

Raportăm că in prima lună a 
acestui an. pe ansamblul Capi
talei, planul a fost îndeplinit la 
producția-marfă, s-au realizat 
contractele la export, iar in 
domeniul investițiilor a fost 
executat un volum de lucrări de 
construcții-montaj mai mare 
decit cel prevăzut. înfăptuirea 
sarcinilor calitativ superioare la 
toți indicatorii ce ne revin în 
1988 impune să acționăm mai 
susținut pentru perfecționarea 
stilului și metodelor de lucru 
ale organelor de partid. ale 
consiliilor oamenilor muncii, 
sprijinindu-le in soluționarea 
problemelor de fond ale pro
ducției. în înfăptuirea progra
melor de modernizare a pro
ducției, a spus vorbitorul. în
treprinderile bucureștene bene
ficiază de aportul substantial 
el colectivelor de specialiști din 
cercetare și invățămînt, dome
nii. coordonate cu înaltă compe
tență de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. 
remarcabil om politic și savant 
de largă recunoaștere interna
țională, care aduce o strălucită

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
DAN SURULESCU

Mult Iubite șl stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Vă rog să-mi permiteți să-mi 

•pun un gind de suflet.
Cind am intrat în această fru

moasă Sală a Palatului, locul 
unde s-au desfășurat atitea 
mari evenimente politice din 
viața poporului nostru, gîndul 
mă purta in urmă cu aproape- 
23 de ani, cind a avut loc aici 
istoricul Copgres al IX-lea, 
momentul de răscruce în viața 
poporului român. De atunci, în 
acest lăcaș cu puternice rever
berații în istoria neamului nos
tru s-au desfășurat toate con
gresele partidului nostru, ade
vărate trepte de granit într-o 
perioadă căreia i-am dat, pen
tru veșnicie în istorie, numele 
conducătorului genial de țară. 
„Epoca Njfolae Ceaușescu". O 
spunem adesea cu o neasemuită 
mîndrie pentru că în această 
definiție sint cuprinse o strate
gie fără seamăn a iubitului 
nostru conducător șl uriașa 
muncă a unui popor eroic, care 
și-a urmat și își urmează, in
tr-o deplină unitate de gind și 
faptă, ctitorul de țară nouă.

Cu mai bine de două decenii 
In urmă nu puteam să ne re- 
inim intr-un asemenea forum 
nuncitoresc pentru simplul fapt 
•ă nu aveam atîția muncitori, 
iu aveam atîtea uzine și mine, 
tu aveam atîtea termocentrale, 
lici nu visam la unități indus- 
riale cu o tehnică de virf. de 
ițim rang și nu aveam un ase- 
lenca organism reprezentativ, 
lici. în această sală frumoasă, 
umai dacă reții numele locali- 
iților de unde au venit tova- 
ășil care au luat cuvîntul in- 
eți cu ușurință o parte bună 
in noua și impresionanta geo- 
rafie economică a țării. 

contribuție la afirmarea știin
ței și invățămintului ca factori 
de bază ai progresului multi
lateral al țării.

O atenție deosebită vom acor
da, in continuare, activității din 
investiții, al căror volum este 
in acest an de peste 40 miliarde 
lei, preocupindu-ne stăruitor 
de mai buna organizare a acti
vității pe șantiere pentru pune
rea in funcțiune a capacităților 
și realizarea, conform planului, 
a marilor ansambluri și obiec
tive urbanistice aflate in con
strucție. Vastul program de 
sistematizare, care se înfăp
tuiește sub conducerea nemijlo
cită a secretarului general al 
partidului. încununează amplele 
prefaceri ce conferă Bucureșliu- 
lui atribute de metropolă mo
dernă, mîndrie a întregului po
por. Remarcabilele progrese în
registrate în dezvoltarea Capita
lei se încadrează, organic si ar
monios in mărețele realizări ob
ținute de poporul nostru. în
deosebi în anii ce au trecut de 
la istoricul Congres ai IX-Iea 
al partidului, care au dat o 
nouă înfățișare întregii țări.

în deplină concordanță cu ac
tivitatea consacrată înfăptuirii 
unor programe de anvergură 
fără precedent. România socia
listă. președintele Republicii 
promovează o politică de largă 
colaborare si pace, la baza că
reia sînt așezate statornic prin
cipiile independenței și suvera
nității. neamestecul în trebu
rile interne, respectul voinței 
fiecărei națiuni de a-și alege 
și hotărî calea proprie de 
dezvoltare.

Nu se poate să nu uimească 
și să nu stîrnească îndreptățită 
indignare atitudinea unora, 
care, recurgînd la procedee re
vizioniste de tristă amintire, 
din vremi demult apuse, infir
mate de viață și condamnate 
de popor, de istorie. încearcă să 
ne denigreze trecutul de muncă 
și luptă pentru apărarea vetrei 
străbune și păstrarea ființei na
ționale, să defăimeze realizările 
dobindite în anii socialismului. 
Asemenea încercări, indiferent 
de unde ar veni, aduc grave 
prejudicii relațiilor de bună în
țelegere și conlucrare între po
poare și trebuie să-și primească 
riposta cuvenită.

Respingînd categoric șl com- 
bătînd cu tărie asemenea prac- ’ 
tici. oamenii muncii din Capi
tală, mîndri de mărețele împli
niri socialiste, animați de sen
timentele fierbinți ale patriotis
mului socialist revoluționar și 
ale solidarității militante cu 
toate popoarele, cu forțele pro
gresiste de pretutindeni, profund

• devotați.' pojitictijștiințifice. în
țelepte, interne și externe a 
partidului nostru, urmind cu 
nețărmurită încredere partidul, 
secretarul său general, tova
rășul Nicoîae Ceaușescu, îșl a- 
firmă prin fapte hotărîrea de a 
face totul pentru realizarea 
programelor de înflorire a pa
triei. de continuă înălțare a 
României socialiste ca stat li
ber, independent, suveran și 
demn in marea familie a națiu
nilor lumii.

Reafirmând acordul deplin cu 
documentele supuse dezbaterii, 
îngăduiți-ne să asigurăm ple
nara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, pe dum
neavoastră. mult stimate tova
rășe secretar general, că oame
nii muncii din municipiul Bucu
rești îsi vor amplifica efortu
rile în scopul îndeplinirii pla
nului. pentru a obține în anul 
1988 o producție-marf i supli
mentară de cel puțin 2 miliarde 
lei. Dînd glas gindurilor și sen
timentelor locuitori'or Capitalei, 
aducem și cu acest prilej un 
fierbinte omagiu Marelui Erou 
al Națiunii. - care slujește cu 
exemplară dăruire și patos re
voluționar interesele supreme 
ale poporului român, cauza so
cialismului. păcii și progresu
lui. secretarul general al parti
dului. președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Vă ceream permisiunea să-mi 
spun un gind de suflet și l-am 
spus, dar nu pot să-l închei fără 
a repeta un adevăr indeajuns 
de cunoscut, un adevăr drag 
nouă, tuturor, și anume că dacă 
am ajuns aici să discutăm des
pre problemele noastre d i mun
că intr-un forum democratic 
atit de larg. în deplina liberta
te. intr-o țară ca o grădină, in
diferent că locul se numește 
Valea Jiului. Suceava. Brăila. 
Constanța. Timișoara sau Co- 
vasna, asta s-a datorat și se da
torează faptului că avem la 
conducerea partidului si a țării 
un om de excepție, un genial 
conducător, un patriot înflă
cărat. pe iubitul fiu al po
porului nostru. erou între 
eroii neamului, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Vă rog să-mi permi
teți. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă expri
măm. cu deosebit respect, și cu 
acest prilej, gindurile și senti
mentele de aleasă stimă și 
profundă recunoștință ale nji- 
nerilor Văii Jiului, pentru tot 
ceea ce ați făcut și faceți pen
tru binele și fericirea poporului 
român, asigurarea libertății, in
dependenței și suveranității 
scumpei noastre (patrii pe dru
mul luminos al socialismului si 
comunismului. Dacă minerii 
„din fosta vale a plingerii" au 
astăzi o viață demnă, locuri de 
muncă, un trai fericit, au lo
cuințe confortabile, copiii lor 
merg la școli înalte, multi nu- 
mărindu-se astăzi printre spe
cialiștii noilor mine și uzine, o 
datorează dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. care sinteți prietenul apro
piat al minerilor. Minerul nos
tru de Onoare, Omul de mare 
omenie.

Și pentru că n-am uitat nici 
un moment că ne aflăm in acest 
larg forum al democrației mun
citorești — o creație a gîndirii 
dumneavoastră politice — pen

tru a analiza modul cum am 
muncit și ce avem de făcut în 
acest an, vă raportăm, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, că întregul colectiv al Com
binatului minier Valea Jiului 
este angajat plenar, alături de 
întregul popor, cu toate puteri
le, pentru traducerea in viață 
a îndemnurilor și chemărilor 
adresate de dumneavoastră de 
la înalta tribună a Conferinței 
Naționale a partidului. ca 
în anul 1988, anul hotărîtor al 
actualului cincinal, să dăm pa
triei tot mai mult cărbune.

După ce s-a referit pe larg la 
sarcinile care stau in fața com
binatului și măsurile luate pen
tru Înfăptuirea lor in cele mai 
bune condiții, vorbitorul a spus: 
Așa cum ne-ați indicat cu prile
jul numeroaselor vizite de lucru, 
acționăm cu întreaga răspundere, 
în spirit revoluționar, pentru 
înfăptuirea neabătută a obiec

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
DUMITRU GHEOCA

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,

Desfășurindu-si lucrările în 
atmosfera sărbătorească pri
lejuită de aniversarea zilei de 
naștere și. a peste 55 de ani de 
activitate revoluționară ale ge
nialului ctitor de tară. Erou între 
eroii neamului, mult stimatul și 
iubitul nostru conducător, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
plenara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii analizează și 
dezbate măsurile necesare pentru 
indeplinirea integrală a preve
derilor de plan pe trimestrul I 
și întregul an 1988. în lumina 
exigențelor și indicațiilor 
formulat? de secretarul general 
al partidului în mag st-a vi 
Raport prezentat Conferinței 
Naționale din decembrie 1937.

Folosindu-mă de acest prilej, 
mă simt fericit și deosebit de 
onorat să vă urez, mult iubite 
și Stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. în numele 
zecilor de mii de oameni 
ai muncii din cadrul centralei, 
multă sănătate și viață lungă în 
fruntea partidului și statului, 
pentru a ne conduce pe drumul 
luminos al socialismului și co
munismului. pentru ridicarea 
României pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la rezultatele obținute în 
1987 și în prima lună a acestui 
an. la măsurile luate pentru li
chidarea neajunsurilor manifes
tate. pentru desfășurarea nor
mală a producției și realizarea 
integrală a sateînllcir de plan pe 
trimestrul I și întregul an 1988.

S-a subliniat că întregul co

cuvîntul tovarășei 
AURICA VIZITIU

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe șl stimați 
tovarăși,

In atmosfera de vibrantă 
trăire patriotică cu care în
tregul nostru popor a omagiat 
aniversarea zilei de naștere și 
a peste 55 de ani de eroică 
activitate revoluționară ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
marele Erou între eroii neamu
lui, lucrările plenarei Consiliu
lui Național al Oamenilor Mun
cii se înscriu sub semnul înalte
lor exigențe, al tezelor, ideilor 
și orientărilor de excepțională 
însemnătate teoretică și practi
că cuprinse în magistralul Ra
port prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința 
Națională a partidului, program 
de muncă și luptă revoluționa
ră al comuniștilor, al întregului 
popor pentru înălțarea patriei 
noastre pe noi culmi de progres 
și civilizație, de bunăstare ma
terială și spirituală.

Județul Neamț, asemenea 
tuturor zonelor țării, a cunoscut 
în anii care au trecut de la cel 
de-al IX-lea Congres al par
tidului o adevărată renaștere, 
pentru care, vă rog să-mi 
permiteți, mult stimate tovarășe 
secretar general, să exprim 
recunoștința fierbinte a locui
torilor județului, stima și pre
țuirea noastră pentru consec
vența cu care înfăptuiți politica 
de dezvoltare armonioasă, 
echilibrată a tuturor zonelor 
țării.

Avînd un puternic caracter 
mobilizator și stimulativ, a 
arătat vorbitoarea, sarcinile de 
plan pe 1988. an hotăritor al 
actualului cincinal, prezintă 
creșteri la principalii indicatori 
și îndeosebi la cei de eficiență 
economică. Nivelurile prevăzute 
in plan pentru Centrala de fibre 
sintetice de la Săvinești sint pe 
deplin realizabile. în spiritul 
orientărilor și indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
consiliile oamenilor muncii din 
cadrul centralei și unităților 
au luat măsuri organizatorice 
care să asigure cunoașterea te
meinică a prevederilor de olan, 
astfel ca fiecare colectiv, fieca
re muncitor să știe ce are de 
făcut zi de zi. decadă cu deca
dă. în conformitate cu sarcinile 
prevăzute în contractele în
cheiate cu partenerii interni și 
externi. Edificatoare în acest 
sens sînt rezultatele lunii ia
nuarie, cind a fost realizat In
tegral planul la producția-marfă

CUVÎNTUL tovarășului 
MARIN ENACHE

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși,

Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii are loc 
la puține zile de cind poporul 

tivelor de dezvoltare economi- 
co-socială a Văii Jiului, zonă 
care a cunoscut mari prefaceri 
economice și sociale in ultimii 
22 de ani, schimbind radical 
viața și munca minerilor. Este 
acel salt uriaș pe care l-a făcut 
economia românească, sub con
ducerea vizionară a secretarului 
general al partidului, de a dota 
industria extractivă cu mașini 
și utilaje de mare complexita
te și randament, mașini care au 
ușurat considerabil munca oa
menilor. Minerii din Valea Jiu
lui vă sînt profund recunoscă
tori. 'mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. pentru 
tot ce ați făcut și faceți pentru 
țară, și ne angajăm solemn în 
acest mare forum reprezentativ 
al democrației muncitorești-re- 
voluționare să muncim fără 
preget pentru realizarea exem
plară a planului pe acest an și 
pe întregul cincinal.

lectiv este puternic angajat In 
ampla acțiune de modernizare 
a tehnologiilor și produselor, de 
organizare superioară a produc
ției și a muncii.

Vom acționa neabătut a spus 
vorbitorul, pentru înfăptuirea 
exemplară a programelor prio
ritare elaborate din inițiativa și 
pe baza orientărilor dumnea
voastră. mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. pri
vind dezvoltarea sectoarelor 
producătoare de materii prime, 
țiței, gaze naturale și energie. 
Vom introduce in fabricație noi 
tipuri de instalații de foraj, 
adaptate condițiilor specifice de 
climă și relief, vom acționa cu 
hotărire pentru modernizarea 
continuă și creșterea volumului 
de sape și scule de foraj, prăjini 
de pompare, pompe de adinci- 
me și piese de schimb pentru 
diversificarea producției de ar
mături industriale, pentru ri
dicarea la un înalt nivel de 
competitivitate a tuturor produ
selor noastre și, pe această 
bază, pentru creșterea cantita
tivă și calitativă a producției 
destinate exportului.

Asigur plenara că. urmind 
neabătut minunatul exemplu de 
muncă și dăruire revoluționară 
al celui mai iubit fiu al na
țiunii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. vom acționa 
cu răspundere și dăruire comu
nistă. ■ revoluționară. neutru 
transpunerea în viață a indica
țiilor și orientărilor secretaru
lui general al partidului, a 
hotărîrilor adoptate de Confe
rința Națională, pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin în acest an și pe între
gul cincinal, pentru accelerarea 
dezvoltării intensive, multilate
rale. a scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

industrială, asigurindu-se în
cadrarea în sarcina de creștere a 
productivității . muncii și inde
plinirea planului de export, cu 
depășiri pe relația devize con
vertibile.

în continuare, vorbitoarea a 
spus : In recentele adunări ge
nerale ale oamenilor muncii, 
ținute pină acum în întreprin
derile subordonate centralei, am 
stabilit măsuri hotărite care 
să conducă la afirmarea pu
ternică a răspunderii organelor 
de conducere colectivă față de 
mandatul încredințat de oa
menii muncii din unități și. 
deopotrivă, a răspunderii ce re
vine centralei industriale ca 
titulară de plan în soluționarea 
problemelor ridicate de oamenii 
muncii în adunările generale. 
Putem aprecia că in dezbaterile 
ce au avut loc în forumurile 
autoconducerii muncitorești re
voluționare s-au făcut valoroase 
propuneri pentru așezarea te
meinică a sarcinilor de plan în 
raport cu capacitățile de pro
ducție existente, pentru mai 
buna fundamentare a bugetelor 
de venituri și cheltuieli.

O preocupare importantă In 
acest sens în activitatea organe
lor noastre de conducere co
lectivă o constituie aplicarea 
programelor prioritare de ridi
care a nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, prevăzin- 
du-ne să realizăm in acest 
an o creștere a ponderii produ
selor noi și modernizate, asi- 
gurînd prin acâasta in conti
nuare competitivitatea produ
selor noastre pe piața externă.

Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. că, întărind 
continuu unitatea de monolit a 
tuturor locuitorilor județului 
Neamț, asemenea întregului 
popor. în jurul partidului, al 
dumneavoastră, strălucit ctitor 
de țară nouă, nu ne vom precu
peți forțele pentru sporirea pu
terii economice, a independen
ței și suveranității patriei 
noastre. într-o lume a păcii, 
mai bună și mai dreaptă pe 
planeta noastră.

Pentru a ne realiza toate 
programele de progres eco
nomic și social, de bunăstare, 
avem nevoie în primul rînd de 
pace. Iată de ce exprim în 
acest cadru puternicul atașa
ment al personalului muncitor 
din centrala noastră la politica 
externă a partidului, la stră
lucitele inițiative de pace ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
recunoscute și prețuite pe toate 
meridianele lumii.

român. într-o înălțătoare uni
tate de gînd și simțire, a săr
bătorit aniversarea a șapte de
cenii de viață și împlinirea a 
peste 55 de ani de eroică 
activitate revoluționară ale mult 
iubitului și stimatului nos
tru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, ctitorul 

. vizionar al României moderne, 
șub a cărui conducere clar
văzătoare România socialistă 
parcurge cea mai rodnică epocă 
din istoria sa.

în omagiul adua de întreaga 
noastră națiune se înmănun
chează cele mai calde senti
mente de recunoștință și de 
înaltă mîndrie patriotică pen
tru împlinirile de excepție, 
pentru înaltele cote de progres 
și civilizație atinse, pentru per
spectivele luminoase de propă
șire a patriei, generate de vasta 
operă teoretică și activitatea 
dumneavoastră revoluționară, 
pentru uriașa contribuție pe 
care ați adus-o la dezvoltarea 
creatoare a gîndirii și practicii 
revoluționare, la îmbogățirea 
fondului de aur al spiritualită
ții românești și universale, a- 
firmîndu-vă ca proeminentă 
personalitate a lumii contem
porane, Erou al păcii, promo
tor al celor mai nobde aspira
ții de înțelegere șl colaborare 
intre popoare, luptător neobosit 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă.

Profund recunoscători pentru 
grija deosebită și statornică pe 
care o purtați dezvoltării și 
modernizării ramurii metalur
giei, îngăduiți-mi, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar ge
neral. să informez plenara că, în 
cei 23 de ani de cînd vă aflați 
în fruntea partidului și a sta
tului, metalurgia a cunoscut 
împliniri fără de seamăn. în 
această perioadă, producția de 
oțel a crescut de 5 ori, au a- 
părut pe harta , țării adevărate 
cetăți ale oțelului la Galați, Că
lărași și Tîrgoviște. uni
tăți moderne de prelucrare 
la Focșani, Zalău, Beclean, Ro
man, Slatina, s-au dezvoltat ca
pacități de producție metalur
gică în multe din județele țării. 
In toți acești ani au fost asiml- 

, late .un număr mare de sorti
mente de oțeluri, cu caracteris
tici tehnico-economice superi
oare, destinate industriilor de 
virf ale economiei naționale.

CUVÎNTUL 
MARIA

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mult iubită și stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu.

Stimați tovarăși,
Consider o datorie de con

știință să exprim și cu acest 
prilej profunda recunoștință, 
aleasa prețuire a oamenilor 
muncii, a tuturor locuitorilor ju
dețului Satu Mare față de to
varășul Nicolae Ceaușescu. care 
întruchipează în cel mai înalt 
grad virtuțile strămoșești, voca
ția constructivă și . hotărîrea 
nestrămutată a.poporulpi nostru 
de a trăi liber, independent, în
tr-o lume a păcii și colaborării.

Cu alese sentimente de dra
goste, admirație și vie mulțumire 
ne adresăm tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului, savant de 
largă recunoaștere mondială, 
pentru deosebita contribuție pe 
care o aduce la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului, la 
înflorirea și afirmarea științei, 
Invățămintului și culturii româ
nești.

Este un prilej de mîndrie pa
triotică pentru toți cei care tră
iesc și muncesc in județul Satu 
Mare să evidențiem mărețele 
realizări din această zonă a tă
rii, care, în cei aproape 23 de ani 
care au trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului, ca 
urmare a grijii permanente pe 
care dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. o 
acordați repartizării teritoriale 
judicioase â forțelor de pro
ducție. a cunoscut o înflorire 
multilaterală, asemenea între
gii noastre patrii socialiste.

Investițiile aloqate, de peste 
30 miliarde lei, au asigurat 
creșterea puternică a fondurilor 
fixe, construirea unor noi obiec
tive și platforme industriale, 
construirea de ansambluri de lo
cuințe, unități comerciale, școli, 
spitale, creșe și grădinițe. Dar 
cea mai de preț realizare o re
prezintă schimbările profunde 
petrecute in munca și viața oa
menilor. în atitudinea lor con
știentă față de tot ceea ce tre
buie să înfăptuim spre binele și 
fericirea întregului popor — 
telul suprem al politicii înțelep
te a partidului și statului 
nostru.

Tocmai de aceea apare de 
neînțeles cum este posibil ca 
marile realizări obținute prin 
strădaniile noastre. bucuria 
muncii împlinite să fie prezen
tate deformat. în mod tenden
țios. de anumite cercuri sau 
chiar oameni politici care în
țeleg atît de puțin din tot ceea 
ce am înfăptuit, dar duc o poli
tică de defăimare, pe care o

CUVÎNTUL tovarășului 
ANDREI CSILLAG

Mult stimate șl iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Plenara Consiliului Național 

al Oamenilor Muncii se desfă
șoară in atmosfera de puternică 
angajare patriotică a intregului 
nostru popor, generată de înăl
țătoarele și vibrantele manifes
tări prilejuite de aniversarea 
zilei de naștere și a peste 55 de 
ani de eroică activitate revolu
ționară desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iu
bit fiu al națiunii, ilustru condu
cător de partid și țară, ctitorul 
României socialiste moderne, 
proeminentă personalitate a lu
mii contemporane, conducătorul 
genial al mersului nostru înain
te spre implinirea destinului so
cialist și comunist al patriei.

Și noi. clujenii. asemenea 
tuturor cetățenilor României so
cialiste, sintem mindri de reali
zările pe care le-am obținut sub 
conducerea înțeleaptă a partidu
lui nostru, în anii glorioși ai 
Epocii Nicolae Ceaușescu. de 
roadele muncii unite a tuturor 
celor ce trăim și muncim pe 
aceste plaiuri. De aceea sîntem

In acest an, hotărîtor pentru 
cincinalul 1986—1996. metalur- 
giștii țării se prezintă la ma
rele forum al democrației 
muncitorești-revoluționare cu 
realizarea în luna ianuarie a 
unor producții suplimentare, 
peste prevederile planului, la 
oțel, fontă, profile grele și semi
fabricate. tablă groasă și mij
locie, table și benzi subțiri lami
nate la cald.

In continuare, după ce s-a re
ferit la sarcinile ce revin meta
lurgiei în acest an și la acțiuni
le întreprinse pentru realizarea 
lor, vorbitorul a spus :

La inițiativa dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, s-a creat un cadru larg 
al democrației revoluționare 
muncitorești, care oferă cele 
mai bune condiții de participa
re a oamenilor muncii — în tri
pla lor calitate de proprietari, 
producători și beneficiari — la 
rezolvarea tuturor problemelor 
economice și sociale ale secți
ilor, întreprinderilor și centra
lelor, ale economiei naționale. 
Trebuie să recunoaștem însă, 
în mod autocritic, că acest ca
dru nu a fost pe deplin valori
ficat. că țțici consiliul de condu-, 
cere al ministerului, nici centra
lele și. în primul rind. noi. ca
drele de conducere, nu am în
drumat corespunzător activita
tea consiliilor oamenilor muncii 
din unități și nu am folosit pe 
deplin posibilitățile acestora în 
soluționarea operativă și con
cretă a problemelor cu care se 
confruntă ramura. Vă încredin
țăm. mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că, 
Imbunătățindu-ne stilul si meto
dele de muncă, eliminind din 
munca noastră rutina și forma
lismul. ne vom consacra întrea
ga putere de muncă și energiile 
creatoare pentru transpunerea 
neabătută în viață a sarcinilor 
ce ne revin în acest ari, și pe în
tregul cincinal pentru ca astfel 
să ne situăm la înălțimea încre
derii acordate.

TOVARĂȘEI 
BRADEA

condamnăm cu asprime. Ne pu
nem pe drept cuvînt întrebarea: 
cui slujesc aceste practici și mai 
ales in ce scop ? Ele nu pot 
decît să afecteze relațiile de 
prietenie, vecinătate. climatul 
de bună înțelegere și liniște in 
care poporul român clădește 
propriul său viitor, așa cum sin
gur și-l dorește.

Referindu-se apoi la activita
tea desfășurată de biroul jude
țean de partid, de consiliul ju
dețean al oamenilor muncii, vor
bitoarea a subliniat că au fost 
intensificate munca de indru- 

, marer;si control pentru ridica* 
rea nivelului tehnic și 'țâbtajyv'' 
al produselor, utilizarea deplină 
a capacităților și a foVțeP'tie 
muncă, livrarea produselor la 
export conform prevederilor din 
contracte, creșterea productivi
tății și eficienței economice.

Asigurăm plenara Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, 
Pe dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de deplina noastră adeziune la 
prevederile planului pe 1988 și 
de hotărirea fermă de a înde
plini neabătut sarcinile ce ne 
revin, a arătat in continuare 
vorbitoarea.

îndeplinind consecvent indi
cațiile dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
privind accentuarea factorilor 
intensivi ai dezvoltării economi
ce in profil teritorial, acționăm 
cu fermitate pentru aplicarea in 
producție a măsurilor cuprinse 
în programele de perfecționare 
a organizării si modernizarea 
proceselor de fabricație, ridica
rea nivelului pregătirii profe
sionale a întregului personal 
muncitor, realizarea bugetelor 
de venituri și cheltuieli la nive
lul fiecărei întreprinderi si sec
ții de producție, reducerea con
sumurilor și a cheltuielilor ma
teriale. aplicarea neabătută a 
principiilor autoconducerii mun
citorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare.

Doresc ca si de la această 
înaltă tribună a forumului oa
menilor muncii să exprim de
plina adeziune a tuturor celor 
ce trăiesc si muncesc in județul 
Satu Mare, alături de întregul 
popor, fată de politica interna
țională a partidului și statului 
nostru, care se bucură pretutin
deni în lume de un inalt pres
tigiu. fată de principiile politi
cii externe românești, de inde
pendență și suveranitate, depli
nă egalitate in drepturi, nea
mestec in treburile interne si 
avantaj reciproc, promovate cu 
atita strălucire de secretarul ge
neral al partidului, președintele 
României, marele Erou al păcii, 
tovarășul Nicolae Ceausescu.

profund indignați de Încercările 
unor cercuri de a le denigra, de 
a le pune Ia îndoială. Tuturor 
acestora le răspundem cu fermi
tate că. strins uniți in jurul 
partidului, al dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, noi. comuniș
tii. toți oamenii muncii din ju
dețul Cluj, fără deosebire de 
naționalitate, vom munci cu 
abnegație, cu dăruire patriotică, 
revoluționară pentru ridicarea 
scumpei noastre patrii pe noi 
culmi de progres și prosperitate.

Vorbitorul a subliniat apoi. în 
cuvîntul său. că planul pe acest 
an de dezvoltare economico-so- 
cială, discutat și aprobat de cele 
mai înalte forumuri politice și 
economice ale statului. stabi
lește și pentru județul Cluj o 
dezvoltare accelerată.. Comitetul 
județean, organele și organiza
țiile de partid, consiliile oame
nilor muncii au acționat prin 
multiple căi pentru fundamen
tarea realizării sarcinilor de 
plan, găsirea soluțiilor de creș
tere mai accentuată a producti
vității muncii, de reducere sub
stanțială a consumurilor mate
riale și energetice. pentru 
crearea tuturor condițiilor de 
aplicare fermă a principiilor 

mecanismului economico-finan- 
ciar, a autoconducerii muncito
rești și autogestiunii economi- 
Co-financiare.

In toate unitățile din județ, 
activitatea desfășurată în prima 
lună a anului s-a caracterizat 
printr-un dinamism accentuat, 
o ritmicitate mai mare și o îm
bunătățire a laturilor calitative.

In fiecare întreprindere au fost 
elaborate programe de fabricație 
zilnice, lunare si trimestriale, 
care să asigure recuperarea 
grabnică a tuturor restantelor, 
utilizarea deplină a capacități
lor de producție, lansarea la 
timp în fabricație a produselor 
contractate, valorificarea supe
rioară a resurselor materiale, e- 
nergetice si de muncă, accen
tuarea factorilor intensivi ai 
dezvoltării. Prioritate absolută 
este acordată realizării produc
ției de export, fiind urmărite zil
nic modul în care se acționează 
în unități pentru finalizarea 
produselor, stadiul înfăptuirii 
sarcinilor si al livrările. către 
beneficiari.

Pe baza orientărilor și Indica
țiilor date de tovarășa Elena 
Ceaușescu. președintele Consi

cuv'intul tovarășei 
MARIA FLUCSĂ

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Plenara Consiliului Național 

al Oamenilor Muncii, puternică 
afirmare a democrației noastre 
socialiste, are loc la puține zile 
de cind partidul și întregul 
nostru popor au sărbătorit. în
tr-o deplină unitate de cuget și 
simțire, aniversarea â 70 de 
ani de viață și a peste 55 de ani 
de activitate revoluționară ale 
mult stimatului secretar general 
al partidului. Erou intre eroii 
neamului, cel mai iubit fiu al 
poporului, care și-a consacrat 
întreaga activitate. din anii 
tinereții, luptei gloriosului nos
tru partid pentru libertate, drep
tate socială și națională, des
tinului socialist și comunist al 
patriei, făurind cea mai înflori
toare epocă din istoria multi
milenară a poporului Tomân, pe 
care, cu justificată cinstire și 
înălțătoare mindrie patriotică, o 
numim Epoca Nicolae Ceaușescu.

In această perioadă de adjnci 
prefaceri revoluționare, datori
tă concepției dumneavoastră 
clarvăzătoare de dezvoltare 
armonioasă, echilibrată a tutu
ror ramurilor economiei națio
nale. industria ușoară și-a spo
rit producția de peste 6.6 ori. cu 
un ritm mediu anual de crește- 

,. .țe„ ,de peste,. 9 la-sută, in condi
țiile diversificării sortimentelor, 

.creșterii calității produselor. In 
prezent, produsele industriei 
ușoare românești întrunesc toa
te condițiile pentru a răspunde, 
la un nivel superior, cerințelor 
pieței interne și externe.

Elaborate in deplină concor
danță cu obiectivele Congresu
lui al XIII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, docu
mentele supuse dezbaterii ple
narei stabilesc noi măsuri 'îrt 
vederea perfecționării activită
ții organismelor autoconducerii 
muncitorești-revoluționare. rea
lizării integrale a planului pe 
1988. an hotăritor In înfăptuirea 
prevederilor actualului cincinal.

în continuare, referindu-se la 
neajunsurile manifestate anul 
trecut, vorbitoarea a arătat că. 
la toate nivelurile, au fost luate

CUVÎNTUL tovarășului 
CONSTANTIN BOȘTINĂ

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, .

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
îmi îndeplinesc o datorie de 

onoare ca. de la tribuna aces
tui inalt forum al democrației 
noastre muncitorești-revoluția.- 
nare, să adresez, din partea co
muniștilor, a tuturor locuitorilor 
județului Botoșani, mult stima
tului și iubitului conducător al 
partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
cu prilejul aniversării zilei de 
naștere și a peste 55 de ani 
de eroică activitate revoluțio
nară. patriotică, cele mai alese 
și călduroase urări de sănătate 
deplină, viață îndelungată și 
strămoșescul „La mulți ani !". 
pentru a ne conduce Cu aceeași 
dirzenie și înțelepciune clarvă
zătoare pe drumul făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării Româ
niei spre comunism.

In continuarea cuvîntuluî său, 
subliniind că peste puțin timp 
se împlinesc 20 de ani de la 
înfăptuirea reorganizării admi- 
nistrativ-teritoriale a țării și 
crearea . județelor, vorbitorul a 
spus : Reorganizarea adminis- 
trativ-teritorială este una din 
multitudinea de idei și progra
me de acțiune revoluționară, 
din vasta și cutezătoarea gindi- 
re social-politică a secretarului 
general al partidului nostru. 
Folosesc acest prilej pentru a, 
vă aduce dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai 
respectuoase mulțumiri, senti
mentele de vie recunoștință ale 
tuturor locuitorilor din Boto
șani pentru minunatele condiții 
de muncă și de viață create, 
rod al ințeleptei politici a parti
dului de repartizare judicioasă 
a forțelor de producție pe în
treg teritoriul țării.

In această perioadă. în jude
țul Botoșani au avut loc schim
bări radicale in structurile eco- 
nomico-sociale, in gindirea și 
modul de existență ale oameni
lor. Au fost construite peste 30 
obiective industriale și peste 
40 000 de apartamente. Produ
cem și exportăm produse com
petitive în peste. 30 de țări. Be
neficiem in prezent, sub grija 

liului Național al Științei și In- 
vățâmintului. a subliniat vor
bitorul. am integrat mai puter
nic specialiștii din invătămint 
și cercetare pentru îmbunătăți
rea programelor de perfecțio
nare a organizării și moderniza
re a producției, punind accentul 
pe aplicarea acelor măsuri care 
conduc la înnoirea si diversifi
carea produselor, creșterea pro
ductivității muncii, reducerea 
consumurilor materiale 6i ener
getice.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, a spus 
In încheiere vorbitorul, că vom 
acționa perseverent, cu înaltă 
răspundere patriotică. în spirit 
revoluționar, pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce ne re
vin din hotăririle Congresului 
al XIII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, din pla
nul de dezvoltare economico- 
socială pe acest an. care asigu
ră si pentru județul Cluj o dez
voltare armonioasă, echilibrată, 
accentuarea factorilor intensivi 
ai producției, creșterea contri
buției oamenilor muncii clujeni 
la înflorirea continuă a scum
pei noastre patrii — Republic* 
Socialistă România.

măsuri menite să îmbunătățeas
că radical activitatea de pro
ducție. Se acționează cu răspun
dere comunistă, cu hotărire. 
sub conducerea nemijlocită a 
organelor si organizațiilor de 
partid, pentru aplicarea neabă
tută a principiilor democrației 
socialiste, autoconducerii mun
citorești șt autogestiunii. pentru 
creșterea răspunderii organelor 
de conducere colectivă, a rolului 
adunărilor generale ale oame
nilor muncii și centralelor in
dustriale. Aceasta, a subliniat 
vorbitoarea, cu atit mai mult 
cu cit planul pe anul 1988 pre
vede sporuri importante la toți 
indicatorii, și in mod deosebit 
la cei calitativi.

Pe baza indicațiilor sl orien
tărilor date de tovarășa Elena 
Ceaușescu. președintele Consi
liului Național al Științei și In- 
vățămintului. au fost îmbunătă
țite programele privind ridica
rea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, creșterea mai 
accentuată a productivității 
muncii si programul de cerce
tare științifică, dezvoltare teh
nologică și Introducere a pro
gresului tehnic pe acest an.

Sintem conștient! că trebui* 
să acționăm cu toată hotărirea. 
In spirit revoluționar, pentru 
perfecționarea și îmbunătățirea 
activității centralelor industria
le. pentru'.. creșterea rolului a- 
cestora in Îndeplinirea sarcini
lor ce le cșgip.ca -AilAdare-de 
plan. Vom urmări, totodată, 
ca sporirea roluluj centralelor 
industriale sit"s6 reflecte' netWj- 
locit în calitatea conducerii uni
tăților subordonate, in soluțio
narea operativă a problemelor 
ridicate in adunările generala 
ale oamenilor muncii. în rezol
varea sarcinilor impuse de exi
gențele multiple pe care je im
plică autogestiunea și autocon- 
ducerea.

In încheiere, vorbitoarea a 
spus : Asigur plenara. pe 
dumneavoastră. mult stima
te tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. că vom face 
totul peptru îndeplinirea inte
grală. cu înaltă eficiență a pre
vederilor de plan, pentru a ne 
spori contribuția la înflorirea 
scumpei noastre patrii. în con
sens cu hotăririle Congresului 
al XIII-lea al partidului.

directă a secretarului general 
al partidului, de un vast pro
gram de organizare și moderni
zare. de construirea unor noi 
obiective de investiții.

Iată argumente care ne În
dreptățesc să socotim județul 
Botoșani, cu viața iui 
pouă. înfloritoare printre
marile ctitorii ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu".

Referindu-se la sarcinile ce 
revih județului In acest an, vor
bitorul a arătat că planul pe 
1988 a fost fundamentat și co
relat ' cu posibilitățile reale, 
fiind dezbătut in consiliile oa
menilor muncii și in adunările 
generale din fiecare întreprin
dere, ceea ce a dat posibilita
tea pregătirii și punerii in apli
care a unor măsuri tehnice, or
ganizatorice. economice astfel 
incit procesul de producție să 
se desfășoare normal incă din 
primele zile, ale lunii ianua
rie. In acest sens, s-a subliniat 
că. in luna ianuarie, colectivele 
muncitorești din industria ju
dețului au realizat planul la 
producția-marfă industrială în 
proporție de 101.2 la sută, pre
cum și la alți indicatori, asigu- 
rindu-șe condiții bune pentru 
indeplinirea. in continuare, a 
prevederilor în industrie, inves
tiții. in transporturi, ca și in 
circulația mărfurilor. pentru 
recuperarea tuturor restanțelor 
din anul 1987.

In continuare, vorbitorul n 
spus : Analizindu-se activitatea 
in spiritul înalțe! exigențe revo
luționare. trebuie să arătăm că 
neimplinirile care se mai mani
festă în activitatea noastră se 
datoresc în principal nouă, fac
torilor cu munci de răspundere 
din județ, organelor de condu
cere colectivă din întreprinderi; 
dar. tot astfel, nu putem trece 
cu vederea faptul că o serie de 
nerealizări ar fi fost evitate 
dacă furnizorii noștri și-ar fi 
onorat .integral, la termen, obli
gațiile contractuale.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : Organizația județeană de 
partid Botoșani, consiliul jude
țean al oamenilor muncii, Între
gul detașament muncitoresc din 
acest județ vom munci fără
(Continuare in pag. a V-a)
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preget, cu înaltă răspundere 
comunistă, pentru a realiza, în 
mod exemplar, planul de dez
voltare economico-socială in

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE DICU

Mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceausescu,

Mult stimată tovarășă ■ Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Vă rog să-ml îngăduiți ca, șl 

In acest cadru larg, democratic, 
să vă adresez, mult stimate șl 
iubite tovarășe secretar general, 
in numele miilor de oameni ai 
muncii din Centrala minereuri
lor din Baia Mare, al tuturor 
oamenilor muncii de Pe aceste 
străvechi plaiuri românești, cele 
mai alese ginduri și sentimente 
de prețuire si nemărginită re
cunoștință pentru eroica dum
neavoastră activitate revoluțio
nară. consacrată cu generoasă 
dăruire patriotică prosperității 
Bi progresului patriei noastre, 
cauzei socialismului si comunis
mului. afirmării libere si inde
pendente. in glorie și măreție, 
a patriei noastre dragi.

Asemenea întregii tari. în pe
rioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului, județul 
Maramureș a cunoscut o puter
nică dezvoltare. Transformarea 
Maramureșului, intr-o perioadă 
de timp scurtă, de la o stare 
de sărăcie cruntă la un nivel 
înalt de dezvoltare, asigurind 
oamenilor un ridicat grad de 
viata, de cultură, de civilizație, 
a fost posibilă numai si numai 
în societatea noastră socialistă.

Toate acestea șe văd si se în* 
tîlnesc la tot pasul și tot ceea 
ce am înfăptuit este rodul mun
cii poporului nostru, este rezul
tatul politicii științifice a parti
dului nostru, al cărei promotor 
consecvent este secretarul său 
general. Și toate acestea sint 
atit de evidente incit este firesc 
să fim indignați de Încercările 
unor cercuri, ale unor persoane 
oficiale de a denigra munca si 
marile noastre înfăptuiri. încer
cări care sint contrare idealuri
lor de pace si prietenie, bună 
vecinătate și colaborare ale po
poarelor și nu fac decît să în
venineze relațiile internaționa
le. în fața oricăror denigratori, 
noi știm să facem front comun, 
să întărim unitatea frățească a 
tuturor celor ce muncesc pentru

CUVÎNTUL tovarășului 
SIMION SĂPUNARU

Mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Vă rog să-mî permiteți ca, 

da la tribuna Înaltului forum al 
democrației noastre muncito- 
rești-revoluționare, in numele 
zecilor de mii de oameni ai 
muncii din întreprinderile Cen
tralei industriale de tractoare, 
autovehicule și mașini agricole, 
să vă aducem dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. marele Erou 
între eroii neamului, patriot în
flăcărat, strălucit strateg și cti
tor de țară nouă, personalitate 
proeminentă a Vieții politice in
ternaționale, un respectuos și 
vibrant omagiu pentru uriașa 
activitate pe care o desfășurati 
în fruntea partidului și ă statu
lui. cu neasemuită clarviziune și 
înalt patriotism, și să vă urăm, 
cu toată căldura inimilor 
multă sănătate și fericire, viată 
îndelungată și putere de muncă 
pentru a ne conduce, cu aceeași 
cutezanță revoluționară, pe cul
mile luminoase ale civilizației 
socialiste și comuniste.

în continuare, după ce a evi
dențiat sarcinile importante ce 
revin centralei in acest an. vor
bitorul a arătat că se acționea
ză cu fermitate in direcția îm
bunătățirii substanțiale a activi
tății, pentru înfăptuirea neabă
tută a programelor stabilite și 
realizarea unor produse de înalt 
nivel tehnic și calitativ necesa
re economiei naționale, pentru 
creșterea continuă a exportului.

Referindu-se la deficientele 
și lipsurile manifestate în orga
nizarea și conducerea produc
ție,, m asigurarea bazei mate
riale, în activitatea economico- 
financiară a unităților centra
lei, vorbitorul a subliniat că 
toate acestea au fost analizate 
cu răspundere în cadrul organe
lor de conducere colectivă, tră- 
gindu-se maximum de .învă
țăminte, stabilindu-se. totodată, 
măsuri pentru îmbunătățirea 
radicală a întregii activități. 

profil teritorial pe trimestrul I 
și întreg anul 1988, pentru a ne 
aduce o tot mai însemnată con
tribuție la continua înflorire a 
scumpei noastre patrii — Româ
nia socialistă.

înflorirea patrie! noastre socia
liste. in iurul partidului, al se
cretarului său general.

în cuvîntul său. vorbitorul a 
subliniat că. puternic mobilizați 
de însufîețitoarele programe a- 
doptate de Congresul al XIII- 
lea al partidului, de orientările 
si indicațiile secretarului gene
ral al partidului, oamenii mun
cii din cadrul Centralei mine
reurilor din Baia Mare, in ca
litatea lor de proprietari, pro
ducători șl beneficiari, acționea
ză ferm, în spiritul principiilor 
autoconducerii muncitorești, 
pentru a-si spori contribuția la 
asigurarea bazei de materii pri
me și energetioe a tării, pentru 
creșterea eficientei economice. 
Prin mobilizarea si mai hotări- 
tă a colectivelor de oameni ai 
muncii, a arătat vorbitorul, am 
reușit ca încă din prima lună a 
anului 1988 să ne realizăm sar
cinile la toate sortimentele fi
zice de metale in concentrate. 
Depășirile de Plan obținute in 
prima lună la metale in con
centrate se ridică la Peste 17 
milioane de lei. Asigurăm ple
nara. pe dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. că avem asigurate condi
țiile necesare pentru a încheia 
anul 1983. an hotăritor în reali
zarea actualului cincinal, cu re
zultate si mai bune decit în 
anul precedent

în încheiere, vorbitorul a 
spus : exprimindu-mi acordul 
fată de prevederile de olan pe 
anul 1988. fată de documentele 
supuse dezbaterii si aprobării 
plenarei, permiteti-mi. mult sti
mate și iubite tovarășa 
Nicolae Ceausescu, să vă adu
cem încă o dată .mulțumirile 
noastre fierbinți pentru condi
țiile create si să vă asigurăm 
că. urmind' indicațiile si orien
tările dumneavoastră, vom ac
ționa fără preget, cu înaltă dă
ruire patriotică, revoluționară 
pentru înfăptuirea De deplin a 
îndatoririlor, răspunzînd încre
derii ce ni se acordă prin pro
ducții tot mai mari, contribuind 
astfel la progresul si prosperi
tatea patriei noastre. Republica 
Socialistă România.

în continuare, s-a arătat că, 
în lună ianuarie, toate cele 34 
de întreprinderi ale centralei 
și-au îndeplinit sarcinile la pfo- 
ducția-marfă, productivitatea 
muncii, principalele sortimente 
fizice, precum și planul de in
vestiții. Totodată, a fost releva
tă atenția deosebită ce se acor
dă realizării contractelor și li
vrării in cele mai bune condiții 
a producției de export, lărgirii 
cooperării economice sub dife
rite forme.

în continuare, vorbitorul a 
spus : în ansamblul preocupări
lor pentru perfecționarea meca
nismului eeonomico-financiar. 
acordăm o atenție deosebită 
realizării exemplare a bugetu
lui de venituri și cheltuieli, in
strument de bază al înfăptuirii 
autogestiunii și autofinanțării, 
în prezent, in adunările genera
le și in consiliile oamenilor 
muncii dezbatem necesitatea a- 
plicării ferme a mecanismului 
economico-financiar. respectării 
cu strictele a principiilor or
ganizării și retribuirii muncii 
în acord global, acordînd toa
tă atenția stabilirii de noi 
măsuri pentru creșterea răspun
derii fiecărui om al muncii — 
în calitate de proprietar, pro
ducător și beneficiar — la buna 
gospodărire și întărire a pro
prietății socialiste.

Asigurăm plenara, pe dum
neavoastră. mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că pu
ternicul detașament de oameni 
ai muncii din județul Bra
șov. din centrala noastră este 
hotărit să acționeze, cu fermi
tate și răspundere, pentru înde
plinirea integrală a planului pe 
trimestrul I și pe întregul an 
1988, în condiții de înaltă cali
tate și eficientă economică, 
pentru înfăptuirea sarcinilor și 
indicațiilor date do dumnea
voastră, în vederea traducerii 
in viață a obiectivelor stabilite 
de Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale parti
dului. sporindu-ne astfel contri
buția la dezvoltarea multilate
rală a României socialiste.

CUVÎNTUL tovarășului 
CONSTANTIN RONCEA

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Petrochimiștii de la Midia, 

din județul Constanța, rrii-au 
încredințat mandatul de a vă 
aduce in acest cadru, dum
neavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, un 
vibrant omagiu pentru exem
plara ei îndelungata activitate 
revoluționară, pentru modul 
strălucit, inegalabila dăruire 
și patosul revoluționar cu care 
slujiți interesele supreme ale 
României, ale întregii noastre 
(națiuni.

Rod al politicii științifice de 
repartizare judicioasă a forțe
lor de producție in teritoriu, 
politică ce poartă amprenta 
gindirii înțelepte a secretarului 
general al partidului. Combina
tul petrochimic Midia va fi, pes
te puțin timp, una din cele mai 
puternice și mai moderne cita
dele ale petrochimiei românești. 
La baza edificării sale se află 
proiectele elaborate, sub direc
ta îndrumare și conducere a 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului 
și statului, savant de largă 
recunoaștere Internațională, de 
unitățile componente ale In
stitutului Central de Chimie.

în continuare, s-a arătat că, 
plnă în prezent, s-au pus in 
funcțiune toate cele 16 capaci
tăți ale rafinăriei, volumul pro- 
ducției-marfă industriale a 
combinatului atingînd, în anul 
1987, valoarea de 8,3 miliarde

cuvîntul tovarășului 
ION TRAIAN ȘTEFĂNESCU

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Actuala plenară a Consiliului 

Național al Oamenilor Muncii 
își desfășoară lucrările în cli
matul de efervescență creatoa
re. de dăruire patriotică, revo
luționară cu care toți oamenii 
muncii, întregul nostru popor, 
acționează neabătut pentru 
realizarea Integrală a prevede
rilor de plan pe 1988. an hotă- 
rîtor al actualului cincinal.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Dolj, asemenea 
întregului nostru popor, dau 
cea mai înaltă apreciere activi
tății revoluționare desfășurate 
de peste 55 de ani de dumnea
voastră. mult stimate și iubite 
tovarășe .Nicolae Ceaușescu. 
exemplu suprem de slujire fără 
preget a intereselor și aspirați
ilor națiunii noastre, a cauzei 
socialismului și păcii. Eroul nos
tru național, care v-ați înscris 
în conștiința lumii ca persona
litate de primă dimensiune a 
vieții politice internaționale 
contemporane.

Sentimente de înaltă prețuire 
exprimăm, de asemenea, tova
rășei Elena Ceaușescu, militant 
de frunte al partidului și statu
lui nostru, savant de înalt pres
tigiu internațional, pentru con
tribuția deosebită adusă la pro
pășirea economico-socială a pa
triei, la dezvoltarea invățămin- 
tulul, științei și culturii.

în grandioasa salbă de ctito
rii realizate în ultimii 23 de ani 
se înscriu și cele durate pe 
plaiurile Doljului, județ care a 
beneficiat de un mare volum de 
investiții, de peste 100 miliarde 
lei. în această perioadă au fost 
Înălțate adevărate citadele ale 
industriei moderne, care se în
scriu între marile ctitorii ale 
„Epocii Nicolae Ceaușescu". Au 
fost construite aproape 100 000 
de locuințe și se aplică progra
mul de sistematizare a locali
tăților rurale. Au cunoscut o 
deosebită dezvoltare și înflo
rire învățămintul — reprezentat 
astăzi inclusiv printr-un puter
nic și reprezentativ centru uni
versitar, s-au afirmat cu vigoa
re știința, arta și cultura.

Sînt doar cîteva exemple ale 
devenirii socialiste a Doljului, 
care se constituie în argumente 
prin ele insele, ilustrînd în 
chip edificator forța socialismu
lui, capacitatea poporului nos
tru, strins unit în jurul parti
dului. al secretarului său gene

lei. în condițiile creșterii necon
tenite a indicelui de valorifica
re a țițeiului. De asemenea, ca 
efect 'al funcționării în condiții 
normale a tuturor instalațiilor, 
in luna ianuarie au fost obținu
te rezultate economice bune.

Referindu-se la preocupările 
actuale ale colectivului, vorbi
torul a evidențiat atenția deo
sebită ce se acordă punerii în 
funcțiune, la termen, a celor
lalte capacități de producție, 
îmbunătățirii permanente a 
proceselor tehnologice, reduce
rii consumurilor specifice de 
materii prime și energie, realir 
zării măsurilor ce vizează mo
dernizarea fluxurilor de fa
bricație. îmbunătățirea organi
zării activităților de gospodărire 
a energiei, de întreținere și re
parații ale mijloacelor de pro
ducție. îndeplinirii integrale a 
planului pe acest an.

în încheiere. vorbitorul a 
spus : în numele consiliului oa
menilor muncii, al Întregului 
colectiv de muncă de la Combi
natul petrochimic Midia, exprim 
adeziunea deplină la politica 
externă realistă promovată de 
partidul și statul nostru și re
prezentată cu atita strălucire 
de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cega ce v-a consacrat ca mare 
Erou al păcii, și asigur plenara 
că vom acționa, cu pasiune și 
dăruire revoluționară, pentru 
Îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin din docu
mentele Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale 
partidului.

ral. de a-și făuri un destin 
nou. de a acționa pentru întă
rirea șl apărarea independenței 
și suveranității patriei pentru 
fericirea și viitorul fiilor săi. 
Iată de ce, întemeindu-ne pe 
realități, pe forța argumentelor 
de necontestat ale realizărilor is
torice obținute de poporul nos
tru. îndeosebi după Congresul al 
IX-lea al partidului, respingem 
cu hotărire și demnitate orice 
încercare de denigrare și de 
prezentare deformată a rezulta
telor muncii noastre și sîntem 
îndreptățiți să subliniem că ase
menea practici sint nocive, nu 
servesc în nici un fel climatu
lui de bună înțelegere de pre
țuire reciprocă și prietenie în
tre popoare.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit Ia o serie de preocupări 
ale organelor locale de partid șl 
de stat pentru Înfăptuirea - In 
cele mai bune condiții a sar
cinilor ce revin județului, subli
niind că în luna ianuarie a fost 
realizată o producție cu 17,5 la 
sută mai mare decît în aceeași 
perioadă a anului trecut. Da 
export, producția realizată In 
această lună a fost cu 48.8 la 
sută mai mare decit cea din Ia
nuarie 1987. județul realizind 
valoarea contractelor scadente. 
De asemenea, am realizat pla
nul la investiții, atit la total cît 
și la construcții-montaj. inclu
siv la locuințe. S-a relevat, In 
același timp, că au 1’ost stabilite 
măsuri concrete la nivelul fie
cărei întreprinderi pentru reali
zarea integrală a planului pe 
luna februarie, pe trimestrul I 
și pe întregul an. în domeniul 
exportului sîntem preocupați de 
Înnoirea și realizarea pe aceas
tă bâză a unor produse compe
titive. indeosebi în unitățile din 
industria construcțiilor de ma
șini și din electrotehnică.

în prezent au loc adunările 
generale ale oamenilor muncii, 
care pun in evidentă atmosfera 
de angajare, de dăruire si res
ponsabilitate a tuturor colecti
velor de muncă din județul 
nostru. Vă rog să-mi permiteți 
ca. în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii, să vă 
adresăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai 
sincere mulțumiri pentru noul și 
decisivul sprijin acordat organi
zației județene de partid prin 
concluziile și măsurile indicate 
de dumneavoastră în noiembrie 
anul trecut, care au condus la o 
creștere a spiritului revoluțio
nar. la o puternică mobilizare a 
tuturor colectivelor de muncă în 
înfăptuirea planului pe acest an.

în cadrul acestui larg forum 

democratic — a spus în înche
iere vorbitorul — exprim depli
na adeziune și aprobare a tutu
ror locuitorilor județului Dolj, 
alături de întregul popor, față 
de politica externă a partidului 
și statului promovată cu clar

CUVÎNTUL tovarășului
MIHAI MARINA

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Plenara Consiliului Natio

nal al Oamenilor Muncii are loc 
în atmosfera de înaltă vibrație 
patriotică generată de sărbă
torirea de către întreaga noastră 
națiune a zilei de naștere și a 
peste 55 de ani de eroică și 
neîntreruptă activitate revo
luționară ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului. ilustru 
conducător de tară și popor. 
Erou între eroii neamului, cti
tor de eră nouă.

Problematica supusă dezbate
rii plenarei, acum, la început 
de an. scoate în evidență, încă 
o dată, preocuparea dumnea
voastră statornică, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
pentru înfăptuirea neabătută a 
istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, 
de a face din anul 1988. prin 
rezultatele obținute, un an de 
referință pentru întregul (cinci
nal, pentru întreaga perioadă a 
construcției socialismului în 
țara noastră.

După ce a înfățișat realizările 
Înregistrate în 1987. ce între
gesc impresionantul tablou al 
dezvoltării și înfloririi județului 
Constanța în anii care au trecut 
de la Congresul al IX-lea al 
partidului, al epocii de glorie 
pe care. cu îndreptățită mîndrie 
patriotică, o numim Epoca 
Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a 
mus : Pentru tot ceea ce ați 
făcut și faceți pentru renaș
terea, dezvoltarea și înflorirea 
județului Constanța, a întregii 
țări, pentru fericirea, demnita
tea și libertatea ponorului 
român, oamenii muncii con-

CUVÎNTUL tovarășului 
FERDINAND TOTH

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși.

Vă rog să-mî, permiteți ca. de 
la triliuna Consiliului Național 
al Oamenilor Muncji. larg și re
prezentativ forum al democra
ției noastre muncitorești-revo- 
luționare. să aduc, în numele co
muniștilor, al tuturor locuitori
lor județului Caraș-Severin. un 
cald și vibrant omagiu secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pen
tru eroica și neobosita sa activi
tate revoluționară consacrată, cu 
abnegație și eroism, edificării 
României socialiste moderne, 
prosperității și fericirii Întregii 
noastre națiuni.

în anii construcției socialiste, 
eu deosebire în perioada pe care 
cu legitimă mîndrie patriotică o 
numim Epoca Nicolae Ceaușescu, 
județul Caraș-Severih, asemenea 
tuturor zonelor tării, a cunoscut, 
prin Înfăptuirea politicii științi
fice, profund umaniste a parti
dului și statului nostru, de 
repartizare echilibrată. ar
monioasă a forțelor de produc
ție pe întreg teritoriul tării, o 
dezvoltare economico-socială 
fără precedent. S-a Bchimbat 
radical înfățișarea tuturor loca
lităților. orașelor și comunelor 
județului, care oferă azi locui
torilor săi condiții tot mai ridi
cate de confort și civilizație.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Sîntem un popor harnic, 
muncitor. Ne călăuzește un 
partid înțelept, în frunte cu un 
strălucit conducător. în întrea
ga noastră tară s-au obținut 
realizări fără precedent. La 
tot pasul se lntilnesc edifi
cii noi, ctitorii ale Epocii 
Nicolae Ceaușescu. Toate aces
tea reflectă o politică înțeleaptă 
și constructivă, hărnicia și in
teligenta poporului nostru. Și 
nu înțelegem de ce anumite 
persoane de pe alte meleaguri 
ne denigrează munca și idealu
rile. pun la îndoială succesele 

viziune și consecventă de cel 
mai iubit și stimat fiu al na
țiuni’. luptător neobosit pentru 
promovarea principiilor legali
tății și justiVei internaționale. 
Erou al păcii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

stănțeni vă exprimă, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. și 
cu acest prilej, cele mai res
pectuoase mulțumiri și profunda 
lor recunoștință.

La aceste mărețe realizări, 
anul 1988 va adăuga noi și im
portante obiective de impor
tanță deosebită pentru econo
mia județului, a întregii țări.

In toate unitățile, sub con
ducerea organelor și organiza
țiilor de partid, au fost stabilite 
măsuri pentru întărirea ordinii 
și disciplinei, a răspunderii ce 
revine consiliilor oamenilor 
muncii, specialiștilor și cadre
lor de conducere pentru lichi
darea lipsurilor și neajunsurilor 
pe care le-am înregistrat în 
activitatea noastră, in munca 
unor organe ds conducere co
lectivă și cadre, in 1987 și chiar 
in acest început de an. pentru 
ridicarea întregii actiVităti la un 
nivel superior de calitate și efi
ciență. pentru întărirea autocon
ducerii.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Exprimînd voința unani
mă a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din județul 
Constanta de a înfăptui neabătut 
politica internă și internaționa
lă a partidului și statului nos
tru, de a urma în toate îm
prejurările strălucitul exemplu 
de slujire, cu pasiune și dărui
re revoluționară, a intereselor 
fundamentale ale patriei, pe 
care ni-1 oferiți în permanen
tă dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, 
asigur plenara Consiliului Na
țional al Omenilor Muncii că 
vom munci fără preget pentru 
îndeplinirea exemplară a planu
lui pe acest an și pe întregul 
cincinal, spre gloria și măreția 
patriei noastre. Republica So
cialistă România.

obținute In edificarea socialistă 
a țării. Ca fii ai acestei patrii 
străbune, respingem cu Indig
nare aceste calomnii șt practici 
de tristă amintire care înveni
nează relațiile Internationale, 
raporturile dintre state, aduc 
serioase prejudicii cauzei co
laborării. prieteniei și înțelege
rii între popoare.

Referindu-se apoi la rezulta
tele obținute în 1987, la neajun
surile manifestate, vorbitorul a 
Înfățișat acțiunile întreprinsa 
pentru îmbunătățirea organiză
rii și conducerii activității de 
producție, pentru întărirea dis
ciplinei contractuale și de plan. 
S-a arătat că. prin măsurile lua
te. sarcinile de plan pe luna ia
nuarie au fost realizate la pro
ducția marfă industrială, lnre- 
gistrindu-se o creștere de peste 
25 la sută fată de anul trecut. 
Aceste rezultate, a spus vor
bitorul, sint dovada conclu
dentă a Înaltului patriotism, a 
adeziunii revoluționare Ia poli
tica partidului, pe care oamenii 
muncii din județul Caraș-Seve- 
rin o urmează și o înfăptuiesc 
lntr-o unitate de monolit, bpo- 
rindu-și necontenit contribuția 
la dezvoltarea bazei de materii 
și resurse energetice, la do
tarea Industriei și a celorlalte 
ramuri și sectoare ale economiei 
naționale cu mașini de Înaltă 
calitate.

Asigur plenara, pe dum
neavoastră. mult stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. a spus In 
Încheiere vorbitorul, că oame
nii muncii din Caraș-Severin își 
Însușesc cu răspundere munci
torească prevederile planului pe 
acest an, hotărîrile pe care le 
vom adopta și vor acționa cu 
toate forțele pentru Îndeplinirea 
obiectivelor și sarcinilor ce le 
revin în anul 1988 și pe Întregul 
cincinal, cu convingerea că In 
acest fel vom contribui la dez
voltarea economiei naționale, la 
făurirea civilizației socialiste și 
comuniste pe pămintul Româ
niei. la creșterea prestigiului ei 
In viata internațională.

CUV'INTUL tovarășului 
GHEORGHE MIHĂESCU

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,

în cei 20 de ani ce au trecut 
de la reorganizarea administra- 
tiv-teritorială a tării, eiaborată 
și înfăptuită din inițiativa și cu 
contribuția hotăritoare a dum
neavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, 
județul nostru a cunoscut o 
viguroasă înflorire.

Au fost construite importante 
obiective, moderne platforme 
industriale, orașele și celelalte 
localități ale județului au cu
noscut prefaceri înnoitoare. în
treaga viață a locuitorilor din 
această zonă a țării, ca de alt
fel din toate județele, este 
astăzi marcată de împlinirile 
fără de seamăn ale anilor din 
istoria nouă a patriei.

Răspunzind in chip comunist 
lnsuflețitoarelor dumneavoastră 
chemări și țndrumări, mult 
stimate tovarășe secretar ge
neral, colectivul de muncă de la 
Combinatul de lianți și azboci
ment Fieni. unde imi desfășor 
activitatea, colectiv distins cu 
înaltul titlu de Erou al Muncii 
Socialiste, raportează plenarei 
Consiliului National al Oame
nilor Muncii, cu deplină satis
facție șl mîndrie patriotică. în
deplinirea planului pe 1987 Ia 
productia-marfă încă de pe data 
de 8 decembrie.

Raportăm plenarei că. pe 
luna ianuarie, la producția fi
zică și valorică planul a fost 
realizat cu 3 zile mai devreme, 
obtinînd suplimentar importan
te cantități de produse.

în spiritul hotărârilor Con
ferinței Naționale, a indicații
lor și orientărilor secretarului 
general al partidului, sîntem 
preocupați să realizăm un amplu 
program de modernizare și 
îmbunătățire a parametrilor

CUVÎNTUL tovarășului 
ION POPA

Mult stimate șl iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Plenara Consiliului Național 

al Oamenilor Muncii, larg și 
reprezentativ forum politic al 
democrației noastre muncito- 
rești-revolutionare, are loc in 
atmosfera de puternic avint 
creator, de muncă rodnică pen-, 
tru înfăptuirea orientărUdf Și ’ 
indicațiilor cuprinse în magis
tralul Raport prezentat Confe
rinței Naționale de secretarul 
general al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ra
port care a devenit programul 
de muncă și luptă al întregului 
nostru popor.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Hunedoara vă 
aduc, prin faptele lor de muncă, 
alături de întreaga noastră na
țiune, un vibrant omagiu, mult 
iubite și stimate tovarășe secre
tar general, mare Erou întră 
eroii neamului, patriot înflăcă
rat. strălucit conducător al 
partidului șl statului, personali- 

. tate proeminentă a lumii con
temporane, exprimindu-vă încă 
o dată profunda lor gratitudine 
și recunoștință pentru tot ceea 
ce faceți spre propășirea conti
nuă a patriei, ridicarea ei pe 
culmile progresului și civiliza
ției socialiste și comuniste.

O dată cu întreaga țară, care, 
după istoricul Congres al IX-lea 
al partidului, și-a schimbat în
treaga înfățișare, și județul Hu
nedoara a cunoscut o dezvoltare 
fără precedent, in domeniu! in
dustriei, agriculturii, al ridicării 
necontenite a nivelului de trai 
material și spiritual al oameni
lor muncii.

Pentru toate acestea, vă ex
primăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, recunoștin
ța noastră vie. împreună cU 
angajamentul solemn de a ac
ționa neabătut pentru tradu
cerea exemplară în viată a sar
cinilor. fndicatiilor și orientări- 

’ lor stabilite.
După ce a raportat plenare! 

că. pe baza măsurilor politice, 
tehnico-organizatorice Întreprin
se de comitetul județean, de 
organele și organizațiile de 
partid, de consiliile oamenilor 
muncii, au fost asigurate condi
țiile de îndeplinire a planului 
In profil teritorial, vorbitorul a 
spus : Analizîndu-ne Insă acti
vitatea In spiritul exigentelor 
formulate de dumneavoastră. 

tehnico-functionaii ai utilajelor 
de bază, să obținem rezultate 
economico-financiare superioa
re.

Din analizele efectuate In 
adunările generale și in consi
liul oamenilor muncii a reieșit 
că avem incă multe rezerve în 
ce privește perfecționarea or
ganizării producției și h mun
cii. reducerea in continuare a 
consumurilor specifice și a 
cheltuielilor materiale, creșterea 
calității producției, valorificarea 
materialelor refolosibile, resur
se ce vor putea fi puse mai 
deplin în valoare prin îmbună
tățirea stilului și metodelor de 
muncă ale organului de con
ducere.

Desfășurăm o vastă activitate 
pentru asigurarea in munca 
consiliului oamenilor muncii, a 
cadrelor de conducere, a în
tregului nostru colectiv a unul 
climat de ordine și disciplină, 
de autoexigență, de înaltă răs
pundere pentru dezvoltarea păr
ții din avuția națională ce ne-a 
fost încredințată, pentru elimi
narea oricăror forme de forma
lism și automultumire. pentru 
creșterea spiritului revoluțio
nar.

Exprimindu-mi deplinul acord 
cu prevederile planului de dez
voltare economico-socială pe 
anul 1988, cu celelalte documen
te supuse dezbaterii, a spus in 
încheiere vorbitorul. asigur 
plenara. pe dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, că 
întregul nostru colectiv va 
munci cu abnegație, cu pasiune 
și dăruire revoluționară pentru 
realizarea integrală a planului 
și programelor de dezvoltare ce 
ne revin pentru acest an si în
tregul cincinal. pentru înlăn
țuirea mărețelor hotăriri a’e 
Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidu
lui. în vederea ridicării scumpei 
noastre patrii pe noi culmi de 
progres și civilizație.

mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la Conferința 
Națională a partidului, trebuie 
șă arătăm că, în 1987 și in luna 
ianuarie a acestui an, în unele 
unități s-au manifestat o serie 
de neajunsuri, reflectate 
neindeplinirea integrală a pre 
vederilor fizice de plan, con
secință a lipsurilor manifestate 
In activitatea organelor de 
partid, a consiliilor oamenilor 
muncii, care.nu.^u acționat. imr. 
totdeauna cu răspundere pentru 
valorificarea deplină a potenția
lului uman și tehnico-material 
din întreprinderi. Pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce ne revin, în 
plenarele și adunările generale 
ale organizațiilor de partid, in 
forumurile democrației muncito- 
rești-revolutionare am analizat 
cu spirit de răspundere, critic 
și autocritic, întreaga noastră 
activitate și am stabilit măsuri 
concrete pentru eliminarea lip
surilor, îmbunătățirea muncii de 
conducere a activității economi
ce și întărirea răspunderii co
lectivelor din Întreprinderi și 
instituții, pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de pro
ducție pe luna februarie, trimes
trul I și întregul an 1988.

Folosind din plin cadrul orga
nizatoric original al democrației 
noastre muncitorești-revoluțio- 
nare, aplicînd cu fermitate prin
cipiile autoconducerii și auto
gestiunii. acționăm cu exigentă 
pentru îmbunătățirea stilului. și 
metodelor de muncă ale orga
nelor de conducere colectivă, 
pentru creșterea rolului și răs
punderii acestora in viata eco
nomică și socială a întreprinde
rilor. in soluționarea probleme
lor majore ale producției.

In încheiere, vorbitorul a spus: 
Vă încredințăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ra! Nicolae Ceaușescu. de ata
șamentul nostru fierbinte la 
politica internă și externă a 
partidului și statului, de hotă- 
rirea nestrămutată de a Înde
plini exemplar sarcinile de plan 
pe acest an șl pe întregul 
cincinal, ca omagiu suprem pe 
care vi-1 aducem dumneavoas
tră. strălucit conducător de 
partid și ctitor de tară nouă, 
luptător înflăcărat pentru cauza 
păcii și înțelegerii intre po
poare. dorindu-vă, cu toată 
căldura inimilor, deplină sănă
tate și nesecată putere de mun
că. pentru a ne conduce pe mai 
departe, cu aceeași clarviziune 
și cutezanță, pe drumul luminos 
al socialismului și comunismului.

BBBBBBBBBBBBB ■ ■ ■ B ■ Q
Mitinguri de protest ale studenților arabi și palestinieni 
aflați la studii in România, împotriva politicii americane 

in Orientul Mijlociu
Tn București. Iași șl Cluj-Napoca 

eu avut loc, vineri, mitinguri de 
protest ale studenților arabi și pa
lestinieni aflați la studii în Româ
nia. impotriva politicii americane in 
Orientul Mijlociu.

Studenții arabi și palestinieni pre- 
zenți Ia aceste manifestații au ținut 
să dea glas indignării profunde față 
de politica Statelor Unite de ob- 
strucționare a procesului de pace In 
Orientul Mijlociu, de incăîcare a 
drepturilor inalienabile ale popoare
lor la o dezvoltare liberă, indepen
dentă. în deplină conformitate cu 
propriile deziderate.

Cu prilejul mitingurilor s-au adop
tat scrlsori-deschise adresate secre
tarului de stat adjunct al S.U.A., 
J. Whitehead, aflat la București.

In scrisoarea-deschisă adoptată la 
mitingul de la București se arată că 
studenții arabi și palestinieni aflați 
la studii in România «-au intibiit în 

mitinguri de protest „pentru a ex
prima sentimentele de condamnare 
și dezaprobare față de politica Sta
telor Unite ale Americii în Orientul 
Mijlociu și, in mod special, fată de 
politica sa privitoare la drepturile 
inalienabile ale poporului palesti
nian".

Subliniind că „politica Statelor 
Unite ale Americii în Orientul 
Mijlociu intră în contradicție cu li
bertatea popoarelor șl drepturile 
acestora la autodeterminare". in 
scrisoare se arată : „Pentru noi este 
foarte clar că tot ceea oe practică 
guvernul dumneavoastră este în 
directă opoziție față de toate ideile 
declarate în legătură cu drepturile 
omului și libertatea popoarelor".

Persistenta S.U.A. în a ignora 
drepturile omului în Orientul Mij
lociu, Asia. Africa si America La
tină confirmă falsitatea acestei po
litici.

Participant!! la mitinguri au re
afirmat, în scrisoarea-deschisă. drep
tul poporului palestinian la autode
terminare și la crearea unui stat in
dependent. faptul că Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei este u- 
nicul reprezentant legitim al po
porului palestinian și au cerut Sta
telor Unite ale Americii „să acțio
neze în favoarea păcii și să se pro
nunțe pentru organizarea Conferin
ței internaționale, sub egida O.N.U., 
la care să participe toate cele cinci 
țări membre permanente ale Consi
liului de Securitate, precum și toate 
părțile interesate, inclusiv O.E.P.. ca 
reprezentant unic și legitim al po
porului palestinian".

Scrisori asemănătoare au fost a- 
doptate și de studenții arabi și pa
lestinieni din Iași și Cluj-Napoca.

Participanțil la mitinguri au hotă
rit să folosească prilejul prezentei 
la București a secretarului de stat 
adjunct al S.U.A. pentru a exprima 
nemulțumirea profundă a studenți
lor arabi și palestinieni care studia
ză in România fat'i de politica 
S.U.A. în Orientul Mijlociu si in alte 
zone ale lumii, protestul lor fată de 
nesocotirea drepturilor popoarelor de 
a-șl hotărî singure soarta, de a-$i a- 
lege viitorul pe care și-1 doresc, de 
e-și edifica nestingherite o viată li
beră și demnă.

VIATA ECONOMICO -SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

BUZĂU : Laborator 
de informatica

Calculatorul a devenit un ele
ment indispensabil pentru produc
ția modernă, avind implicații de 
maximă importantă în afirmarea 
factorilor intensivi ai dezvoltării si 
modernizării. în efortul de econo
misire a muncii sociale. De la a- 
ceste considerente s-a pornit in 
1987 Ia liceul „B. P. Hasdeu" din 
municipiul Buzău, cînd s-au orga
nizat un laborator de informatică 
si un cerc de lucru cu elevii in 
vederea familiarizării lor cu calcu
latoarele și tehnica de calcul. în
treprinderea patronatoare — ..Me- 
talurgica“-Buzău — a asigurat do
tarea laboratorului cu calculatoa
rele necesare, iar primele rezultate 
a!e acestei initiative n-au intirziat 
să apară. La prima sesiune de re
ferate și comunicări științifice ale 
e’evilor. membrii cercului de in
formatică au obținut premiul I la 
secțiunea fizică. De asemenea, in 
baza contractului încheiat cu Insti

tutul de tehnică de calcul si infor
matică București, elevii finalizea
ză. in acest trimestru, o serie de 
noi programe pentru invătămint. 
(Stelian Chiper).

FILIAȘI : Motorul electric
140 000

La tinăra întreprindere de trans
formatoare și motoare electrice din 
Filiași a intrat pe fluxul tehnolo
gic motorul electric cu numărul 
140 000, realizat de la începerea fa
bricației. Așa cum ne spunea 
Adrian Terpu, inginerul-șef al în
treprinderii, aici se produc mo
toare electrice cu puteri cuprinse 
între 18.5 și 315 kW. trifazate, atit 
în varianta cu motor in scurtcircuit, 
cit și cu motor bobinat destinate 
celor mai diverse domenii ale eco
nomiei naționale și exportului, in 
acest an. aproape 40 Ia sută din 
producție se livrează în 15 țări, 
unele dintre ele cu o veche și 
recunoscută tradiție in producția 
de motoare. (Nicolae Băbălău).

MIERCUREA-CIUC : 
Noutăți ale unei ..fabrici 

de case"
Angajarea responsabilă, preocu

pările susținute pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de produc
ție se materializează la fabrică de 
prefabricate din beton din Miercu- 
rea-Ciuc, după încheierea primei 
luni a anului, prin realizarea și de
pășirea producției fizice cu 340 
metri cubi la prefabricate din be
ton. cu 150 metri pătrați la plăci 
stabilit, cu 150 metri pătrați la 
ipsos armat cu fibră de sticlă, a- 
cesta din urmă fiind un produs nou 
al unității. De asemenea, specialiș
tii fabricii de case din Miercurea- 
Ciuc au1 pus în funcțiune o nouă 
linie tehnologică destinată produ
cerii în premieră a plăcilor orna
mentale din ipsos, primele canti
tăți fiind livrate și utilizate de be
neficiari din județ. (Nicolae Șan- 
dru).

INFORMAȚII 
SPORTIVE

HANDBAL. Competiția internațio
nală feminină de handbal de la Cheb 
(Cehoslovacia) a continuat cu dispu
tarea ultimelor, meciuri din grupele 
preliminare. încheiate cu următoa
rele rezultate : Cehoslovacia (B) — 
România 19—16 (9—7) ; U.R.S.S. — 
R.F. Germania 26—12 (15—5) ; Ceho
slovacia — R.P. Chineză 26—21 (14— 
10) ; R.D. Germană — Ungaria 33—28 
(19—13). Pentru faza finală a tur
neului s-au calificat echipele Româ
niei. U.R.S.S., R.D. Germane și 
Cehoslovaciei.

BIATLON. La Predeal, pe Valea 
Rișnoavei, ieri au început întrece
rile competiției internaționale de bia- 
tlon „Cupa Carpați", la care parti
cipă schiori din Bulgaria, Ceho
slovacia. R.D. Germană. Polonia și 
România. Proba de 20 km — se
niori a revenit lui Mike Dietz 
(R.D.G.) cu timpul de lh 04'49” (1’ 
penalizare), urmat de Gerhard Atdl 
(Cehoslovacia) — lh 08’13” (2’ pena
lizare). Vladimir Todașcă (România) 
— lh 08T3” (2’ penalizare). In pro
ba juniorilor, pe distanța de 15 km, 
a ciștigat concurentul român Paul 
Verman Înregistrat cu timpul de 
54’01” (1’ penalizare). Astăzi *re 
loc ștafeta 4X7,5 km.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe John Whitehead, secretar de stat adjunct 

al Statelor Unite ale Americii
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, pe John Whitehead, 
secretar de stat adjunct al Statelor 
Unite ale Americif. care efectuează 
o vizită in tara noastră.

Cu acest prilej, președintelui 
Nicolae Ceaușescu i-a fost transmis

GIURGIU : Utilaje complexe realizate 
înainte de termen

Desfășurînd larg Întrecerea so
cialistă. colectivul întreprinderii de 
construcții de mașini si utilaje gre
le din Giurgiu, care a primit sar
cina să execute un lot important 
de utilaje complexe pentru indus
tria chimică si a mineritului, pre
cum si pentru cercetări geologice, 
a reușit ca în perioada care a tre
cut din acest an să livreze în de- 
vans cu aproape, două luni benefi
ciarilor un prim’ lot de 20 de uti
laje. Este vorba de 14 grupuri de

HUNEDOARA : Unități prestatoare de servicii 
pentru populație

în localitățile județului Hune
doara se acordă o deosebită aten
ție dezvoltării și modernizării re
țelei comerciale apartinînd uni
unii județene a cooperativelor 
meșteșugărești. La loc de frunte se 
înscriu secțiile și unitățile presta
toare de servicii către populație, 
în cursul anului trecut s-au dat 
în folosință, în municipiile și ora
șele județului. 40 asemenea unităti. 
In acest an vor cunoaște o extin
dere și mai mare secțiile si unită

VASLUI: Exportul — îndeplinit exemplar
Aplicînd In viată indicațiile șl 

orientările secretarului general al 
partidului, oamenii muncii din 
unitățile industriale ale județului 
Vaslui acordă o atenție deosebită 
realizării la înalți parametri ca
litativi și livrării ritmice a pro
ducției pentru export. Ca urmarea 
lansării din timp a fabricației, ur
măririi zilnice a formării loturilor 
șl promptitudinii In expediere, vo
lumul total al produselor exportate

tv
13,00 Telex
13,05 La sftrșlt de săptămtnă (partial 

color)
14,45 Săptămina politică

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 6 februarie (ora 20) — 9 fe
bruarie (ora 20). In țară: Vremea va fi 
caldă, îndeosebi în prima parte a in
tervalului. Cerul va fi temporar noros. 
Se vor semnala precipitații sub formă 
de ploaie, local, îndeosebi, în sud-ves- 
tul, vestul și centrul țării. La munte, 
precipitațiile vor fi mai ales sub for
mă de ninsoare. Vîntul va sufla slab 

un mesaj din partea președintelui 
S.U.A., Ronald Reagan.

In cadrul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind relațiile 
româno-americane. precum si aspec
te actuale ale situației internațio
nale.

La primire a participat loan Totu, 
ministrul afacerilor externe.

acționare pentru industria minieră, 
care vor permite punerea în func
țiune mai devreme a tot atîtea 
fronturi de lucru în subteran, de 3 
instalații necesare cercetării geolo
gice, cu posibilități de lucru pină 
la o adincime de 800 metri, și de 
un număr de 3 pompe pentru azot 
lichid necesare în fndustria chimi
că. toate asimilate si realizate pen
tru prima dată în tară, ceea ce 
contribuie la reducerea importuri
lor. (Ion Manea).

țile prestatoare de servicii către 
populație, în special cele privind 
reparațiile la televizoare, congela
toare, biciclete, tapițerii la autotu
risme, precum și cele privind lu
crările de zidărie și izolații. Din 
cele peste 70 de unităti prevăzute a 
se deschide în județul Hunedoara 
în acest an, un număr important 
se vor înregistra la Petroșani. Pe- 
trila. Vulcan și Lupeni. (Sabin 
Cerbu).

In luna Ianuarie de colectivele 
muncitorești vasluiene a fost mai 
mare cu peste 32 la sută față de 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Cele mai bune rezultate in ono
rarea în avans a sarcinilor con
tractuale către partenerii din cele 
peste 70 de țări ale lumii au ob
ținut colectivele de oameni ai mun
cii de la întreprinderea de rulmenți 
din Blrlad și Combinatul de fire 
sintetice din Vaslui. (Petru Necula).

15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Teleenclclopedla (color)
19,50 Varietăți... cu surprize (color)
20,35 Film artistic (color). „Deznodă- 

mînt la frontieră"
22,05 Telejurnal
22,15 Feerie pe gheață (color)
22,30 închiderea programului 

pînă la moderat, cu Intensificări de 
scurtă durată din sector sudic în sud- 
vestul țării și izolate în rest. Tempera
tura aerului va marca o scădere ușoa
ră în ultima zi. Minimele vor fi cu
prinse între minus 6 și zero grade, în 
nord-estul țării, izolat mai coborîte, și 
între minus 2 și plus 8 grade în cele
lalte regiuni, iar maximele, în general, 
între 2 șl 12 grade. Local se va produce 
ceață, iar izolat polei. în București: 
Vremea va fi caldă, cu cerul temporar 
noros. Va ploua temporar. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între minus 2 
și plus un grad, iar cele maxime între 
7 și 10 grade. Ceață slabă.

A fost de fată Roger Kirk, amba
sadorul S.U.A. la București.

★
în cursul zilei de ieri au avut loc 

convorbiri între ministrul afacerilor 
externa al Republicii Socialiste 
România. loan Totu. și John Whi
tehead, secretar de stat adjunct al 
S.U.A.

DOLJ : 0 noua capacitate 
de producție

în cadrul amplului proces de or
ganizare științifică a producției și 
a muncii și de modernizare a pro
duselor, la întreprinderea mecani
că de material rulant Craiova a 
fost racordată la circuitul produc
tiv o nouă capacitate de produc
ție. construită și cu ajutorul oa
menilor muncii din întreprindere.

— Este vorba despre o spațioa
să hală de producție, unde se rea
lizează reparații, reconditionări și 
testări pentru o gamă largă și di
versă de agregate și subansamble 
pentru locomotivele diesel electri
ce de 2100 CP și locomotivele e- 
lectrice de 5 100 kW — ne spune 
inginerul Nicolae Stanciu. directo
rul întreprinderii. Noua capacita
te dispune de fluxuri tehnologice 
moderne și laboratoare specializa
te pentru testarea parametrilor 
tehnico-funcționali ai agregatelor 
componente locomotivelor diesel 
electrice și electrice. Prin intra
rea în funcțiune a noii capacități 
cresc calitatea reparațiilor și pro
ductivitatea muncii, se îmbunătă
țesc simțitor condițiile de lucru ale 
personalului muncitor. (Nicolae 
Băbălău).

TÎRGU JIU: Mașmi-unelte 
noi, de înaltă tehnicitate

Deși a Împlinit doar un deceniu 
de la punerea în funcțiune a pri
melor sale capacități. întreprinde
rea de masini-unelte pentru pre- 
sare-forjare din Tîrgu Jiu si-a cîș- 
tigat un bun renume pe piața in
ternă si externă prin producerea 
si asigurarea la timp si de calitate 
a unor prese hidraulice si ciocane 
de forjare liberă cu autocompresor 
de cele mai diferite tipodimensiuni. 
Colectivul de aici acționează perse
verent pentru producerea de uti
laje tehnologice moderne, de mare 
complexitate si inaltă eficientă. în
tre cele mai recente realizări, care 
fac proba maturizării profesionale 
a colectivului de constructori tîr- 
gujieni. pot fi menționate mașina 
de injecție mase plastice, liniile 
mecanizate pentru execuția cuve- 
lor de transformator si a carcase
lor de frigider, presele pentru în
dreptat osii de 800 tone/forță. Aces
tora li se alătură un nou produs 
în premieră, intrat în fabricație în 
aceste zile de ianuarie — presa me
canică orizontală cu două biele, de 
2 000 tone/forță. De remarcat că 
mai bine de 50 la sută din produ
sele prevăzute pentru acest an vor 
fi executate în premieră, fapt ce 
confirmă preocupările responsabile 
ale acestui tînăr colectiv muncito
resc pentru continua înnoire si mo
dernizare a procesului de produc
ție. (Dumitru Prună).

Adunarea festiva de la Kiev
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.
MOSCOVA 5 (Agerpres) — S. Mor- 

covescu transmite : în cadrul ma
nifestărilor din Uniunea Sovietică 
prilejuite de cea de-a 40-a aniversa
re a primului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din
tre România și U.R.S.S., la Kiev a 
avut loc o adunare festivă organi
zată de Comitetul orășenesc al 
P.C.U.S., consiliul regional al sin
dicatelor și filiala republicană a 
Asociației de Prietenie Sovieto- 
Română (A.P.S.R.).

în cuvîntările rostite cu acest 
prilej a fost reliefată semnificația 
primului Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre 
România și U.R.S.S., care a dat un 
conținut nou relațiilor dintre cele 
două țări. S-a reliefat că aceste re

Sesiunea Comisiei speciale pentru dezarmare 

a statelor participante la Tratatul de la Varșovia
VARȘOVIA 5 (Agerpres). — în 

zilele de 2—5 februarie a.c. a avut 
loc. la Varșovia, prima sesiune a 
Comisiei speciale pentru dezarmare 
a statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, la nivelul adjuncților 
miniștrilor afacerilor externe. Din 
delegații au făcut parte reprezen
tanți ai ministerelor afacerilor ex
terne și ai ministerelor apărării na
ționale.

Comisia a fost constituită în con
formitate cu hotărârea Consfătuirii 
de la Berlin a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia din luna 
mai 1987, în vederea efectuării unui 
schimb de păreri și informații în 
problemele limitării armamentelor și 
dezarmării. în primul rînd nucleare, 
inclusiv pentru examinarea inițiati
velor statelor aliate si elaborarea de 
propuneri comune în acest domeniu.

Șefii delegațiilor au fost primiți 
de M. Orzechowski. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
ministrul afacerilor externe al R.P. 
Polone.

Adjuncții miniștrilor afacerilor ex
terne au făcut un schimb de păreri 
în legătură cu situația existentă în 
domeniul dezarmării, ca urmare a 
încheierii Tratatului dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. privind lichidarea rachete

lucrările Conferinței pentru dezarmare de la Geneva
GENEVA 5 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în cadrul lucrărilor Confe
rinței pentru dezarmare de la Ge
neva. Giulio Andreotti, ministrul de 
externe al Italiei, s-a pronunțat pen
tru încheierea unui tratat în vederea 
distrugerii complete, la scară mon
dială. a armelor chimice existente șl 
interzicerii producerii altora noi. An
dreotti a opinat că progresele înre
gistrate în sfera dezarmării ar putea 
da un impuls decisiv negocierilor

R.S.A.: Ample acțiuni represive 
ale regimului rasist de la Pretoria

PRETORIA 3 (Agerpres). — Uni
tăți ale armatei si poliției rasiste din 
R.S.A. au efectuat ample acțiuni re
presive la Soweto, pentru a-i îm
prăștia Pe participanții la o demon
strație de protest, in marea lor ma
joritate tineri. Acțiunea a constat 
inițial într-o ceremonie funerară în 
memoria unui tînăr de 18 ani. victi

lații au fost puternic impulsionate 
de înțelegerile convenite în cursul 
întîlnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, șl tovarășul Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.

Au participat S. I. Surenko, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Ucraina, 
V. P. Șcerblna, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Ucrainene, V. S. Urciukln, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri republican, alte persoane ofi
ciale, reprezentanți ai colectivelor 
de muncă din oraș.

lor cu rază medie și mai scurtă de 
acțiune si direcțiile de bază ale e- 
forturilor care să fie întreprinse în 
vederea promovării. în continuare, a 
diverselor aspecte ale dezarmării si 
întăririi securității în Europa și în 
întreaga lume, pentru imprimarea 
unui caracter continuu și ireversibil 
procesului dezarmării în scopul 
creării unei lumi fără arme nucleare.

A fost examinat stadiul consultări
lor de la Viena dintre reprezentan
ții statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia și tarile membre ale 
N.A.T.O., pentru elaborarea manda
tului viitoarelor negocieri privind 
reducerea forțelor armate si arma
mentelor conventionale în Europa, 
de la Atlantic la Ural. S-a convenit 
ca în cadrul comisiei să se elabore
ze în comun o concepție asupra vii
toarelor negocieri.

Au mai fost examinate, de aseme
nea. si alte probleme privind limita
rea armamentelor si dezarmarea, in
clusiv unele propuneri prezentate de 
delegații.

Lucrările comisiei s-au desfășu
rat într-o atmosferă de lucru. în 
spiritul înțelegerii reciproce si al 
colaborării constructive.

Din partea tării noastre a partici
pat Traian Pop. adjunct al minis
trului afacerilor externe.

referitoare la armele chimice. In 
acest scop, el a propus formarea unui 
grup însărcinat cu adoptarea de mă
suri în vederea urgentării lucrărilor 
Comitetului special pentru armele 
chimice din cadrul Conferinței de Ia 
Geneva, precum și atragerea cercu
rilor științifice si a specialiștilor din 
întreaga lume în procesul de adop
tare a unei convenții, transmite 
agenția A.N.S.A.

mă a apartheidului, care s-a trans
format ulterior într-un protest al 
participanților față de menținerea 
practicilor rasiale.

Frank Chikane, secretar general al 
Consiliului ecumenic sud-african, 
apreciază că situația din acest mare 
ghetou al populației de culoare este 
acum ..extrem de explozivă".

COMUNICAT
cu privire la ședința a 126-a a Comitetului Executiv 

al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
în zilele de 2—4 februarie 1988. la 

Moscova a avut Ioc ședința a 126-a 
a Comitetului Executiv al Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc, la 
care au participat reprezentanții ță
rilor în Comitetul Executiv, vice
președinți ai Consiliilor de Miniștri.

Delegația română a fost condusă 
de reprezentantul permanent al Re
publicii Socialiste România în 
C.A.E.R., tovarășul Ștefan Andrei, 
viceprim-ministru al guvernului.

Comitetul Executiv, pornind de la 
hotărîrile ședinței a 43-a (extraordi
nare) a Sesiunii C.A.E.R., a exami
nat o serie de probleme legate de 
perfecționarea în continuare a cola
borării economice reciproce a țărilor 
membre ale C.A.E.R.

La ședință s-a prezentat o infor
mare referitoare la realizarea Con
venției generale privind colaborarea 
multilaterală în domeniul creării 
Bazei de elemente unificate ale teh
nicii electronice, materialelor semi
conductoare și speciale necesare pro
ducerii acestora, utilajelor tehnolo
gice. S-a relevat faptul că intensifi
carea colaborării în acest domeniu 
va contribui la înfăptuirea Progra
mului complex al progresului tehni- 
co-științific al țărilor membre ale 
C.A.E.R. pînă în anul 2000.

S-a examinat stadiul colaborării 
țărilor membre ale C.A.E.R. în do
meniul transporturilor, fiind preco
nizate măsuri pentru dezvoltarea

ORIENTUL MIJLOCIU
• Demersuri în vederea convocării unei conierinfe Interna
tionale de pace • Turneu al secretarului general adjunct al 

O.N.U. pentru probleme politice speciale
ROMA 5 (Agerpres). — în cursul 

convorbirilor pe care le-a avut la 
Roma cu premierul italian, Giovanni 
Goria, cu ministrul de externe, Giu
lio Andreotti, și cu alte oficialități, 
președintele Egiptului, Hosni Mu
barak, a subliniat din nou necesita
tea convocării unei conferințe inter
naționale de pace în Orientul Mijlo
ciu. Intr-un comunicat dat publici
tății se relevă posibilitățile de dez
voltare a relațiilor dintre cele două 
țări pe diverse planuri.

în continuarea turneului său, pre
ședintele Egiptului a sosit la Atena.

PARIS 5 (Agerpres). — Intr-un In
terviu acordat televiziunii franceze, 
regele Hussein al Iordaniei a apre
ciat că o reglementare Pe cale paș
nică a situației din Orientul Mijlo
ciu este posibilă numai prin inter
mediul convocării unei conferințe in
ternaționale în această problemă.

Referindu-se la condițiile stabilirii 
unei păci durabile în zonă, șeful sta
tului iordanian a subliniat necesita
tea unei soluționări juste a proble
mei palestiniene si renunțarea de 
către Israel la teritoriile arabe ocu
pate.

ROMA 5 (Agerpres). — Aflat la 
Roma, Faruk Kaddouml, șeful depar
tamentului politic al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, a con
ferit cu Alessandro Natta. secretar 
general al Partidului Comunist Ita
lian. în cursul întrevederii a fost 
examinată situația din Orientul Mij
lociu. inclusiv din teritoriile arabe 
ocupate — se arată intr-un comuni
cat difuzat la sediul din Roma al 
P.C.I. și reluat de agenția T.A.S.S.

în cursul (mei conferințe de presă. 
Faruk Kaddouml s-a referit la preco
nizata conferință internațională a- 

complexă a legăturilor de transport 
pe baza modernizării și reutilăril 
tehnice a acestora în cadrul progra
mului de colaborare pe termen lung 
a țărilor membre ale C.A.E.R.

Au fost convenite măsuri pentru 
perfecționarea bazelor juridice ale 
colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R., în vederea facilitării ex
tinderii colaborării directe în pro
ducție șl tehnico-științifică între or
ganizațiile economice ale țărilor și 
au fost adoptate propuneri privind 
precizarea Condițiilor generale de 
livrare ale C.A.E.R. și a altor re
glementări în vigoare în C.A.E.R.

In Conformitate cu sarcinile trasa
te de ultima sesiune a C.A.E.R., au 
fost stabilite măsuri privind per
fecționarea activității Secretariatu
lui consiliului, fiind aprobată, tot
odată, noua structură a acestuia. Ac
tivitatea Secretariatului este îndrep
tată spre analiza sistematică a sta
diului colaborării, pregătirea de stu
dii economico-analitice și de prog
noză, sprijinirea realizării Progra
mului complex al progresului teh- 
nico-științific al țărilor membre ale 
C.A.E.R. pînă în anul 2000 și a altor 
programe și convenții de colaborare 
importante.

A fost aprobat planul de lucru al 
Comitetului Executiv pe anii 1988— 
1989 și bugetul C.A.E.R. pe anul 1988.

La ședință au mai fost examinate 
șl alte probleme ale colaborării.

supra Orientului Mijlociu, arătînd 
că aceasta trebuie să se bazeze ..pe 
rezoluțiile Adunării Generale a 
O.N.U." — transmite agenția A.N.S.A.

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Marrack Goulding. secretar gene
ral adjunct al O.N.U. pentru proble
me politice speciale, va întreprinde 
în viitorul apropiat un nou turneu 
de informare în Orientul Mijlociu, 
pentru a examina cu părțile intere
sate modalitățile de accelerare a 
procesului de pace în regiune — a 
anunțat purtătorul de cuvînt oficial 
al Națiunilor Unite. El a precizat că 
etape ale turneului sînt Egiptul. Ior
dania, Libanul. Siria, precum șl ca
pitala Tunisiei, unde Goulding se va 
întîlni cu reprezentanți ai Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei.

Rezultatele vizitelor si convorbiri
lor sale vor fi cuprinse lntr-un ra
port pe care secretarul general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, îl 
va prezenta Consiliului de Secu
ritate.

★
Teritoriile de pe malul de vest al 

Iordanului și Gaza, ocupate de 
Israel, continuă să fie scena unor 
demonstrații ale populației palesti
niene împotriva ocupației, ca și a 
unor măsuri represive israeliene. Au 
avut loc acțiuni ale populației pales
tiniene împotriva ocupației la Dura, 
lingă Hebron, Beit Jala și Biddo, 
la nord de Ierusalim, în taberele de 
refugiați Aida și Balata, la Zahrlah. 
Forțele de ocupație au utilizat gaze 
lacrimogene împotriva demonstranți
lor. Au fost înregistrate incidente și 
la Bethleem, Halhoul, Benl Naiem, 
Beit Sahour, Ramallah șl în tabăra 
de refugiați palestinieni Dheisheh.

(Agerpres)

Promovlnd o politică Internațio
nală activă, de înaltă responsabili
tate pentru destinele poporului ro
mân și ale întregii omeniri. Româ
nia socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu au acordat și 
acordă o deosebită însemnătate in
staurării trainice a unui climat da 
securitate. înțelegere și largă colabo
rare în zona geografică în care este 
situată tara noastră — Peninsula 
Balcanică. Sînt bine cunoscute ini
țiativele și demersurile consecvente 
ale tării noastre, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru înfăp
tuirea acestui mare obiectiv politic, 
în acest sens, președintele Româ
niei a propus, așa cum se știe, or
ganizarea unei conferințe la nivel 
înalt a țărilor balcanice, care să de
finească noi acțiuni menite să con
tribuie Ia întărirea încrederii, la a- 
dîncirea colaborării interbalcanice.

„Considerăm — declara președin
tele României, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — că este 
timpul să trecem la acțiuni mai 
concrete în direcția înfăptuirii in 
Balcani a unei zone fără arme nu
cleare. fără baze militare străine. Să 
transformăm Balcanii într-o regiune 
a colaborării pașnice, să dezvoltăm 
conlucrarea în direcția dezvoltării e- 
conomico-sociale a fiecărei națiuni, 
a ridicării bunăstării fiecărui popor ! 
în acest spirit, ne pronunțăm pen
tru trecerea neintirziată la pregătirea 
organizării unei conferințe ia nivel 
înalt a statelor din Balcani, consa
crată realizării acestor obiective".

După cum este cunoscut, o acti
vitate intensă și bogată a fost des
fășurată de tara noastră în această 
direcție, Îndeosebi după Congresul al 
IX-lea al partidului. Se poate a- 
precia că documentele importante de 
politică externă ale partidului și sta
tului nostru, demersul constant al 
președintelui Nicolae Ceaușescu după 
1965 au îmbogățit considerabil și 
multilateral conceptul privind crea
rea in Balcani a unei zone a păcii 
și colaborării, fără arme nucleare și 
baze militare străine, au dat pu
ternica impulsuri procesului de pro
movare și edificare a unei asemenea 
zone in regiunea noastră geografică. 
Efectiv, se poate afirma că dezvol
tarea unor relații de pace, prietenie 
și colaborare interbalcanică a format 
și formează unul din principalele 
obiective ale politicii și întregii acti
vități internaționale a României so
cialiste. In această privință, țara 
noastră pornește de la realitatea 

faptului că o asemenea transformare 
a Peninsulei Balcanice — denumită 
odinioară, pe drept cuvînt. „butoiul 
cu pulbere al Europei" — ar consti
tui o contribuție marcantă, de sub
stanță. la dezvoltarea unui climat 
de destindere și colaborare pe întreg 
continentul, s-ar inscrie ca o parte 
componentă și integrantă a procesu
lui de edificare a securității euro
pene și mondiale. In același timp. 
România a pornit de la faptul că ță
rile balcanice, indiferent de orin- 
duirea lor, sînt țări în curs de dez
voltare. care își propun să realizeze 
progrese economice ample și cit mai 
rapide, ceea ce impune in mod obiec
tiv fructificarea avantajelor apropie
rii geografice, a caracterului com
plementar al economiilor lor națio
nale.

în acest spirit, țara noastră a lansat, 
în repetate rânduri, inițiative și a în
treprins demersuri pentru reali
zarea de întîlniri multilaterale ale 
reprezentanților statelor balcanice, 
acționind concomitent pentru dezvol
tarea relațiilor bilaterale dintre 
România și fiecare stat din Balcani. 
Ca urmare, se poate aprecia cu sa
tisfacție că — deși în Peninsula Bal
canică există state cu orinduiri so
ciale diferite, state apartinînd Pactu
lui N.A.Ț.O., Tratatului de la 
Varșovia Sau situate în afara aces
tora, neutre și nealiniate — România 
întreține relații deosebit de bune, de 
prietenie și colaborare, practic, cu 
toate țările balcanice. Un rol 
determinant in impulsionarea an
samblului relațiilor României cu ce
lelalte state din regiune au avut 
frecventele întilniri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu conducătorii 
Bulgariei, Iugoslaviei, Greciei, 
Turciei, fie la București, fie la Sofia, 
Belgrad. Atena sau Ankara. în timpul 
vizitelor oficiale efectuate în țările 
respective.

Pe plan economic, între România 
și toate țările balcanice au fost în
cheiate importante documente. de 
natură să stimuleze colaborarea 
reciproc avantajoasă. Documentele 
semnate de tara noastră cu Bulgaria, 
Iugoslavia, Grecia. Turcia. Albania — 
programe de lungă durată, acor- 
duri-cadru, acorduri comerciale — 
au menirea să confere stabili
tate si să ofere perspective 
rodnice dezvoltării relațiilor comer
ciale. aprofundării cooperării eco
nomice. inclusiv prin convenirea unor 
forme noi. superioare de cooperare 
tn producție. Ca urmare, conlucrarea 

• •

României cu statele balcanice inclu
de o gamă largă de domenii — de 
la utilizarea complexă a potențialu
lui hidroenergetic al Dunării și 
cooperarea în ramuri de vîrf ale teh
nicii, cum sînt construcțiile de ma
șini, electronica, electrotehnica, chi
mia, pînă la realizarea în comun a 
noi obiective economice de interes 
reciproc în sectoarele energetic, si
derurgic, minier.

Totodată, țara noastră sl-a adus 
o importantă contribuție pozitivă la 
desfășurarea unui șir de reuniuni in
terbalcanice : conferința pentru coo
perare economică și tehnică de la 
Atena (1976) ; reuniunea de experți 
de la Ankara (1979) consacrată 
colaborării în domeniul comunicații
lor și telecomunicațiilor ; reuniunea 
de experți de la București (1982) 
în domeniul energiei și materiilor 
prime energetice ; reuniunea de la 
Belgrad (1984) privind cooperarea in
dustrială etc. Acționind pentru dez
voltarea colaborării interbalcanice. 
România a sprijinit crearea sau revi- 
talizarea și intensificarea activității 
unor organisme permanente de coo
perare. cu caracter specializat, pre
cum comitetele naționale pentru 
colaborare dintre țările balcanice, A- 
sociația internațională de studii sud- 
est-europene. Conferința arhitecților 
din țările balcanice. Conferința per
manentă a inginerilor din sud-estul 
Europei etc. Este incontestabil că 
toate acestea au sădit tot mai adine 
ideea colaborării, au contribuit, pas 
cu pas, la afirmarea tot mai pu
ternică și promovarea continuă a 
spiritului de cooperare interbalca
nică.

Pe linia preocupărilor neabătute 
pentru consolidarea păcii și promo
varea dezarmării, pentru însănăto
șirea climatului politic în Bal
cani. s-a înscris și inițiativa, lan
sată la București, la sfirșitul a- 
nulul 1985, prin Declarația-Apel 
a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, șl a președinte
lui Consiliului de Stat al Bulgariei, 
Todor Jivkov, cu privire la reali
zarea în Balcani a unei zone fără 
arme chimice.

Acționind stăruitor pentru promo
varea colaborării interbalcanice. am
plificarea, adîncirea și diversificarea 
cooperării economice, pentru Înfăp
tuirea unei înțelegeri privind elimi
narea armelor nucleare și neampla- 
sarea armelor chimice în Balcani, 
pentru desființarea bazelor militare 

străine. România socialistă, fn spi
ritul poziției sale principiale de largă 
deschidere în relațiile internaționa
le. a salutat. în același timp, cu In
teres și a acordat întregul său spri
jin propunerilor altor state din 
Peninsula Balcanică privind promo
varea cooperării și înțelegerii între 
țările din regiune.

Astăzi se poate consemna cu sa
tisfacție faptul că în această zonă e- 
xistă un climat politic mai bun de- 
cît oricînd in întreaga perioadă post
belică. Deși mai persistă probleme 
în suspensie, anumite litigii și con
troverse, ca moșteniri ale trecutului 
istoric, deși se manifestă și contra
dicții de interese, legate nu o dată 
de presiuni și ingerințe ale altor 
state extrabalcanice, totuși, pe an
samblu. în relațiile dintre țările 
balcanice s-au înregistrat substan
tial progrese. România a salutat cu 
satisfacție faptul că spre finele a- 
nului trecut a luat sfîrșlt, și pe plan 
juridic, „starea de război" dintre 
Grecia și Albania, instituită în au
gust 1949 ca urmare a agresiunii 
mussoliniene. De asemenea. în 
timpul din urmă s-au intensificat 
contactele dintre factorii politici du 
răspundere din diferitele țări balca
nice. Chiar zilele trecute a avut loc 
intilnirea dintre premierii Turciei și' 
Greciei — prima din ultimul dece
niu — la care s-au examinat as
pecte ale relațiilor dintre cele două 
state, convenindu-se organizarea sis
tematică a unor asemenea întilniri 
si crearea unor comitete de lucru 
pentru reglementarea unor divergen
te. Progrese însemnate s-au înregis
trat nu numai pe plan politic, ci și 
în domeniul relațiilor economice.

Tocmai pornind de la ceea ce s-a 
realizat în ultimii ani, președintele 
Nicolae Ceaușescu a propus organi
zarea unei întilniri la nivel înalt a 
statelor balcanice, ca o acțiune de 
deosebită însemnătate politică. un. 
asemenea for fiind de natură să des
chidă noi perspective de dezvoltare 
a cooperării, bunei vecinătăți, înțe
legerii și securității.

Intr-adevăr, subliniind că în ac
tualele împrejurări este posibilă și 
necesară concretizarea unei aseme
nea inițiative, președintele României 
declara : „Ne pronunțăm pentru rea
lizarea unei întîlniri la nivel înalt 
a șefilor de state și guverne din 
Balcani, pentru discutarea împreună 
a noilor pași ce trebuie intreprinși 
în direcția depășirii unor probleme 

existente, a dezvoltării Încrederii, 
colaborării și cooperării economice, 
tebnico-științifice, cit și în direcția 
dezarmării și înfăptuirii unei zone 
fără arme atomice in Balcani".

In curând, răspunzând unei Ini
țiative iugoslave, la Belgrad se vor 
întruni miniștrii de externe al Al
baniei, Bulgariei. Greciei, României, 
Turciei și țării-gazdă. Reuniunea 
a fost precedată de contacte șl con
sultări bilaterale, convenindu-so ca, 
prin evitarea unei ordini de zi pre
stabilite, să se ofere posibilitatea 
participanților de a proceda la un 
schimb liber și larg de opinii pri
vind căile și mijloacele de extinde
re a cooperării și conlucrării în do
menii de interes reciproc, de a-și 
concentra atenția asupra probleme
lor necontroversate, punînd pe dea
supra factorii de apropiere și acțio- 
nînd în vederea valorificării mai in
tense a avantajelor ce decurg din a- 
propierea geografică, din facilitățile 
de transport și comunicații.

Importanța reuniunii este, fără în
doială. determinată în primul rînd 
de faptul că ea validează justețea 
și realismul orientărilor șl efortu
rilor oe au fost depuse, așa cum s-a 
arătat, în acest sens, fiind prima 
întîlnire de acest fel la nivelul mi
niștrilor afacerilor externe ai tutu
ror celor șase țări balcanice. In a- 
celași timp, se poate considera că 
o premisă favorabilă creează actua
lul context politic european și mon
dial. determinat de noile elemente 
pozitive intervenite în problema 
dezarmării, eliminării unor categorii 
de rachete. Pe bună dreptate se ex
primă speranța că reuniunea va 
marca un pas important pe calea 
spre destindere și Înțelegere, favo- 
rizind îmbunătățirea în continuare a 
climatului politic general.

Evident, desfășurarea cu succes a 
reuniunii miniștrilor de externe ai 
țărilor balcanice, înscriind un prim 
și important pas, va fi de natură să 
deschidă perspective pozitive dezvol
tării ulterioare a acestui proces, mar- 
cînd astfel o etapă rodnică spre 
forme superioare de abordare a pro
blemelor colaborării și Înțelegerii in
terbalcanice.

Pe o asemenea linie se înscrie 
propunerea României privind or
ganizarea unei întîlniri la ni
vel înalt a statelor balcanice, 
ca obiectiv de însemnătate de
terminantă pentru traducerea efec
tivă in viață a dezideratelor de coo
perare șl bună vecinătate. înțelege
re și securitate. Fără îndoială, reali
zarea unei întilniri, la care să parti
cipe șefii de stat și de guvern din 
Balcani, ca factori dispunînd de po
sibilitatea și atribuțiile de a lua de
cizii și adopta măsuri eficiente in 
direcția dezvoltării încrederii, colabo
rării și cooperării economice, teh- 
nico-științifice, cit și în direcția 
dezarmării și Înfăptuirii unei zone 

fără arme atomice și chimice in Bal
cani, ar fi de natură să ducă la ma
terializarea năzuințelor comune de 
pace și progres economico-social ale 
popoarelor din această parte a Eu
ropei.

în acest context, se cuvine a 
reaminti poziția de principiu a 
României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. afirmată cu con
secvență, de-a lungul anilor, și anume 
că înfăptuirea unor asemenea mari 
obiective, cum sînt securitatea euro
peană, destinderea, dezarmarea, pri
vesc nu numai cîteva state sau gru
puri de state, ci constituie sarcini 
ce revin tuturor țărilor — care au 
nu numai dreptul, ci și obligația de 
a-și aduce propria contribuție la re
zolvarea marilor probleme contem
porane. în lumina unui asemenea 
deziderat major, se poate spune că 
întîlnirile dintre reprezentanții țări
lor balcanice oferă acestor state pri
lejul unor acțiuni concrete, unor con
tribuții efective pe această linie.

în același sens. România sprijină 
inițiativele altor țări privind crearea 
de zone denuclearizate în nordul și 
centrul Europei, în alte regiuni ale 
lumii. Acționind statornic pentru în
tărirea securității in Balcani și pa 
ansamblul continentului european, 
pentru dezvoltarea încrederii și cola
borării, România se pronunță stator
nic pentru desființarea concomitentă 
atît a Tratatului de la Varșovia, cit 
și a Pactului N.A.T.O. Evidențiind a- 
cest deziderat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta că aceasta 
ar corespunde pe deplin interesului 
țărilor europene și cu atît mai mult 
țărilor din Balcani.

în spiritul întregii sale activități 
internaționale, consecventă eforturi
lor statornice pe care le-a depus in 
toți acești ani pentru dezvoltarea ra
porturilor cu și între toate statele 
balcanice, pentru instaurarea unei 
atmosfere trainice de înțelegere, în
credere și bună vecinătate in zonă. 
România este hotărîtă să-și aducă 
întreaga contribuție la buna desfă
șurare a reuniunii de la Belgrad, 
cu convingerea că aoeasta va des
chide calea spre o treaptă superi
oară a conlucrării de ansamblu — 
un rol determinant revenind în acest 
sens conferinței la nivel înalt pro
puse de România.

Orice pas spre bună înțelegere în 
Balcani, ca și în alte zone ale lumii 
s-ar înscrie ca un important eveni
ment constructiv al vieții internațio
nale. ca o expresie a înțelegerii ce
rințelor pe care le impune noul mod 
de gindire și abordare a probleme
lor mondialei constituind un pas de 
seamă pe calea realizării năzuințe
lor de pace și progres ale popoare
lor din regiune, în consens cu aspi
rațiile de dezvoltare pașnică ale în
tregii comunități internaționale.

Petre STANCESCU

Fagențiile de presă1
I TRANSMIT: j

I --------------------
| PRIMIRE. Secretarul general al

C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, | 
Il-a primit, vineri, la Kremlin, pe 

ministrul afacerilor externe al In- 
doneziei, Mochtar Kusumaatmadja, . 

I aflat într-o vizită oficială în Uniu
nea Sovietică. Au fost examinate | 
probleme ale relațiilor bilaterale 
și modalitățile de extindere a aces- | 

Itora pe diverse planuri,' precum și 
aspecte ale situației internaționale 
actuale, inclusiv situația din Asia . 

. de Sud-Est.
I CONVORBIRI. Erich Hone

cker, secretar general al C.C. I 
I al P.S.U.G.. președintele Consiliu- I 
I lui de Stat ai R.D. Germane, l-a 1 

primit pe Otto Graf Lammsdorf, . 
I membru al Prezidiului Partidului 
I Liber-Democrat din R.F. Germa- < 
1 nia, aflat la Berlin. Interlocutorii 
Iau apreciat că sarcina cea mai im- I 

portantă a omenirii, în acest secol | 
nuclear, este asigurarea păcii.

1 ORAȘE ÎNFRĂȚITE. Probleme- I 
I le extinderii în continuare a re- 1 
1 lațiilor dintre orașele diverselor 
. țări. întăririi prieteniei și cooperă- I 
I rii intre popoare în interesul pă- I 
I cii pe planeta noastră au fost dez

bătute în cursul reuniunii Comite- | 
Ituluj executiv al Federat e, mon- | 

diale a orașelor, înfrățite. Reuniu
nea s-a desfășurat timp de două .

■ zile la Florența.

* APEL. La Cairo s-au desfășurat 
I lucrările unui simpozion interna- I

țional consacrat luptei împotriva | 
terorismului. A fost lansat un apel 
adresat Națiunilor Unite de a găsi i 

I mijloacele de promovare a coope
rării internaționale în vederea com
baterii terorismului. Reuniunea a 

I chemat, de asemenea, toate țările
să aprobe acordurile internaționale I 
existente și să semneze altele noi 
privind lupta împotriva teroris- I 
mului.

CANDIDATURI. La Nicosia s-au | 
I anunțat oficial candidaturile pen- I 

tru alegerile prezidențiale de la 14 1 
februarie. Pe lista oficială figu- 

. rează actualul președinte. Spyros 
Kyprianou, care candidează pentru | 

I cel de-al treilea mandat consecutiv, 
din partea Partidului Democratic. | 

I liderul Partidului Socialist din Ci- | 
| pru (E.D.E.K.), Vassos Lyssarides,

Gheorghios Vassiliou, care este i 
I susținut de Partidul Progresist al

Oamenilor Muncii din Cipru
(A.K.E.L.), și Glafkos Clerfdes, re- i 

| prezentantul Adunării Democratice. |
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