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Sub președinția toyarășuku Nicolae Ceaușeșcu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
a avut loc, vineri, 3 februarie, ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut si aprobat 
RAPORTUL Șl COMUNICATUL CU PRIVIRE LA 
ÎNDEPLINIREA PLANULUI NAȚIONAL UNIC DE 
DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A REPU
BLICII SOCIALISTE ROMÂNIA PE ANUL 1988.

Analizind acest document, Comitetul Politic Exe
cutiv a apreciat că, in anul 1988, au fost obți
nute noi și însemnate realizări in creșterea for
țelor de producție, in ridicarea gradului de ci
vilizație al patriei. In acest al treilea an al ac
tualului cincinal a continuat procesul de dezvol
tare intensivă și de modernizare a industriei, a 
agriculturii, a celorlalte ramuri producătoare de 
bunuri materiale. Sporirea forței economice a 
României a făcut posibilă participarea tot mai 
activă a țării noastre la schimbul mondial de 
valori și la diviziunea internațională a muncii.

Au fost înregistrate, de asemenea, succese im
portante în domeniile științei, invățămîntului și 
culturii — factori fundamentali ai progresului eco
nomic si social.

In 1988 s-au asigurat, totodată, stabilitatea pre
țurilor, o circulație bănească sănătoasă, conso
lidarea valutei naționale, echilibrul bugetar și fi
nanciar.

Pe baza creșterii forțelor de producție, a ve
nitului național și a avuției socialiste, a avut loc 
ridicarea în continuare a bunăstării materiale și 
spirituale a întregii națiuni. In concordanță cu 
hotâririle Congresului al Xlll-lea și Conferinței 
Naționale ale P.C.R., in anul 1988 a început ma
jorarea retribuțiilor și pensiilor, acțiune de mare 
însemnătate socială și politică, ce demonstrează 
trăinicia și vitalitatea economiei naționale, re
flectă preocuparea constantă a partidului și sta
tului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, 
pentru ridicarea continuă a nivelului de trai și 
□ calității vieții întregului popor.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că rea
lizările din 1988 evidențiază cu putere justețea și 
realismul politicii partidului și statului nostru 
de construcție socialistă, dezvoltarea economico- 
socială a României, repartizarea armonioasâ și 
echilibrată a forțelor de producție pe întreg te
ritoriul patriei, de asigurare a unor condiții tot 
mai bune de muncă și de viață pentru toți ce
tățenii țării.

Comitetul Politic Executiv a stabilit să fie dat 
publicității Comunicatul cu privire la îndeplinirea 
Planului național unic de dezvoltare economico- 
socialâ a Republicii Socialiste România pe anul 
1988.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a ana
lizat RAPORTUL CU PRIVIRE LA iNDEPLINIREA 
PLANULUI PE LUNA IANUARIE SI MASURILE 
PENTRU REALIZAREA INTEGRALĂ Ă PREVEDERI
LOR DE PLAN PE LUNA FEBRUARIE SI TRI
MESTRUL I 1989.

in cadrul ședinței s-a apreciat că în luna ia
nuarie au fost înregistrate creșteri de producție 
față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu 
toate acestea, in unele sectoare sarcinile de plan 
nu au fost îndeplinite la toți indicatorii datorită 
lipsurilor manifestate in activitatea unor minis
tere, centrale și întreprinderi, care nu au asigu
rat condițiile necesare pentru desfășurarea cores
punzătoare a producției, pentru realizarea ritmică, 
integrală, a planului.

Avînd în vedere această situație, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu a cerut ca in fiecare unitate, 
în fiecare sector și ramură industrială să fie luate 
măsuri ferme pentru eliminarea neîntîrziată a 
neajunsurilor și îmbunătățirea întregii activități, 
pentru folosirea cit mai eficientă a capacităților, 
a forței de muncă și a timpului de lucru, a tutu
ror resurselor de care dispune economia națio
nală, pentru recuperarea intr-un timp cit mai 
scurt a restanțelor și îndeplinirea exemplară a 
planului pe luna februarie și trimestrul I 1989.

Secretarul general al partidului a insistat asu
pra necesității de a se acționa cu hotărîre, la 
toate nivelurile și în toate domeniile, pentru reali
zarea producției fizice prevăzute în contracte, 
pentru încadrarea strictă in normele aprobate, 
reducerea continuă a consumurilor de materii 
prime, materiale și energie, pentru respectarea 
riguroasă a disciplinei de plan, întărirea ordinii 
și a spiritului de răspundere în înfăptuirea pla
nului la toți indicatorii. In același timp, s-a sub
liniat că trebuie să se manifeste o preocupare 
sporită pentru aplicarea fermă a programelor de 
modernizare, de ridicare a nivelului tehnic și ca
litativ, al produselor, de creștere mai accentuată a 
productivității muncii și a eficienței economice.

în mod deosebit s-a cerut tuturor ministerelor, 
centralelor și întreprinderilor să acorde cea mai 
mare atenție realizării producției de export și a 
exportului. S-a indicat să se ia măsuri ferme pen
tru ca, în cursul lunii februarie, să fie recupe
rate toate restanțele de anul trecut și să se ac
ționeze cu cea mai mare hotărîre pentru a se 
asigura îndeplinirea in cele mai bune condiții a 
planului de export pe trimestrul I.

Problema exportului — a vămuirii, livrării la 
timp și la un înalt nivel de calitate a tuturor pro- ' 
duselor contractate, a valorificării lor cit mai bune 
pe piața externă —, a arătat secretarul general 
al partidului, trebuie să constituie problema nu
mărul unu, care să stea în atenția tuturor facto
rilor de răspundere și a unităților cu sarcini în 
acest domeniu.

Subliniind. însemnătatea înfăptuirii sarcinilor 
stabilite in industrie, agricultură, în domeniul in
vestițiilor, in celelalte sectoare de activitate, se
cretarul qeneral al partidului a cerut guvernului, 
ministerelor, centralelor, tuturor unităților econo
mice să urmărească permanent, cu întreaga răs
pundere, modul cum se realizează producția pre
văzută, să soluționeze operativ toate problemele 
ce privesc îndeplinirea obligatorie, în cele mai 
bune condiții, a planului pe trimestrul I.

Comitetul Politic Executiv a examinat si aprobat 
RAPORTUL PRIVIND PARTICIPAREA DELEGAȚIEI 
ROMÂNE LA REUNIUNEA GENERAL-EUROPEA- 
NÂ DE LA VIENA.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că, potri
vit mandatului încredințat, delegația țârii noas
tre a promovat activ poziția României, concepția 
și considerentele tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, 
secretarul general al partidului, președintele Re
publicii, cu privire la edificarea securității și în
tărirea cooperării în Europa.

In cadrul reuniunii, România a prezentat pro
puneri și a acționat spre a se ajunge la ințelegeri 
cit mai buhe și a se crea condiții pentru o largă 
colaborare economică, tehnico-științifică și cultu
rală între toate popoarele europene, fără de
osebire de orînduire socială. Propunerile țării 
noastre au reliefat preocuparea ■ constantă mani

festată de România pentru întărirea securității 
și cooperării in Europa, in spiritul și pe baza 
prevederilor Actului final de la Helsinki, pentru 
făurirea unei Europe unite, a păcii și colaboră
rii, a națiunilor libere și egale in drepturi.

S-a apreciat că in documentul final al re
uniunii de la Viena au fost înscrise prevederi a 
căror traducere in viață va fi de natură să con
tribuie la intărirea păcii și securității in Europa 
și in lume, la o mai bunâ înțelegere și colabora
re. Totodată, s-a arătat că documentul de la 
Viena reflectă insuficient problemele fundamen
tale ale drepturilor omului, cum sînt dreptul la 
muncă, la invățămint, la sănătate, la locuință și 
altele. In schimb, in acest document și-au găsit 
reflectarea unele poziții care sint in contra
dicție cu Actul final de la Helsinki, cu alte 
norme și reglementări internaționale și deschid 
calea unui amestec în treburile interne ale 
altor state. Pornind de la aceasta, România - 
asociindu-se consensului la adoptarea docu
mentului - și-a formulat rezervele într-o declara
ție specială.

Aprobind activitatea delegației române la Re
uniunea general-europeană de la Viena, Co
mitetul Politic Executiv a reafirmat hotărîrea țării 
noastre de a-și intensifica eforturile, de a între
prinde noi acțiuni și de a promova noi inițiative, 
de a conlucra strîns cu celelalte state europene 
pentru a se ajunge la o dezvoltare largă a cola
borării in toate domeniile, la o mai bună unitate 
și solidaritate între țările continentului nostru, care 
să asigure progresul economico-social, indepen
dența și suveranitatea fiecărei națiuni.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut si aprobat 
PROPUNERILE PRIVIND PARTICIPAREA ROMÂ
NIEI LA SESIUNEA CONFERINȚEI PENTRU DE
ZARMARE DE LA GENEVA, cate își va relua lu
crările la 7 februarie a.c.

Comitetul Politic Executiv a dat delegației țării 
noastre mandatul ca. în cadrul conferinței, să 
promoveze activ poziția Românie', concepția și 
inițiativele tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, se
cretar general al partidului, președintele Repu
blicii, cu privire la oprirea cursei înarmărilor, in 
primul rind a celor nucleare, și trecerea la de
zarmare, lichidarea primejdiei de război și asigu
rarea dreptului suprem al popoarelor, al oameni
lor la existență, la libertate și independență, la 
viață, la pace.

S-a cerut ca delegația română să adopte o 
poziție fermă și să militeze activ pentru realiza
rea, concomitentă, a dezarmării nucleare și chi
mice, pentru lichidarea tuturor mijloacelor de dis
trugere in masă. In concepția României, măsurile 
de dezarmare trebuie să fie privite în mod uni
tar, ca părți ale unui ansamblu de acțiuni menite 
să contribuie la stabilitate în lume, să situeze 
relațiile dintre state pe baze noi, de egalitate în 
drepturi, de respect al independenței și suverani
tății naționale, neamestec in treburile interne, de 
nerecurgere la forță și la amenințarea cu forța 

singura cale ce poate deschide omenirii per
spectiva unei vieți sigure, fără primejdia unui 
război nuclear nimicitor.

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

Urbanistică modernă la Deva Foto : E. Diehiseanu

Dezvoltarea intensivă 
factor al sporirii continue 

a proprietății socialisteMagistrala Expunere prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu la lucrările marelui forum democratic desfășurat la sfîrșitul lunii noiembrie 1988 acordă o importanță primordială reproducției socialiste lărgite de tip intensiv, in cadrul căreia un loc central trebuie să-1 ocupe elementele calitative ale dezvoltării economico-sociale.în spiritul acestui înalt principiu, secretarul general al partidului atrăgea atenția că „acum, in centrul întregii activități trebuie să stea înfăptuirea programelor de dezvoltare intensivă, de organizare și modernizare a industriei și a celorlalte ramuri, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii".Strategia românească a dezvoltării intensive a forțelor de producție, elaborată de secretarul general al partidului într-o concepție revoluționară, profund originală, se întemeiază pe cunoașterea aprofundată atit a legităților generale ale dezvoltării economico-sociale, cit și a cerințelor specifice dezvoltării multilaterale a societății noastre în stadiul actual. Scopul întregii activități economico-sociale, releva tovarășul Nicolae Ceaușeșcu in Expunerea din 28 noiembrie 1988, îl reprezintă creșterea avuției naționale prin dezvoltarea proprietății socialiste și, pe această bază, a bunăstării întregului popor. Intre dezvoltarea inten- siv-calitativă și continua întărire a proprietății socialiste, de stat și cooperatiste există o strînsă interdependență.în fundamentarea necesității obiective a dezvoltării intensive a economiei românești, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu pornește de la caracterul necesar, indispensabil și al etapei extensive. în cadrul acestei etape a fost creată o industrie puternică, modernă, -cu o structură capabilă atit să asimileze cuceririle științifice și tehnice, cit și să contribuie la dezvoltarea și modernizarea tuturor ramurilor, a întregii economii naționale. Tot pe parcursul acestei perioade au fost pregătite și condițiile pentru deplina afirmare a factorilor intensivi.„Numai prin alocarea fondurilor necesare pentru acumulare și dezvoltare — sublinia tovarășul Nicolae Ceausescu în Expunerea din noiembrie 1988 — am asigurat dezvoltarea puternică a industriei, a agriculturii, a transporturilor și a ce

lorlalte ramuri și. pe această bază, o puternică dezvoltare a proprietății socialiste — proprietatea intregului popor și proprietatea cooperatistă". Trecerea la creșterea economică intensivă ă devenit nu numai necesară. dar și posibilă. România, la unele produse — așa cum subliniază expunerea — se află incă de cițiva ani buni la nivelul unor țări mediu dezvoltate, iar in cîteva domenii industriale importante, inclusiv în ce privește știința și invățămintul, la nivelul unor țări cil nivelul cel mai înalt de dezvoltare economică. Baza tehnico-materială puternică și modernă existentă în toate ramurile economiei noastre naționale oferă imense posibilități de sporire în continuare a eficienței economice, de creștere a venitului național.Trecerea României la creșterea economică intensivă a fost fundamentată de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu pe baza afirmării cu tot mai multă vigoare a noii revoluții științifice și tehnice. Aceasta se caracterizează prin însușiri și tendințe care o identifică. în mod practic, cu creșterea economică intensivă. Sporind simțitor randamentele și productivitatea, re- ducind costurile totale și materiale, inclusiv energetice, realizînd un salt în ce privește reducerea dimensiunilor și gabaritelor produselor, a mijloacelor de muncă, noua revoluție științifică și tehnică deschide perspective de eliminare integrală a neajunsurilor creșterii economice extensive. Ea asigură revoluționarea intregulu' proces de producție și de muncă, introducerea de mijloace de muncă și tehnologii de foarte înaltă productivitate, asigură reducerea consumurilor de muncă socială, concomitent cu valorificarea superioară a muncii, a materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei, a forțelor de producție în ansamblul lor.Trecerea la creșterea economică intensivă este fundamentată de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu în funcție și de cerința intensificării participării României la circuitul economic mondial de bunuri și servicii in condiții de inaltă eficiență și rentabilitate. Subliniind rolul decisiv al efortului propriu, al factorilor interni în dezvoltarea economică, secretarul general al partidului nostru a reliefat nu numai că aceasta nu are nimic comun cu o dezvoltare
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autarhică, dar presupune în mod necesar o susținută participare a României la schimbul internațional de bunuri și de servicii. Creșterea economică intensivă deschide perspective noi pentru această participare, după cum intensificarea ei in condiții de inaltă competitivitate tehnică și economică creează cele mai bune condiții de creștere economică rapidă, de progres economic și social multilateral, pe baza dezvoltării și întăririi proprietății socialiste.Trecerea la creșterea economică intensivă este considerată, pe bună dreptate, de secretarul general al partidului' nostru ca singura modalitate de reducere a decalajelor existente, de depășire a actualului stadiu de dezvoltare, de realizare a obiectivului de trecere a României, pină in 1990, în rindul țărilor cu nivel mediu de dezvoltare și in perspectiva anului 2000 in rindul țărilor dezvoltate ale lumii.Pornind de la faptul că esența creșterii economice intensive o constituie eficiența economică, incă la Congresul al IX-lea al partidului tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a clarificat concepția partidului nostru asupra eficienței. Calificînd anomalia pierderilor planificate „drept o gravă manifestare de înapoiere economică" și subliniind că „nici o economie nu-și poate permite să organizeze o producție cu deficit, să finanțeze unele întreprinderi pe seama altora", tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a fundamentat necesitatea eficienței maxime nu numai in perspectivă, ci'și imediat, nu numai pe ansamblul ramurii sau întreprinderii, ci și la nivelul fiecărui produs. Ideea creșterii și mai repede in continuare a eficienței, strins legate de intărirea proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție, străbate ca un fir roșu întreaga Expunere, relevînd direcțiile în care trebuie să acționeze cu precădere colectivele de oameni ai muncii, in calitate de proprietari, producători și beneficiari ai procesului de producție.în această concepție superioară, secretarul general al partidului nostru a subliniat caracterul atotcuprinzător al eficienței, în sensul că ea este valabilă nu numai în producția materială, ci și în ramurile și unitățile social-culturale. Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a reliefat căile de creștere a eficienței care sint în același timp și căi ale creșterii economice intensive, și anume : sporirea productivității muncii. reducerea cheltuielilor de producție, și în primul rind a celor materiale, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor și valorificarea superioară a resurselor fnateriale, de combustibil și energie, folosirea cu indici superiori a fondurilor fixe.în rindul factorilor esențiali care determină în mod hotărîtor creșterea
(Continuare în pag. a Ii-a)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - COMUNICAT- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
cu privire la îndeplinirea Planului natinnal unic de dezvoltare 
ecaaumica-sucială a Republicii Sucialisie Remania pe anul 1S88în anul 1988, întregul nostru popor, puternic mobilizat de hotărîrile Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, de conceptele și orientările fundamentale ale tovarășului Nicolae Ceaușeșcu. secretarul general al partidului, președintele Republicii, cuprinse in Tezele din aprilie. în strălucita Expunere la Plenara comună a C.C. al P.C.R.. a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, a obținut noi și importante realizări în dezvoltarea econo- mico-socială, in creșterea venitului național și ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale, a calității vieții și' gradului de civilizație a întregii națiuni.în contextul măsurilor de perfecționare a mecanismului economico-financiar, a în

tregului sistem de autpconducere muncitorească, autofinanțare și autogestiune a unităților. a sporit răspunderea consiliilor de conducere din ministere, centrale și întreprinderi, a adunărilor generale ale oamenilor muncii pentru întreaga activitate economică și socială, pentru dezvoltarea si întărirea permanentă a proprietății socialiste. S-au asigurat, totodată, aplicarea fermă a politicii de stabilitate a prețurilor, o circulație bănească sănătoasă, consolidarea valutei naționale, echilibrul bugetar și financiar.Rezultatele obținute la principalii indicatori ai dezvoltării economico-sociale a Republicii Socialiste România în anul 1988, comparativ cu anul 1987, se prezintă după cum urmează :
Realizări

1988

Anul 1988 
în procente 

față de 1987

Populația la sfîrșitul anului — mii 
locuitori 23 112

Populația activă — mii persoane 11 070
Numărul personalului muncitor —

mii 7 843
Producția industrială — mid. lei

— valoarea producției-marfă 1 411,6
— valoarea producției nete 444,3

Producția agricolă — mid. lei
— valoarea producției globale 274,8
— valoarea producției nete 124,9

Volumul total al mărfurilor transpor
tate — mil. tone 2 860,4

Volumul total al investițiilor din
economia națională — mid. lei 243,4

100.5
100.6

100,7

103,6
105,0

102,9
103,0

101,4

98,7

Volumul total ai comerțului exterior
— mid. lei , 329,5 106.0

— export total — mid. Iei 196,4 110,5
- import total - mid. lei 133,1 100,1

Productivitatea muncii pe o per
soană — mii lei
— în industria republicană 370,0 102,1
— în construcții-montaj' în an

trepriză și regie 276,1 103,9
— în transportul feroviar 146,7 104,5

Cheltuieli totale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă în industria repu
blicană — lei 844,8 99,2

Venitul național — mid. lei 822,3 103,2
Dinamica retribuției medii nomi

nale a personalului muncitor, la 
sfîrșitul anului 103,3

Dinamica veniturilor țărănimii, în 
bani și în produse, provenite din 
munca în cooperativele agricole
de producție și gospodăriile per •
sonale, pe o persoană activă 102,2

Desfacerile de mărfuri cu amănun
tul prin comerțul socialist — 
mid. lei 292,5 100,5

Volumul serviciilor prestate cu plată 
populației de către unitățile so
cialiste — mid. lei 70,6 102,3

Cheltuieli pentru acțiuni social- 
culturale — total — mid. lei 118,7 102,3

NOTA : Datele valorice sint prezentate tn prețurile curente ale anului 1988, Iar dinamicile sint 
calculate in condiții metodologice și de prețuri comparabile.

La sfîrșitul anului 1988, populația țării a fost de 23 112 mii locuitori, cu 333 mii locuitori mai mulți decit la sfîrșitul anului 1985, peste 52 la sută locuind în municipii și orașe. Populația ocupată în activitatea economico-socială a ajuns la 11 070 mii, din care circa 72 la sută lucrează în industrie și celelalte ramuri neagricole ; numărul mediu al personalului muncitor a fost de 7 843 mii, ponderea femeilor repre- zentînd circa 40 la sută.Succesele obținute în dezvoltarea industriei, agriculturii și a celorlalte ramuri producătoare de bunuri materiale au asigurat creșterea venitului național cu 3,2 la sută față de 1987, realizîndu-se resursele necesare atit pentru dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție, cit și pentru îmbunătățirea nivelului de- trai material și spiritual al populației. în concordanță cu hotărîrile Conferinței Naționale a partidului. în anul 1988 a început majorarea retribuțiilor și pensiilor, de care au beneficiat peste 4.4 milioane de oameni ai muncii, ceea ce reprezintă aproape 60 la sută din întregul personal muncitor, precum și peste 800 mii pensionari. Această’ acțiune de mare însemnătate socială și politică demonstrează trăinicia economiei noastre, reflectă preocuparea constantă a conducerii partidului pentru creșterea nivelului de trai și a calității vieții, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în România.Realizările obținute, care sînt superioare perioadelor precedente, nu s-au ridicat însă la nivelul eforturilor din domeniulinvestițiilor și al bazei materiale existente. datorită faptului că nu toate planurile
(Continuare in pag. a IlI-a)

VALEA DE BRAZI ;

Noi capacități 
de producțieLa mina Valea de Brazi, una dintre, cele mai noi unități din bazinul carbonifer al Văii Jiului, a fost racordat la circuitul productiv puțul cu schip, cel mai mare obiectiv de acest gen din tară, executat și montat de constructorii din Valea Jiului, sprijiniți îndeaproape de beneficiar. Totodată, a fost pus în funcțiune un nou flux de transport și un nou complex de însilozare a cărbunelui din subteran, lucrări deosebit de importante pentru îmbunătățirea transportului cărbunelui Ia suprafață, precum și creșterea vitezelor de avansare ale complexelor mecanizate, ceea ce va conduce la dublarea producției medii zilnice din abatajele frontale ale minei. (Sabin Cerbu).

BÎRLAD : Produse 
de inaltă calitateColectivul întreprinderii de elemente pneumatice și aparate de măsură din Bîrlad situează in centrul preocupărilor sale acțiunea de înnoire și modernizare a produselor. de ridicare continuă a nivelului tehnic și calitativ al acestora. Zilele acestea, aici a fost realizat in premieră și asimilat in fabricație un nou produs : traductorul de nivel cu cuplaj magnetic. Realizat după o tehnologie originală e- laborată în unitate, destinat industriei chimice și avînd caracteristici tehnico-funcționale la nivel mondial. noul produs contribuie substanțial la reducerea efortului valutar al tării. De remarcat că. în 1988. prin aplicarea măsurilor din programul de organizare și modernizare. la întreprinderea birlă- deană au fost realizate peste 20 de noi produse, competitive. (Petru Necula).
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La ce nivel de răspundere 
se ridică munca specialistului?

Cea mai la îndemînă investiție:
ordinea și organizarea

Redacția : De la ce nivel de răspundere, profesionalitate, conștiință acționează specialistul din domeniul energeticii ? Ce întreprind în această ordine de idei grupele, organizațiile și comitetul de partid ? Care sint leușitele demne de reținut, ce neajunsuri se mai semnalează pe „fluxul" punerii depline în operă a inteligenței tehnice de care dispune Institutul de studii și proiectări hidroenergetice — București ? Iată, pe scurt, problematica pe care am înfățișat-o anterior, cu ajutorul interlocutorilor noștri — vezi „Scin- teia“ numerele 14 448 și 14 449. In această ultimă relatare am apelat la o întrebare-test cu scopul de a vedea cum este văzută, gindită. apreciată postura specialistului față în față cu exigențele actuale din domeniul energetic. înainte de a ordona și consemna răspunsurile primite, o necesară paranteză pentru a face loc înfățișării citorva direcții de acțiune in energetică — in prezent și viitor — evocate și în dezbaterea noastră. Ca o raportare firească și a muncii specialistului la obiectivele de mare însemnătate ale politicii economice a partidului. Așadar : în următorii doi ani — pentru îndeplinirea întocmai a indicației cuprinse in Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara din noiembrie a partidului, de a rezolva, în 1990, în linii generale, rain increa in urmă in domeniul energiei — urinează să fie pus în funcțiune un potențial hidroenergetic comparabil cu ce aveam amenajat in anii ’70. Este o sarcină imensă pentru proiectant și constructor. Pe umerii lor apasă greul și răspunderea pentru aceste puteri. Este un cimp de activitate deosebit de fertil pentru munca de partid, care are datoria să stimuleze și să unească forțele, astfel încît parametrii stabiliți să capete dimensiunea realității. Privind mai departe. în următorul cincinal, trebuie spus că aceste sarcini sînt de și mai mare răspundere dacă se are in vedere că totalul noilor .puneri în funcțiune ar însemna cam cit s-a realizat în ultimii douăzeci de ani. Și nu în ultimul rind, îndatoririle specialistului din acest sector vital al economiei se concentrează și pe urmărirea sistematică a comportării construcțiilor existente, menținerea lor în bună stare, știut fiind că viața de producție a unui obiectiv hidroenergetic se desfășoară pe un spațiu temporal de 75—100 de ani.Iată, succint, teritoriul de gîndire și acțiune al specialistului energeti- cian. Cum este evaluată activitatea acestuia fată în fată cu exigentele actualității și de perspectivă ? La această întrebare-test din cadrul dezbaterii noastre s-au primit următoarele răspunsuri :Tehnician proiectant Grigorc Pa- leacu, Secretarul organizației de bază nr. 1 : Specialistul, pentru a corespunde exigențelor acestei etape, trebuie să se perfecționeze continuu. Inclusiv, cei mai în vîrstă. In compartimentul în care lucrez se stăruie cu bune rezultate pe reciclarea pe microcolective — de proiectanți in baraje, mecanici, organizare de șantier etc. Organizația noastră de 

partid are in atenție și alte forme de pregătire, a căror eficientă este analizată sistematic pentru a pre- întimpina manifestările de formalism.Ing. Diana Cirstoiu, organizator de grupă de partid : Față in fată cu ce avem de făcut, nu există decit o singură șansă — de a acționa ca specialiști competent!, con- știenți de răspunderile mari ce ne revin. Este climatul de muncă necesar în fiecare loc de activitate din institutul nostru.Ing. Dan Dobrescu, șef secție proiectare : La un program atit de vast de proiectare și construcție 
Dezbatere organizată cu participarea comuniștilor de Ia 
Institutul de studii și proiectări hidroenergetice - 

București

este și firesc să crească rolul specialistului. Pretențiile față de munca lui. Prezența lui mai activă in institut și pe șantierul unde proiectul său se materializează. Și încă ceva: este foarte greu de crezut că se poate realiza un mare volum de proiecte viabile, competitive fără apelul din plin la tehnicile moderne, pe care avem datoria să le stăpînim mai bine, să le punem la treabă din plin, la un ridicat nivel de competentă.Ing. Marcela Dascălu, secretarul organizației de bază nr. 5 : Solicitările prezentului și, deopotrivă, ale viitorului cer un specialist poli- calificat. Este o direcție de acțiune și pentru organizația de partid din care fac parte. In acest spirit, socotesc eu, trebuie inițiate, crescute și cadrele cu pregătire medie. De fapt. întregul personal trebuie cuprins în această ofensivă de ridicare a ștachetei de profesionalitate, de conștiință.Ing. Nicolae Iorgulescu. inginer- șef cu producția : In prezent și în perspectivă, vom avea deschise multe șantiere de studii pe teritoriul țării — circa 60—70 de obiective, care se execută simultan. Specialistului care trebuie să stăpînească a- ceastă realitate i se cere o mal mare viteză de reacție. Competența, 'etăpinirea pîrghiilor științei conducerii și, nu in ultimul rind. dăruirea in muncă sint tot atîtea posibilități de a corespunde.Ing. Anca Mihail, secretarul comitetului U.T.C. : Cum văd eu integrarea tinărului specialist în acest uriaș efort ? Conștient de moștenirea valoroasă pe care celelalte generații dinaintea lui au creat-o. Dornic să se afirme, să sporească necontenit acest tezaur. I-Iotărit și, mai ales, capabil să confere noi motive de mindrie meseriei de energetician.Ing. Nicolae Țurcanu, secretarul organizației de bază nr. 6 : Compartimentul geologie-geotehnică din institut acționează cu bune rezultate pentru convertirea în realitate a importantelor sarcini trasate e- nergeticii românești de către partid, personal de către tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. Ca preocupări de viitor, văd o și mai puternică generalizare a tehnicii de calcul in sectorul nostru, apelul la cele mai adecvate formule de punere eficientă in valoare a muncii laborioase. de efort si dăruire, de pe teren.Ing. Vasile Ciuhu, organizator de grupă de partid : Sectorul în care lucrez este unul in strînsă legătură cu terenul, cu realitatea. In destule zone ale țării, specialistul, colectivul în care muncește fac nu o dată activitate de pionierat. Ne preocupă din plin calitatea lucrărilor noastre, ridicarea nivelului general de com

petență la acești oameni care lasă ceva în urma lor.Dr. Ing. Marin Popescu, șef secție proiectare : Da, sarcinile ce ne revin sint mari. Dar cu specialiștii pe care îi avem le putem realiza. Este nevoie de muncă competentă. De curaj in folosirea tehnologiilor de virf. de avansarea unor soluții îndrăznețe. Și. zic eu. de o și mai mare dorință de afirmare a tinerilor, a potențialului lor de inteligență tehnică. Tineri care să nu uite nici un moment că fiecare obiectiv se construiește cu o pregătire competitivă, dar și cu suflet.Dr. ing. Lucian Lefter, directorul institutului : Cum îmi imaginez eu • specialistul etapei actuale ? 1. linom cu un înalt nivel de conștiință. Gata oricind să-și facă exemplar datoria acolo unde este nevoie de el. acolo unde cunoștințele lui se pot fructifica din plin. 2. înarmat cu o temeinică pregătire profesională. Să nu uităm că el mînuiește încă de la planșetă valori de miliarde. Aspirația lui de prim ordin ? Să nu tragă nici o linie care ar avea drept
BRAȘOV: Linii tehnologice automate 

ia exportîntreprinderea de autocamioane din Brașov produce nu numai autocamioanele ROMAN și DAC, ci și agregate complexe și linii tehnologice automate pentru prelucrarea pieselor. Și nu orice fel de linii. Un exemplu edificator pentru nivelul tehnic si tehnologic al acestor linii îl constituie cea pentru'prelucrarea blocului motor, care echipează autoturismele DACIA, și care este formată din peste 70 de agregate. De asemenea, liniile automate pentru prelucrarea pompelor de injecție sint echipate cu automat programabil. ca și alte linii tehnologice similare care, prin concepția și construcția lor, se situează la nivelul de virf al tehnicii mondiale. De curînd, întreprinderea din Brașov a livrat la export, pe 

efect cheltuirea, peste ceea ce este absolut necesar, fie și a unui singur leu. Ban care s-ar risipi tot din avuția națională. Adică din buzunarul fiecăruia. 3. Să nu obosim cîtuși de puțin în demersul nostru de formare și educare a specialistului de azi. Pe cei tineri, mai ales, să-i ajutăm cu răbdare și fermitate in același timp să priceapă că hidroenergetica este •' legată de... pămînt. Roca de milioane de ani. in care urmează să fie împlîntaț un baraj sau altul, trebuie cunoscută în detaliu, „simțită". Numai atunci se va croi un proiect viabil, cu longevitatea dorită — mai exact, «capabil să învingă veâcul.Ing Mihail Rotaru, secretarul comitetului de partid din institut : Cunosc multe unități economice din țară. Puține sint acelea care au o asemenea struțtură socioprofesio- nală ca a institutului nostru. Și totuși, climatul sănătos de muncă constituie garanția unirii tuturor a- cestor energii. A îndeplinirii sarcinilor de răspundere și onoare pe care le avem. Pentru întărirea continuă a acestui climat, pentru o opțiune de masă favorabilă continuei perfecționări, ridicării gradului de conștiință — iată direcțiile de acțiune ale activității de partid din institutul nostru. Iată cimpul de lumină in care proiectăm chipul de azi și de miine al specialistului energetician, bun specialist și bun revoluționar, menit să fie deopotrivă un om cu o profundă și vastă pregătire profesională, dar și cu un univers de cunoștințe generale bogat, cu un înalt nivel de pregătire politică, numai astfel putîn- du-se afirma plenar ca un specialist al marelui timp al patriei, ca un specialist revoluționar.Redacția : Este cimpul de lumină în care efortul competitiv și de conștiință al specialistului din acest domeniu are șansa să se împlinească in noile obiective energetice de pe harta României socialiste.
Ilie TANASACHE

lingă autocamioane, șî prima linie automată. Ea va prelucra colectoarele de evacuare la întreprinderea de automobile din orașul Gorki — U.R.S.S. Linia se compune din 19 posturi de lucru și sisteme de transfer al casetelor in care sint fixate piesele de prelucrat. Este echipată cu un automat programabil, care dă totalitatea comenzilor pe baza informațiilor pe care le primește de la unitățile de lucru. Pentru expedierea ei. au fost necesare 14 vagoane de cale ferată de mare capacitate.O linie automată asemănătoare, destinată prelucrării altor repere pentru același beneficiar, se află în curs de finalizare la întreprinderea brașoveană. (Nicolae Mocanul.

în perioada 1984—1986, întreprinderea județeană pentru îmbunătățirea și exploatarea pajiștilor Sibiu, in colaborare cu Academia de științe agricole și silvice și Institutul de cercetare și producție a pajiștilor Brașov, a efectuat un studiu amplu de bonitare și fundamentare a tehnologiilor și tipurilor de pajiști din județ. Studiul se justifica cel puțin din două motive : în primul rind, prin suprafața mare de pajiști naturale de care dispune județul — peste 170 000 hectare, iar in al doilea rind prin decalajele mari de productivitate determinate de structura pajiștilor, de formele de relief. S-a ajuns astfel la concluzia că aproape 60 la sută din suprafața cu pajiști a județului are un potențial de producție destul de bun, fapt ce garantează eficiența unor investiții în acest sector. „Acest studiu — ne spune Toader Ivănuțiu. in- giner-șef îa grupa de proiectare a întreprinderii de pajiști — este un foarte valoros instrument tehni- co-economic în fundamentarea proiectelor de execuție ale tuturor lucrărilor. Avem, de acum, o inventariere cantitativă și calitativă a fondului pastoral, pe baza căreia am întocmit un program propriu de îmbunătățire a pajiștilor, care vizează prioritățile în acțiunile de ameliorare, ținind seama de gradul de fertilitate și de accesibilitate ale terenului".în conformitate cu măsurile cuprinse in acest program, in anul trecut s-au executat lucrări de întreținere pe 130 000 hectare, care au constat in eliminarea vegetației forestiere nevaloroase, imprăștierea de mușuroaie, lucrări complexe de eliminare a excesului de umiditate, fertilizări cu îngrășăminte chimice și naturale pe 106 000 hectare, lucrări de supraînsămînțări pe 34 600 hectare. Se cuvine aici să facem o paranteză și să amintim că, în urmă cu trei ani, specialiștii întreprinderii de pajiști și cei ai Stațiunii de mecanizare a agriculturii Bruiu au conceput și realizat un utilaj deosebit de util — nivelatorul de pajiști. Testat cu bune rezultate în județ, apoi dat pentru încercări la Institutul agronomic din Cluj-Napoca și la Institutul de cercetare și producție a pajiștilor din Brașov, nivelatorul a fost apreciat pentru productivitatea sa și pentru calitatea lucrării executate. Montat pe cadrul de susținere de la cultivatorul de prășit, utilajul are o productivitate de 8—12 hectare pe zi, iar varianta realizată pentru tracțiunea animală atinge o productivitate de 1—1.5 hectare pe zi. Suprafețele mari de pajiști existente și necesitatea de intervenție după fiecare ciclu de pă- sunat au determinat întreprinderea să confecționeze, prin secția de mecanizare de la Bruiu și întreprinderea mecanică Mîrșa, 30 de astfel de nivelatoare. Tot atunci a fost realizată și o mașină pentru aplicat îngrășăminte chimice și supraînsă- mînțări, care. în varianta tractată de cai, poate fi folosită pe pante 

mari, pînă la 30—35 grade, cu un randament de 3,5—5 hectare pe zi. Construcția simplă a utilajelor a- mint’ite și randamentul mare pledează convingător pentru confecționarea acestora in producție de serie, dat fiind patrimoniul mare de pajiști de care dispune țara.„Dispunînd de o bază materială bună — precizează inginerul Alexandru Pătruța, directorul întreprinderii de pajiști — unitatea noastră a reușit să execute anul trecut lucrări complexe pentru îmbunătățirea pajiștilor pe o suprafață de 7 200 hectare pășuni. Totodată, am efectuat lucrări de defrișare a vegetației forestiere cu grad mare de acoperire pe 3 900 hectare, desecări — pe 1 060 hectare, combaterea acidității solului prin aplicarea de amendamente — pe 2 600 hectare, combaterea eroziunii solului — pe 1 500 hectare, la care se adaugă construirea de adăposturi simple pentru a
In județul Sibiu, experiențe de mare valoare 

practică in creșterea randamentului 
pe pășunile si tinetele naturale

nimale pentru perioada de pășunat și puncte de alimentare cu apă. Ca urmare a lucrărilor efectuate, producția de masă-verde in anul trecut, față de anul 1987, a crescut, în medie, cu 4 000 kg la hectar".Este un lucru bine știut că potențialul pășunilor este determinat șl de executarea lucrărilor de însămin- țări și suprainsămințări. Pentru asigurarea seminței, întreprinderea dispune de 910 hectare loturi se- mincere, cultivate mai ales cu leguminoase și graminee perene, care asigură necesarul de semințe pentru realizarea programului de supraînsămînțări și însămînțări ale pajiștilor cultivate și pășunilor. „In ultima perioadă — subliniază Gelu Ciungan. inginerpl-șef al întreprinderii — avînd la bază studiul menționat, ne-am axat în special pe extinderea în cultură a sparcetei și a ghizdeiului. Cea dinții dă rezultate bune pe pajiștile în pantă și cu sol calcaros, care au de fapt ponderea cea mai mare în județ, iar a doua plantă se pretează bine pe solurile acide".Aproape o treime din totalul suprafețelor de pajiști din județ se află în zona de munte. Demonstrația elocventă a modului in care a- cestea pot fi folosite cu maximum de randament ne este oferită de cele două pășuni alpine amenajate în Munții Cibinului, la Păltiniș și Crinț. Situată la 1 300 metri altitudine, pășunea de la Păltiniș, aflată în gospodărirea microfermelor întreprinderii județene de pajiști, a fost tarlalizată în totalitate, aici aflîn- du-se adăposturi pentru animale si fiind asigurată alimentarea cu apă la fiecare parcelă. Ca urmare a unui judicios program de fertilizare cu îngrășăminte naturale și chimice, productivitatea pajiștii a crescut mult, ea fiind folosită alternativ 

pentru cosit si pășunat. Producția de masă-verde a sporit de la 10 000 kg la 25 000 kg la hectar, imbună- tătindu-se si compoziția floristică a covorului de iarbă, mai ales pe seama plantelor valoroase. Rezultatele n-au întîrziat să se reflecte și in producție. In microfermele de animale ale întreprinderii, producția de lapte a vacilor din rasa ..Băltată românească" a depășit 5 000 litri, iar perioada de pășunat a ajuns la 120—130 zile pe an. Cit despre pășunea montană de la Crinț, pe care pasc 3 000 de taurine ale I.A.S. Șura Mică, un reputat specialist în domeniu afirma : ..Cred că toți specialiștii însărcinați să pună in valoare zonele de munte ar trebui să vină la Crinț pentru a vedea în ce mod inteligent și rațional este posibil să fie dirijate agricultura modernă și conservarea peisajului". Ca urmare a amenajării lucrărilor în complex, producția de masă-verde a crescut de la 4 000—5 000 kg la 25 000— 30 000 kg la hectar.Chiar și aceste două exemple se constituie în experiențe de mare eficiență, într-o pledoarie pentru valorificarea intensivă, cu randament maxim, a pajiștilor. în a- cest sens, în județ au fost organizate mai multe pășuni-model la Săliște, Mîndra, Avrig. Alțîna, Ocna Sibiului, Șura Mare, Laslea, de pe care se obțin producții de peste 20 000 kg masă-verde la hectar.„in acest an — preciza directorul întreprinderii de pajiști — volumul de lucrări de îmbunătățiri ale pajiștilor este mai mare cu 10 la sută față de anul trecut. Vom continua lucrările pe cele 48 de șantiere existente și, totodată, vom deschide alte 16 șantiere noi. Lucrările de fertilizare cu Îngrășăminte naturale și chimice vor fi efectuate pe 113 000 hectare, vor fi aplicate amendamente pe 2 000 hectare — în special pe valea Oltului — pentru combaterea acidității solului, vor fi executate defrișări pe 3 200 hectare, iar lucrări de combatere a eroziunii solului pe 1 900 hectare. O parte din aceste lucrări sc vor regăsi în amenajarea a încă 30 de pășuni-model în județ".Toate aceste lucrări, desigur, sînt costisitoare. Insă cea mai la inde- mînă investiție pentru fiecare unitate rămîne investiția de ordine și organizare. Astfel, numai prin folosirea alternantă a pajiștilor pentru pășune și finețe se asigură un spor de producție de 10—15 la sută. Dacă la acestea se mai adaugă alternarea speciilor de animale’ și a categoriilor de vîrstă pe pășuni, sporurile sînt și mai mari, concomitent cu îmbunătățirea compoziției floristice și igienizarea pajiștilor. Iar dacă investiția cea mai la îndemînă rămîn ordinea și organizarea, aceasta este dublată de o atitudine plină de responsabilitate din partea tuturor acelora care le gospodăresc și le folosesc.
Ion Onuc NEMEȘ corespondentul „Scinteii”

ÎNVÂȚĂMlNTUL POLITICO-IDEOLOGIC LA SATE

Mai bogat în conținut, mai strîns 
legat de activitatea practică

Peste 31 000 de lucrători din agricultura județului Dimbovița participă, in această perioadă. în cadrul a 1 034 de cursuri, la învățăminful politico-ideologic de partid. Revenin- du-le in acest an sarcina de a obține producții record, ei aprofundează cunoștințele teoretice, pătrund in esența documentelor de partid și, pe această bază, fundamentează căile și modalitățile practice menite să asigure înfăptuirea acestui obiectiv major. Ce concluzii se desprind după parcurgerea temelor planificate pînă în prezent, care sînt laturile acestei activități politico-ideologice susceptibile de perfecționare în perspectiva următoarelor teme 7Este un fapt evident că au fost depuse eforturi stăruitoare pentru pregătirea temeinică, sub toate aspectele, a acestui an de invățămint, destinate urmăririi modului in care se desfășoară cursurile și eliminării stărilor de lucruri nedorite. Așa cum preciza tovarășul Ion Țincu, directorul cabinetului județean pentru activitatea politico-ideologică, cu prilejul instruirii propagandiștilor s-a insistat asupra pregătirii metodice a acestora. fiiridu-le prezentate, in acest scop, expuneri detaliate privitoare la pregătirea și desfășurarea în bune condiții a unei dezbateri, la cerințele pe care trebuie să le inde- plinească aceasta ; au fost explicate, de asemenea, amănunțit procesul elaborării expunerilor, metodele cele mat adecvate pentru pregătirea individuală. Și într-un caz, și în celălalt s-a argumentat pe larg necesitatea integrării tezelor și ideilor dezbătute în problematica activității practice, de fiecare zi, ce șe desfășoară la sate și au fost înfățișate procedee prin care se poate realiza acest lucru. Este de reținut, totodată, că pentru propagandiști și cursanți s-au tipărit tematici și bibliografii, în altă ordine de idei, interlocutorul nostru a stăruit asupra măsurilor întreprinse de comitetul județean de partid in vederea aplicării în practică a celor recomandate. Este vorba, mai cu seamă, de o serie de acțiuni de sprijin și control inițiate sistematic, pe parcursul cărora s-a revenit asupra a ceea ce nu a fost corect însușit in timpul instruirii și. atunci cind a fost cazul, s-au operat corecturi de natură organizatorică și metodică.Așa cum am constatat, aceste măsuri ce vizează sporirea consistenței invățămîntului politico-ideologic de la sate, puterea sa de influențare a conștiinței cursanților, de mobilizare la înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico- socială a localităților, se reflectă in chip pozitiv și în activitatea celor 13 cursuri organizate de comitetul comunal de partid Lucieni. De buna 

desfășurare a cursului ce cuprinde pe comuniștii din organizația de partid ,de la Asociația economică de stat șl cooperatistă pomicolă se o- cupă, de exemplu, începind cu asigurarea prezenței și materialelor pentru studiu, alături de propagandist, ing. Maria Vlăsceanu. secretarul biroului organizației, și secretarul adjunct cu propaganda, care este directorul unității. Fiecare temă, însoțită de tematică și bibliografie, se afișează din timp. Problemele organizatorice fiind soluționate în a- ceastă manieră, propagandistul iși poate îndeplini mai ușor, fără îndoială, obligațiile. Iar dacă și le ia în serios, dacă se pregătește cum se cuvine, o va face cu siguranță și în mod eficient. Dar să vedem cum decurg, concret, dezbaterile.La cursul care cuprinde pe comuniștii din organizația de bază nr. 5,
In județul Dimbovița

propagandistul, profesoara Marta Capmare, a prezentat mai întii planul temei intitulate „Stadiul actual al dezvoltării societății socialiste românești. Etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate", după care a adresat cursanților invitația de a face referiri la problematica pe care o conține primul punct al planului tematic. Participarea la dezbateri, ca și la următoarele două puncte, a fost numeroasă. Cursanții Ana Grosu și Dumitru Lemnaru au vorbit despre realizările istorice obținute de poporul român în dezvoltarea economică șl socială a țării. îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, realizări de care a beneficiat din plin și comuna Lucieni. La rindul ei. Elena Nițu a subliniat justețea politicii partidului nostru de alocare a unei părți însemnate a venitului național pentru fondul de acumulare, necesitatea întăririi și dezvoltării continue a proprietății socialiste. în cuvinte simple, dar pline de conținut, cursantul Gheorghe Gagiora s-a referit la sarcinile ce revin lucrătorilor din agricultură în acest an. Pornind de la faptul că în anul trecut cooperativa agricolă de producție nu a realizat planul la principalele culturi, el a înfățișat cauzele care au determinat o atare situație ce nu mai trebuie acceptată de aici înainte, punînd accent pe asemenea cauze, cum ar fi nerespectarea tehnologiilor de cultură, a perioadelor optime de efectuare a lucrărilor și menționind efectele negative ale a- cestor lipsuri asupra nivelului producțiilor și, implicit, a veniturilor membrilor cooperatori. Cu discreție 

și tact, propagandistul a intervenit de mai multe ori pentru a clarifica probleme insuficient aprofundate de participanții la dezbateri, pentru a le furniza anumite informații și a face completări. Iar în încheiere a făcut un rezumat al temei, punind în evidență ideile esențiale și sarcinile ce revin membrilor cooperatori din comună, comuniștilor din organizația de bază nr. 5 in această perioadă, cind se află în actualitate fertilizarea unor culturi, stropirile de iarnă in livezi.Se poate aprecia că dezbaterea și-a atins in bună măsură scopul, dar ea nu a fost pe deplin izbutită. Și, deoarece tovarășii Gheorghe Mo- cănescu, secretarul comitetului comunal de partid, și Ion Neagu, secretarul adjunct cu probleme de propagandă, au extins discuția pe care am purtat-o în încheierea documentării și asupra altor aspecte mai puțin reușite din activitatea cursurilor, pe care le-au întîlnit in timpul acțiunilor de sprijin și control, vom supune atenției cîteva observații mai de ansamblu, ce depășesc cadrul organizației de- bază nr. 5.în primul rînd, prezența cursanți- lor este, nu o dată, necorespunzătoare. Faptul că mulți dintre ei sint vîrstnici nu justifică decit în parte frecventa slabă ce se înregistrează. Explicația trebuie căutată mai cu- rind în lipsa de implicare a unora dintre birourile organizațiilor de partid în buna organizare a activității cursurilor, lăsînd totul pe seama propagandiștilor. Prin urmare, experiența bună ce s-a conturat în a- ceastă privință la asociația economică pomicolă ar trebui extinsă. în al doilea rind, este vorba de predilecția unor propagandiști de a prezenta expuneri și de a folosi doar rareori dezbaterea, această modalitate fiind comodă, deoarece se realizează cu mai puțin efort de pregătire. Eficienta invățămîntului este însă mult redusă în acest fel. în al treilea rînd, nu se utilizează material didactic corespunzător — planșe, grafice, diapozitive etc. — ca suport al dezbaterilor și ca mijloc ce facilitează însușirea cunoștințelor. în sfir- șit, trebuie reținută practica unor propagandiști de a cantona dezbaterile, dar mai ales conținutul expunerilor în sfera considerațiilor teoretice, lipsa lor de legătură cu practica, cu viața. Toate aceste neajunsuri ce se intîlnesc la unele cursuri preocupă, așa cum ne-am convins, comitetul comunal de partid. Nu trebuie să trecem cu vederea că se înregistrează și rezultate notabile. Dar învățămîntul politico-ideologic trebuie să se situeze pretutindeni la nivelul cerințelor.
Gheorqhe MANEA corespondentul „Scinteii”

Două stațiuni cu aceleași efecte terapeutice: TÎRGU OCNA 
și SLĂNIC PRAHOVA

Astmul bronșic, rinitele alergice și alte bronhopatii pot fi tratate cu foarte bune rezultate în salinele de la Tîrgu Ocna (județul Bacău) și Slănic (județul Prahova).Atît la Tîrgu Ocna, cit și la Slă
Pe coordonatele modernizăriiBăileștiul este unul dintre cele cinci orașe ale județului Dolj: Deși ființează ca așezare, atestată documentar, de mai bine de patru secole și jumătate. Muzeul j.Cimpia Băileștilor" păstrează argumente despre locuirea ei din cele mai vechi timpuri. Cu toate că a fost declarat oraș în 1921, Băileștiul a continuat să rămînâ un tirg ingro- pat in noroaie și sărăcie, un spațiu unde, cu adevărat, nu se întîmpla nimic. Cu excepția faptului — deloc neobișnuit pe atunci — că numărul analfabeților depășea pe cel al știutorilor de carte. Singurul medic al așa-zisului oraș nu putea lecui și precarele condiții de viață. „Urbe doar cu numele"— consfințește un document de arhivă — Băileștiul era un tîrg sordid, un loc prielnic de afaceri, unde se întilneau geambașii și negustorii de cereale. Pe vremea aceea, la Băilești se fabricau doar potcoave, caiele, seceri, țigle și cărămizi. în rest — circiumi, mori și mărunte ateliere meșteșugărești.Am intrat, zilele acestea, in oraș, unde ne-a întimpinat o puternică platformă industrială, construită in anii de profunde prefaceri înnoitoare ce au urmat istoricului Congres al IX-lea al partidului. Se poate aprecia, cu justificat temei, că 1965 a fost anul adevăratei renașteri a orașului. Băileștiul de astăzi a devenit, ca atîtea așezări noi ale patriei, un oraș in plină dezvoltare.— Datorită politicii partidului nostru de dezvoltare echilibrată, armonioasă a tuturor zonelor țării— ne spune inginerul Dumitru Marinescu, directorul celei mai reprezentative unități industriale din oraș, întreprinderea de celule 

nic, bazele de tratament sînt încorporate în hoteluri moderne de cură.Bilete și informații suplimentare se pot obține de la agențiile oficiilor județene de turism, ale 

electrice — a intrat și Băileștiul pe făgașul adevăratei urbanizări. în jurul întreprinderii noastre s-au mai construit o modernă întreprindere de piese turnate ce asigura o gamă largă de repere pentru a industria electrotehnică, o întreprindere mecanică, o fabrică de nutrețuri combinate, complexe agroindustriale, o fabrică de piine, unități de industrie mică. Un lucru este de netăgăduit :. tot ceea ce se cheamă industrie și dezvoltare urbanistică, zestre social-cultu- rală și edilitar-gospodărească — între care două centre de cultură și creație „Cintarea României", licee industrial-agrare și teoretice, spital și policlinică — s-au construit în mai puțin de un sfert de secol.Pe locul fostelor ulicioare au apărut bulevarde, străzi modernizate. In locul fostelor maghernițe s-au înălțat case durabile, blocuri cu aproape 6 000 de apartamente, unități prestatoare de servicii, magazine, școli și grădinițe. Tîrgul de altădată e de nerecunoscut. Tovarășul Constantin Dumitru, secretarul comitetului orășenesc de partid, primarul orașului, ne lăuda obștea, care pune umărul la toate lucrările în folosul obștii. Bilanțul anului trecut consemnează succese de seamă in toate domeniile : economii materiale în valoare de peste 15 milioane lei, beneficii de aproape 18 milioane lei. exportul depășit cu 10 procente, investițiile — cu 4.5 la sută. Orașul s-a dezvoltat și reclamă noi și moderne metode de conducere, de soluționare a feluritelor și complexelor probleme ce apar. Ceea ce e caracteristic in stilul de muncă al gospodarilor urbei, al comitetului

I.T.H.R.  București, precum și de la comitetele sindicatului din întreprinderi și instituții.In fotografii: vederi din stațiunile Slănic Prahova și Tîrgu Ocna.

orășenesc de partid și al consiliului popular este spiritul de inițiativă, de acțiune.— în fiecare zi din săptămînă, ne spune primarul, organizăm analize asupra unui domeniu important din activitatea orașului, majoritatea dintre ele le organizăm la fața locului : pe platforma industrială. în unități agricole, de cultură și invățămint. A devenit o practică a muncii noastre legătura permanentă cu oamenii muncii, consultarea acestora în toate domeniile care vizează activitatea de ansamblu a localității. Organizăm audiențe în întreprinderi și instituții, dar și în satele suburbane și’ în unități agricole. Propunerile rezultate se află la baza programelor de dezvoltare în continuare a orașului.Indiferent de timp și anotimp, în ultimele două zile ale fiecărei luni, cetățenii orașului. în frunte cu cei 29 de deputați. asigură curățenia urbei. Fie că e vorba de Gina Nicu, Oprică Iureș, Ilariu Popescu, Nicolița Săceanu. Vino- rica Dinu sau Sergiu Colan, toți laolaltă și fiecare în parte sînt animatorii unor permanente acțiuni care dau orașului o înfățișare tot mai atrăgătoare.De la circa 1 500 de muncitori în 1965. Băileștiul numără acum peste 10 000. Dacă pînă nu demult fiii Băileștiului , plecau spre alte orașe, acum procesul este invers, se întorc în orașul natal. Băileștiul de azi reprezintă un exemplu, un argument grăitor a ceea ce mseamnă industrializare, urbanizare, civilizație socialistă.
Nicolae BABALAU

Dezvoltarea intensivă
(Urmare din pag. I)economică intensivă, secretarul general al partidului include : modernizarea structurii întregii economii naționale, modernizarea structurii industriei prin dezvoltarea bazei de materii prime și energetice și a ramurilor de virf care valorifică superior resursele materiale, financiare și de muncă, modernizarea agriculturii, optimizarea corelațiilor dintre aceste două ramuri de bază ale economiei, introducerea progresului științific și tehnic in toate ramurile și sectoarele de activitate prin perfecționarea organizării și’ modernizarea proceselor de ( producție, perfecționarea mecanismului economico-fi- nanciar, dezvoltarea puternică a științei și legarea strînsă a rezultatelor acesteia de producție, perfecționarea pregătirii forței de muncă în strînsă concordanță cu nevoile economice și sociale prezente și viitoare.în repetate, rînduri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea efortului propriu, a promovării unei rate înalte de acumulare, a unui volum corespunzător de investiții, inclusiv de ocupare a forței de muncă, cu ajutorul cărora să se asigure afirmarea factorilor intensivi. Este un adevăr bine cunoscut : creșterea economică își menține și își accentuează caracterul intensiv în măsura în care eficiența economică sporește mai rapid decîț sporirea factorilor extensivi.Iată de ce secretarul general atrage permanent atenția colectivelor de muncă din economie să-și consacre întreaga lor atenție spre laturile calitative ale desfășurării proceselor de producție, spre acele laturi care asigură economia de timp, de mijloace materiale, tehnice și umane — factori de cea mai mare însemnătate pentru dezvoltarea intensivă — cerință cardinală a progresului econo- mico-social în etapa actuală.

Dr. Gheorqhe RABOACA

CONSTANȚA ;
Noi ansambluri 

de locuințeSe construiește mult, bine și frumos în municipiul Constanta. Pe bulevardul Lenin s-a dat în folosință. încă de la sfîrșitul anului trecut, un nou și modern ansamblu de locuințe, la parterul cărora au fost amenajate spații comerciale și unități prestatoare de servicii. Noile construcții îmbogățesc peisajul arhitectural al acestei mari artere de circulație care face legătura intre orașul Constanța și stațiunea Mamaia. Și in alte zone ale orașului — Gară, strada Mircea, cartierul Viile Noi — s-au construit numeroase ansambluri de locuințe. In acest an. in județ urmează să fie realizate peste 5 600 apartamente. (Lucian Cristea).
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COMUNICAT
cu privire la îndeplinirea Planului național unic de dezvoltare

economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1988
(Urmare din pag. I)și programele de dezvoltare economico-socială s-au înfăptuit în bune condiții.
I. Cercetarea științifică șiCercetarea științifică a adus, și în anul 1988, o contribuție însemnată la îndeplinirea prevederilor stabilite prin plan. Au fost realizate și asimilate in fabricație 2 885 tipuri noi și modernizate de mașini, utilaje, aparate și instalații, 683 materiale și 446 bunuri de consum și au fost introduse în producție 1918 tehnologii și sisteme de mecanizare și automatizare.S-a acționat pentru lărgirea bazei naționale de materii prime și materiale, prin identificarea de noi rezerve, atragerea în circuitul economic a unor resurse cu conținuturi utile mai scăzute, asigurarea tehnologiilor necesare reintroducerii in producție a materialelor recuperabile și refo- losibile.Au fost elaborate și aplicate tehnologii pentru gospodărirea mai rațională a energiei și punerea în valoare a unor resurse noi și recuperabile de energie — energia solară, geotermală, biogazul, căldura evacuată din procesele tehnologice.S-a desfășurat o amplă acțiune pentru modernizarea producției, urmărindu-se creșterea productivității muncii, asigurarea unor consumuri cit mai reduse de materii prime, materiale și energie, folosirea pe scafă largă a înlocuitorilor de materiale deficitare, dimensionarea la strictul necesar a importurilor, creșterea calității, a competitivității produselor românești pe piețele externe.Progresul tehnic s-a materializat în mai mare măsură prin creșterea, în toate ramurile prelucrătoare ale industriei, a ponderii produselor de înaltă tehnicitate și

II. Industriaîn anul 1988, producția-marfă realizată In industrie a fost de 1 411,6 miliarde lei, mai mare cu 3,6 la sută decît cea obținută în anul 1987. Dinamica producției industriale realizate pe principalele ramuri, se prezintă după cum urmează :Anul 1988în fată procente de 1987Industrie — total 103,6Industria extractivă 102,1, Energie electricăși termică 106,9Metalurgia feroasă 102,5Construcții de mașiniși prelucrarea metalelor 103,8Industria chimică 103,0 -Materiale de construcții 104,4Prelucrarea lemnului(inclusiv exploatarea) 102.9Industria bunurilor deronsum 103,8Au fost intensificate preocupările pentru îndeplinirea prevederilor 'din programele speciale privind dezvoltarea bazei proprii de materii prime și materiale ; producția de cărbune net a ajuns la 58.8 milioane tone, s-au extras 9,4 milioane tone țiței și 33,0 miliarde mc gaz metan utilizabil (inclusiv gaze libere), iar în industria energiei electrice s-au produs 75,3 miliarde kWh.în industria prelucrătoare, ca urmare a aplicării programului de perfecționare a organizării și modernizare a producției, s-a intensificat procesul de înnoire a produselor, creșteri mai mari înregistrîndu-se în ramurile tehnicii de vîrf care valorifică superior resursele materiale și umane. în industria metalurgică s-au realizat 14,3 milioane tone oțel, creșteri însemnate obținîndu-se la sorti- 'mentele de laminate cu grad ridicat de prelucrare. în industria construcțiilor de mașini s-au realizat mijloace de automatizare electrotehnice și electronice și tehnică de calcul electronică în valoare de 11,3 miliarde lei, produse de mecanică fină, optică, echipamente, elemente hidraulice și pneumatice in valoare de 15,4 miliarde lei, circa 900 mașini-unelte cu comandă-pro- gram numerică, 121,4 mii autoturisme. 17,4 mii autocamioane și autotractoare. Industria chimică a realizat 653,7 mii tone produse macromoleculare, 163,6 mii tone cauciuc sintetic, 297,8 mii tone fibre și fire chimice.în industria bunurilor de consum s-a asigurat diversificarea structurii sortimentale și extinderea fabricației produselor de calitate superioară, obținîndu-se circa 1 255
III. Agriculturaîn anul 1988 a continuat și s-a amplificat procesul de dezvoltare intensivă și de modernizare a agriculturii, ramură de bază a economiei naționale, s-a acționat pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.în concordanță cu prevederile programului național pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile, s-a ac

Pe principalele sectoare de activitate și ramuri, rezultatele obținute în anul 1988 se prezintă astfel :
introducerea tehnicii noivaloare ridicată, care încorporează un volum superior de concepție și prelucrare modernă, bazată pe tehnologii noi. Ponderea produselor noi și modernizate introduse în fabricație de la începutul actualului cincinal a reprezentat 48,4 la sută în producția-marfă realizată în ramurile prelucrătoare ale industriei republicane în anul 1988.A continuat acțiunea de tipizare și standardizare a produselor și tehnologiilor, creîndu-se resurse suplimentare pentru creșterea productivității muncii, reducerea costurilor de producție. îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale a sectoarelor productive, raționalizarea fluxurilor și eliminarea pierderilor tehnologice.în concordanță cu obiectivele noii revoluții agrare, cercetarea și ingineria tehnologică au dat un sprijin mai susținut agriculturii și zootehniei, prin crearea și introducerea în cultura mare a unor soiuri.de plante' mai productive și mai rezistente, prin îmbunătățirea raselor de animale. Totodată, cercetarea a elaborat soluții pentru gospodărirea mai rațională și creșterea productivității fondului funciar, pentru perfecționarea sistemei de mașini agricole.A fost acordată o atenție deosebită obiectivelor de cercetare cu caracter fundamental în științele de bază și. tehnice, a crescut preocuparea pentru sectoarele in- terdisciplinare și proiectele multidiscipli- nare, caracteristice sarcinilor tot mai complexe puse în fața științei și învățămîntu- lui de dezvoltarea economico-socială a țării.

milioane mp țesături, confecții textile în valoare de 60 miliarde lei, 119,3 milioane perechi încălțăminte, aproape 20 miliarde lei mobilier din lemn ; s-a dezvoltat producția de aparate electrice de uz casnic. Industria alimentară, în creștere față de anul precedent, a realizat cantități însemnate de carne și produse din carne, pește, lapte și produse din lapte, unt, zahăr și produse zaharoase, preparate culinare și alte produse alimentare.în industria mică s-a obținut o produc- ție-marfă de 132,4 miliarde lei ; s-au valorificat superior resursele locale și s-au diversificat articolele de uz gospodăresc.S-a înfăptuit cu consecvență politica Partidului Qomupist Român de amplasare rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării, prin construirea de noi unități în județele miii puțin* industrializate, ceea ce a condus la apropierea nivelului de dezvoltare economico-socială a județelor. Ritmuri de creștere superioare celui obținut- pe țară au înregistrat județele : Gorj (17,6 la sută), Giurgiu (15,2 la sută), Călărași (12,0 la sută), Vîlcea (8,0 la sută), Tul- ceă (7,4 la sută), Botoșani (7,2 la sută), Mehedinți (6,4 la sută), Satu Mare (6,3 ia sută), Ialomița (5,4 la sută), Vaslui (5.4 la sută), Alba .(5,2 la sută), Vrancea (4,3 la sută), Covasna (4,3 la sută) și altele.Productivitatea muncii în industria republicană a crescut cu 2,1 la sută față de anul anterior, iar cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă în industria republicană s-au redus cu 6,6 lei, obținîndu-se pe a- ceastă cale un volum total de economii de 7,2 miliarde lei.Cu toate rezultatele bune înregistrate pe ansamblul industriei, în unele sectoare prevederile planului nu au fost îndeplinite integral. Unele ministere, centrale și întreprinderi nu au acționat cu spirit de răspundere pentru pregătirea și realizarea ritmică a producției fizice, și cu deosebire a celei destinațe exportului. în sectorul energetic s-au manifestat neajunsuri în realizarea lucrărilor de investiții și de reparații capitale, in exploatarea grupurilor energetice. Ministerele și centralele nu au realizat în întregime măsurile prevăzute în programele de perfecționare a organizării și de modernizare a producției. în unele sectoare nu s-a asigurat funcționarea corespunzătoare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor la nivelul parametrilor proiectați. Neîndeplinirea la nivelul planificat a sarcinilor de creștere a productivității muncii, de reducere a cheltuielilor materiale — ca urmare, în principal, a depășirii consumurilor specifice, nerealizării indicilor de utilizare a mașinilor, a prevederilor de recuperare a materialelor refolosibile — a influențat negativ asupra beneficiilor și eficienței economice.
ționat pentru intensificarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, pentru o mai bună organizare și sistematizare a teritoriului, în anul 1988 s-au executat, lucrări de a- menajări pentru irigații, in sisteme mari și locale, pe o suprafață de 380,3 mii hectare, inclusiv 205,0 mii hectare cu lucrări terminate și în stadii avansate, care urmează a fi puse in funcțiune în primă

vara anului 1989, asigurîndu-se condiții pentru amenajarea unei suprafețe totale de 3 750 mii hectare ; au fost efectuate lucrări de desecări pe 144,5 mii hectare și de combatere a eroziunii solului pe 141,7 mii hectare. Suprafața ameliorată prin lucrări de desecări a ajuns la sfîrșitul a- nului 1988 la 3 404,0 mii hectare, iar suprafața pe care s-au executat lucrări de combatere a eroziunii solului la 2 490,5 mii hectare. în cursul anului trecut agricultura a primit 1 426 mii tone îngrășăminte chimice cu azot, fosfor și potasiu, exprimate în substanță activă, precum și alte produse chimice pentru combaterea dăunătorilor ; de asemenea, s-a aplicat o cantitate de 43,3 milioane tone îngrășăminte organice.în unitățile agricole de stat și cooperatiste, in anul 1988 s-au obținut rezultate care demonstrează cu putere superioritatea agriculturii noastre socialiste, capacitatea țărănimii, a tuturor oamenilor muncii din această ramură de a obține an de an recolte tot mai bogate, producții zootehnice superioare.Producția agricolă vegetală din anul 1988 a fost superioară celei din anul 1987, obținîndu-se 32,6 milioane tone cereale. Producții importante s-au realizat și Ia alte culturi, printre care 10 050 mii .tone legume de cîmp, 2 880 mii tone fructe, 2 245 mii tone struguri.
IV. Silvicultura șiîn silvicultură s-a acționat pentru înfăptuirea în continuare a obiectivelor și sarcinilor prevăzute în Programul național pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier. în anul 1988 au fost efectuate lucrări de împăduriri și reîmpăduriri integrale pe o suprafață de 46,5 mii hectare. A continuat acțiunea de extindere a speciilor autohtone valoroase, acestea repre-
V. Transporturile și telecomunicațiileîn anul 1988, volumul total al mărfurilor transportate a fost de 2 860,4 milioane tone, iar al transporturilor de călători de 61,7 miliarde călători-km.Baza materială a transporturilor de folosință generală a sporit prin dotarea cu 54 locomotive diesel și electrice, peste 2 600 vagoane de marfă și călători, nave maritime și fluviale cu o capacitate de peste 200 mii tone.
VI. Activitatea deîn anul 1988, în economia națională s-a realizat un volum de investiții de 243,4 miliarde lei, cea mai mare parte a fondurilor fiind destinată obiectivelor productive din industrie, agricultură, transporturi, precum și construcțiilor de locuințe.Au fost puse în funcțiune fonduri fixe în valoare de circa 216 miliarde lei, mă- rindu-se potențialul economic al țării cu 190 capacități principale de producție industriale, agrozootehnice și din alte sectoare ale economiei. S-a dezvoltat astfel potențialul productiv în energetică, minerit. metalurgie, industria construcțiilor de mașini și electrotehnică, chimie, și petrochimie, industria lemnului și materialelor de construcții, industria alimentară.Au continuat în ritm susținut lucrările pe marile șanTier-e ale țării — Centrala nu- clearoelectrică Cernavodă, Canalul* navigabil București — Dunăre, metroul și centrul civic din municipiul București, cana-

VII. Relațiile economice externeVolumul comerțului exterior, evaluat la cursurile comerciale în vigoare, a fost de329.5 miliarde lei; țara noastră a întreținut în anul 1988 relații economice și de cooperare cu 149 state. Volumul exportului a fost' în anul 1988 de 196,4 miliarde lei, cu10.5 la sută mai mare decît în anul 1987. Mărfurile cu grad superior de prelucrare mașini, utilaje și mijloace de transport, produse chimice și mărfuri industriale de larg consum — au reprezentat circa 63 la sută din volumul total al exportului.Sarcinile de plan prevăzute pentru export nu au fost Îndeplinite integral dato-
VIII. Nivelul de trai material și spiritual al populațieiRealizările obținute în anul 1988 în dezvoltarea producției materiale și sporirea ’eficienței economice s-au concretizat in obținerea unui venit național de 822,3 miliarde lei, ceea ce a asigurat creșterea forței economice a patriei și ridicarea în continuare a bunăstării întregului popor — scopul suprem al politicii partidului nostru.Fondul de retribuire a personalului muncitor a fost în anul 1988 de 293,2 miliarde 

în anul care a trecut, peste 250 de unități agricole de stat și cooperatiste au realizat recolte-record de peste 8 000 kg grîu și orz și- de peste 20 000 kg porumb știuleți la hectar ; recolte mari s-au obținut de unele unități și la alte culturi, precum și în zootehnie.. Efectivele de animale din întreprinderile agricole de stat și unitățile agricole cooperatiste au fost la sfîrșitul anului 1988 de 4 308,3 mii bovine, 9 629,5 mii porcine și 8 387,6 mii ovine și caprine, înregistrîn- du-se sporuri la toate speciile.Ca urmare a creșterii producției agricole vegetale și animale, unitățile agricole socialiste și gospodăriile populației au livrat Ia fondul centralizat al statului în anul 1988 cantități mai mari, față de anul 1987, atît la principalele produse agricole vegetale, cit și la produsele animale.Rezultatele înregistrate în agricultură în anul trecut nu s-au ridicat însă la nivelul posibilităților oferite de baza materială existentă. Aceasta s-a datorat faptului că în unele județe și unități agricole nu s-a lucrat în conformitate cu cerințele științei agricole, nu s-a acționat în toate cazurile într-un spirit de ordine și disciplină desă- vîrșite, de răspundere maximă pentru efectuarea la timp și în condiții de bună calitate a tuturor lucrărilor — de la semănat pînă la strîngerea și depozitarea recoltei.
gospodărirea apelorzentînd 42,9 la sută din suprafața nou împădurită.în domeniul gospodăririi apelor, în anul 1988 s-au dat in exploatare noi lacuri de acumulare cu un volum de peste 226 milioane mc ..și s-au efectuat. lucrări pentru regularizări de albii pe o lungime a cursurilor de apă de 139,1 km, îndiguiri și supraînălțări de diguri pe 140 km pentru apărarea de inundații.

în unele ramuri de transport s-au înregistrat însă neajunsuri în ceea ce privește utilizarea deplină a mijloacelor din dotare, optimizarea fluxurilor de aprovizionare și transport, încadrarea strictă in normele de consum de combustibil și energie electrică.Volumul activității de poștă și telecomunicații a crescut în . anul 1988 cu 5,8 la sută față de anul 1937.
învestîțîî-construcțiîIul magistral Șiret—Bărăgan. Au fost modernizate numeroase întreprinderi și s-a executat un volum sporit de lucrări de reparații capitale, revizii generale și modernizări la utilajele și instalațiile tehnologice.Programul de modernizare și sistematizare a localităților, de construcție a locuințelor, "de dotare tehnico-edilitară a continuat să se desfășoare în ritm susți- . nut atît în Capitală, în celelalte municipii și orașe, precum și la sate, fiind date in folosință 104.2 mii locuințe, din care 13,3 mii în mediul rural.în activitatea de investiții-construcții s-au manifestat însă o serie de lipsuri în organizarea și execuția lucrărilor, în utilizarea mașinilor și instalațiilor, precum și a forței de muncă, ceea ce a condus la nerealizarea integrală a planului, la intrarea cu întîrziere sau neintrarea în funcțiune a unor capacități de producție planificate.
rită, pe de o parte, deficiențelor înregistrate în contractarea și lansarea la timp in fabricație a fondului de marfă planificat pentru export și, pe de altă parte, conjuncturii nefavorabile pe unele piețe externe.Cu toate greutățile generate de practicile restrictive și discriminatorii existente in domeniul relațiilor economice internaționale, activitatea desfășurată în 1988 în domeniul comerțului exterior a condus la un sold excedentar al balanței comerciale pe devize convertibile de circa 4 miliarde dolari, asigur'indu-se plata unei părți însemnate din datoria externă.
lei, cu 3,3 la sută mai mare față de 1987, ca urmare, in principal, a măsurilor adop

CONSILIUL SUPREM AL DEZVOLTĂRII CONSILIUL DE MINIȘTRI
ECONOMICE Șl SOCIALE

COMITETUL DE STAT AL PLANIFICĂRII DIRECȚIA CENTRALĂ DE STATISTICĂ

tate de conducerea partidului cu privire la majorarea, în perioada 1 august — 1 octombrie 1988, a retribuțiilor personalului muncitor cu retribuții tarifare lunare de pînă la 2 000 lei, iar in perioada 1 noiembrie 1988 — 1 ianuarie 1989 a celor cuprinse .între 2 001,—2 250 lei. Retribuția tarifară minimă pe economie a fost majorată de la 1 500 lei la 2 000 lei lunar. De 'aceste măstiri âu beneficiat peste 4,4 milioane de oameni ai muncii — în principal persdhal tihăt, affot în primii ani de activitate în producție sau în diferite alte sectoare. Retribuția medie nominală netă la sfîrșitul anului 1.988 a fost de 3 135 lei. înfăptuindu-se cu fermitate politica de stabilitate a prețurilor și tarifelor, s-a realizat un indice al prețurilor mărfurilor și tarifelor serviciilor sub cel planificat.Veniturile nominale ale țărănimii, bănești și în produse, obținute din munca în cooperativele agricole de producție și din gospodăriile personale, calculate pe o persoană activă, au sporit în anul 1988, comparativ cu anul 1987. cu 2,2 la sută, ca urmare a creșterii producției agricole și a unei organizări mai bune a muncii în unitățile agricole cooperatiste.în anul 1988, pensia medie de asigurări socihle de stat pentru munca depusă și limită de vîrstă cu vechime integrală în muncă a fost de 1 887 lei, cu 2,1 la sută mai mare decît în anul precedent.Un rol Important în creșterea nivelului de trai al populației au avut fondurile destinate acțiunilor social-culturale, care în anul 1988 au însumat 118,7 miliarde lei. Aceste fonduri au asigurat dezvoltarea și modernizarea învățămîntului, culturii și ocrotirii sănătății, alocațiile și ajutoarele pentru copii, pensiile, bursele pentru elevi și studenți, precum și alte indemnizații.Desfacerile de mărfuri cu amănuntul prin unitățile comerțului socialist au fost de 292,5 miliarde lei, mai mari decît in anul 1987.Volumul serviciilor prestate cu plată populației de către unitățile socialiste — inclusiv din activitățile de transport, telefonie și gospodărie comunală — a fost" de 70,6 miliarde lei, cu 2,3 la sută mai mult decît in 1987. A continuat să se extindă și să se diversifice gama serviciilor, asi- gurîndu-se satisfacerea mai bună a cerințelor populației.învățămintul de toate gradele a continuat să se perfecționeze și modernizeze în concordantă cu cerințele de forță de muncă calificată ale economiei naționale, lărgindu-se și diversif ieîndu-se formele de integrare a învățămîntului cu cercetarea științifică, producția și practica so- cial-polltică.Rețeaua. învățămîntului cuprinde în prezent 27 975 unități, din care 12 169 grădinițe de dopii, 13 768' școli primare și gimnaziale, ■'981 licee, 788' școli profesionale, 225 școli de maiștri și 44 instituții de învățământ superior' cu 101 facultăți.Populația, școlară la începutul anului de invățămînt 1988/1989 a fost de 5 562,6 mii persoane, reprezentînd 24,1 la sută din populația țării, din care 831’1 mii preșcolari, 4 572,0 mii elevi și 159,5 mii studenți.Corespunzător cerințelor de forță de muncă, în zanul 1988 economia națională a primit peste 340 mii muncitori și cadre calificate prin învățămintul profesional, liceal și superior. De asemenea, în procesul de reciclare și perfecționare au fost cuprinși aproape 3,5 milioane oameni ai muncii. 'Au continuat să se amplifice și să se _ diversifice activitățile în domeniul culturii, în anul 1988 s-au produs 26 filme artistice de lung metraj,' 589 filme documentare, științifice și artistice, de scurt metraj, au fost editate peste 2 970 titluri de cărți, ziare, reviste și alte publicații într-un tiraj total anual de peste 1 480- milioane exemplare.Au fost date în folqsință noi unități spitalicești, dispensare-policlinici, dispensare medicale, care — alături de dotările cu aparatură și tehfiică medicală modernă și de sporirea numărului personalului medi- co-sanitar — au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de ocrotire a sănătății. Numărul paturilor de asistență medicală a ajuns în anul 1988 la 215,0 mii, revenind 9,3 paturi la 1 000 locuitori. Asistența medicală a populației a fost asigurat^ de 48,8 mii medici, din care 7,2 mii stomatologi» revenind 472 locuitori la un medic, precum și' de 135,2 mii cadre sanitare medii. A continuat să se dezvolte și să se modernizeze baza tehnico-materială a activității de turism, de odihnă și tratament balnear.
★Făcînd bilanțul drumului parcurs în primii trei ani ai cincinalului ■ 1986—1990, 

se poate aprecia că în această perioadă poporul român, sub conducerea gloriosului nostru partid, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a obținut noi realizări însemnate în dezvoltarea economico-socială a tării. în creșterea producției industriale și agricole, a venitului național, a bogăției generale a patriei noastre, a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.înfăptuirile dobîndite în primii trei ani ai cincinalului 1986—1990 constituie o temelie trainică pentru transpunerea cu succes in viață a planurilor și programelor stabilite, a hotărîrilor Congresului al XIII- lea și Conferinței Naționale ale partidului, pentru îndeplinirea obiectivului strategic al trecerii patriei noastre la stadiul superior de țară mediu dezvoltată, pentru ridicarea gradului general de civilizație și bunăstare al întregului popor — țelul suprem al politicii Partidului Comunist Român.în anul 1989, în centrul activității organelor de conducere colectivă din întreprinderi, centrale și ministere trebuie să se situeze înfăptuirea exemplară a tuturor prevederilor de plan, a programelor speciale aprobate.în industrie, este necesar ca eforturile să fie concentrate în direcția realizării ritmice a producțiilor fizice în toate ramurile-, înfăptuirii ferme a programelor de perfecționare a organizării și de modernizare a producției, pe baza promovării celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.în agricultură, realizarea cerințelor noii revoluții agrare trebuie să se reflecte în gospodărirea cu randament superior a pă- mintului, in sporirea recoltelor la hectar și a producțiilor totale de cereale, legume și fructe, în creșterea efectivelor de animale și a producțiilor zootehnice, in accentuarea aportului acestei >ramuri la buna aprovizionare a populației și acoperirea altor nevoi ale economiei naționale.Se impune ca cercetarea să se angajeze plenar in soluționarea problemelor . complexe privind modernizarea structurilor producției, lărgirea bazei energetice și de materii prime, realizarea de noi materiale cu caracteristici îmbunătățite, de noi produse și tehnologii care asigură valorificarea superioară a materiilor prime, a muncii poporului nostru. în toate ramurile și sectoarele trebuie să se respecte strict normele de consumuri materiale și energetice, să se acționeze permanent pentru reducerea acestora pe baza perfecționării tehnologiilor, a bunei organizări a întregii activități.Este totodată necesar ca activitatea de investiții . să contribuie în mai mare- măsjjț^;t13,,, r.p.aliziu'va,. .papacitățiîor ce urmează a fi puse în funcțiune și a programelor de modernizare.,, evitîndu-se. dispersarea fondurilor pe un număr prea mare de șantiere și acordindu-se o deosebită atenție scurtării perioadelor de atingere a parametrilor proiectați.în toate ramurile se cere o preocupare susținută pentru aplicarea măsurilor stabilite privind creșterea productivității muncii și ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, perfecționarea pregătirii profesionale a oamenilor muncii, sporirea eficienței și rentabilității întregii activități economico-sociale pe baza reducerii cheltuielilor de producție și încadrării stricte în normativele economico-financiare. înfăptuirea neabătută a principiilor autocon- ducerii și autogestiunii, mai buna funcționare a organismelor democrației muncito- rești-revoluționare trebuie să se reflecte în realizarea unei noi calități în toate domeniile activității economico-soCiale.Un obiectiv esențial al planului pe anul 1989 și al întregului cincinal actual îl constituie participarea mai intensă , a țării noastre la. schimbul de valori pe plan mondial, amplificarea legăturilor economice ale României cu țările socialiste, cu țările in curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, concomitent cu sporirea eficienței comerțului nostru exterior, a aportului său la creșterea venitului național.Acțiunea unită a tuturor oamenilor muncii, a întregului popor, sub conducerea înțeleaptă a partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, va asigura realizarea exemplară a planurilor și programelor adoptate, astfel incit în anul celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și al celui de-al XIV-lea Congres al partidului, să fie dobîndite noi și importante succese în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. în înaintarea fermă a patriei noastre spre cele mai înalte culmi de progres și civilizație.

lași - o puternică și reprezentativă platformă a industriei noastre
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întreprinderea de alumină Tulcea către toate 
întreprinderile din industria metalelor neferoase și rare

Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Timiș 
către tnate uniunile județene

ducerii și autogestiunii. vom asigura depășirea beneficiului planificat cu 10 la sută.întregul colectiv de silvicultori prahoveni este ferm hotărît să acționeze cu devotament pentru îndeplinirea și depășirea planului pe acest an. a angajamentelor asumate, în scopul creării unor păduri
sănătoase, care să contribuie la ridicarea calității vieții și menținerea funcțiilor ecologice la un nivel superior.
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 

COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL SINDICATULUI 

COMITETUL U.T.C.Minunatele condiții create in tara noastră pentru dezvoltarea economico-socială multilaterală a patriei și afirmarea plenară a personalității umane, a fiecărui membru al societății, constructor conștient al socialismului și comunismului, sint legate indisolubil de activitatea prodigioasă, neobosită, plină de patos revoluționar a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, în epoca deschisă de cel de-al IX-lea Congres al partidului, și-a pus și iși pune pecetea pe tot ceea ce se realizează în milenara vatră a României, pe mărețele ctitorii ale timpului de aur pe care îl trăim. Pentru colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de alumină Tulcea este o mare onoare de a adresa, din adîncul inimilor, iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu ocazia aniversării zilei de naștere și a îndelungatei sale activități eroice, revoluționare, mulțumirile noastre fierbinți și cele mai alese sentimente de prețuire, urindu-i viață lungă, in sănătate și țericire, alături de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, pentru a putea să călăuzească pe mai departe tara și poporul spre piscurile de aur ale comunismului.Colectivul de oameni ai muncii din întreprinderea de alumină Tulcea. alături de întregul nostru popor, dînd glas vibrantelor îndemnuri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, adresate întregului popor în magistrala Expunere la marele forum democratic din noiembrie 1988, hotărît să îndeplinească exemplar sarcinile de plan pe anul 1989, cheamă la întrecere socialistă toate unitățile din industria metalelor neferoase și rare, angajîndu-se să realizeze următoarele obiective :1. Realizarea peste prevederile planului la producția fizică a 12 000 tone alumină calcinată in cadrul resurselor alocate, care se vor livra in întregime la export, in condițiile de calitate prevăzute in contractele încheiate.2. Depășirea planului la producția-marfă cu 80 milioane lei, prin modernizarea tehnologiilor existente, asigurarea funcționării în condiții de siguranță a tuturor instalațiilor, realizarea unor indici de folosire a capacităților de producție de 99 la sută.3. Obținerea peste plan a unei produc- ții-marfă vindute și încasate in valoare de 110 milioane lei și a unei producții nete de 10 milioane lei.4. Depășirea planului productivității muncii cu 23 000 lei pe om al muncii, prin transpunerea în practică, in devans, a măsurilor de modernizare a producției, promovarea mai largă a progresului tehnic. reducerea consumului de muncă pe produs, perfecționarea pregătirii profesio
întreprinderea de morărit, panificație și produse făinoase 
Constanța către toate întreprinderile din subramurile 

morăritului și panificației, industriei zahărului 
și produselor zaharoase, uleiurilor vegetale, berii, vinului, 

spirtului, amidonului și tutunuluiSîntem mîndri că în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. care a inaugurat o perioadă de transformări epocale în viața patriei, poporul nostru a înscris pagini de glorie și măreții datorate secretarului general al partidului — Eroul făuritor de istorie — clarviziunii concepției sale revoluționare, profund originale, așezată la temelia întregului proces al edificării noii orînduiri socialiste. Cu încredere nestrămutată că sub înțeleaptă conducere a tovarășului Nicolae Ceaușescu poporul român va cunoaște noi și tot mai importante victorii. oamenii muncii de la întreprinderea de morărit, panificație și produse făinoase Constanta, asemenea întregului popor, a- dresează secretarului general al partidului. ctitorul de geniu al României socialiste moderne. Marele Erou al Păcii, cu ocazia aniversării zilei de naștere și a îndelungatei sale activități revoluționare, urarea străbună de ani mulți și luminoși, multă sănătate și fericire, aceeași inegalabilă putere de muncă, spre binele poporului, spre gloria și măreția patriei noastre.Ferm angajați în îndeplinirea hotărîri- lor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, colectivul de oameni ai muncii din întreprinderea de morărit, panificație și produse făinoase Constanta adresează tuturor întreprinderilor din subramurile morăritului și panificației. industriei zahărului și produselor zaharoase. uleiurilor vegetale, berii, vinului, spirtului, amidonului și tutunului chemarea la întrecere socialistă pentru a obține rezultate deosebite în anul 1989, prin realizarea și depășirea în condiții de calitate și de eficiență sporită a prevederilor de plan,în întrecerea socialistă ne asumăm următoarele obiective :1. Vom realiza peste plan o producție- marfă în valoare de 10 milioane lei și o producție netă de 7,2 milioane lei prin :— depășirea indicelui planificat de utilizare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor cu 3 la sută pe seama folosirii judicioase a capacităților de producție ;— creșterea indicelui de valorificare a materiei prime cu 2 la sută peste prevederile planului ;— sporirea cu 10 la sută a ponderii produselor noi și modernizate peste prevederile planului și cu 5 la sută a ponderii produselor de calitate superioară in totalul producției-marfă ;— creșterea cu 2 la sută a gradului de mecanizare și automatizare a proceselor de producție și modernizarea proceselor tehnologice în toate unitățile de producție.2. Productivitatea muncii, calculată pe baza producției-marfă, va fi depășită, în medie față de plan, cu 13 550 lei pe fiecare om al muncii prin :— realizarea integrală a măsurilor cuprinse in programul de organizare și modernizare a proceselor de producție, devan- sînd termenele la obiectivele privind mecanizarea, prin autodotare, a unor operații tehnologice ; 

nale a peste 700 oameni ai muncii și policalificarea a 150 muncitori.5. Beneficiind de sprijinul permanent, de înalta competență a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, sîntem hotărîți să realizăm exemplar prevederile programului de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al producției, să asigurăm creșterea răspunderii față de respectarea strictă a proceselor tehnologice, fapt ce va conduce la îmbunătățirea calității producției și la realizarea față de plan a unui volum de 100 000 tone alumină de calitate peste nivelul prevăzut în ȘTAS. De asemenea, prin aplicarea in toate formațiile de muncă a inițiativei „Cercurile calității", vom asigura creșterea calității și competitivității produselor realizate și prin aceasta onorarea în condiții de înaltă eficiență a tuturor prevederilor contractuale.6. Prin aplicarea fermă a principiilor mecanismului economico-financiar. a au- toconducerii muncitorești, prin gospodărirea judicioasă a bazei materiale se vor reduce cheltuielile totale și materiale la 1 000 lei producție-marfă cu 9 lei și respectiv 8,5 lei. obținîndu-se, totodată, un beneficiu suplimentar peste plan de 7 milioane lei. •7. Prin aplicarea generalizată a inițiativei „Contul de economii al grupei sindicale" vom obține o economie de cel puțin 2 500 lei pe fiecare om al muncii, economii concretizate în reducerea consumurilor normate cu 5 000 tone bauxită, 1 500 tone combustibil convențional și 5 000 MWh energie electrică, in recuperarea și valorificarea uncr materiale refo- losibile cu 25 la sută peste sarcina de plan, în recondiționarea suplimentară a unor piese de schimb și subansamble în valoare de 1,5 milioane lei.8. îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale personalului muncitor, prin menținerea unui microclimat corespunzător la fiecare loc de muncă, completarea dotărilor la toate grupurile sociale existente, asigurarea servirii mesei calde pe schimburi. la cantină și microcantine, dezvoltarea gospodăriei-anexă prin dublarea numărului de animale.în spiritul tezelor, orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sîntem hotărîți să muncim cu abnegație și înaltă răspundere revoluționară pentru a obține în anul 1989 rezultate deosebite, aducîn- du-ne în felul acesta o contribuție sporită la progresul continuu al scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.
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— ridicarea gradului de pregătire profesională, asigurînd cuprinderea la cursurile de perfecționare a întregului personal muncitor.3. Vom reduce cu 3 lei cheltuielile totale și cu 2,50 lei cheltuielile materiale la 1 000 lei producție marfă prin :— producerea și recondiționarea peste plan, în cadrul acțiunii de autodotare, a unor piese de schimb și subansamble în valoare de 500 000 lei ;— reducerea consumurilor normate de energie electrică cu 100 MWh și de combustibil cu 500 tone c.c. ;— reducerea cu 300 000 lei a cheltuielilor de aprovizionare și desfacere ;— generalizarea inițiativei „Contul de economii al grupei sindicale" la toate locurile de muncă, in vederea realizării unor economii de 1,5 milioane lei, reprezentind 2 000 lei pe fiecare om al muncii.4. Vom acționa pentru devansarea cu 2 luni a'termenului de atingere a parametrilor proiectați la obiectivele de investiții „Modernizarea unității nr. 2 panificație Constanța" și „Modernizarea și extinderea unității nr. 15" panificație Medgidia", precum și pentru punerea în funcțiune cu 2 luni înainte de termen a obiectivului „Modernizarea și extinderea unității nr. 18 panificație Hîrșova".5. în scopul ridicării calității produselor la nivelul exigențelor beneficiarilor vom întreprinde acțiuni menite să asigure promovarea progresului tehnic, a creației științifice si tehnice, aplicarea de noi tehnologii. întărirea ordinii și disciplinei tehnologice.Prin activitatea permanentă desfășurată de cercurile calității din toate unitățile de producție vom elimina complet abaterile de la tehnologiile de fabricație, livrind la fondul pieței produse la nivelul exigențelor populației.6. Prin aplicarea mecanismului economico-financiar, a principiilor autoconducerii și autogestiunii, vom obține un beneficiu suplimentar față de plan în valoare de 3 milioane lei.7. în cadrul preocupărilor pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale personalului muncitor, vom asigura executarea unor lucrări de mecanizare și automatizare a proceselor tehnologice, pe principii ergonomice, respectarea normelor de protecție și igienă a muncii, extinderea activității cantinei și a dispensarului medical.8. Vom efectua un număr de 45 000 ore muncă patriotică în cadrul acțiunilor de bună gospodărire și înfrumusețare a locurilor de muncă.Colectivul de muncă din întreprinderea de morărit. panificație și produse făinoase Constanța, sub conducerea comuniștilor, va desfășura o intensă activitate în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în acest an hotăritor al actualului cincinal.
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ale cooperativelor meșteșugăreștiSîntem mîndri de a fi contemporani cu cel mai de seamă bărbat pe care istoria milenară a patriei l-a cunoscut vreodată, ctitorul de geniu al României socialiste moderne, marele Erou al păcii, secretarul general al fartidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ntreaga sa activitate ‘ revoluționară, animată de același nesecat izvor de înțelepciune și dragoste de țară, se regăsește în tot ce s-a înfăptuit și se realizează în epoca ce cu îndreptățită mîndrie patriotică întregul nostru popor o numește „Epoca Nicolae Ceaușescu". Cu inimile vibrînd de recunoștință, oamenii muncii din cadrul Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești Timiș, alături de întregul popor, adresează mult stimatului și iubitului nostru conducător, cu ocazia aniversării zilei de naștere, cele mai alese sentimente de dragoste și recunoștință, multă sănătate și fericire, viață lungă și aceeași putere de muncă, în fruntea partidului și a țării, spre binele și prosperitatea întregii noastre națiuni, spre gloria României socialiste.Angajați plenar în marea acțiune de traducere în viață a istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului, a indicațiilor și orientărilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei peste 12 000 cooperatori meșteșugari din uniunea județeană Timiș raportează cu mîndrie că în anul 1988 au acționat cu mai multă fermitate pentru îndeplinirea sarcinilor de plan la toți indicatorii, dezvoltarea industriei mici, diversificarea și îmbunătățirea prestărilor de servicii pentru populație, aplicarea consecventă a principiilor noului mecanism economico-financiar, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, va- lorificînd mai bine potențialul material șl uman existent în unități și cooperative. Astfel, în anul 1988 sarcina planificată la producția-marfă industrială a fost realizată în proporție de 101,5 la sută, iar la activitatea de prestări servicii pentru populație s-a obținut o depășire de 2,7 la sută față de plan.Mobilizați de indicațiile, orientările și sarcinile formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în magistrala Expunere prezentată la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și a organizațiilor de masă și obștești din noiembrie 1988, membrii cooperatori, ceilalți oameni ai muncii din cooperativele meșteșugărești asociate uniunii județene Timiș se angajează să acționeze cu înaltă răspundere revoluționară pentru a întîmpina cu noi fapte de muncă cele două mari evenimente din acest an — a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.în numele comuniștilor, al tuturor membrilor cooperatori, uniunea județeană Timiș adresează tuturor uniunilor cooperativelor meșteșugărești din întreaga țară chemarea la întrecerea socialistă pehitrtr îndeplinirea și depășirea prevederilor din planul de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1989, angajîndu-se să realizeze următoarele obiective :1. Depășirea planului la producția netă industrială și a prestărilor de servicii industriale în industria mică cu 3 la sută, prin folosirea mai rațională a capacităților de producție și respectarea programului de lucru al tuturor unităților.2. Prin dezvoltarea și diversificarea prestărilor de servicii, modernizarea unităților existente, organizarea de fluxuri tehnologice în activitatea de reparații și îmbunătățirea dotării tehnice a locurilor de muncă, precum și înființarea a 15 unități noi, vom depăși planul cu cel puțin 3 la sută lâ prestări servicii pentru populație.3. Realizarea a peste 3 500 produse noi și modernizate, din care : 1 500 modele de confecții, 1 000 modele de tricotaje din lină și
Inspectoratul silvic județean Prahova către toate 

inspectoratele silvice județeneRealizările fără precedent ale epocii de glorii, inegalabilă in istorie, ce cu îndreptățită mîndrie patriotică întregul nostru popor o numește „Epoca Nicolae Ceaușescu", sînt indisolubil legate de prodigioasa activitate revoluționară a ilustrului nostru conducător de partid și de țară, secretarul general al partidului, genialul strateg al României socialiste moderne. Erou între eroii neamului, eminent om al păcii și colaborării internaționale, ale cărui neobosită gîndire și muncă au rodit. în vatra străbună a patriei, mărețele ctitorii ale prezentului socialist și viitorului comunist ale națiunii române. Reprezintă pentru noi, oamenii muncii de la Inspectoratul silvic județean Prahova, o onoare deosebită de a adresa, intr-un glas cu întreaga țară. secretarului . general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu ocazia aniversării zilei de naștere și a îndelungatei sale activități revoluționare, un vibrant omagiu, recunoștință profundă pentru tot ce a făcut și face spre binele și prosperitatea poporului nostru, alături de urarea fierbinte de viață lungă în sănătate și fericire, neobosită putere de muncă pentru a ne conduce pe mai departe spre cele mai înalte piscuri ale progresului și civilizației.Hotărîți să acționăm cu întreaga noastră capacitate de muncă și creație pentru îndeplinirea exemplară și depășirea sarcinilor de plan ce ne revin in acest an. astfel încît să întîmpinăm cu rezultate cit mai bune cel de-al XIV-lea Congres al partidului și a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. oamenii muncii din Inspectoratul silvic județean Prahova cheamă la întrecere socialistă pe anul 1989 toate inspectoratele județene, asu- mîndu-și următoarele angajamente :1. Realizarea, peste prevederile de plan, a unei producții suplimentare de peste un milion lei în unitățile silvice, pe baza înfăptuirii măsurilor cuprinse în programul de perfecționare a organizării și modernizare a producției privind creșterea productivității muncii și valorificarea superioară a tuturor resurselor pădurii. ,2. Depășirea cu 15 la sută a planului anual de împăduriri și reimpăduriri, prin mobilizarea maselor largi ale populației, în mod deosebit a tineretului. Această activitate o vom încheia încă în campania de primăvară, în cadrul acțiunilor desfășurate sub genericul „Luna pădurii".3. Vom acorda o atenție sporită calității lucrărilor de împăduriri, asigurînd fo

tip lină, 500 modele de încălțăminte și ma- rochinărie, cit și alte bunuri de consum, care vor determina depășirea valorii producției-marfă planificate cu 15 milioane lei.4. Printr-o mai bună organizare a producției și a muncii, folosirea rațională a timpului de muncă, reducerea consumului de muncă pe produs și creșterea venitului net, întărirea ordinii și disciplinei vom asigura depășirea productivității muncii cu 4 la sută.5. Asigurînd crearea unor produse noi, cu un grad sporit de complexitate, diversificarea sortimentală a producției, ne angajăm să depășim sarcinile de plan la export cu cel puțin 5 la sută, cu respectarea strictă a clauzelor contractuale și creșterea rentabilității produselor destinate pieței externe. Vom acorda mai multă atenție organizării secțiilor de producție care execută produse destinate exportului, astfel încît ponderea exportului in totalul producției-marfă industriale realizate să crească cu cel puțin 6 la sută față de anul precedent.6. Printr-o mai bună organizare a activității pe șantiere, intensificarea ritmului de execuție și cu un sprijin mai substanțial din partea cooperativelor beneficiare, vom asigura darea în funcțiune a tuturor obiectivelor prevăzute în plan cu cel puțin 15 zile mai devreme.7. Aplicînd cu mai multă fermitate principiile autoconducerii muncitorești, autogestiunii efconomice, gospodărind mai bine baza materială existentă vom reduce' cu 4 lei cheltuielile totale la 1 000 lei producție- marfă, cu 3 lei pe cele materiale și vom realiza un beneficiu peste plan de cel puțin 3 milioane lei.8. Vom livra comerțului socialist o gamă tot mai diversificată de bunuri de consum, uz casnic și gospodăresc, depășind prevederile de plan la .livrări de mărfuri la fondul pieței cu 3 la sută.9. Extinderea rețelei de unități pentru achiziționarea, recondiționarea și valorificarea bunurilor de folosință îndelungată ne va permite să sporim volumul realizărilor, din acest domeniu de activitate, cu 8 la sută față de cel planificat.10. Prin aplicarea unui regim sever de economii, în toate fazele de producție și în unitățile de prestări servicii, extinzind, în același timp, folosirea surselor de energie neconvențională, vom reduce consumul normat de energie cu 2 la sută.11. Ne vom preocupa cu fermitate de ridicarea continuă a nivelului de pregătire profesională a tuturor cooperatorilor, de policalificarea a cel puțin 400 persoane, organized mai multe demonstrații practice și schimburi de experiență, in scopul generalizării metodelor înaintate.Vom acționa cu perseverență pentru îmbunătățirea și perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organelo.r de conducere colectivă de la uniune și cooperativele asociațe, pentru a imprima întregii activități un spirit revoluționar, de înaltă responsabilitate în realizarea tuturor sarcinilor ce ne revin.Comuniștii, toți oamenii muncii din Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Timiș se angajează să nu precupețească nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin, întîmpinînd cu rezultate superioare cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al partidului, astfel încît să răspundă prin noi fapte de muncă îndemnurilor insuflețitoare adresate întregii noastre națiuni de tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul iubit și stimat al partidului și statului nostru.
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losirea puieților viguroși, de talie mijlocie și mare, și o mai bună asistență tehnică de specialitate, pentru a spori cu 5 la sută gradul de reușită a regenerărilor și realizarea unui indice de reușită a culturilor de minimum 93 la sută.4. Prin diversificarea și valorificarea superioară a produselor pădurii, a multiplelor resurse de care dispun unitățile silvice, vom realiza o depășire cu 15 la sută a volumului livrărilor către fondul pieței și o producție suplimentară la export cu 12 la sută mai mare decit sarcinile de plan.5. Ne vom preocupa intens de creșterea calificării profesionale a personalului, astfel încît la punerea în valoare a masei lemnoase pentru producția industrială să realizăm o creștere a valorii pe metru cub cu 9,60 lei.6. Pentru asigurarea unor condiții de vegetație optime, precum și pentru o proporționare judicioasă a speciilor, se vor efectua lutrări de îngrijire și igienizare pe o suprafață cu 5 la sută mai mare decit cea planificată.7. Din acțiunile de curățire, de scoatere a arborilor uscați, doborîți și rupți de vînt sau zăpadă, vom valorifica 120 mii metri cubi de masă lemnoasă.8. Vom acționa pentru mai buna organizare a muncii și mobilizarea tineretului și a populației în perioada campaniei de recoltare a fructelor de pădure și a ciupercilor, astfel încît să depășim planul fizic cu 10 la sută la fructe de pădure și 8 la sută la ciuperci comestibile.9. Prin aplicarea unor tehnologii de recoltare integrală și conservare optimă de pe toate categoriile de teren din patrimoniul inspectoratului, planul fizic la fu- raje-marfă va fi depășit cu 10 la sută.10. La recoltarea plantelor medicinale, prin antrenarea pionierilor, a tineretului și a populației sătești, vom realiza peste sarcina planificată o cantitate de 10 tone.11. în apicultură, prin asigurarea unui potențial productiv superior la familiile de albine, se va obține o producție-marfă cu 10 la sută mai mare decit cea planificată. ■12. Vom realiza, printr-o mai bună organizare și desfășurare a muncii, cu 45 de zile înainte de termen planul anual de investiții în regie proprie și cu 30 de zile lucrările din antrepriză.13. Aplicînd ferm principiile mecanismului economico-financiar. ale autocon-

Direcția județeană de poștă și telecomunicații Buzău 
către toate unitățile de poștă și telecomunicații județene 

și a municipiului BucureștiAnimați de profundele sentimente de mindne patriotică pentru tot ce s-a realizat pe pămîntul scumpei noastre patrii în anii de glorii deschiși de Congresul al IX- lea al partidului, pentru mărețele ctitorii ale Epocii de aur din istoria străbună a poporului român, gindurile noastre se îndreaptă, în semn de recunoștință, spre mult stimatul și iubitul conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, căruia, cu nemărginită dragoste, îi adresăm la marele eveniment de sărbătoare a întregului popor, aniversarea zilei de naștere și a îndelungatei și eroicei activități revoluționare, ani mulți și spornici în sănătate și fericire, aceeași nesecată putere de muncă, viață lungă în fruntea partidului și a țării, spre a ne conduce pe mai departe pe drumul luminos al comunismului și ne angajăm solemn de a urma cu abnegație și spirit revoluționar strălucitul exemplu de muncă și viață al secretarului general al partidului închinate progresului și prosperității României socialiste.Angajați plenar la traducerea în viață a istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român, oamenii muncii din Direcția județeană de poștă și telecomunicații Buzău, sub conducerea organizației de partid, raportează îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă pe anul 1983. Acționînd în spiritul orientărilor și indicațiilor de inestimabilă valoare teoretică și practică formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, în Expunerea la forumul democrației muncito- rești-revoluționare din noiembrie 1988, privind ridicarea necontenită a eficienței și calității întregii activități in condițiile autoconducerii muncitorești și autogestiunii, colectivul de oameni ai muncii din Direcția județeană de poștă și telecomunicații Buzău adresează tuturor unităților de profil din țară chemarea la întrecerea socialistă pentru îndeplinirea exemplară și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1989, angajîndu-ne să realizăm :1. Depășirea cu 2 la sută a volumului valoric planificat al activității de poștă și telecomunicații prin utilizarea integrală a capacităților din centralele telefonice și telegrafice ; introducerea mijloacelor moderne ce permit folosirea intensivă a rețelelor telefonice și reducerea consumului de cupru ; reducerea pierderilor in centralele țelefonice și telegrafice.
Oficiul județean de turism Sibiu către toate

unitățile de turism din tară» »Comuniștii, oamenii muncii din cadrul Oficiului județean de turism Sibiu, alături de toți cei ce muncesc și trăiesc pe frumoasele plaiuri ale județului și pe întreg cuprinsul României socialiste, omagiază cu alese sentimente de dragoste și prețuire aniversarea zilei de naștere și a îndelungatei activități revoluționare a celui mai iubit fiu al României, ctitorul și strategul marilor împliniri din evul nostru socialist, secretarul general al partidului, președintele României socialiste. tovarășul Nicolae Ceaușescu. *Puternic mobilizați de însuflețitorul exemplu pe care ni-1 oferă zi de zi gindirea și acțiunile sale revoluționare, cu hotărirea nestrămutată de a da viață, prin munca noastră, istoricelor obiective ale Programului partidului, hotărîrilor Congresului alXIII- lea și Conferinței Naționale ale P.C.R., oamenii muncii din unitățile componente ale Oficiului județean de turism Sibiu și-au adus contribuția la realizarea planului unic de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, rezultatele obținute în 1988 marcind un important spor calitativ și cantitativ în activitatea noastră. Astfel, realizările înscriu o depășire peste nivelul planificat, la încasările valutare totale de 23 Ia sută, la vînzările de mărfuri românești pe valută de 23,9 la sută, la turismul intern de 8,4 la sută, la prestările de servicii către populație de 3 la sută, la desfacerile de mărfuri prin alimentația publică de 17 la sută.Cu voința neclintită de a ne spori aportul la realizarea obiectivelor dezvoltării econo- mico-sociale a patriei, de a întîmpina cu noi și marcante succese Congresul alXIV- lea al partidului și cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. oamenii muncii din cadrul Oficiului județean de turism Sibiu. în frunte cu comuniștii, adresează o mobilizatoare chemare la întrecere socialistă tuturor unităților de turism din țară, angajîndu-se să realizeze următoarele obiective:1. Depășirea planului la încasări valutare totale cu 10 la sută, prin sporirea și diversificarea prestațiilor suplimentare cu 15 noi oferte de servicii, care să ducă la valorificarea superioară a potențialului turistic al județului și promovarea. în mal mare măsură, la turismul internațional, atît pentru sporturile de iarnă, cît și pentru odihnă, a stațiunii Păltiniș și cabanelor Bîlea- Cascadă și Vama Cucului, a căror atracti- vitate a sporit în urma lucrărilor efectuate pentru modernizarea și îmbunătățirea bazei materiale, dezvoltarea instalațiilor de transport pe cablu și a condițiilor de agrement.2. Sporirea desfacerilor de mărfuri românești pe valută, astfel ca ponderea acestora să reprezinte cel puțin 80 la sută din totalul desfacerii, prin modernizarea rețelei de vînzare. amenajarea de noi magazine, standuri, la recepțiile hotelurilor, cabanelor și popasurilor turistice, precum și prin asigurarea de tonete la acțiunile turistice din afara unităților.3. Creșterea productivității muncii cu 5 la sută, față de prevederile planului, prin utilizarea optimă a capacităților de producție și de servire, a timpului de lucru, perfectionarea continuă a pregătirii profesionale a întregului personal muncitor.4. La prestări de servicii pentru populație se vor obține încasări peste prevederi de 4 la sută, iar coeficientul de utilizare a capacității de cazare va spori cu 5 la sută față de plan, realizîndu-se suplimentar 40 000 zile-turist.

2. Depășirea planului de prestări servicii către populație cu cel puțin 1,5 la sută prin : folosirea deplină și eficientă a bazei materiale și a timpului de lucru ; întărirea ordinii și disciplinei ; aprovizionare^ ritmică cu efecte poștale ; intensificarea activității la toate oficiile P.T.T.R. pentru încasarea la timp a abonamentelor de radio și televiziune ; cieșterea numărului de abonamente la presă cu 2 la sută.3. Depășirea planului in unități fizice în medie ,cu 2 la sută la abonații telefonici, convorbiri manuale, mandate, mesagerii, telegrame și corespondență recomandată.4. Reducerea cu 2 la sută a cheltuielilor totale, față de nivelurile planificate, la 1 000 lei venituri și cel puțin cu 1,5 la sută a cheltuielilor materiale, diminuarea față de plan a consumului de energie electrică și combustibil cu cel puțin 1 la sută.5. Depășirea volumului activității pe o persoană cu 1,5 la sută prin policalificarea unui număr de 40 de lucrători din sectoarele de întreținere și exploatare în vederea executării mai multor operații, realizarea măsurilor propuse în programul de organizare și modernizare a proceselor de producție și cuprinderea la cursurile de perfectio- i nare a pregătirii profesionale a întregtulul personal muncitor.6. îmbunătățirea calității prestațiilor de poștă și telecomunicații oferite publicului și unităților socialiste prin efectuarea la timp și de bună calitate a lucrărilor de întreținere și reparații a mijloacelor de poștă și telecomunicații, reducerea timpului de servire a convorbirilor telefonice prin optimizarea utilizării circuitelor interurbane, reducerea duratei medii de restabilire a deranjamentelor în centralele telefionice și rețelele de telecomunicații cu 5 la s.ută.7. Depășirea cu 2 la sută a beneficiului față de plan.Colectivul de oameni ai muncii din unitatea noastră, sub conducerea organizației de partid, este hotărît să îndeplinească exemplar angajamentele asumate în întrecerea socialistă și să întîmpine cu rezultate deosebite Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român și a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.
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5. Depășirea prevederilor de plan la turismul intern cu 5 la sută, cu precădere la odihnă — tratament și excursii interne.6. Obținerea unei depășiri cu 5 la sută a planului la desfacerile de mărfuri prin alimentația publică, cu 8 la sută la producția de preparate culinare, de sucuri și băuturi răcoritoare și cU 15 la sută la produsele de cofetărie-patiserie, în condițiile asigurării unui standard calitativ al serviciilor de cel mai ridicat nivel.7. Realizarea unei producții industriale cu 3 la sută mai mare față de plan.8. Dezvoltarea activității in gospodăriile- anexă proprii, astfel încît să se asigure pe această cale 80 tone carne, adică 20 la sută din necesar.9. Generalizarea inițiativei „Contul de economii al grupei sindicale" și realizarea a minimum 2 000 lei economii pe fiecare om al muncii, prin reducerea cu 6 la sută a consumului de energie electrică, cu 5 la sută a celui de combustibil convențional, depășirea cu 10 la sută a planului de recuperare a materialelor refolosibile. ceea ce va însuma peste 3 milioane lei.10. Creșterea față de plan a încasărilor pe zi-turist cu 5 la sută la acțiunile cu turiști români, prin extinderea și diversificarea programelor turistice si a „Clubului de vacanță", concomitent cu atragerea în circulația turistică a unui număr sporit de oameni ai muncii din județ.11. Obținerea de beneficii cu 5 la sută mai mari față de prevederi prin reducerea cheltuielilor de circulație cu 3 la sută, eliminarea dobînzilor, penalizărilor și prin creșterea producției industriale.12. Darea în funcțiune cu o lună mai devreme a tuturor obiectivelor de investiții. dezvoltări și reparații capitale planificate.13. Creșterea calității serviciilor și prestațiilor prin promovarea hotărită a unei înalte pregătiri profesionale. a principiilor eticii și echității socialiste, instaurarea unui climat de ordine și disciplină fermă și sporirea răspunderii fiecărui om al muncii în activitatea ce o desfășoară.14. Sporirea vitezei de rotație a mijloacelor circulante cu 2,5 zile, ceea ce se va concretiza în reducerea cu 4,5 milioane lei a stocurilor și asigurarea condițiilor de autofinanțare integrală a întregii activități.15. îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale personalului muncitor, prin modernizarea spatiilor de cazare ale personalului de la cabanele montane și din stațiuni. organizarea unei grădinițe în stațiunea Păltiniș, precum și prin respectarea neabătută a normelor de tehnica securității și de igienă a muncii.Exprimînd adeziunea deplină a tuturor celor ce muncesc in unitățile Oficiului județean de turism Sibiu la politica internă și externă, profund științifică a partidului și statului nostru, cu hotărirea fermă de a ne spori continuu aportul la realizarea exemplară a tuturor sarcinilor de plan, ne angajăm să ne mobilizăm întreaga capacitate politico-organizatorică. puterea de muncă, pasiunea profesională și dăruirea pentru a întîmpina cu cele mai bune rezultate economice marile evenimente politice ale acestui an. pentru a ne spori contribuția la progresul și prosperitatea României socialiste.
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Baza județeană de aprovizionare 
telinico-materială Timiș către toate bazele I 

de aprovizionare tebnico-materialăîn climatul de profundă efervescență politică și activitate creatoare generat de magistrala Expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., organismelor democratice și organizațiilor de masă si obștești din noiembrie 1988, adoptată ca program de muncă și acțiune revoluționară al partidului și poporului, colectivul de oameni ai muncii de la Baza județeană de aprovizionare tehnico- materială Timiș cheamă la intrecere socialistă toate unitățile de profil din țară, angajindu-se să realizeze în 1989 următoarele obiective :1. Depășirea cu 2 Ia sută a volumului de desfacere planificat prin depozit in condițiile îmbunătățirii activității de aprovizionare-desface- re, sporirii operativității și eficienței, cu respectarea întocmai a Legii nr. 3/1988 privind încheierea și executarea contractelor economice, a- cordîndu-se o atenție deosebită asigurării bazei materiale necesare pentru produsele destinate exportului.2. Vom acționa pentru depășirea cu 10 la sută a sarcinii planificate de preluare a stocurilor disponibile, prin identificarea operativă a,tuturor materialelor de uz general de la unitățile din județ in procesul realizării sarcinilor de plan.3. Reducerea cu 3 la sută a nivelului planificat al cheltuielilor la1 000 lei desfacere, prin diminuarea costurilor la toate capitolele, prin reducerea plăților pentru dob'inzi bancare, accelerînd viteza de circulație a mijloacelor circulante cu2 zile.4. Depășirea cu 2 la sută față de anul precedent a indicelui de folosire a utilajelor de bază, prin mai buna exploatare și întreținere a acestora, ca urmare a creșterii gradului de pregătire profesională a personalului de exploatare și deservire.5. Obținerea unui beneficiu mai mare cu cel puțin 3 la sută decît cel planificat din activitatea de bază, prin reducerea cheltuielilor ocazionate de aprovizionarea și depozitarea materialelor, ridicarea gradului de mecanizare și automatizare a operațiunilor de depozitare.6. Depășirea cu 5 la sută a sarcinii de încărcare și expediere mecanizată a mărfurilor, extinzînd acțiunea de pregătire și lotizare a livrărilor către beneficiari, optimizate pe baza programului lunar realizat cu ajutorul calculatorului.7. Depășirea productivității muncii cu 2.5 la "sută, prin creșterea gradului de folosire a timpului de lucru la peste 97 la sută, cuprinderea la cursurile de perfecționare a pregătirii profesionale a tuturor oamenilor muncii din unitate și însușirea celei
Uniunea județeană a cooperativelor de producție, 
achiziții, desfacere a mărfurilor si de credit 

Constanța către toate uniunile județene 
ale cooperativelor de producție, achiziții, 

desfacere a mărfurilor si de creditIncrustată cu litere de aur in conștiința poporului român, aniversarea zilei de naștere si a îndelungatei activități revoluționare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu constituie un nou prilej pentru lucrătorii uniunii noastre de a și exprima dragostea nețărmurită, devotamentul neclintit față de mult iubitul și stimatul nostru conducător de partid și de stat, de a-i adresa omagiul cel mai fierbinte pentru tot ceea ce a făcut și face, pentru edificarea socialismului și comunismului pe pămîntul românesc. în aceste momente de aleasă și scumpă sărbătoare îi adresăm urarea de a trăi ani mulți cu sănătate și fericire, aceeași putere de muncă și energie nestăvilită pentru înălțarea și demnitatea scumpei noastre patrii.însuflețiți de strălucitele perspective ale dezvoltării societății românești, formulate în magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la forumul democrației noastre mun- citorești-revolutionare. din noiembrie 1988, conștienți de sarcinile ce revin organizației noastre cooperatiste în realizarea hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, hotărîți să amplificăm rezultatele obținute pentru valorificarea tuturor resurselor economiei naționale în vederea ridicării continue a nivelului de trai al populației de la orașe si sate, adresăm uniunilor județene ale cooperativelor de producție, achiziții, desfacere a mărfurilor și de credit chemarea la întrecere socialistă pentru depășirea sarcinilor ce ne revin din planul national unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1989, angajîndu-ne să realizăm următoarele :1. Depășirea planului producției industriei mici cu cel puțin 6 la sută prin :— organizarea și modernizarea fluxurilor tehnologice la atelierele de timplărie, confecții, textile și lăcă- tușărie cu mai mult de 10 lucrători
teatre

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Bădăranii — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Torquato Tasso — 18 ; (sala 
Atelier) : Autograf — 18,30
• Opera Română (13 18 57) : Nunta 
lui Figaro — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Prin
țesa circului — 18
O Teatrul „Lucia’ Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Neinsemnațil — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 18,30

MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE

de a doua meserii de către cel puțin 25 muncitori in meseriile de transla- torist, mecanizator, electronist. Se va acționa pentru întărirea continuă a disciplinei muncii in întreaga activitate, folosirea eficientă a timpului de lucru, reducerea la minimum a învoirilor și absențelor nemotivate.8. Apărarea integrității patrimoniului unității prin eliminarea posibilităților de a se1 produce pagube, intensificind munca politică și cul- tural-educativă în rîndul personalului muncitor, aplicarea și generalizarea inițiativei „Contul de economii al grupei sindicale" în vederea realizării de economii în valoare de 300 000 lei,9. Vom acționa cu fermitate pentru gospodărirea și înfrumusețarea unității, păstrarea ordinii și curățeniei, astfel incit baza să devină unitate model pentru celelalte unități de profil din țară în depozitarea și conservarea resurselor materiale.10. îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață prin organizarea unui bufet și a unei microcantine de incintă, la care va servi masa peste 60 la sută din personalul muncitor al unității.11. Prin intensificarea acțiunilor politico-ideologice, printr-o stăruitoare muncă de Ia om la om pentru ridicarea continuă a conștiinței întregului personal muncitor, a răspunderii personale și colective, vom asigura cadrul propice afirmării inițiativei fiecărui om al muncii și realizării integrale a prevederilor de plan și angajamentelor asumate in întrecerea socialistă.Colectivul nostru de muncă este hotănt să se integreze și mai activ în viața economică a județului, iar în cadrul sarcinilor ce-i revin in cel de-al IV-lea an al cincinalului se angajează să acționeze mai eficient pentru optimizarea aprovizionării unităților cu materii prime și materiale, cu prioritate pentjgi produsele destinate exportului, să asigure recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile pentru reducerea importului, să gospodărească cit mai judicios materialele aprovizionate cu respectarea strictă a normelor de consum. contribuind la realizarea de către județul Timiș a sarcinilor de plan, în profil teritorial, pe acest an, pentru a întîmpina cu realizări deosebite cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.
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și obținerea pe această cale a unul spor de producție-marfă industrială de minimum 3 milioane lei ;— introducerea in fabricație a cel puțin 300 produse noi și reproiec- tate ;— depășirea planului de recuperare a materialelor refolosibile cu 20 la sută la oțel. 15 la sută la hîrtie și carton, cu 25 la sută textile prin intensificarea acțiunilor de colectare de la gospodăriile populației și de la unitățile proprii ;— creșterea cu 5 la sută a ponderii producției din materii și materiale locale, recuperabile și refolosibile în totalul producției industriei mici față de 1988 ;— diminuarea cu cel puțin 3 la sută a consumurilor normate de materii prime și materiale, energie și combustibil.2. Depășirea cu cel puțin 7 Ia sută a prestărilor de servicii pentru populație, prin :— înființarea în mediul rural a minimum 60 unități noi de prestări servicii pentru populație ;— înființarea centrelor de preluare comenzi ;— dezvoltarea activității de imbu- teliere a apei carbogazoase și băuturilor răcoritoare prin depășirea producției și desfacerii acesteia cu pesta 30 la sută mai mult față de plan.3. In vederea creșterii contribuției gospodăriilor populației la realizarea programului de autoaprovizionare și constituire a fondului de stat, organizațiile cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor din județul nostru vor acționa pentru :— depășirea planului valoric de livrări la fondul de stat de produse agroalimentare achiziționate de la gospodăriile populației cu 10 la sută, prin contractarea și predarea peste plan a 500 tone legume, 100 tone fructe, 20 tone fasole, 1 000 mii ouă ș.a. ;— producerea și redistribuirea către gospodăriile populației a cel pu
• Teâtrul Foarte Mic (14 09 05) : Bă- 
trina și hoțul — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Tur
nul de fildeș — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Necazurile unui Îndrăgos
tit — 18; (sala Studio): Dansul mor- 
ții — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Cursa de Viena — 18 ; 
(foaier) : Pasărea măiastră — Maria 
Tănase — 18,30 ; (sala Giulești,
18 04 85) : Bărbierul din Sevilla — 18
• Teatrul satirlc-muzlcal ,,C, Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare că 
mă-nsor — 18; (sala Victoria, 50 58 65): 
Cavalcada risulul — 18 ; (la Palatul 
sporturilor șl culturii) : Artiștii și 
Boema — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 

țin 1 500 mii pui de o zi și 30 zile și a 1 000 iepuri matcă ;— asigurarea întregului necesar pentru gospodăriile populației de semințe pentru legume, răsaduri, pu- ieți de pomi fructiferi, unelte agricole. scule și alte materiale ;— sporirea împrumuturilor cu caracter productiv acordate prin cooperativele de credit cu peste 42 milioane lei față de 1988.4. O atenție deosebită se va acorda dezvoltării gospodăriilor-anexă, pentru creșterea contribuției acestora la înfăptuirea programului de autoaprovizionare, realizîndu-se în plus, comparativ cu programul, 100 scroafe reproducție, 1 000 iepuri matcă, 25 000 pui de 1 kg.5. în domeniul exportului vom depăși cu 15 la sută prevederile de plan.6. In domeniul circulației mărfurilor vom realiza :— depășirea planului de desfacere a mărfurilor cu amănuntul cu cel puțin 40 milioane lei, din care 15 milioane la alimentație publică ;— modernizarea unui număr de 48 unități comerciale pentru desfacerea mărfurilor alimentare, nealimentare și de alimentație publică ;— sporirea desfacerii mărfurilor nealimentare cu cel puțin 25 milioane lei peste plan ;— sporirea volumului de mărfuri preluat din sectorul propriu de producție cu 10 milioane lei ;— creșterea desfacerilor de preparate culinare și alte produse alimentare cu 10 la sută peste plan ;— accelerarea vitezei de circulație cu 3 zile prin reducerea stocurilor de mărfuri și a imobilizărilor.7. In domeniul investițiilor. vom realiza devansarea punerii în funcțiune cu minimum 15 zile a tuturor obiectivelor din planul pe acest an, construirea și punerea în funcțiune a 100 mp panouri solare.8. Depășirea cu 20 la sută a planului de încasare a părților sociale la fondul de dezvoltare și cu 30 la sută a fondului social, atrăgînd un număr de 300 noi membri.9. Creșterea eficienței economice
întreprinderea județeană de gospodărie 

comunală si locativă Botoșani către toate 
unitățile de gospodărie comunală, de locuințe 

și prestații în construcțiiNe facem o datorie de inimă și conștiință de a adresa celui mai iubit fiu al poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, în acest moment de aleasă sărbătoare, scumpă întregii noastre națiuni, expresia profundei recunoștințe pentru modul magistral al ilustrului conducător de a elabora, in perioada care a trecut de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, strategia dezvoltării țării pe coordonate dinamice, intensive, pentru neasemuita capacitate de a alege și concepe cele mai adecvate căi pentru dezvoltarea armonioasă a economiei naționale, înflorirea tuturor județelor și localităților.în atmosfera de puternică însuflețire si emulație creatoare ce caracterizează munca întregului nostru popor, angajat plenar, cu întreaga sa capacitate și cu un înalt spirit revoluționar, în înfăptuirea exemplară a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, a tezelor, ideilor și orientărilor cuprinse în strălucita Expunere a tovarășului Nicplae Ceaușescu la marele forum al democrației noastre socialiste, de înaltul exemplu de devotament și abnegație revoluționară al genialului conducător al partidului și statului, oamenii muncii din cadrul întreprinderii județene de gospodărie comunală și locativă Botoșani au pășit în anul 1989 cu hotărîrea fermă de a nu precupeți nici un efort, de a pune în valoare mai bine întreaga capacitate de muncă în scopul realizării întocmai și la timp a tuturor obiectivelor planului pe acest an.Analizînd cu responsabilitate și înaltă exigentă sarcinile ce-i revin din planul național unic de dezvoltare economico-socială a țării pe acest an, colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă Botoșani cheamă la întrecerea socialistă pe anul 1989 toate unitățile similare din țară, angajîndu-se să realizeze următoarele obiective :1. Depășirea cu 7 la sută a planului de producție și prestări servicii in activitatea de gospodărie comunală și prestări în construcții.2. Depășirea cu 7 la sută a planului producției-marfă industriale și prestărilor de servicii neindustriale în industria mică, pe seama modernizării capacităților de producție și a valorificării mai depline a resurselor locale și a materialelor refolosibile,3. Depășirea cu 8 la sută a planului de prestări servicii către populație.4. Sporirea cu 9 la sută a producției nete industriale peste sarcina, planificată.5. Realizarea unui beneficiu suplimentar de 1,5 milioane lei, ca urmare a reducerii cheltuielilor totale la 1 000 lei producție și prestații cu 4 lei și a celor materiale cu 6 lei, prin diminuarea cu 6 la sută a consumurilor de energie electrică, combustibili, carburanți, materii prime și materiale, realizindu-se o economie de 400 MWh energie electrică, 12 tone carburanți, 120 tone ciment și 70 mii cărămizi.6. Creșterea productivității munciifață de plan cu 10 la sută prin depășirea volumului total de producție- prestațil, aplicarea în practică a programului de organizare și modernizare a producției și creșterea nivelului de pregătire profesională a muncitorilor, 1
Română" (13 13 00) : Clntă, ciocirlie 
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate pinzele sus — 9
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Mănușa — 10
• Circul București (10 41 95) : Stelele 
circului — 15,30 ; 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59): 
Dalbul pribeag — 18,30

cinema
• Mari regizori, mari actori : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 

prin aplicarea cu consecvență a principiilor mecanismului economico-fi- nanciar, asigurînd :— reducerea cheltuielilor de circulație planificate la 1 000 lei desfacere cu cel puțin 1,5 lei ;— depășirea beneficiului planificat cu 3 la sută ;— depășirea planului producției nete cu 4 la sută ;— reducerea cheltuielilor totale și materiale la 1 000 lei producție-mar- fă cu cel puțin 3 lei ;— creșterea suplimentară a productivității muncii in sectorul de producție cu 3 la sută.10. Se vor urmări permanent însușirea și aplicarea cu fermitate a hotărîrilor de partid și de stat, a legilor țării, ridicarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, apărarea și dezvoltarea proprietății cooperatiste, întărirea ordinii și disciplinei, promovarea consecventă a spiritului revoluționar.11. Vom acționa pentru îmbunătățirea stilului de muncă al consiliilor de conducere si birourilor executive ale UJECOOP și cooperativelor, pentru activizarea comitetelor cooperatiste sătești în vederea sporirii contribuției acestora la îndeplinirea exemplară a sarcinilor politice, economice și sociale ce revin cooperației.Consiliul Uniunii județene, oamenii muncii din cooperația de producție, achiziții, desfacere a mărfurilor și de credit Constanța sînt ferm hotărîți ca în noua etapă de dezvoltare economico-socială a patriei să muncească cu toată dăruirea și abnegația pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. întimpinînd astfel cu rezultate de seamă aniversarea mărețului act istoric de la 23 August 1944 și cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.
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UNIUNII JUDEȚENE, 
COMITETUL DE PARTID 

COMITETUL SINDICATULUI 
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7. Depășirea cu 3 la sută a planului de investiții și darea în folosință în devans a 100 apartamente, pregătirea și asigurarea condițiilor necesare începerii lucrărilor la toate obiectivele Cuprinse în planul pe a- cest an, la termenele stabilite.8. Recondiționarea unui volum de piese de schimb și subansamble • în valoare de cel puțin 1 milion lei peste nivelul planificat.9. Realizarea unei economii de cel puțin 2 000 lei pe fiecare om al muncii, prin generalizarea inițiativei „Contul de economii al grupei sindicale".10. Economisirea unei cantități de 750 tone combustibil convențional prin folosirea mai eficientă și extinderea ‘capacităților de producție a energiei neconvenționale, utilizarea biogazului, a energiei vîntului și a resurselor energetice refolosibile.11. Depășirea volumului total planificat al materialelor refolosibile colectate cu cel puțin 5 la sută prin organizarea de acțiuni comune cu organizațiile sindicale. U.T.C., O.D.U.S. și asociațiile de locatari.12. Ridicarea nivelului de pregătire profesională a personalului muncitor, prin cuprinderea în cursurile de perfecționare profesională a 1 600 oameni ai muncii și policalificarea a 100 muncitori, urmărind îmbunătățirea programelor și creșterea eficienței acestora.13. O atenție deosebită vom acorda îmbunătățirii în continuare a condițiilor de muncă și viață ale personalului muncitor. In acest scop, vom lua măsuri pentru modernizarea unor spații de producție, dotarea cu electrostivuitoare, cărucioare șl dispozitive de ridicat materiale în vederea reducerii efortului fizic, prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale. De asemenea, vom reamenaja clubul muncitoresc al întreprinderii.14. Sub îndrumarea directă a organizației de partid, organizațiile de sindicat și U.T.C. vor asigura participarea largă a întregului colectiv la Festivalul național „Cîntarea României" și la întrecerile sportive din cadrul „Daciadei", imprimînd fiecărei acțiuni și manifestări un caracter mobilizator, educativ, menit să aibă o influență pozitivă asupra dezvoltării conștiinței oamenilor muncii din întreprinderea noastră, să-i stimuleze în îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan și angajamentelor asumate în întrecerea socialistă.Hotărît să consolideze realizările obținute în anul trecut și prestigiul de întreprindere fruntașă, colectivul de oameni ai muncii din unitatea noastră va face totul pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în ■ întrecerea socialistă pe anul 1989, spre a cinsti și întîmpina cu rezultate deosebite Congresul al XIV-lea al partidului și cea de a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, sporindu-și contribuția la dezvoltarea socialistă a patriei, la creșterea bunăstării întregului nostru popor.
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• Chirlța in lași: POPULAR (35 15 17)
— 15; 17; 19, ARTA (213186) — 13;
15; 17
• Muzica e viața mea : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9; II; 13; 15: 17; 19
• Expediția : GKIVIȚA (17 08 58) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, AURORA (35 04 66) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Moștenire cu bucluc : SALA MICA 
A PALATULUI — 17; 19,30
• Miracolul : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,30; 15; 17; 19, DACIA (50 35 94) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Extemporal Ia dlrigențle : LIRA 
(31 71 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Sosesc păsările călătoare: DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Misterele Bucureștilor : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19

TELEGRAMAPrimul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a primit o telegramă din partea primului-mi- nistru al Republicii Islamice Pakistan. Benazir Bhutto, prin care ii sint transmise mulțumiri pentru felicitările adresate cu ocazia numirii în funcție. în telegramă se exprimă dorința sinceră de întărire și adîn- cire a bunelor relații existente între România și Pakistan, în interesul popoarelor român și pakistanez, precum și al păcii în lume.
CRONICĂPin Decret prezidențial :— tovarășul Alexandru Roșu a fost eliberat din funcția de ministru al industriei construcțiilor de mașini ;— tovarășul Eugen Rădulescu a fost numit in funcția de ministru al industriei construcțiilor de mașini.

Cronica zileiAmbasadorul Republicii Populare Polone la București, Jerzy Wozniak, a organizat, vineri, la sediul ambasadei, o conferință de presă, în cadrul căreia au fost prezentate principalele direcții de dezvoltare economico-socială a Poloniei în etapa actuală, in spiritul hotărîrilor plenarei a X-a a C.C. al P.M.U.P.Au participat ziariști din presa centrală, atașați de presă și corespondenți ai presei străine acreditați la București. (Agerpres)
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13,00 Telex
13,05 La sfirșit de săptămihă (color)
14,45 Săptămina politică
15,00 închiderea programului
10,00 Telejurnal
19,25 Sub tricolor, sub roșu steag (co

lor). Versuri patriotice, revolu
ționare

19,40 Teleenciclopedia (color)
20.10 Iarnă românească (color)
21,00 Film artistic (color). „Steaua ba

letului".
22,00 telejurnal
22.10 Melodii de neuitat (color)
22,30 închiderea programului

Informații sportiveHANDBAL • In ziua a treia a turneului internațional feminin de handbal de la Cheb (Cehoslovacia), selecționata României a întrecut cu scorul de 25—16 (13—10) echipa R.F. Germania. Alte rezultate : U.R.S.S. — Bulgaria 39—17 (20—9) ; Cehoslovacia — Danemarca 24—21 (13— 10) ; Ungaria — R.D. Germană 24—23 (9-10)SCHI • Proba feminină de coborî- re pentru combinată din cadrul campionatelor mondiale de schi alpin, ce se desfășoară la Vail (Colorado), a fost cîștigată de Kerin Lee (Canada), cu timpul de 1’31”70/100. Pe locurile următoare s-au situat Brigitte Oertli (Elveția) — l’31”90/100 și Tamara McKinney (S.U.A.) — 1’32” 10/100. în clasamentul final al combinatei, primul loc a fost ocupat de Tamara McKinney, urmată de Vreni Schneider (Elveția)ȘAH • în runda a 7-a a turneului internațional feminin de șah de la Tallin, Otilia Ganț a cîștigat cu piesele negre la Tatiana Laes- son, iar Viorica Ionescu, de a- semenea cu piesele negre, a remizat cu iugoslava Bașajici • A Il-a partidă suplimentară a meciului de șah pentru sferturile de finală ale campionatului mondial dintre marii maeștri Artur Iusupov (U.R.S.S.) și Kevin Spraggett (Canada) s-a încheiat cu remiză. Scorul se menține egal (4—4). în continuare se joacă după sistemul șahului rapid, pînă la prima victorie a unuia dintre competitori • Prima partidă a meciului de șah dintre marii maeștri Jan Timman (Olanda) și Lajos Portisch (Ungaria), din cadrul sferturilor de finală ale campionatului mondial, s-a încheiat remiză • La Seattle (S.U.A.), în cea de-a treia partidă a meciului Anatoli Karpov (U.R.S.S.) — Johan Hjartars- son (Islanda), contînd pentru sferturile de finală ale turneului can- didaților la titlul mondial de șah, victoria a revenit lui Karpov. Scorul este 2,5—0,5 puncte în favoarea lui Karpov,BASCHET. La Pesaro (Italia),intr-un meci pentru turneul final al „Cupei campionilor europeni" la baschet masculin, echipa Ț.S.K.A. Moscova a întrecut cu scorul de 82—74 (42—37) formația locală Scavolini. Alte rezultate : Nashua den Bosch (Olanda) — Aris Salonic 85—90 (41—45) ; B.C. Barcelona — Maccabi Tel Aviv 94— 70 (39—35) ; C.S.P. Limoges — Ju- goplastica Split 95—93 (46—44).
vremea

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 4 februarie, ora 
20 — 7 februarie, ora 20. In țară : vre
mea va fi caldă pentru această peri
oadă a anului, deși temperatura aeru
lui va marca o scădere în partea a 
doua a intervalului. Cerul va fi mai 
mult noros, exceptând sudul țării, unde 
în prima parte a intervalului va fi mai 
degajat. In a doua parte a intervalu
lui, pe alocuri, în jumătatea de nord 
a țării, se vor semnala precipitații 
mixte. In restul teritoriului, precipita
țiile vor fi izolate. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu intensificări trecă
toare la munte și în nord-estul țării 
din sector nord-vestic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse, în general, 
între minus 6 și 2 grade, cele maxime 
între 2 și 10 grade, mai ridicate la în- 

'ceput în sud-est. Pe alocuri se va sem
nala ceață slabă. în București : vre
mea va fi caldă, îndeosebi la începutul 
intervalului. Cerul va fi degajat în pri
mele zile, apoi va deveni noros, favo
rabil precipitațiilor slabe, mai ales sub 
formă de ploaie. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 4 și 
zero grade, iar cele maxime, la începu
tul intervalului, în jur de 9 grade, apoi 
în jur de 5 grade. Ceață slabă, dimi
neața.

• Acțiunea „Autobuzul" : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Oricare fată iubește un băiat : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30
• Sacrificiu suprem : BUZEȘTI
(50 4.3 58) — 15; 17; 19
• Sonata Kreutzer : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 12; 15; 18
• Sora 13 : BUCUREȘTI (15 61 54) —
9; 11,30; 14; 16.30; 19, GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,15, MIORIȚA (14 27 14) — 8,30; 10,30; 
12,45; 15'; 17.15, 19,30
• Zece negri mititei : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12; 15; 18
• Călătorie peste mări : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 12; 15,15; 18,30

41 DE ANI DE LA SEMNAREA PRIMULUI TRATAT DE PRIETENIE,
COLABORARE Șl ASISTENȚĂ MUTUALA DINTRE ROMÂNIA

SI UNIUNEA SOVIETICĂ
9

Adunarea festivă din CapitalăCu prilejul celei de-a 41-a aniversări a semnării primului Tratat dg prietenie, colaborare și asistentă mutuală dintre România și Uniunea Sovietică. în Capitală a avut loc. vineri. o adunare festivă, organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Asociația de prietenie româno-sovietică.Au luat parte miniștri, adjuncți de șefi de secție la C.C, al P.C.R., membri ai conducerii unor ministere, I.R.R.C.S. și Asociației de prietenie româno-sovietică, generali și ofițeri superiori, oameni ai muncii din întreprinderi bucureștene.Au participat, de asemenea. E, M. Tiajelnikov, ambasadorul U.R.S.S, la București, membrii delegației Asociației de prietenie sovieto-.românâ. care ne vizitează țara.Despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit tovarășul Valeriu Momanu, adjunct al ministrului industriei chimice și petrochimice. După ce a evocat bogatele tradiții ale legăturilor de prietenie dintre România și Uniunea Sovietică, vorbitorul a subliniat că semnarea, la 7 iulie 1970, a noului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală a reafirmat hotârirea celor două țări de a lărgi și diversifica relațiile bilaterale pe multiple planuri, pe baza principiilor socialismului științific, ale deplinei egalități în drepturi, respectului Independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și solidarității internaționale, ale răspunderii față de propriile popoare și față de interesele generale ale socialismului și păcii.Un factor determinant în asigurarea evoluției ascendente a raporturilor româno-sovietice — a spus vorbitorul — l-au avut și îl au legăturile de prietenie și solidaritate dintre P.C.R. și P.C.U.S., în acest cadru de o însemnătate hotărîtoare dovedindu-se întîlnirile șl convorbirile la nivel înalt, care, de fiecare dată, au dat noi și puternice impulsuri colaborării și conlucrării pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii de activitate. In acest sens, o puternică expresie a trăinicie! legăturilor dintre partidele, țările și popoarele noastre, a dorinței comune de a le conferi noi dimensiuni a constituit-o vizita oficială de prietenie, din octombrie 1988, întreprinsă în U.R.S.S. de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, eveniment deschizător de noi perspective conlucrării reciproc avantajoase, precum și vizita oficială de prietenie efectuată în țara noastră de tovarășul Mihail Gorbaciov. secretar general al Comitetului Central al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.Considerăm că realizările României și Uniunii Sovietice, ale tuturor țărilor care construiesc socialismul, a spus vorbitorul, eforturile țărilor noastre pentru punerea mai largă în valoare a posibilităților pe care le oferă noua orinduire socială constituie o contribuție de cea mai mare
SUB

La 4 februarie se împlinesc 41 de ani de la încheierea primului Tratat de prietenie., colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică — document de deosebită însemnătate, care a conferit un conținut nou relațiilor dintre cele două țări și popoare, în interesul făuririi noii orînduiri, al păcii și înțelegerii internaționale.In tratat au fost consacrate legăturile tradiționale de prietenie dintre popoarele noastre, care, trăind în bună vecinătate, au conlucrat adesea în lupta pentru împlinirea aspirațiilor lor de libertate, progres și o viață mai bună. Prietenia dintre forțele progresiste din cele două țări și-a găsit o profundă expresie în acțiunile de solidaritate ale clasei muncitoare din România cu Marea Revoluție din Octombrie ; în participarea cu arma in mînă a numeroși revoluționari români la luptele pentru apărarea tinerei puteri ’ sovietice împotriva atacurilor forțelor reacționare interne și ale intervenției străine ; in activitatea neobosită desfășurată de P.C.R.. încă de la crearea sa, pentru statornicirea unor relații de bună vecinătate cu primul stat al muncitorilor și țăranilor ; în fermitatea cu care partidul nostru a militat împotriva ascensiunii fascismului și a pregătirii războiului antisovietic, iar apoi pentru ieșirea țării din acest război nedrept și alăturarea României la coaliția antihitleristă. După revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, participarea armatei române alături de ostașii sovietici la luptele desfășurate pentru eliberarea deplină a teritoriului patriei, iar apoi la marile bătălii pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și a unei părți a Austriei pînă la victoria definitivă asupra Germaniei hitleriste a cimentat pentru totdeauna prietehia dintre poporul român și popoarele sovietice.O dată cu instaurarea puterii populare în România, promovarea relațiilor de prietenie, alianță și colaborare româno-sovietice a fost ridicată la rangul de politică de stat. Tocmai a- ceastă nouă realitate istorică a fost oglindită în Tratatul româno-Sovietic, pe care îl aniversăm astăzi și ale cărui prevederi au jalonat vreme de peste două decenii dezvoltarea multilaterală a colaborării româno-sovietice.Pe baza transformărilor revoluționare care au avut loc, a realizărilor economico-sociale, a experienței acumulate în dezvoltarea raporturilor bilaterale și în lumina schimbărilor importante intervenite în Europă și în lume, în anul 1970 a fost încheiat noul Tratat româno-sovietic, care a ridicat pe o nouă treaptă conlucrarea dintre popoarele și țările noastre în domeniile politic, economic, științific, tehnic, cultural, pe baza principiildr trainice ale respectării suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești. Liantul indestructibil al relațiilor româno- sovietice îl constituie comunitatea de orinduire și de ideologie, țelurile supreme ce călăuzesc partidele și popoarele noastre în opera de edificare a socialismului și comunismului.Atenția deosebită pe care partidul și statul nostru — în cadrul politicii generale de dezvoltare a relațiilor cu toate țările socialiste — o acordă dezvoltării prieteniei și conlucrării multilaterale cu Uniunea Sovietică reprezintă o orientare constantă, defini

însemnătate la creșterea forței socialismului, a prestigiului și influenței acestuia în rindurile popoarelor, la1 întărirea forțelor progresului și păcii in lume.A luat, de asemenea, cuvîntul 'R. G, Ianovski, președintele conducerii ceritrale a Asociației de prietenie sovieto-română. Vorbitorul a subliniat importanța semnării, cu 41 de ani în urmă, a Tratatului sovieto- român de prietenie, colaborare și asistență mutuală, care a constituit temelia politică și juridică pentru relațiile noi, socialiste dintre țările noastre. Principiile formulate în acest tratat — a spus el — și-au aflat confirmarea în noul Tratat din; anul 1970 ; dezvoltîndu-se pe baza lor, relațiile sovieto-române capătă un caracter din ce în ce mai dinamic.Temelia colaborării sovieto-române o constituie . conlucrarea . dintre P.C.U.S. și P.C.R., iialogul sistematic la cel mai înalt nivel. Vizitele pe care le-au efectuat tovarășul Mihail Gorbaciov în România șî tovarășul Nicolae Ceaușescu în Uniunea Sovietică au dat un puternic imbold dezvoltării relațiilor sovieto- române, au întărit și mai mult fundamentul lor politic,Oamenii sovietici — a spus în încheiere vorbitorul — prețuiesc aportul României la lupta comună a țărilor socialiste pentru pace și securitate internațională, doresc să se dezvolte colaborarea sovieto- română. să se adîncească conlucrarea statelor noastre socialiste, să se întărească prietenia dintre popoarele noastre.In încheiere, a fost vizitată o expoziție fotodocumentară cuprinzînd aspecte din viața și munca oamenilor muncii sovietici.
★Aniversarea primului Tratat de prietenie româno-sovi’tică a fost marcată, de asemenea, la Constanța printr-o' adunare la care au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat. Asociației de prietenie româno-sovietică, ai unor organizații de masă și obștești, numeroși oameni ai muncii.
★Cu ocazia împlinirii a 41 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică. ambasadorul U.R.S.S. la București. E. M. Tiajelnikov. a organizat vineri o întîlnire prietenească.Au luat parte miniștri, adiuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R., membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale, ai Asociației de prietenie româno-sovietică și ai I.R.R.C.S.. reprezentanți ai unor organizații de masă și obștești, activiști de partid și de stat, generali și ofițeri superiori, oameni de știință și cultură.Au participat, de asemenea, membrii delegației Asociației de prietenie sovieto-română, aflată in vizită in țara noastră.C$i același prilej, a avut loc o îm- tîlnire prietenească la Consulatul general al U.R.S.S. la Constanta.t

torie a politicii externe a României socialiste. Ea își găsește consacrare în Programul Partidului Comunist Român și a fost reafirmată în documentele Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Așa cum arată viața însăși, un rol determinant în dezvoltarea raporturilor româno-sovietice îl au legăturile de prietenie și solidaritate dintre forțele politice conducătoare din cele două țări — Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice — și, în mod deosebit, întîlnirile și convorbirile la nivel înalt.O mare însemnătate politică a aviit in acest sens vizita oficială de prietenie efectuată în Uniunea Sovietică în octombrie anul trecut de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cU tovarășa Elena Ceaușescu, întîlnirile și convorbirile cu tovarășul Mihajl Gorbaciov jalonînd noi perspective colaborării româno-sovietice pe toate planurile».In acest sens, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a declarat cu prilejul vizitei : „în cadrul convorbirilor am constatat împreună că există largi posibilități ca, prin e- forturi comune, să asigurăm o dezvoltare și mai puternică a colaborării si conlucrării dintre partidele și țările noastre, in interesul dezvoltării construcției socialiste în România și Uniunea Sovietică, al cauzei generale a socialismului și păcii". La rindul său, tovarășul MIHAIL GORBACIOV, referindu-se la rezultatele convorbirilor, a arătat că in cadrul lor „a fost făcut încă un pas important pe calea adincirii cooperării intre partidele noastre, a întăririi relațiilor de alianță dintre statele noastre socialiste".Pe linia înfăptuirii înțelegerilor convenite între conducerile de partid și de stat ale celor două țări, o dezvoltare continuă a cunoscut și cunoaște colaborarea pe plan economic. U.R.S.S. situindu-se în mod constant pe primul loc in ansamblul relațiilor economice externe ale României. In acest cadru, se acționează. în continuare, pentru adînci- rea și lărgirea colaborării, pentru intensificarea cooperării și specializării in producție, potrivit prevederilor Programului de lungă durată, pînă în anul 2000.în același timp, se lărgește colaborarea în domeniul științei și tehnicii, se extind legăturile pe planul culturii și artei, se intensifică schimburile de experiență pe linie de partid și de stat, a organizațiilor de masă șl obștești, in diverse sectoare ale făuririi noii orînduiri.Dezvoltarea relațiilor româno-sovietice este întregită de conlucrarea dintre România și U.R.S.S. în domeniul vieții internaționale, .unde țările noastre își manifestă solidaritatea cu toate forțele democratice și progresiste, militînd pentru salvgardarea păcii, pentru soluționarea constructivă a marilor probleme ale lumii contemporane.La împlinirea a 41 de ahi de la încheierea primului Tratat de prietenie. colaborare și asistentă mutuală dintre România și U.R.S.S.. poporul român adresează popoarelor sovietice urarea de a dobîndi noi și mărețe realizări pe linia hotărîrilor Congresului al XXVII-lea și Conferinței Unionale ale P.C.U.S., reafirmîndu-și convingerea că relațiile de prietenie și colaborare româno-sovietice vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică.



PENTRU CONVOCAREA UNEI CONFERINȚE INTERNAȚIONALE
DE PACE IN ORIENTUL MIHOCIUNAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). — Comitetul O.N.U. pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian a dat publicității la New York un document priit care se cere guvernelor tuturor statelor membre, in primul rînd ale țărilor permanente ale Consiliului de Securitate, să întreprindă noi eforturi constructive în vederea convocării unei conferințe internaționale de pace in Orientul Mijlociu.O soluționare justă și durabilă în regiune presupune retragerea totală a Israelului din teritoriile ocupate pentru ca palestinienii să-și poată exercita nestingherit drepturile lor legitime, se spune în document.HAGA 3 (Agerpres). — La Haga s-au desfășurat lucrările unui simpozion în problema Orientului Mijlociu, la care au luat parte reprezentanți ai Organizației pentru Elibe

Stabilirea viitoarei întîlniri la nivel 
înalt sovieto-chinezeBEIJING 3 (Agerpres). — Președintele R.P. Chineze, Yang Shang- kun, l-a invitat oficial pe președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Mihail Gorbaciov, să efectueze o vizită în China, anunță agențiile China Nouă și T.A.S.S. în numele președintelui R.P. Chineze, invitația a fost transmisă de minis

TOKIO 3 (Agerpres). — în capitala Japoniei a avut loc un seminar organizat de O.E.C.D. și Banca de Import-Export a Japoniei, la care au participat experți din domeniul finanțelor și comerțului din 26 de țări industrializate și în curs de dezvoltare. în comunicatul dat publicității la încheierea reuniunii s-a subliniat necesitatea intensificării relațiilor economice dintre țările dezvoltate și
Pacea este indispensabilă pentru progresul

țărilor din America CentralăCARACAS 3 (Agerpres). — Miniștrii relațiilor externe din America Centrală, reuniți la Caracas, au anunțat convocarea unei Conferințe cen- troamericane la nivel înalt pe tema realizării unui climat real de pace, securitate și cooperare în regiune în zilele de 13 ,și 14 fpbru^riș,. Ța, Șițti Salvador. Ea vă fi precedată de o nouă întîlnire a njiniștrilor de gxterne din regiune, Ia New York, pentru definitivarea agendei conferinței și a documentelor supuse dezbaterii.,SAN JOSE 3 (Agerpres). — Participanții la lucrările celei de-a IX-a Conferințe interparlamentare latino- americano—vest-europene au adoptat un proiect de document final, care, în esență, se pronunță pentru soluționarea stării conflictuale din America Centrală pe calea dialogului politic, prin negocieri — relatează agen

rarea Palestinei, oameni de știință și personalități ale vieții publice din Israel,’ precum și reprezentanți ai țărilor C.E.E. Participanții s-au pronunțat pentru intensificarea eforturilor destinate unei reglementări constructive, pe cale pașnică, a situației din Orientul Mijlociu, subliniindu-se că tratativele constituie singura cale pentru realizarea păcii în regiune.SINGAPORE 3 (Agerpres). — La Singapore s-au încțieiat lucrările u- nui forum internațional consacrat problemei palestiniene, organizat sub egida O-N.U. Participanții — relatează agenția China Nouă — s-au pronunțat pentru convocarea unei conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu, pentru recunoașterea drepturilor legitime ale poporului palestinian și au chemat Israelul să se alăture eforturilor în cadrul procesului de pace din această zonă.

trul afacerilor externe al Chinei, Qian Qichen, omologului său sovietic, Eduard Șevardnadze, in cursul convorbirilor desfășurate vineri la Beijingi în numele președintelui Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., ministrul de externe sovietic a acceptat invitația și a exprimat mulțumiri președintelui R.P. Chineze.
♦ !•

cele in curs de dezvoâtare. găsirii unor cai de soluționare a problemei datoriilor țărilor în curs de dezvoltare. S-au relevat nivelul scăzut al investițiilor directe în aceste țări și îngrijorarea față de măsurile protec- ționiste instituite de unele țări industrializate. S-a cerut să se ia măsuri pentru a reduce decalajul tehnologic dintre țările industrializate și cele în curs de dezvoltare.

ția Prensa Latina. Documentul apreciază ca indispensabilă pentru dezvoltarea cooperării regionale și interregionale realizarea păcii în America Centrală.Este relevată, totodată, necesitatea instaurării Unei noi ordini economice șj , politice internaționale, care să garanteze pacea și securitatea întregii lunii.CARACAS 3 (Agerprgs). — Președintele Ecuadorului, Rodrigo Borja, și-a manifestat interesul pentru încorporarea țării sale în „Grupul celor opt“ în favoarea păcii, securității și cooperării în America Centrală — transmite agenția Prensa Latina. în- tr-o declarație făcută la Caracas, el a menționat că va discuta acest aspect cu șefii de stat din regiune prezenți la Caracas cu prilejul instalării oficiale în funcție a președintelui Venezuelei, Carlos Andres Perez.

Adunarea festivă de Ia Moscova
cu prilejul împlinirii a 41 de ani de la încheierea primului 
Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre 

România și Uniunea SovieticăMOSCOVA 3 (Agerpres). — N. Chilie transmite : La Casa prieteniei din Moscova a avut loc o adunare festivă organizată cu prilejul împlinirii a 41 de ani de la încheierea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică.în alocuțiunile rostite a fost e- vidențiat rolul acestui document, precum și .al noului tratat, semnat la 7 iulie 1970, în întărirea continuă a prieteniei româno-sovietice și dezvoltarea largă a cooperării reciproc avantajoase dintre partidele, țările și popoarele noastre. A fost subliniată în mod deosebit contribuția determinantă a convorbirilor și înțelegerilor dintre tovarășul Nicdlae Ceaușescu și tovarășul Mihail Gorbaciov la amplificarea și diversificarea relațiilor româno-sovietice.O expoziție de carte românească
r.s.a. Schimbare numai de fațadaPRETORIA 3 (Agerpres). — în cadrul lucrărilor convenției anuale a Partidului Național din Africa de Sud — partid de guvernămint — s-a anunțat că șeful regimului rasist de la Pretoria, „președintele" Pieter Botha, se retrage din funcția de șef al partidului. Noul lider al Partidului Național a devenit Frederik de Klerk, ministru al educației naționale și apropiat colaborator al lui Pieter Botha.Potrivit unei prime declarații făcute de Frederik de Klerk, se pare că Pieter Botha ar dori să rămînă șef al statului, deși, potrivit statutului Partidului Național, liderul acestuia ocupă în mod automat și funcția de președinte al statului.Observatorii africani consideră că schimbarea de personaje din fruntea Partidului Național — bastionul politicii de apartheid — nu va produce nici un fel de schimbare pe scena puterii de la Pretoria, baza regimului continuînd să fie sistemul anacronic de discriminare rasială.
în pofida protestelor

opiniei publice 

în Canada vor fi testate noi 
tipuri de rachete americaneOTTAWA 3 (Agerpres). — Administrația S.U.A. a convenit cu autoritățile canadiene să testeze pe teritoriul acestei țări un nou tip de rachetă aer-aer, a declarat ministrul canadian al apărării, Bill Mcknight. Noua armă, cu care vor fi înzestrate avioanele B-52, va avea o rază mai mare de acțiune și un sistem mai bun de ghidaj decît rachetele Cruise, testate pînă acum pe teritoriul canadian. Racheta, care poate fi echipată cu focos nuclear. este construită după tehnologia Stealth, ceea ce îngreunează descoperirea ei de către instalațiile radar. Centrul canadian pentru controlul armamentelor și înarmare a condamnat această ho- tărîre, apreciind că testarea noilor sisteme de arme constituie o escaladare a cursei înarmărilor. 

a prezentat la loc de frunte volume din opera tovarășului Nicolae Ceaușescu. Totodată, au fost exouse lucrări ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.în cadrul unei expoziții documentare de fotografii s-au înfățișat, aspecte de la întilnirile la cel mai înalt nivel pi din cronica relațiilor de colaborare româno-sovietice.Au luat parte reprezentanți ai secției internaționale a C.C. al P.C.U.S., ai Ministerului de Externe. alte persoane oficiale sovietice, delegația Asociației de prietenie româno-sovietică și ambasadorul țării noastre la Moscova.Cu același prilej, au avut loc adunări festive la întreprinderea de ■prefabricate din beton nr. 1 din Moscova și la sovhozul ,,Iahromskii“ din localitatea Novo Senkovo — membri colectivi ai Asociației de prietenie sovieto-română.
HARARE 3 (Agerpres). — Aflat în capitala Republicii Zimbabwe, Thabo Mbeki, șeful Departamentului informațiilor al Congresului Național African (A.N.C.), a declarat presei că „schimbarea liderului Partidului Național nu înseamnă în esență și schimbarea politicii de apartheid". El a subliniat faptul că noul președinte al partidului minorității albe este cunoscut ca un colaborator apropiat al șefultii regimului rasist și a acționat de ani de zile ca un promotor plin de zel al orînduielilor rasiste.NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a conferit cu reprezentanții permanenți ai țărilor africane din „prima linie" Ia Națiunile Unite — Angola, Botswana, Mozampfc, Tanzania, Zambia, Zimbabwe. Au fost examinate probleme privind accesul Namibiei la independentă.

LA NICOSIA au avut loc convorbiri intre președintele Ciprului, Ghioghios Vassiliou, și președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, Raif Dizdarevici. Au fost discutate probleme ce privesc extinderea relațiilor bilaterale, îndeosebi pe plan economic. Au fost abordate, de asemenea, chestiuni referitoare la activitatea mișcării de nealiniere.CONVORBIRI. La Casa Albă au avut loc convorbiri între președintele Statelor Unite, George Bush, și primul-ministru al Japoniei, No- boru Takeshita, aflat în vizită oficială la Washington. Au fost abordate probleme ce privesc relațiile bilaterale, indeosebi cele legate de evoluția schimburjlor comerciale, precum și aspecte ale situației internaționale.PRIMIRE. ' Primul-ministru al Pakistanului, Benazir Bhutto, l-a primit pe ministrul de externe al Iranului, Aii Akbar Velayati, aflat in vizită la Islamabad. Cu acest prilej au fost discutate aspectele relațiilor bilaterale și diverse probleme regionale de interes comun.ACORDURI. Primul-ministru al Turciei. Turgiit Ozal, l-a primit pe ministrul de externe al R.P.S. Al-

„Armele nucleare cu rază 
foarte scurtă da acțiune 

trebuie eliminate"
Declarația președintelui 

Partidului Social-Democrat 
din R.F.G.BONN 3 (Agerpres). — într-o declarație de presă, președintele Partidului Social-Democrat din R.F.G., Hans-Jochen Vogel, s-a pronunțat în favoarea eliminării armelor nucleare cu rază foarte scurtă de acțiune, arme care, în opinia sa, reprezintă un mare pericol pentru R.F.G.Totodată, Vogel a condamnat planurile de modernizare a rachetelor nucleare tactice ale N.A.T.O. amplasate în Europa.

Plenara C.C. al Partidului 
Muncii din AlbaniaTIRANA 3 (Agerpres). — La Tirana a avut loc plenara C.C. al Partidului Muncii din Albania. După cum informează agenția A.T.A., au fost dezbătute și aprobate măsuri în vederea dezvoltării în continuare a agriculturii.în încheierea lucrărilor, Ramiz Alia, prim-secretar al C.C. al Partidului Muncii din Albania, a rostit o cuvîntare.
Lovitură de stat 

militară în ParaguayASUNCION 3 (Agerpres). — In Paraguay a avut loc vineri o lovitură de stat militară împotriva regimului generalului Alfredo Stroes- sner. într-o primă proclamație adresată țării, conducătorul loviturii de stat, generalul Andres Rodriguez, comandantul primului corp de armată, a arătat că acțiunea sa are în vedere „inițierea procesului de democratizare a vieții interne para- guayene".
E DE PRESA
scurt

bania, Reis Malile, care întreprinde o vizită oficială de prietenie la Ankara. După cum transmite agenția ATA, de ambele părți s-a subliniat satisfacția față de evoluția pozitivă a relațiilor reciproce, precum și dorința extinderii lor în continuare. Miniștrii de externe ai Turciei și Albaniei au semnat vineri acorduri de cooperare pe plan cultural, în domeniul poștei, telecomunicațiilor și al agențiilor de presă,ÎNTÎLNIRE. Secretarul general âl Partidului Comunist Italian, Achille Occhetto, a avut convorbiri, la Roma, cu președintele Partidului Comunist din Belgia, Louis Van Geyt, informează Oficiul de presă al P.C.I., citat de agenția ANSA. în centrul convorbirii s-au aflat probleme ale Comunității Economice (vest-) Europene.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICA

DEMOCRATICE SOCIALISTE SRI LANKA

Domnului RANASINGHE PREMADASA
Președintele Republicii Democratice Socialiste Sri LankaCOLOMBOCu prilejul Zilei naționale a Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka, am deosebita plăcere de a vă adresa cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului srilankez.Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta continuu în folosul celbr două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

La 4 februarie. Republica Democratică Socialistă Sri Lanka sărbătorește împlinirea a 41 de ani de la proclamarea independentei naționale. act ce ia dus la înlăturarea dominației străine, deschizînd calea lichidării consecințelor îndelungatei exploatări coloniale. In cele peste patru decenii de la cucerirea independenței au avut loc adinei transformări în viata tării. îndeosebi după adoptarea Constituției din 1972, care a proclamat republica, redind tinărului stat, denumit pină atunci Ceylon, vechiul său nume — Sri Lanka.Acest stat insular din zona Oceanului Indian (cu o suprafață de 65 610 kmp și o populație de peste 16 milioane locuitori) este unul dintre marii producători ai lumii de ceai și de cauciuc natural. în anii independenței, pe lîngă dezvoltarea intensivă a culturilor de ceai și de latex, s-a trecut la modernizarea agriculturii și la crearea unei industrii proprii în sectoare ca metalurgia. construcțiile de mașini, mijloace de transport, prelucrarea și industrializarea lemnului ș.a. Recent, agențiile de presă au anunțat realizarea principalului obiectiv economic pe plan național din ultimul deceniu — programul energetic și de irigații Mahaveli Ganga, care

LA LUANDA a avut loc o întrevedere intre vicecancelarul și ministrul de externe al Austriei, Alois Mock, aflat în vizită in Angola, și Sam Nujoma, președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) Cu acest prilej, au fost discutate aspecte ale problemei namibiene.ÎNTREVEDERE. Președintele Somaliei. Mohamed Siad Barre, l-a primit pe ministrul etiopian al transporturilor și comunicațiilor, care a participat, la Mogadiscio, la tratative privind extinderea cooperării economice. După cum relevă agenția M.A.P., cele două părți și-au exprimat satisfacția în legătură cu progresele înregistrate în adincirea conlucrării bilaterale.ALEGERE. La Tel Aviv a avut loc convenția Partidului Muncii 

va permite valorificarea potențialului celui mai mare curs de apă din țară.Alegerile prezidențiale desfășurate la sfirșitul anului 1988 au prilejuit o reafirmare a voinței opiniei publice de normalizare a relațiilor dintre majoritatea singaleză și populația tamilă. ceea ce. desigur, este de natură să se răsfrîngă pozitiv asupra dezvoltării generale a țării.Eforturile poporului srilankez pentru consolidarea independenței naționale sînt urmărite cu simpatie si interes de poporul român. De-a lungul celor peste trei decenii care au trecut de la stabilirea de relații diplomatice intre țările noastre, colaborarea româno-srilan- keză a cunoscut o evoluție pozitivă, în Sri Lanka s-au realizat, cu asistentă tehnică românească, o serie de importante obiective economice, cum sînt complexul de prelucrare a lemnului de la Arissawela si prima linie de asamblat tractoare din această țară. înțelegerile realizate cu prilejul vizitelor reciproce atestă dorința comună de a amplifica legăturile de colaborare pe diverse planuri, spre binele ambelor popoare. al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
Idin Israel. Delegații l-au ales pe Micha Harisch secretar general al partidului.CONGRES. La Lima s-a încheiat oficial primul Congres național al alianței Stingă Unită din Peru. în cursul unui miting, la care au luat parte mii de militanți, secretarul general al P.C. Peruan, Jorge del Prado. președintele Comitetului Executiv Național al Stîngil Unite, a reînnoit apelul la unitatea tuturor forțelor ce compun alianța, ca unică formă de a realiza obiectivele poporului, de a face față crizei actuale cu care se confruntă tara și de a obține victoria la viitoarele alegeri generale din 1990,PUTERNICELE VISCOL E care s-au abătut asupra regiunii Canadei de vest au provocat moartea a 11 persoane. La granița cana- diano-americană temperatura a scăzut la —58 grade Celsius.O NAVĂ DE PESCUIT a S.U.A. a salvat miercuri patru costari- cani și un nicaraguan, care au plutit în derivă timp de 45 de zile în Oceanul Pacific Ei au supraviețuit consumind broaște țestoase pe care le-au prins in plasele de pescuit.

Cu consecvență și fermitate pentru rezolvarea 
prin tratative a tuturor problemelor litigioase

România s-a pronunțat și se pronunță pentru soluționarea con
flictelor și problemelor litigioase numai și numai prin tratative, pe 
cale pașnică. Viața a demonstrat că oricît de îndelungate sînt tratati
vele, aceasta este singura cale de soluționare durabilă, singura alter
nativă la acțiunile militare, la forță.

NICOLAE CEAUȘESCUUna din orientările definitorii ale politicii externe a partidului și statului nostru, fundamentate și promovate cu fermitate și consecventă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care își găsește permanent elocvente confirmări, o constituie poziția consecventă privind eliminarea politicii de forță din viața internațională, soluționarea pe cale pașnică, prin tratative a tuturor problemelor litigioase dintre state. în concepția profund științifică a secretarului general al partidului, președintele Republicii, reafirmată în expunerea prezentată la marele forum al democrației noastre socialiste, abolirea politicii de forță și rezolvarea politică a marilor probleme ale lumii reprezintă în zilele noastre o cerință de prim ordin pentru stabilirea unor raporturi noi, de încredere, înțelegere și colaborare intre state, pentru instaurarea unei păci trainice în viața internațională.Este, fără îndoială, meritul deosebit al secretarului general al partidului de a fi relevat pregnant că noua gîndire politică, abordarea îh- tr-un mod nou a problemelor internaționale presupun nu numai eliminarea definitivă a armelor nucleare, a celorlalte arme de distrugere in masă, trecerea la măsuri hotărite de dezarmare, dar și renunțarea completă la calea militară de „rezolvare" a problemelor dintre state, soluționarea tuturor conflictelor existente, a tuturor problemelor litigioase exclusiv pe calea tratativelor. „în actualele împrejurări internaționale, ale interdependenței tot mai strinse ce caracterizează intreaga evoluție a evenimentelor mondiale — arată tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — este necesar să se renunțe cu desă- virșire la forță sau Ia amenințarea cu forța în soluționarea problemelor mondiale, să se acționeze cu toată răspunderea pentru încetarea tuturor conflictelor existente in diferite zone ale lumii și trecerea la solu

ționarea problemelor litigioase între state numai și numai pe cale politică, prin tratative".în permanentă, conducătorul partidului și statului a subliniat adevărul potrivit căruia recurgerea la forță, la mijloacele militare nu a dus niciodată și nici nu poate duce la soluționarea reală și trainică a problemelor. Această teză își are un puternic suport în experiența internațională, care atestă că întotdeauna politica de forță și războaiele nu au făcut decit să complice și mai mult problemele, să le agraveze, să accentueze neîncrederea, să compromită viitorul relațiilor dintre statele respective pentru îndelungate perioade de timp, să aducă mari prejudicii popoarelor. Poțrivit statisticilor O.N.U.. in primele patru decenii ale perioadei postbelice au avut loc 143 de conflicte armate locale, in care și-au pierdut viața 12 milioane de oameni. Numai războiul dintre Irak și Iran a provocat peste 1,5 milioane de morți, răniți și dispăruți, precum și uriașe distrugeri materiale în ambele țări. Și dacă în trecut se putea afirma, îndreptățit sau nu. că războiul re- prezintă o continuare a politicii cu alte mijloace, astăzi, dimpotrivă, se poate spune cu deplin temei că politica, orice politică rațională, lucidă impune renunțarea cu desăvîrși- re la folosirea forței. De la această premisă, a inadmisibilității războiului, avind în vedere că in zilele noastre un război mondial s-ar transforma inevitabil într-un război nuclear devastator, care ar duce la dispariția vieții pe pămînt, decurge concluzia logică, pusă in relief de șeful statului român, că tratativele, negocierile reprezintă singura cale rațională, capabilă să ducă la rezolvări durabile, corespunzător intereselor tuturor popoarelor, intereselor generale ale păcii. Iată de ce. în toate împrejurările, indiferent de locul sau momentul în care s-au ivit un 

litigiu sau un diferend, _ indiferent de natura acestuia, România, președintele Nicolae Ceaușescu s-au pronunțat și au acționat cu o neobosită energie pentru reglementarea lor la masa negocierilor.Desigur, datorită complexității unor probleme, nu întotdeauna tratativele pot conduce la soluții rapide. deseori pe calea spre înțelegere apar obstacole, a căror depășire se poate dovedi dificilă. Important este însă, potrivit noului mod de gîndire preconizat de șeful statului român, ca părțile să acționeze cu răbdare și perseverență, să contribuie la netezirea drumului spre realizarea de înțelegeri. Chiar dacă tratativele cer adesea mult timp, față de pierderile umane, față de distrugerile războiului, negocierile, onicît de lungi și dificile ar fi, reprezintă singura alternativă rațională.In acest spirit, țara noastră a desfășurat și desfășoară o amplă activitate pe plan internațional pentru afirmarea metodei tratativelor, pentru soluționarea pe cale pașnică a situațiilor conflictuale, a diferendelor dintre state. Această activitate iși găsește expresie în multiple modalități de acțiune : condamnarea și dezaprobarea hotărîtă a oricăror acte agresive, a folosirii forței ; apeluri insistente pentru oprirea imediată a luptelor, pentru sistarea oricărui amestec din afară; chemări la reconcilierea tuturor forțelor politice și sociale naționale, la înlăturarea divergentelor dintre ele ; inițierea de negocieri pentru rezolvarea problemelor litigioase ; afirmarea imperativului respectării libertății și independentei fiecărui popor, a dreptului imprescriptibil de a se dezvolta liber, de sine stătător, excluzîndu-se orice imixtiuni sau ingerințe din afară.Paralel cu exprimarea acestor poziții de principiu, președintele României a depus eforturi perseverente, a întreprins și întreprinde demer

suri de larg ecou pentru reglementarea, în funcție de condițiile existente, a conflictelor din diferite părți ale lumii.Este o realitate că în ultimul timp s-au înregistrat o serie de evoluții pozitive in direcția reglementării unor conflicte existente in diferite zone ale lumii. Pe această linie se înscriu încetarea ostilităților militare dintre Irak și Iran ; încheierea acordurilor de la Geneva privind Afganistanul ; acordurile privind rezolvarea problemelor din Africa de Sud-Vest ; negocierile dintre liderii celor două comunități din Cipru ; unele contacte privind rezolvarea șituației conflictuale din Asia de Sud-Est etc.Ansamblul acestor evoluții pune în lumină, o dată mai mult, justețea pozițiilor țării noastre, ale conducătorului partidului și statului, a demersurilor românești în sprijinul tratativelor. Tocmai de aceea România a salutat și sprijină evoluțiile pozitive amintite. O importantă deosebită acordă tara noastră, după cum se știe, situației din Orientul Mijlociu. în permanentă pronunțîndu-se pentru soluționarea prin tratative, cu participarea tuturor părților interesate, a problemelor existente, potrivit intereselor tuturor statelor și popoarelor din regiune. Guvernul român a recunoscut crearea Statului Palestinian Independent — Paiestina și a salutat Declarația politică a Consiliului Național Palestinian prin care se exprimă dorința de a se acționa pentru soluționarea pe cale politică a problemelor din Orientul Mijlociu, în spiritul și pe baza rezoluțiilor 242 și 338 ale Consiliului de Securitate al O.N.U., implicit a recunoașterii statului israelian în paralel cu recunoașterea statului palestinian independent. în același timp, tara noastră s-a pronunțat de mult, se pronunță în continuare și sprijină organizarea unei conferințe internaționale sub egida O.N.U.. în vederea soluționării pașnice, globale și durabile a problemelor din Orientul Mijlociu.în opinia țării noastre, principiul tratativelor se aplică nu numai în cazul unor conflicte sau diferende internaționale. România acționează, totodată, pentru soluționarea prin tratative a unor asemenea probleme cum sînt oprirea cursei înarmărilor și. trecerea la dezarmare — chestiune fundamentală a epocii noastre — pentru lichidarea decalajelor în con

tinuă creștere dintre țările sărace și cele industrializate, pentru rezolvarea problemei 'datoriei externe, care afectează în mod grav țările lumii a treia, pronunțindu-se pentru organizarea unei conferințe internaționale, la care să participe, cu drepturi egale, toate statele pentru făurirea unei noi ordini economice internaționale, care să asigure progresul și prosperitatea tuturor națiunilor.Alături de strădaniile permanente de a contribui in mod concret la rezolvarea conflictelor și divergentelor dintre state, a tuturor problemelor litigioase. România a acordat și acordă o atenție deosebită întăririi juridice a principiului nerecurge- rii la forță, consolidării procedurilor de reglementare pașnică. Țara noastră acordă astfel un rol de o deosebită importanță Organizației Națiunilor Unite, chemată prin. înseși prevederile Cartei să acționeze prin toate mijloacele pentru reglementarea pașnică a tuturor diferendelor care apar între state, înscrierea de către țara noasțră, încă din 1979. a punctului intitulat „Reglementarea pașnică a diferendelor internaționale", adoptarea prin consens, tot la inițiativa României, a „Declarației privind reglementarea pașnică a diferendelor interstatale" și, ulterior, a Apelului solemn către toate statele lumii aflate în conflict pentru încetarea fără întîrziere a acțiunilor armate și soluționarea problemelor dintre ele pe calea tratativelor și angajamentului statelor membre ale O.N.U. de a reglementa pe această cale stările de încordare și conflict, orice divergențe existente între ele, ca și propunerea de • creare în cadrul O.N.U. a unui' organism special pentru bune oficii, mediere sau conciliere, au pornit tocmai de la necesitatea punerii mai bune în valoare a posibilităților pe care le oferă organizația mondială.Fără îndoială, așa cum a evidențiat președintele. României, nu trebuie pierdut din vedere faptul că situația internațională continuă să rămînă complexă, contradictorie și gravă. Pornind de la această realitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat din nou, în cuvîntarea rostită cu prilejul aniversării zilei de naștere și îndelungatei sale activități revoluționare, un vibrant apel la unirea eforturilor tuturor forțelor pentru soluționarea într-un mod nou, democratic a marilor probleme cu care este confruntată în prezent omenirea, pentru eliminarea definitivă a politicii de forță, pentru rezolvarea tuturor problemelor numai pe cale pașnică, prin tratative, cu respectarea neabătută a dreptului popoarelor la dezvoltare liberă și independentă.
Radu BOGDAN

Oamenii
„Un adevărat șoc“, „unanimă 

consternare", „profundă emoție", 
„o bombă care a explodat pe neaș
teptate" — comentariile presei in
ternaționale reflectă, aproape fără 
excepție, aceeași dezagreabilă sur
prindere, amestecată cu o bună 
doță de îngrijorare, ca urmare a 
rezultatelor alegerilor de duminica 
trecută pentru Senatul din Berlinul 
occidental, în urma cărora pentru 
prima dată in acest organism va 
fi reprezentată o formație politică 
de extremă dreapta, așa-numitul 
Partid Republican.

Sub această denumire, în aparen
tă inofensivă, se ascunde o grupare 
creată acum șase ani in Bavaria 
de către fostul ofițer S.S. Franz 
Schoenhuber, care iși bazează, in 
principal, programul pe xenofobie, 
pe propagarea urii și intoleranței 
față de străini, respectiv față de 
muncitorii imigranți. Activitatea 
sa trecuse pînă acum relativ neob
servată (la alegerile din Bavaria 
din. 1986, abia obținuse 3 la sută 
din voturi) și nu i se acorda vreo 
șansă la scrutinul din Berlinul 
occidental, unde s-a prezentat 
acum pentru prima oară. Rezulta
tele aveau să infirme asemenea 
previziuni, „republicanii" întrunind7,5 la sută din voturi, ceea ce în
seamnă că vor avea o reprezentare 
proporțională in Senatul vest-berli- 
nez, organism care, după cum se 
știe, îndeplinește atribuțiile unei 
administrații locale. Mai mult, 
pentru prima oară din 1953, o gru
pare de extremă dreapta va fi re
prezentată prin doi deputați in 
Bundestagul (parlamentul) de la 
Bonn.

Succesului neprevăzut al extre
miștilor i s-a adăugat reculul sen
sibil înregistrat de grupările coali
ției care pînă acum asigurau ad
ministrația Berlinului occidental, 
creștin-democrații pierzînd 8,6 la 
sută din voturi, iar liberalii neob- 
ținînd nici măcar baremul minim 
de 5 la sută, ceea ce înseamnă că, 
de acum înainte, nu vor mai fi 
reprezentați in Senat.

In timp ce se emit diferite pre
supuneri în legătură cu viitoarea 
coaliție, observatorii se întreabă 
cum a fost posibilă această sur
prinzătoare „străpungere" realizată 
de extrema dreaptă.

Răspunsul pare a fi că așa-zișii 
republicani au știut să exploateze 
cu abilitate situația economico- 
socială din Berlinul occidental, ca
racterizată printr-o rată foarte ri
dicată a șomajului, printr-o criză 
acută de locuințe ți prin carențe

nu uită
serioase în domeniul îngrijirii să
nătății, în condițiile prezentei unui 
foarte mare număr de muncitori 
străini — peste un sfert de milion
— pe care mulți localnici, sub in
fluența unei anumite mentalități, 
ii consideră vinovați de această 
situație.

Extremiștii de dreapta și-au axat, 
de altfel, campania electorală pe 
un „spot" publicitar, transmis 
la televiziune, in care se vedea 
imaginea repetată a unor copii de 
imigranți, pe fundalul obsedant al 
unei melodii intitulate funebru și 
revoltător ..Cintec de moarte". Ca 
pe „vremurile bune" de altădată, 
cind mărșăluiau cămășile brune.

Dacă asemenea răbufniri ale 
unor instincte primare au putut 
avea ecou in rindurile nostalgicilor 
trecutului de tristă amintire, mulți 
vest-berlinezi și-au manifestat in
dignarea față de campania și pro
gramul „republicanilor", după cum, 
pentru a cita cuvintele cotidianu
lui „Stuttgarter Zeitung", nu și-au 
putut ascunde nedumerirea pentru 
faptul că autoritățile militare ale 
celor trei puteri occidentale (S.U.A., 
Marea Britanie, Franța) au acor
dat acestui grup extremist auto
rizația de a se prezenta la alegeri. 
Același cotidian aprecia că pe 
imigranții din Berlinul occidental
— și prin ricoșeu — și pe cel din 
R.F.G., in general, ît așteaptă zile 
grele. La rîndul său, ziarul. „Le 
Monde" merge și mai departe. in- 
trebindu-se dacă cele trei puteri 
aliate „nu au deschis pur și simplu 
cutia Pandorei, autorizînd, pentru 
prima dată, o formație de extremă 
dreapta șovină si xenofobă să par
ticipe la alegeri".

Mulți s-au întrebat chiar : să fie 
oare o pură coincidență că reapa
riția, relativ în forță, a extremei 
drepte a avut loc exact in preziua 
datei fatidice, 30 ianuarie, cind, cu 53 de ani in urmă, beneficiind de 
concursul larg al cercurilor milita
riste și al marii burghezii, Hitler 
venea la putere — pas care avea 
să ducă la ruina Germaniei și la 
cea mai sîngeroasă conflagrație pe 
care a cunoscut-o vreodată istoria 
modernă ? S-au invocat atunci, de 
către cei în cauză, principiile... 
democrației parlamentare, care 
aveau insă să fie încălcate la scurtă 
vreme în modul cel mai brutal.

Prea apropiate sînt evenimentele, 
prea tragice urmările lor pentru a 
fi șterse atit de ușor cu buretele 
din memorie...

R. CĂPLESCU
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