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La invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, tova
rășul Todor Jivkov, secretar general

al Comitetului Central al Partidului
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, va efectua, în a
doua jumătate a lunii decembrie

a.c., o vizită oficială de priete
nie în Republica Socialistă Româ
nia, în fruntea unei delegații de
partid și de stat a Republicii Popu
lare Bulgaria.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL
AL OAMENILOR MUNCII

a primit pe ambasadorul Republicii Guineea

3. Proiectul de Lege pri
vind tipizarea și standardi
zarea produselor, construc
țiilor și tehuologiilor, nor
marea tehnică a consumu
rilor materiale și energe
tice, ridicarea calității și
nivelului tehnic al produ
selor.
4. Programul privind
autoconducerea și autuaprovizionarea pentru asi
gurarea bunei aprovizio
nări a populației cu pro
duse agroalimentare și bu
nuri industriale de consum
pe perioada 1 octombrie
1984—30 septembrie 1985.
în cadrul dezbaterilor
privind documentele afla
te pe ordinea de zi au luat
cuvintul
tovarășii :
Gheorghe Pană, președin
tele Consiliului municipal
București
al oamenilor
muncii, Iacob Toplicean,
președintele consiliului oa
menilor muncii de la Com
binatul siderurgic Hune
doara. Stelian Teodorcseu,
membru in consiliul de
conducere al Ministerului
Industriei Construcțiilor de
Mașini, Octavian Ghioțea,
excavatorist, membru al
consiliului oamenilor mun
cii de la Întreprinderea
minieră
Roșia-Peșteaha,'
județul
Gorj,
Nicolae
Mihalache,
președintele
Consiliului județean Con
stanța al oamenilor mun
cii, Grigore Guțu, primvicepreședinte al consiliu
lui oamenilor muncii de la
Schela de producție petro
lieră Moreni, județul Dîm

- pregătită temeinic, cu spirit gospodăresc
și răspundere muncitorească!

bovița,
Gălpăl
Susana,
secretar al Comitetului ju
dețean Mureș al P.C.R.,
membru al Consiliului ju
dețean al oamenilor mun
cii, Mihai Birțu, muncitor,
Erou al Muncii Socialiste,
membru al consiliului oa
menilor muncii de la între
prinderea de construcții
de mașini Reșița, Filip
Dragnea, prim-vicepreședmte al consiliului oame
nilor muncii de la Trustul
de antrepriză generală de
construcții industriale Bra
șov, Renate Miiller Dragotă, muncitoare, membru al
consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinde
rea
„Electrobanat“-Timișoara, Gheorghe Aidea,
prim-vicepreședinte
al
consiliului științific al In
stitutului de cercetări pen
tru petrol și gaze — Cimpina,
județul
Prahova,
Lina Ciobanu, președinte
al Consiliului Central al
U.G.S.R., Ștefan Cîrciumaru, ■ maistru principali
membru al consiliului oa
menilor muncii de la în
treprinderea de produse
cărbunoase Slatina, Gheor
ghe
Dinu,
președintele
consiliului de conducere al
Ministerului
, Industriei
Chimice, Teodor Gorceag,
președintele consiliului oa
menilor muncii de la Cen
trala industrială pentru
mașini-unelte
București,
Ecaterina Benedek, pre
ședintele consiliului oame-

Ancheta ,,Scînteii“ in întreprinderi
constructoare de mașini-unelte
In toate unitățile industriale, flecare zi din aceste ultime sâptămîni
ale anului este acum hotăritoare atit pentru încheierea cu rezultate eco
nomice cit mai bune a anului 1984, cit și pentru pregătirea temeinică a
producției anului viitor. Este o perioadă in care, așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu în cuvintșrea la recenta plenară comună a
C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și So
ciale, decisive sint măsurile pentru realizarea in cele mai bune condiții
a planului pe 1985 la toți indicatorii.
Iată de ce ne-am propus, , in cadrul unor investigații In unități ale
Centralei industriale de mașini-unelte. să urmărim cum se acționează
pentru pregătirea producției anului 1985. Ținind seama de principalele
probleme care trebuie rezolvate în această perioadă, corespondenți jude
țeni ai ziarului „Scînteia“ au adresat unor factori de răspundere din în
treprinderi producătoare de mașini-unelte Întrebările :

1. Ce acțiuni ați întreprins pentru organizarea internă a
producției anului viitor ?
2. Care este stadiul încheierii contractelor economice î

Mai mult sprijin
din partea centralei industriale

(Continuare în pag. a IV-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,
Consiliul Național al Oamenilor
Muncii a dezbătut și adoptat în
unanimitate documente de însem
nătate deosebită privind dezvolta
rea economico-socială' a țării pe
1985 și perfecționarea activității de
tipizare și de normare.
Planul pe 1985 — ultimul an al
cincinalului 1981—1985 — prevede
un ritm mai înalt de creștere a
producției industriale față de anii
preeedenți, inclusiv față de anul
acesta, cînd se va realiza un ritm
de dezvoltare a industriei de circa
7 la sută. Pe această bază, indus
tria noastră va crește, în cel de-al
7-lea cincinal, cu peste 30 la sută
față de 1980.
După cum este bine cunoscut, în
această perioadă a trebuit să de
pășim o serie de greutăți determi
nate atît de criza economică mon
dială, cit și de unele contradicții
și neajunsuri apărute în dezvolta
rea
noastră
economico-socială.
Prin munca tuturor oamenilor
muncii, fără deosebire de naționa
litate, a întregului nostru popor —
care a acționat într-o deplină uni
tate pentru înfăptuirea hotărîrilor
Congresului al XII-lea și ale Con
ferinței Naționale — am depășit
cele mal multe din aceste greutăți
și am reușit să .asigurăm dezvol
tarea continuă a economiei națio
nale, înfăptuirea obiectivelor de
ridicare a patriei noastre pe noi
culmi de progres și civilizație. (Aplauze puternice).
In mod deosebit aș dori să sub
liniez marile transformări de ordin
calitativ, precum și în domeniul eficienței, care au avut loc in această perioadă.
Planul pe 1985 a fost larg dez
bătut de toate consiliile oamenilor
muncii, în adunările generale ale
proprietarilor, producătorilor, be
neficiarilor — adevărații stăpîni
ai tuturor bogățiilor, a tot ceea ce
se realizează în România socialis
tă ! (Aplauze puternice).
în cursul dezbaterilor s-au făcut
zeci de mii de propuneri privind
perfecționarea activității, asigu
rarea măsurilor necesare în ve
derea înfăptuirii neabătute a pre
vederilor planului pe anul viitor.
In același timp, s-au luat o serie
de angajamente privind realizarea
in bune condiții a planului, pre
cum și a unei producții suplimen
tare de peste 15 miliarde lei. De
altfel, și în dezbaterile din ple
nară s-au subliniat o serie de pro
bleme importante ale dezvoltării
noastre, s-au reformulat angaja

1

mentele luate de adunările gene
rale, precum și de conferințele or
ganizațiilor județene de partid.
Toate acestea demonstrează cu
putere înalta răspundere a tuturor
oamenilor muncii, fără deosebire
de naționalitate, larga democrație
revoluționară, muncitorească a so
cietății noastre socialiste, în care
oamenii muncii, întregul popor
dezbat toate problemele privind
asigurarea progresului economicosocial al țării, politica: internă și
externă și stabilesc măsurile ne
cesare dezvoltării in ritm înalt a
patriei noastre. (Aplauze prelun
gite).
Planul de dezvoltare economicosocială pe 1985, ca și celelalte do
cumente pe care le-am discutat,
exprimă astfel voința și înțelep
ciunea colectivă a întregului nos
tru popor, care, în deplină unita
te, sub conducerea partidului nos
tru comunist — forța politică con

ducătoare a întregii națiuni — își
făurește în mod liber viitorul so
cialist și comunist. (Aplauze pu
ternice).
în activitatea viitoare este ne
cesar să acordăm o atenție deose
bită folosirii întregii capacități a
instalațiilor și mașinilor, a tuturor
întreprinderilor, pentru a obține
realizarea în bune condiții a pro
ducției fizice, precum și a producției-marfă. Aceasta impune tutu
ror consiliilor de oameni ai mun
cii, colectivelor din toate unitățile
economico-sociăle să facă tottil
pentru a asigura ca prevederile
planului privind producția fizică,
la toate sortimentele, să fie reali
zate în cele mai bune condiții.
De felul cum vom îndeplini aces
te prevederi vor depinde și asigu
rarea bunei aprovizionări tehnico-materiale, desfășurarea ritmi
că a producției în toate unitățile!
Trebuie să acordăm o atenție

rămas bun, cu prilejul încheierii
misiunii sale în țara noastră.
A avut loc o convorbire, care s-a
desfășurat intr-o atmosferă cordială.

PRODUCȚIA ANULUI VIITOR

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România,
președintele Consiliului Național ai Oamenilor Muncii, marți, 11 decem
brie, a avut loc Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii din
industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe.
La sosirea în Sala Pala
tului Republicii, unde s-au
desfășurat lucrările ple
narei, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a fost întimpinat de participant cu cele
mai alese sentimente de
dragoste, prețuire și recu
noștință. Toți cei prezențl
au ovaționat cu deosebită
căldură, au scandat cu pu
tere numele partidului și
al secretarului său general.
împreună cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in pre
zidiu au luat loc membrii
Biroului Executiv al Con
siliului Național al Oame
nilor Muncii.
La plenară au participat
membri și membri supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al
P.C.R., membri ai C.C. al
P.C.R. și ai guvernului.
Au luat parte, ca invi
tați, primi-secretari ai co
județene
de
mitetelor
partid care nu sint mem
bri ai Consiliului Național,
precum și alți activiști de
partid și de stat, ai organi
zațiilor de masă și obștești,
cadre de conducere din
ministere și instituții cen
trale.
Plenara a adoptat. în
unanimitate,
următoarea
ordine de zi :
1. Proiectul Planului na
țional unic de dezvoltare
economico-socială a Repu
blicii Socialiste România
pe anul 1985.
2. Proiectul Bugetului de
stat pe anul 1985.

Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit marți pe Âboubacar
Kaba, ambasadorul Republicii Gui
neea la București, in vizită de

deosebită șl să trecem cu hotărî re
la realizarea măsurilor privind
concentrarea producției și specia
lizarea mai bună a diferitelor uni
tăți, punînd capăt actualei stări de
lucruri, care ne creează greutăți și
nu asigură, întotdeauna, nici ca
litatea corespunzătoare a produc
ției.
Pentru realizarea în bune condi
ții a prevederilor planului pe anul
viitor este necesar să se încheie
în cel mai scurt timp toate con
tractele cu întreprinderile din țară,
toate contractele de cooperare in
producție, astfel ca, de la începutul
anului, să se cunoască de către
fiecare unitate ce are de realizat.
Va trebui să respectăm cu stric
tețe prevederile legale, care arată
că în nici o unitate nu trebuie să
se mai producă nimic în afara
contractelor și ă planurilor de pro
ducție. Nu trebuie să se mai rea
lizeze nici un produs care nu se

bazează pe contracte sigure, care
nu are o desfacere asigurată !
Numai în domeniul surselor de energ.ie și de materii prime — așa
cum am menționat și în alte îm
prejurări — se poate, și chiar este
de dorit, să se realizeze o produc
ție suplimentară cit mai mare.
Avînd în vedere prevederile im
portante ale dezvoltării economico-sociale în anul viitor, se impu
ne ca institutele de cercetare,
toate unitățile să acționeze cu hotârîre atit pentru realizarea pro
gramelor de cercetare și perfecțio
nare tehnologică, cit și pentru in
troducerea în cel mai scurt timp
în producție a noilor cuceriri ale
științei și tehnicii.
Este necesar, de asemenea, să se
acorde toată atenția realizării pre
vederilor privind perfecționarea
învătămîntului, a pregătirii forței

(Continuare în pag. a HI-a)

Potrivit prevederilor de plan,
în anul 1985 se va amplifica sub
stanțial procesul de dezvoltare și
modernizare a producției. Practic,
anul viitor vor fi scoase din fa
bricație toate produsele cu care
unitatea și-a început activitatea în
acest cincinal. De aceea, am acordat
o deosebită atenție pregătirii pro
ducției. Pină la 20 decembrie se va
definitiva pregătirea fabricației pen
tru un strung cu comandă numerică
de conturare, cu distanța între vîrfuri de 2 000 milimetri. Totodată, în
curînd vor fi asimilate în producție
trei tipuri noi de strunguri pentru
prelucrarea burlanelor de foraj. O
altă noutate o reprezintă moderni
zarea strungurilor SP 1 250 și SP
1 600, care vor fi alimentate cu cu
rent continuu. Ca urmare a măsuri
lor luate, putem spune că organiza
rea internă a producției anului vii
tor se desfășoară normal. Unele echipamente și subansamble se vor
asigura insă prin cooperare cu alte
unități. întreprinderea de mașini

electrice București, bunăoară, trebuie
să ne asigure motoarele cu curent
continuu. De asemenea, este necesar
ca întreprinderea de rulmenți grei
din Ploiești să asimileze rulmenții
pentru axele principale ale strungu
rilor pe care le vom moderniza, pre
cum și pentru noile tipuri de strun
guri de prelucrare a burlanelor de
foraj.

2 Pină Ia începutul lunii de
cembrie s-au încheiat contracte pen
tru 90 la sută din producția des
tinată beneficiarilor din țară și
se prevede ca acțiunea să se în
cheie în următoarele zile. Sînt re
zolvate in mare parte și problemele
referitoare la aprovizionarea tehnico-materială, cu excepția laminate
lor, pompelor și componentelor elec
trice, pentru care nu s-au primit
încă repartiții. Deoarece este vorba
de materiale și subansamble de bază
în fabricația de strunguri, iar o in(Continuare in pag. a V-a)

Inteligența tehnică la lucru
în Raportul prezentat la tribuna forumului comuniștilor, secretarul
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia : „Potrivit
prevederilor Programului de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică
și introducere a progresului tehnic pe perioada 1986—1990, activitatea de
cercetare va trebui să asigure creșterea substanțială a nivelului tehnic
și calitativ al produselor, îmbunătățirea structurii producției și valorifi
carea toi mai eficientă a resurselor economice, sporirea gradului de com
petitivitate al produselor românești. Pină in anul 1990, circa 95 la sută din
produsele românești trebuie să fie din punct de vedere tehnic și calitativ
la nivelul celor existente pc plan mondial, iar cel puțin intr-un procent
de 2—5 la suta, să realizăm produse eu asemenea parametri tehnici și
calitativi care să situeze România pe primul loc in lume. Numai astfel
știința și tehnica românească vor putea să se afirme pe plan internațional,
să aibă un rol important in dezvoltarea progresistă, generală a patriei".

La întreprinderea de
utilaj petrolier „1 Mai"
din Ploiești ne-a adus...
un nume. Prima oară
l-am intilnit, cu mult
timp în urmă, ca sem
natar al unor impor
tante invenții din do
meniul industriei de
utilaj tehnologic, la
Oficiul de stat pen
tru invenții și mărci
(O.S.I.M.). Am reîntîlnit apoi numele, în
perioada premergătoa
re, Congresului al XIIIlea al partidului, in
Expoziția națională a
invențiilor,
dedicată
marelui
eveniment.
Era’ scris în dreptul a
șase invenții — unele
cu o eficientă de sute
de mii și chiar milioa
ne de lei. „Nu sînt
singurele sale inven
ții, ne-au precizat or
ganizatorii. Expoziția
găzduiește doar inven
ții aplicate in ultimul
an".
La expoziția respec
tivă, întreprinderea „1
Mai" a fost prezentă
și cu alte invenții va

loroase. In total —
vreo 20. Semn că în
această întreprindere
se desfășoară o bogată
mișcare de invenții șl
inovații, că noul >este
aici la el acasă. Nu întîmplător, la închide
rea Salonului inven
țiilor, întreprinderea a
fost distinsă cu Pre
miul special — O.S.I.M.
Un motiv în plus să
ne deplasăm la „1
Mai“-Ploiești și să-l
întîlnim pe omul al
cărui nume ne era de
mult cunosctit, pe in
ginerul Cristian Teodorescu.
— Cum se naște o
invenție 7 l-am între
bat.
— Cu invențiile, nu
e totul să vrei să le
faci. Nu te așezi la
masa de lucru și zici:
„Hai să inventez ceva!"
In munca de fiecare zi
te confrunți cu fel de
fel de probleme, de
greutăți. Mereu ceva
nu merge, cum ai
vrea, mereu e de

schimbat ceva, de în
locuit, de imbunătățit.
Iți interzice cineva
să-ți folosești creierul,
să-l pui la treabă 7
Nimeni.
Dimpotrivă,
cred că e de datoria
fiecăruia — subliniază
interlocutorul — să
contribuie, pe măsura
posibilităților sale, la
rezolvarea problemelor
ce se ivesc, la căuta
rea căilor noi, nebătă
torite. Este ceea ce
secretarul general al
partidului ne-a cerut
de fiecare dată, cu
ocazia vizitelor de lu
cru efectuate aici, la
„1 Mai“, este ceea ce
Raportul la Congresul
al XlII-lea al partidu
lui subliniază clar :
spiritul
revoluționar
materializat în fapte
revoluționare.
Omul cu care stăm
de vorbă a dedicat
uzinei întreaga sa pu
tere de muncă, de un
sfert de veac de cind,

(Continuare
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I.ICRĂRILE PLENARI CONSILIULEI NAȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII
In

cuvîntul

său,

tovarășul

Gheorghe Pană a spus : Do"
cumentele supuse dezbaterii plena
rei reflectă, prin conținutul lor,
preocuparea statornică a secretaru
lui general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru orien
tarea întregii activități economicosociale în scopul valorificării su
perioare a potențialului tehnic și
material de cere dispunem, pentru
creșterea mai accentuată a eficien
ței și rentabilității tuturor unități
lor, pentru ridicarea necontenită a
calității vieții celor ce muncesc. Pro
iectele de plan și al bugetului, ce
lelalte programe pentru anul 1985,
elaborate sub directa îndrumare și
cu contribuția decisivă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, cuprind sar
cini sporite, cantitativ și calitativ,
ce corespund întru totul obiective
lor stabilite de Congresul al
XÎII-lea al partidului, pentru a că
ror înfăptuire acționează cu toate
forțele întregul nostru popor.
Vorbitorul a
evidențiat apoi
succesele dobîndite de oamenii mun
cii din Capitală, care au realizat
peste plan o producție-marfă de 3,7
miliarde lei, întregul spor de pro
ducție fiind obținut pe seama creș
terii productivității muncii. Totoda
tă, au fost economisite însemnate
cantități de metal, combustibil con
vențional și energie electrică. Vor
bitorul s-a referit, de asemenea, și
la o serie de neajunsuri înregistra
te în unele întreprinderi industria
le, între care folosirea necorespun
zătoare a capacităților de producție,
a timpului de lucru, deficiențe în
organizarea muncii, în respectarea
ordinii și disciplinei, cu consecințe
negative asupra realizării producției
fizice, a îndeplinirii contractelor la
export, asupra beneficiilor și a efi
cienței întregii activități.
Pornind de la sarcinile calitativ
noi puse în fața noastră de secre
tarul general al partidului — a spus
vorbitorul — am înțeles bine că se
Impune să acționăm cu hotărîre
pentru organizarea temeinică a ac
tivității, pentru a concentra forțele
asupra problemelor prioritare, ale
întăririi laturilor calitative ale pro
ducției, în vederea gospodăririi cu
. maximă răspundere a mijloacelor
materiale și financiare încredințate,
în
acest
sens,
membrii
bi
rourilor șl comitetelor munici
pal
și ale sectoarelor, activul
de partid acționează concret în
unități, stabilind măsuri pentru
folosirea optimă a capacităților și
încadrarea în costurile de producția
planificate, pentru reducerea consu
murilor materiale și îndeosebi a
energiei și combustibilului pe unita
tea de produs. împreună cu specia
liștii din cercetare și din învățămîntul superior, am trecut la extinderea
mecanizării și automatizării, la ra
ționalizarea fluxurilor da fabricație,
astfel încît să realizăm în anul vii
tor o creștere a productivității mun
cii de 19 la sută.
Referindu-se la prevederile pla
nului pe anul viitor, vorbitorul a
arătat că odată cu măsurile tehnicoorganizatorica impuse de realizarea
acestor sarcini, de pregătirea temei
nică a fabricației, consiliile oame
nilor muncii acționează pentru ur
gentarea contractării producției, atît
la intern, cit șl la export, pentru
asigurarea condițiilor necesare de
rulării ritmice a producției. El a re
levat, în acest sens, preocupările
pentru înnoirea producției, arătînd
că o contribuție substanțială în
acest sens o vor aduce institutele
tie cercetare, Inginerie tehnologică
și proiectare, care, beneficiind de
îndrumarea și sprijinul perma
nent acordate de tovarășa Elena
Ceaușescu, au finalizat deja impor
tante programe și soluții valoroase,
pe care ne angajăm să le aplicăm
în producție în cel mai scurt timp.
De asemenea, se va acționa pentru
îndeplinirea ritmică a tuturor indi
catorilor de plan, pentru perfecțio
narea pregătirii profesionale și po
litice a oamenilor muncii, ca o ce
rință a modernizării in ritm susținut
a producției, a ridicării nivelului
tehnic și calitativ al acesteia, a creș
terii eficienței economice.
în vederea înfăptuirii programelor
da autoaprovizionare, sa va acționa
in continuare pentru creșterea pro
ducțiilor în Unitățile Sectorului
agricol Ilfoy, pentru sporirea și di
versificarea producției bunurilor de
consum, pentru organizarea unei
aprovizionări ritmice cu produse
agroalimentata și industriale de
bună calitate.
Exprlmîndu-mi acordul deplin cu
documentele supuse dezbaterii ple
narei noastre — a spus în încheiere
vorbitorul — îngăduiți-mî să vă
asigur, mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că oamenii muncii din
Capitală sînt ferm hotărîți să facă
totul pentru realizarea sarcinilor de
plan și a prevederilor cuprinse în
programele ce vor fi adoptate, a
obiectivelor stabilite de Congresul
al XlII-lea, întărind în felul acesta,
prin fapte, adeziunea lor deplină la
politica partidului nostru, consacrată
propășirii continue a patriei, ridică
rii susținute a nivelului de trai al
întregului popor.

în consens cu Întregul partid și
popor, a spus |acob Toplicean,
comuniștii, toți oamenii muncii din
cetatea de foc a Hunedoarei au
primit cu profundă bucurie și
adincă satisfacție hotărîrea istorică a
Congresului al XlII-lea al Partidului
Comunist Român privind realegerea
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, in
suprema funcție de secretat general
al partidului.
Acționînd în spiritul indicațiilor
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu
cu prilejul vizitelor de lucru la fața
locului, siderurgiștii Hunedoarei se
străduiesc să dea muncii întreaga
măsură a potențialului lor creator,
pentru a traduce în viață politica
clarvăzătoare a partidului și statului
nostru.
în cele 11 luni care au trecut din
acest an, a arătat vorbitorul, colec
tivul Combinatului din Hunedoara a
depășit nivelurile planificate cu
13100 tone cocs metalurgic, peste
37 000 tone fontă, 6 500 tone oțel, 450
tone utilaj tehnologic și alte produ
se, ceea ce reprezintă o producțiemarfă suplimentară de peste 570 mi
lioane lei.
Rezultatele înregistrate la produc
ția fizică au fost însoțite și de im
portante succese in promovarea pro
gresului tehnic și realizarea unor
produse de înaltă calitate necesare
economiei naționale. Numai în acest
an au fost asimilate peste 80 noi

mărci de oțeluri și tipodimensiuni de
laminate — destinate ramurilor eco
nomice de vîrf, cum sînt tehnica
nucleară, aeronautică, energetică —
în condițiile realizării și depășirii
sarcinilor de export, concomitent cu
reducerea importului de asemenea
produse.
In continuare au fost evidențiate
unele neajunsuri care au influențat
nivelul producției și al eficienței
economice, îndeosebi privind neîncadrarea în nivelul planificat al
cheltuielilor de producție. în acest
sens, a fost făcută propunerea ca or
ganele competente din ministerul de
resort să stabilească norme de con
sum științific fundamentate pentru
fabricarea oțelurilor destinate ra
murilor de vîrf ale economiei na
ționale, cum sînt oțelurile pentru
centrale nuclearoelectrice, apă grea
și altele.
Referindu-se la sarcinile ce revin
combinatului în 1985, vorbitorul a arătat că siderurgiștii hunedoreni au
sarcina de a prelua în fabricație
curentă o gamă largă de noi mărci
de oțeluri și tipodimensiuni de lami
nate, care să asigure cerințele tot
mai complexe ale economiei naționa
le, mai ales ale ramurilor de vîrf, re
nunțarea completă la importuri. în
acest sens, o deosebită importanță o
are punerea în practică a prevede
rilor proiectului de lege privind
tipizarea și normarea, a subliniat
vorbitorul, arătînd că în combinatul
hunedorean au fost luate măsuri
privind ridicarea nivelului de orga
nizare a producției și a muncii, de
creștere a cunoștințelor tehnico-profesionale ale întregului personal
muncitor, de întărire a spiritului de
ordine și disciplină, de mai bună
gospodărire și utilizare a tuturor re
surselor tehnice, materiale și umane,
de modernizare a utilajelor de bază
existente.
Exprimîndu-și acordul față de do
cumentele aflate în dezbaterea ple
narei, vorbitorul a spus, în încheie
re : Sîntem convinși că prosperitatea
patriei, înflorirea națiunii noastre se
pot transforma în realitate numai
prin participarea largă a tuturor co
muniștilor, a întregului popor la în
deplinirea istoricelor hotărîri v ale
Congresului al XlII-lea al partidu
lui. Asigur plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, pe dum
neavoastră, tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, că siderur
giștii hunedoreni vor fi mereu prezenți la datorie, că vor face totul
pentru a traduce în viață neabătut
politica internă și externă promova
tă de partidul și statul nostru.

în cuvîntul său, tovarășul

TeodoreSCU a ln^ormat plenara că
anul 1984 va fi încheiat de construc
ția de mașini cu o producție-marîă
cu 7,5 la sută mai mare față de anul
1983, creșteri importante urmînd a fi
înregistrate la unele produse fizica
de primă importanță pentru econo
mie. Productivitatea muncii va spori
cu 8J5 la sută. în acest an a fost re
alizat un volum important de inves
tiții, fiind puse în funcțiune integral
12 noi capacități și 27 parțial ; au
fost asimilate 553 produse noi și mo
dernizate.
Vorbitorul a scos în evidență spri
jinul substanțial pririlit de construc
torii de mașini din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, care, în
timpul vizitelor de lucru, ca și cu
alte ocazii, a indicat direcțiile de ac
țiune pentru dezvoltarea și moderni
zarea producției din acest sector de
o deosebită importanță al industriei
noastre.
După ce a reliefat unele neajun
suri manifestate în cursul acestui an
în activitatea unor unități. Vorbitorul
a spus : Noua structură a producției
anului 1985 va determina în construc
ția de mașini mutații deosebit de im
portante, fiind mai strîns legată de
utilizarea completă a capacităților,
de finalizarea programelor prioritare,
care vizează dezvoltarea bazei ener
getice și de materii prime, comple
tarea sistemei de agregate cu precă
dere pentru utilizarea cărbunilor in
feriori și șisturilor bituminoase, de
echipamente hidroenergetice și nu
cleate, mijloace de transport naval,
auto, feroviar, aviație, utilaje teh
nologice complexe.
Nivelurile de producție fizică pa
care Ie avem de realizat în anul vii
tor au în vedere adaptarea operativă
a profilului unor unități pentru a se
executa o gamă cît mai diversifica
tă de produse, potrivit cerințelor
economiei noastre. Pentru a asigura
creșterea mai susținută a eficienței
economice, acționăm în continuare
pentru restrîngerea cooperărilor și
integrarea fabricației în acele unități
care realizează produse complexe și
de serie, pentru o tipizare mal ac
centuată a produselor din cooperare,
micșorarea nomenclatorului de tipo
dimensiuni al mașinilor șl utilajelor
din fabricație. Un accent deosebit
punem pe reducerea consumurilor
energetice și de materii prime pe
fiecare produs, pe reproiectarea acestora și introducerea în fabricație
a noi tehnologii. Vorbitorul s-a refe
rit, pe larg, la acțiunile inițiate pen
tru introducerea și promovarea pro
gresului tehnic, pe seama căruia se
va realiza peste două treimi din
creșterea prevăzută la productivita
tea muncii. Potrivit indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu — a
spus el — am stabilit programe de
măsuri cu centralele și institutele de
profil pentru mecanizarea și auto
matizarea producției în toate secții
le primare ale întreprinderilor, pro
ces de mare complexitate tehnică ce
se va încheia etapizat pînă la sfîrși
tul anului 1986.
Totodată, acționăm pentru reali
zarea programului privind îmbună
tățirea nivelului tehnic și calitativ al
produselor, valorificarea superioară
a materiilor prime șl materialelor,
întocmit în concordanță cu progra
mele și prognozele pe termen lung
elaborate sub coordonarea directă a
tovarășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, președintele Con
siliului Național pentru Știință șl
Tehnologie.
în încheiere, exprimîndu-mi ade
ziunea totală față de documentele
supuse dezbaterii, vă rog să-mi per
miteți, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să vă mul
țumim pentru sprijinul acordat con
strucției de mașini, asigurîndu-vă
că ne vom concentra toate eforturile
pentru realizarea în cele mai bune
condiții a tuturor sarcinilor ce ne
revin din Planul național unic
de dezvoltare economico-socială a
României în anul viitor •— a spus
vorbitorul.

în cadrul Programului de dezvolta
re a bazei energetice, a arătat Oc

tavian Ghioțea, 0 Importantă
pondere o au unitățile Combinatului
minier Rovinari, care asigură în mod
constant circa 40 la sută din pro
ducția de lignit a țării. Ca urmare a
sprijinului permanent primit din
partea conducerii superioare de partid
și de stat, personal a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, întreprinderile
noastre au înregistrat creșteri de
producție însemnate de la un an la
altul. Producția de cărbune extras
din minele și carierele Rovinarilor
este în acest an de 14 milioane de
tone, față de 8 milioane tone cît s-a
extras în 1980, productivitatea fizică
a muncii a sporit de peste 3 ori. în
acest interval de timp am beneficiat
de fonduri de investiții de peste 7
miliarde lei, concretizate în punerea
în funcțiune a 10 linii tehnologice
dotate cu excavatoare de mare capa
citate, în crearea unor condiții tot
mai bune de muncă șl viață.
Aceste caracteristici sînt proprii șl
întreprinderii miniere Roșia-Peșteana, unde îmi desfășor activitatea. în
treprinderea noastră dispune în pre
zent de linii tehnologice moderne,
de un număr de circa 3 000 de oa
meni ai muncii, în mare parte din
zonă, precum și de o bună experien
ță în organizarea și desfășurarea
procesului de producție. în anul pe
care îl vom încheia peste puțin timp,
unitatea noastră prelimina să reali
zeze 3,2 milioane tone cărbune, față
de 1,5 milioane tone în 1980, ceea ce
va asigura posibilități de livrare rit
mică a lignitului la termocentrale
încă din primele zile ale anului 1985.
în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la unele neajunsuri care se mai
manifestă în activitatea întreprinde
rii, neîmpliniri generate pe de o
parte de condițiile specifice în care
se desfășoară activitatea în cariere,
dar și de întîrzierile de punere în
funcțiune a unor utilaje, de nerealizarea volumului de descopertă pla
nificat.
Raportez plenarei că în întreprin
derea noastră, ca și pe ansamblul
Combinatului minier Rovinari, în
ultima perioadă, de timp s-a acțio
nat cu fermitate pentru pregătirea

Referindu-se la programul privind
buna aprovizionare a populației, vor
bitorul a subliniat că acest program
asigură o bună aprovizionare a
populației cu produsele specifice fie
cărui sezon, într-o gamă sortimen
tală diversificată, de calitate, în
concordanță cu nivelul și structura
veniturilor populației.
Exprimînd acordul cu documentele
supuse dezbaterii, vorbitorul a spus
în încheiere : Asigurăm conducerea
partidului, personal pe tovarășul
secretai- general Nicolae Ceaușescu,
că sîntem pe deplin mobilizați pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin
în anul 1985, cît și a hotărîrilor și
obiectivelor stabilite de Congresul al
XlII-lea al Partidului Comunist
Român.
în cuvîntul său, tovarășul Gri-

gore Guțu a spus 5
Lucrările plenarei Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii au o sem
nificație deosebită, desfășurîndu-se
în climatul de angajare revoluționară
cu care comuniștii, toți oamenii
muncii au trecut la înfăptuirea mă
rețelor obiective stabilite de Congre
sul al XlII-lea al Partidului Comu
nist Român, ce deschid luminoase
perspective progresului economic și
ridicării bunăstării întregului popor.
Prevederile planului și bugetului
ț>e anul 1985, precum -și programul
privind autoconducerea și autoaprovizionarea, documente supuse dezba
terii plenarei noastre, asigură dezvol
tarea și modernizarea economiei na
ționale în strînsă concordanță cu obiectivele stabilite de Congresul al
XlII-lea al partidului.
La nivelul întreprinderii noastre —
Schela Moreni — a spus vorbitorul
— sarcinile ce revin în 1985 indus
triei extractive de țiței au fost dez
bătute cu toți oamenii muncii. Adu
nările generale, care au avut loc re
cent, au analizat cu exigență și res
ponsabilitate activitatea desfășurată
în acest an și au stabilit programe
de acțiuni concrete pentru înlătura
rea neajunsurilor de pînă acum și
pregătirea temeinică a producției anului 1985.
în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la unele neajunsuri, precum și

rășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iu
bit fiu al poporului român, eminent
conducător și om politic de stat, mi
litant de frunte al mișcării comuniste
internaționale.
Sub imboldul mobilizatorului în
demn adresat întregului popor de se
cretarul general al partidului in ma
gistralul Raport prezentat la Congre
sul al XlII-lea al partidului, de a
face totul pentru progresul continuu
al patriei noastre, raportez Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii că
în cele 11 luni din acest an construc
torii de mașini reșițeni, acționînd sub
conducerea organelor și organizați
ilor de partid, a consiliului oamenilor
muncii, au obținut o seamă de re
zultate deosebite în creșterea produc
ției și a eficienței economice.
în continuare, vorbitorul s-a referit
Ia unele deficiențe manifestate în
producția anului care se încheie, precizînd că acestea au fost analizate în
consiliul oamenilor muncii și în adu
nările generale de dare de seamă și
alegeri ale organizațiilor de partid,
stabilindu-se programe concrete de
acțiune menite să asigure recupera
rea restanțelor la producția fizică,
încadrarea în cheltuielile de fabrica
ție, reducerea consumurilor specifice
de materiale, combustibil și energie.
Constructorilor de mașini din Re
șița le revin, atît în anul 1985, cît și
în cincinalul viitor, sarcini de mare
răspundere, mobilizatoare, între care
continuarea diversificării fabricației
de motoare navale lente și semirapide, asigurarea echipamentelor ener
getice pentru amenajările hidroener
getice, asimilarea șl diversificarea
fabricației de motoare electrice de
puteri mari. Toate acestea vor con
tribui ca, în 1990, întreprinderea
noastră să realizeze o producție in
dustrială de 2,2 ori mai mare față de
acest an și a unei productivități a
muncii de 2,3 ori mai mare. Pentru
aceasta, în anul 1985 și în cincinalul
1986—1990 punem un accent deosebit
pe asimilarea de noi produse, pe in
troducerea de tehnologii noi de fa
bricație, astfel încît, în anul 1990,
ponderea produselor noi și moderni
zate . să reprezinte peste 30 la sută
din producția-marfă fabricată.
în încheiere, vorbitorul a spus :
Asigur plenara Consiliului Național

Din cuvîntul participantilor la dezbateri
corespunzătoare a producției de căr
bune a anului 1985, care pentru în
treprinderea minieră Roșia-Peșteana
este prevăzută să se ridice la un vo
lum de 8 milioane tone. Măsurile
adoptate vizează în primul rînd mai
buna funcționare a liniilor tehnolo
gice existente.
Avînd în vedere faptul că am în
registrat unele întîrzieri în punerea
în funcțiune a unor linii tehnologice
la carierele Roșia și Urdarl, recent
am analizat, împreună cu reprezen
tanți ai Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, situația pentru
fiecare utilaj în parte și am stabilit
măsuri concrete pentru lichidarea
restanțelor la obiectivele prioritare
pînă la sfîrșitul anului.
Puternic mobilizați pentru înfăp
tuirea istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XlII-lea al partidului,
oamenii muncii de la întreprinderea
minieră Roșia-Peșteana, toți minerii
din Gorj sînt deciși să nu precupe
țească nici un efort pentru a îmbu
nătăți radical activitatea da produc
ție.
Dezbaterea proiectului Planului
național unic de dezvoltare econo
mico-socială pe anul 1985 și a ce
lorlalte proiecte de documente în
cadrul Consiliului Național al Oa
menilor Muncii — înalt și repre
zentativ forum al clasei muncitoa
re, al democrației noastre socialis
te — a spus în cuvîntul său tova
rășul Nicolae Mihalache — ex_
primă în mod elocvent grija stator
nică a conducerii partidului, perso
nal a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
pentru atragerea largă, nemijlocită a
întregului popor la elaborarea și în
făptuirea deciziilor privitoare Ia
dezvoltarea economică a patriei, Ia
ridicarea necontenită a nivelului de
trai material și spiritual al poporu
lui. Documentele pe care le dezba
tem astăzi poartă amprenta gîndirii cutezătoare a tovarășului Nicolae
Ceaușescu și reprezintă garanția
sigură a înaintării ferme, neabătu
te a României pe drumul făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate.
în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la principalele realizări obținu
te în județul Constanța, precum și
la unele neajunsuri, arătînd că oa
menii muncii din județ acționează
pentru înlăturarea lor, pentru ridi
carea întregii activități la noi cote
de calitate și eficiență.
Principalii indicatori ai dezvoltă
rii economico-sociale a județului
Constanța pe anul 1985 — a spus
vorbitorul — cunosc creșteri sub
stanțiale. Producția-marfă industria
lă este cu 28,2 la sută mai mare
față de 1984, productivitatea mun
cii cu 13,6 la sută, iar cheltuielile
la 1 000 lei producție-marfă indus
trială se reduc cu 4,6 lei. Valoarea
investițiilor se ridică la 17,6 miliar
de Iei, urmînd a fi puse în func
țiune 126 de obiective și capacități.
Referindu-se la sarcinile deosebi
te ce revin oamenilor muncii constănțeni din documentele supuse
dezbaterii, vorbitorul a arătat că co
mitetul județean, organele și or
ganizațiile de partid acționează cu
hotărîre pentru ca în anul viitor să
obțină rezultate superioare în in
dustrie, direcție în care s-au sta
bilit măsuri organizatorice, teh
nice și politice. în centrul atenției
se află realizarea
exemplară a producției pentru ex
port, asigurarea condițiilor de înde
plinire a planului de investiții, atin
gerea parametrilor proiectați Ia
toate instalațiile puse în funcțiune,
folosirea rațională și reducerea con
sumului de energie, materii prime și
materiale. S-a fundamentat, de ase
menea, un program propriu cu pri
vire la ridicarea nivelului tehnic și
calitativ al producției, creșterea mai
accentuată a productivității muncii.
Vorbitorul a arătat, de asemenea,
că proiectul de Lege privind tipiza
rea și standardizarea produselor, con
strucțiilor și tehnologiilor, normarea
tehnică a consumurilor materiale și
energetice, ridicarea calității și ni
velului tehnic al produselor
va
exercita o mare influență asupra
concentrării și integrării producției,
introducerii pe scară largă a progre
sului tehnic și creșterii productivită
ții muncii, reducerii consumurilor de
materii prime, materiale, combustibil
și energie
electrică,
contribuind
astfel Ia ridicarea continuă a efi
cienței economice.

la măsurile ce vor fi luate de con
siliul oamenilor muncii din între
prindere pentru înlăturarea lor, pen
tru ridicarea calitativă a întregii
activități.
în acest cadru, vorbitorul a arătat
că se va acționa mai stăruitor pentru
menținerea in funcție a fondului de
sonde vechi, extinderea cercetării unor zăcăminte noi, pentru îmbunătă
țirea continuă a factorului de recu
perare a țițeiului din zăcămintele
vechi și pentru intensificarea proce
selor de recuperare secundară.
în încheiere, a spus vorbitorul,
vă rog să-mi permiteți să exprim acordul deplin față de documentele
supuse spre dezbatere și-^aprobare
plenarei Consiliului NaționaJ al Oa
menilor Muncii, documente care ori
entează eforturile tuturor oamenilor
muncii spre valorificarea la maxi
mum a resurselor proprii, a puterni
cului potențial productiv creat în
anii construcției socialiste.
Luînd cuvîntul, tovarășa Gâlpdl

Susano a arătai că problematica
supusă dezbaterii plenarei eviden
țiază, prin întregul ei conținut, pre
ocuparea pentru înfăptuirea neabă
tută a hotărîrilor Congresului al
XlII-lea, a orientărilor, ideilor și te
zelor de înaltă ținută științifică,
profund originale, cuprinse în ma
gistralul Raport prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recentul
forum al comuniștilor români, eve
niment de însemnătate hotărîtoare
pentru progresul României în pe
rioada următoare.
Beneficiind permanent de roadele
politicii științifice a partidului de
repartizare teritorială rațională a
forțelor de producție, chezășia sigu
ră a dezvoltării generale a patriei
noastre, a înfloririi personalității umane — a spus vorbitoarea — în
județul Mureș s-a consolidat, an de
an, baza tehnică de producție, va
loarea fondurilor fixe în sectorul so
cialist ajungînd la 49 miliarde lei,
cu 43 la sută mai mult decît în anul
1979. Ca urmare a dezvoltării inten
sive a producției industriale, agricole
și a celorlalte ramuri și sectoare eco
nomice, în 1985 se va realiza un vo
lum de activitate economică de circa
86 mii lei pe un locuitor, cu 8 mii
lei mai mult față de prevederile
Congresului al XII-lea al partidului
pentru județul Mureș.
în concordanță cu dezvoltarea eco
nomică a județului, s-a realizat spo
rirea continuă a veniturilor reale
ale tuturor categoriilor de oameni
ai muncii, fapt ce se reflectă în cali
tatea vieții, în nivelul general ds
civilizație.
Referindu-se, în continuare, la
programele și măsurile de autoconducere și autoaprovizionare a popu
lației, vorbitoarea a subliniat că,
prin dezvoltarea producției agricole
și zootehnice, s-au asigurat în între
gime, din surse locale, produsele
alimentare de bază necesare consu
mului județean și s-au livrat, tot
odată, cantități însemnate la fondul
centralizat al statului. Aproape toate
întreprinderile și instituțiile dispun
de gospodăril-anexă, s-au dublat
efectivele de animale din aceste uni
tăți, a crescut numărul cantinelor,
bufetelor de incintă, inclusiv cele
școlare.
Exprimînd adeziunea deplină față
de documentele supuse dezbaterii
plenarei Consiliului Național al Oa
menilor Muncii — a spus vorbitoa
rea în încheiere — asigurăm condu
cerea partidului, personal pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în a cărui
realegere în suprema funcție de se
cretar general al partidului vedem
chezășia înfăptuirii marilor noastre
obiective de viitor, că oamenii mun
cii din județul Mureș, fără deosebire
de naționalitate, nu vor precupeți
nici un efort pentru a-și aduce în
treaga contribuție la transpunerea în
viață a hotărîrilor Congresului al
XlII-lea, a tuturor obiectivelor și
sarcinilor de partid și de stat ce
asigură mersul nostru înainte pe ca
lea luminoasă a socialismului și co
munismului.
Colectivul de oameni ai muncii de
la întreprinderea de construcții de
mașini din Reșița — a spus tovară
și Mihai Bîrțu “ trăie?te m°mente de mare satisfacție și ne
țărmurită bucurie prilejuite de hotă
rîrea Congresului ai XlII-lea al
Partidului Comunist Român care a
reales în fruntea partidului pe tova

al Oamenilor Muncii că cel 14 000
constructori de mașini reșițeni nu
vor precupeți nici un efort pentru a
aduce un aport cît mai mare la dez
voltarea economiei naționale, la pro
gresul continuu al României socia
liste.
In cuvîntul său, tovarășul Fiiip

Dragneo

a spus! Colectivele
de muncă din cadrul Trustului
antrepriză generală de construc
ții industriale Brașov, puternic
însuflețite de obiectivele, direcți
ile și sarcinile cuprinse în Ra’ portul pe care l-ați prezentat la cel
de-al XlII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român, stimate tova
rășe secretar general, . gînț ferm
hotărîte să acționeze cu abnegație
și spirit revoluționar pentru reali
zarea tuturor hotărîrilor adoptate în
forumul comuniștilor.
în cele 10 luni ale anului 1984 —
a spus el — constructorii și montorii, sub conducerea organelor și
organizațiilor de partid, au obținut
realizări însemnate. Astfel, planul la
producția de construcții-montaj a
fost depășit cu 8 la sută, cel al pro
ducției nete cu 4,7 la sută, produc
tivitatea muncii, calculată la pro
ducția de construcții-montaj, fiind
superioară planului cu 14,2 la sută.
Au fost puse în funcțiune 54 obiec
tive industriale, dintre care unele în
devans între trei și șase luni.
După ce s-a referit la cauzele care
au determinat întîrzierea punerii în
funcțiune a unor obiective de inves
tiții, vorbitorul a spus : Oamenii
muncii din unitățile trustului nostru
au stabilit, după o analiză minuțioasă,
măsuri ferme care asigură completa
rea și folosirea judicioasă a bazei tehnico-materiale, mijloacelor de trans
port, utilajelor și a forței de mun
că prin concentrarea activității pe
marile platforme și organizarea mai
bună a lucrului, creîndu-se astfel
premise sigure realizării exemplare
a planului pe 1985 și pe întregul
cincinal Viitor. Au fost elaborate
programe speciale de acțiune care
prevăd promovarea unor tehnologii
avansate cum sînt cele de preasamblare la sol a unor părți întregi de
ferme pentru acoperișuri, de finisaje
uscate și extinderea gradului de fo
losire a elementelor prefabricate,
multe turnate direct pe șantier. Au
fost stabilite, totodată, măsuri con
crete în vederea creșterii nivelului
tehnic-profesional prin cursuri de
perfecționare și policalificare și res
pectării disciplinei tehnologice. în
vederea sporirii mai accentuate a
productivității muncii, obiectiv ma
jor al anului și al cincinalului vii
tor, adunarea noastră generală a
hotărît aplicarea unor măsuri tehnico-organizatorice complexe, care
urmăresc introducerea mai accentua
tă a progresului tehnic, perfecțio
narea organizării conducerii, pro
ducției și a muncii, întărirea ordi
nii și disciplinei pe șantiere.
Sîntem ferm convinși că sarcinile
sporite ce ne revin în ultimul an
al actualului cincinal le vom reali
za integral.
Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu —- a spus
în încheiere vorbitorul — că vom ac
ționa ferm pentru aplicarea noului
mecanism economico-financlar, pen
tru întărirea autogestiunii șî autoconducerii muncitorești în vederea
înfăptuirii la timp și la înalți pa
rametri calitativi a tuturor sar
cinilor ce ne revin, aducîndu-ne
astfel contribuția la înfăptuirea
grandiosului program aprobat de
Congresul al XlII-lea al partidului.
Plenara noastră — a spus tovarășa

Renate Muller Dragotă — sa
desfășoară la scurt timp după în
cheierea lucrărilor Congresului al
XlII-lea al Partidului Comunist Ro
mân, eveniment politic de excep
țională însemnătate în viața partidu
lui și a poporului, minunat prilej
de reliefare a unității de nezdrunci
nat a întregii națiuni în jurul parti
dului, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui
realegere în această funcție supre
mă constituie o expresie a încrede
rii profunde în forța și capacitatea
partidului de a organiza înfăptuirea
mărețelor obiective stabilite de Con
gres.
Comuniștii, toți oamenii muncii
din întreprinderea „Electrobanat",
acționînd, printr-o mobilizare exem

plară, in direcția asimilării de noi
produse, diversificării permanente a
gamei acestora, au reușit, în cele
11 luni aie acestui an să realizeze
și să depășească principalii indica
tori economico-financiari, preliminînd să încheie acest an cu rezul
tate superioare celor stabilite prin
plan.
Vorbitoarea a arătat că în atenția
consiliului oamenilor muncii stă
lichidarea lipsurilor manifestate în
activitatea economică din acest an.
Pornind de la faptul că marele fo
rum comunist al țării a adoptat ho
tărîri de o deosebită însemnătate
pentru dezvoltarea întregii noastre
economii, a întregii societăți — a
spus in continuare vorbitoarea —
esențiale sînt acum — așa cum aprecia cu justețe secretarul general
al partidului — munca, activitatea
asiduă pentru materializarea lor
în cele mai bune condiții. Comitetul
de partid, consiliul oamenilor mun
cii au desprins de aici sarcina ma
joră ce le revine de a-și perfecționa
stilul și metodele de muncă, de a
spori capacitatea de mobilizare a tu
turor energiilor oamenilor muncii,
de valorificare a potențialului tehnic
creator al acestora în scopul înde
plinirii sarcinilor actuale.
Puternic însuflețiți de îndemnul la
muncă creatoare pentru realizarea
de produse noi cu performanțe com
parabile cu cele mai bune existente
pe plan mondial, formulat de secre
tarul general al partidului de la înal
ta tribună a Congresului al XlII-lea
-— a spus vorbitoarea în încheiere —
colectivul de la „Electrobanat" se
angajează să acționeze în spirit re
voluționar pentru realizarea exem
plară a sarcinilor ce-i revin, aducîndu-și astfel contribuția nemijlocită
la materializarea obiectivelor stabi
lite de marele forum al Comuniști
lor.
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Gheorghe
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Aldea

tovarășul
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spus:

Implicați direct in activitatea pro
ductivă a schelelor de foraj și ex
tracție, cercetătorii șl proiectanții In
stitutului de cercetări pentru petrol
și gaze Cîmpina au acționat perma
nent pentru promovarea largă a pro
gresului tehnic și asigurarea inde
pendenței energetice a țării. La che
marea și îndemnurile secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pe baza cercetă
rilor geologice întreprinse de institut
din 1981 și pînă în prezent, pe teri
toriul țării s-au descoperit importan
te resurse de țiței și gaze.
In sprijinul creșterii eficienței tehnico-economice a activității de foraj
și producție au fost elaborate noi
tehnologii și produși, s-au stabilit
masuri de optimizare a forajului pe
toate structurile, au fost extinse operațiile de stimulare a producției
sondelor și de trecere a acestora în
gas-lift. Acordînd întreaga atenție
realizării prevederilor programului
prioritar privind creșterea gradului
de recuperare a țițeiului, program
elaborat sub directa îndrumare și cu
sprijinul nemijlocit al tovarășei aca
demician doctor inginer Elena
Ceaușescu, eminent om politic și sa
vant de renume mondial, colectivul
nostru de muncă a obținut rezultate
valoroase.
In 1985, pe baza cercetărilor în
cheiate, vor fi puse în funcțiune 25
parcuri automatizate complet pentru
colectarea, tractarea și transportul
țițeiului și gazelor, care vor asigura
o mare reducere de investiții și de
pierderi de valoroase produse de
țiței și gaze. De asemenea, raportăm
plenarei că zăcămintele la care se
vor extinde sau aplica noi procese
de recuperare a țițeiului au lucră
rile de cercetare și proiectare elabo
rate și aprobate.
în spiritul orientărilor fundamen
tale prevăzute pentru cercetarea ști
ințifică în Directivele Congresului al
XlII-lea al partidului, în documen
tele supuse dezbaterii și aprobării
plenarei Consiliului National al Oa
menilor Muncii, consiliul științific
al Institutului va milita și mai mult
pentru concentrarea și mal puterni
că a forțelor de cercetare de care
dispune, pentru soluționarea mai operativă a tuturor problemelor de
foraj și extracție ale schelelor, pen
tru promovarea mai rapidă a pro
gresului tehnic.
Alăturindu-se voinței întregului
partid și popor — a spus vorbitorul
în încheiere — cercetătorii și pro
iectanții din industria extractivă de
țiței și gaze
asigură conducerea
partidului, pe dumneavoastră, mult
stimate și iubite tovarășe secretar
general, că vor acționa cu abnega
ție și dăruire revoluționară pentru
îndeplinirea neabătută a hotărîrilor
adoptate de Congresul al XlII-lea
al partidului, a sarcinilor ce le revin
din documentele supuse dezbaterii
și aprobării plenarei Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, avînd
convingerea fermă că în acest fel își
vor aduce o contribuție sporită la
progresul economiei românești, la
ridicarea bunăstării întregului nostru
popor.
Luind

tovarășa Lina
• gpus: îngăduiți-mi

cuvîntul,

Ciobanu

ca, de la această Înaltă tribună, să
exprim — în numele tuturor mem
brilor sindicatelor din România —
profunda noastră recunoștință față
de partid, față de dumneavoastră,
mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, pentru înțelepciunea și
clarviziunea cu care conduceți desti
nele națiunii, și să ne manifestăm,
și cu acest prilej, deplina aprobare
și adeziune față de hotărîrile istorice
adoptate de Congresul al XlII-lea al
partidului — documente de excepțio
nală însemnătate pentru progresul
continuu al societății socialiste româ
nești, a bunăstării poporului.
Dorim, de asemenea, să exprimăm
gindurile și sentimentele noastre de
respectuoasă prețuire și recunoștință
față de tovarășa Elena Ceaușescu,
militant de frunte al partidului nos
tru, personalitate de seamă a lumii
științifice contemporane, pentru dă
ruirea și hotărîrea cu care acționează
in slujba progresului patriei, pentru
contribuția de o deosebită valoare la
dezvoltarea științei, invățămîntului și
culturii românești.
în continuare, vorbitoarea a arătat
că planul național unic pe 1985, la
elaborarea și fundamentarea căruia
un rol și o contribuție determinante
le are secretarul general al partidu
lui, asigură realizarea in bune con
diții a sarcinilor de dezvoltare economico-socială a țării pe întregul
cincinal 1981—1985 și creează premi
sele necesare trecerii la îndeplinirea
cu succes a obiectivelor stabilite de
Congresul al XlII-lea al partidului

pentru perioada 1986—1990. Creșterile
prevăzute la toți Indicatorii în 1985
cer o puternică mobilizare a efortu
rilor colectivelor de oameni ai mun
cii pentru realizarea unor ritmuri
susținute de creștere economică in
tensivă a industriei și agriculturii,
sporirea eficienței și obținerea unei
calități superioare în toate domeniile
de activitate.
Pornind de la obiectivele priori
tare ale planului pe 1985, de la pro
gramele speciale stabilite de condu
cerea partidului, sindicatele vor ac
ționa pentru intensificarea preocu
părilor colectivelor de oameni ai
muncii în vederea dezvoltării în con
tinuare a bazei energetice și de ma
terii prime a țării, pentru îndepli
nirea ritmică a tuturor indicatorilor
de plan, în special a producției fi
zice, a celei destinate exportului în
structura sortimentală stabilită prin
contracte, pentru creșterea nivelului
tehnic și calitativ al produselor, re
ducerea substanțială a cheltuielilor
de producție, a consumurilor de ma
terii prime, combustibili și energie,
pentru recuperarea și reciclarea
tuturor materialelor refolosibile. Sin
dicatele vor desfășura, de asemenea,
o susținută activitate pentru dezvol
tarea creației tehnico-științifice de
masă, introducerea progresului teh
nic, perfecționarea organizării și
normării muncii, creșterea gradului
de, utilizare a capacităților de pro
ducție și a timpului de lucru, pen
tru instaurarea unei ordini și disci
pline ferme la fiecare ioc de
muncă.
în încheiere, vorbitoarea a spus s
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că sindicatele vor
acționa cu toată fermitatea și răs
punderea pentru mobilizarea largă a
oamenilor muncii la realizarea pla
nului pe 1984 și a angajamentelor ce
vor fl asumate în întrecerea socia
listă pe anul 1985, pentru transpu
nerea neabătută în viață a hotărîri
lor adoptate de Congresul al XlII-lea
al Partidului Comunist Român.
Luînd cuvîntul, tovarășul Ștefan
Cîrciumaru 8 cxprimat adeziu

nea totală față de prevederile do
cumentelor de pe ordinea de zi și
a asigurat plenara că oamenii mun
cii din județul Olt vor acționa energic, in deplină concordanță cu exigențele noului mecanism economi.co-financiar, cu principiile autoconducerii muncitorești, pentru a da
viață sarcinilor ce le revin, prin fi
nalizarea măsurilor adoptate de adunările generale, care au dezbă
tut, într-un climat de înaltă res
ponsabilitate, indicatorii de plan pe
anul 1985,
în ceea ce privește activitatea des
fășurată de oamenii muncii de la
întreprinderea de produse cărbunoa
*
se din Slatina — a spus vorbito
rul — informez plenara că, prin mă
surile inițiate în secții și ateliere
pentru a materializa prețioasele in
dicații date de dumneavoastră, mult
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
cu prilejul vizitelor de lucru în uni
tatea noastră, am reușit să deschi
dem largi perspective ridicării ni
velului tehnic și calitativ al pro
duselor,
creșterii
productivității
muncii. Datorită acestor acțiuni,
unitatea : noastră a reușit să se si
tueze în acest an, lună de lună, pe
primul loc în întrecerea dintre fău
rarii de produse refractare, îndepli
nind cu 45 Zile mai devreme, îh
preajma deschiderii lucrărilor înal
tului forum al partidului, prevede
rile planului pe acest an. pînă la
sfîrșitul anului urmînd a fi obținu
tă o producție-marfă suplimentară
in valoare de 140 milioane lei.
Așa cum ne-ați indicat dum
neavoastră, mult iubite și stimata
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul vizitei de lucru pe care ați efectuat-o, în această toamnă, în în
treprinderea noastră, — a spus vor
bitorul — sîntem deciși să acțio
năm cu perseverență și înaltă răs
pundere muncitorească pentru a asi
gura toate condițiile impuse de rea
lizarea ritmică, încă din primele zile,
a planului pe anul viitor, care pre
vede creșterea . producției nete, a
producției de electrozi și a producti
vității muncii.
Totodată, mulțumind Consiliului
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, pentru
sprijinul acordat în valorificarea
materialelor refolosibile și a resur
selor energetice secundare, ne anga
jăm să depunem eforturi stăruitoa
re pentru a înfăptui riguros progra
mul de cercetare coordonat de In
stitutul central de chimie șl Insti
tutul de cercetări metalurgice pri
vind obținerea de materii prime cu
caracteristici îmbunătățite, care per
mit optimizarea fluxurilor tehnolo
gice în întreprinderea noastră și re
ducerea consumului de electrozi la
beneficiari.
în Încheiere, exprimînd deplina adeziune față de documentele supu
se dezbaterii și aprobării Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii,
mă angajez, în numele celor aproa
pe 4 000 de oameni ai muncii de la
întreprinderea de produse cărbunoase Slatina, să acționăm cu spi
rit revoluționar, abnegație și devo
tament, pentru a transpune în
practică documentele adoptate, pen
tru ca sarcinile ce ne revin din
hotărîrile Congresului al XlII-lea să
devină realitate, spre binele și fe
ricirea întregii națiuni.
Cu inimile pline de neasemuită
bucurie, noi, comuniștii, toți oamenii
muncii din industria chimică — a
spus tovarășul Gheorghe Dinu
— ne exprimăm deplinul acord față
de realegerea dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, în suprema funcție da
secretar general al Partidului Comu
nist Român, strălucită expresie a
unității de voință a întregului partid
și popor, a nestrămutatei încrederi
cu care vă urmează națiunea noastră
pe calea luminoasă a socialismului
61 comunismului.
Ca urmare a eforturilor depuse de
toți oamenii muncii din industria
chimică și a sprijinului primit, in
anul 1984, producția-marfă și produc
tivitatea muncii planificate se vor
realiza cu depășiri. De la începutul
anului pînă în prezent au fost puse
in funcțiune 39 capacități de produc
ție și sînt în probe tehnologice 10 in
stalații importante. Se vor realiza
213 produse noi șl modernizate și 49
tehnologii noi și perfecționate.
Vorbitorul a arătat că rezultatele
din acest sector puteau fi mult mâl
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(Urmare din pag. I)
de muncă, a programelor de reci
clare și ridicare a cunoștințelor
tehnico-profesionale ale tuturor
oamenilor muncii. Trebuie să avem
permanent în vedere că rolul hotă
rî tor în realizarea programelor de
dezvoltare in anul viitor, precum
și în perspectivă, îl au oamenii, ni
velul lor de pregătire profesională
și tehnică. De aceea — repet — tre
buie să luăm toate măsurile pen
tru înfăptuirea in bune condiții a
acestor programe, pentru a ridica
continuu nivelul pregătirii tuturor
oamenilor muncii.
în același timp, se impune să
desfășurăm o. intensă activitate
politico-educativă, de formare a
omului nou,. constructor conștient
ști șocietății socialiste și comu
niste.
Dispunem de tot ce este nece
sar pentru realizarea in bune con
diții a planului pe 1985. Acum,
hotărîtoăre este activitatea practi
că, organizatorică pentru reali
zarea tuturor prevederilor de dez
voltare economico-socială. Aceasta
impune să se acționeze cu hotărîre
de către toate consiliile de condu
cere, de colectivele de oameni ai
muncii în vederea realizării neabă
tute a prevederilor planului.
Pe primul plan trebuie să pu
nem, și în continuare, dezvoltarea
puternică a energiei și a surse
lor de materii prime. Așa cum
am menționat și la plenara Comi
tetului Central, Ministerul Ener
giei Electrice trebuie să ia toate
măsurile pentru asigurarea bunei
funcționări a centralelor electrice,
deoarece multe din greutățile pe
care le avem astăzi în acest do
meniu sînt rezultatul direct al
nefuncționării în bune condiții a
unităților energetice. Așa cum am
subliniat la plenara Comitetului
Central, dacă centralele pe căr
bune ar funcționa cu numai 70 la
sută din capacitatea lor, și ar livra
energie, am avea mai multă ener
gie electrică decît ar fi necesară
pentru economie și pentru popu
lație. Menționez și acum această
problemă, pentru că este necesar
ca ministerul, dar și toate jude
țele, toate consiliile de conducere
să treacă cu hotărîre la luarea
măsurilor ce se impun pentru a
asigura buna funcționare a tutu
ror centralelor electrice.
De asemenea, se impune ca Mi
nisterul Minelor să acționeze cu
mai multă răspundere pentru li
vrarea cărbunelui și a celorlalte
materii prime — mă refer la mi
nereuri — pentru asigurarea ne
cesarului economiei naționale.
în același timp, este necesar să
acționăm cu toată hotărîrea în di
recția reducerii consumurilor energetice și de materiale, în toa
te sectoarele de activitate. Și in
zilele premergătoare plenarei Co
mitetului Central și plenarei Con
siliului Național al Oamenilor
Muncii, am discutat cu organele
centrale, cu ministerele despre
nerealizarea prevederilor pe anul
acesta privind reducerea consumu
rilor energetice și materiale, de
pășirea la o serie de produse a
acestor consumuri, ceea ce este de
înțeles că ne-a creat o serie de
greutăți în desfășurarea normală
a producției. în planul pentru
anul viitor s-au asigurat măsuri
ferme în vederea realizării redu
cerilor stabilite in cursul anului
1984 și încadrării neabătute in
normele de consum prevăzute în
toate sectoarele.
Este, de asemenea, necesar să
se acționeze cu mai multă hotă
rîre pentru recuperarea și refolosirea materialelor, deoarece pe această cale asigurăm o parte în
semnată a aprovizionării tehnicomateriale a economiei noastre.
Acordind întreaga atenție reali
zării producției fizice la toate sor
timentele, va trebui să luăm mă

surile necesare în direcția îmbu
nătățirii calității și ridicării nive
lului tehnic al tuturor produselor.
Avem rezultate bune — care au
fost pe drept cuvînt subliniate și
în plenara noastră — dar mai sînt
încă multe de făcut pentru a ne
înscrie în prevederile programu
lui pe care l-am adoptat în pri
măvara acestui an, pentru a răs
punde atît cerințelor economiei
naționale și ale populației, cît și
exigențelor tot mai mari la ex
port. Să facem în așa fel încît
produsele românești să poată fi
comparative cu orice produse si
milare pe plan mondial șl, la une
le, chiar să fim superiori, pen
tru.a. putea fi competitivi. Șă. asi
gurăm ca produsele românești să
' deriibnstreze forța economiei noas
tre socialiste, capacitatea creatori
lor bunurilor materiale și spiri
tuale, a oamenilor muncii din
România I
(Aplauze
puternice,
prelungite).
Este necesar să acționăm cu
fermitate în direcția creșterii mai
puternice a productivității muncii,
prin mai buna organizare a pro
ducției și a muncii, introducerea
mai rapidă a mecanizării, auto
matizării și robotizării proceselor
de producție. Atrag — și la plena
ra noastră — atenția asupra ne
cesității de a se acționa mai
hotărît pentru soluționarea mai
rapidă a problemelor de automa
tizare și robotizare din sectoare
le calde și din alte sectoare de
muncă grea.
O atenție deosebită trebuie să
acordăm realizării prevederilor
programului de valorificare supe
rioară a materiilor prime, a ma
terialelor și a forței de muncă,
pentru a obține pe această cale o
creștere a valorii pe tona de pro
dus de cel puțin 30 la sută.
Să acționăm cu toată hotărîrea
în direcția ridicării continue a
rentabilității și eficienței econo
mice în toate sectoarele de acti
vitate. în această privință este ne
cesar ca organele financiare și
bancare, împreună, desigur, cu
toate consiliile oamenilor muncii.

să ia măsuri mai hotărîte șl să
acționeze pentru realizarea preve
derilor din planul pe anul viitor,
din bugetul de stat.
Avînd în vedere rolul impor
tant pe care îl are exportul, și,
în general, relațiile economice in
ternaționale, trebuie să luăm toa
te măsurile pentru extinderea
colaborării și cooperării în pro
ducție cu țările din C.A.E.R., cu
celelalte țări socialiste, cu state
în curs de dezvoltare, precum și
cu state capitaliste dezvoltate, pen
tru încheierea de contracte de lun
gă durată, ceea ce va da stabili
tate și perspectivă, atît nouă, cît
și partenerilor noștri, și va crea
și o garanție mai bună pentru
realizarea unor produse de înal
tă calitate și nivel tehnic ridicat.
Trebuie să facem în așa fel încît
toate unitățile să pună pe primul
plan realizarea la timp și în con
dițiile prevederilor din contracte a
producției de export. — aceasta
constituind o necesitate pentru a
putea să dezvoltăm relațiile eco
nomice internaționale.
De asemenea, trebuie să luăm
toate măsurile pentru . pregătirea
temeinică și realizarea în bune
condiții a investițiilor pe anul vi
itor. Ați ascultat și în plenară că,
într-o serie de sectoare, sînt se
rioase rămîneri în urmă în ce pri
vește realizarea investițiilor pe acest an. în 1985 — fiind ultimul
an al cincinalului — trebuie să se
realizeze în întregime toate inves
tițiile, punerea în producție a noi
lor capacități, deoarece pe această
bază vom putea să asigurăm, din
primul an al cincinalului viitor,
îndeplinirea în buhe condiții a sar
cinilor stabilite de Congresul al
XIII-lea al partidului.
în general, în toate celelalte sec
toare, în transporturi, în coopera
ție și în celelalte organisme care
fac parte din Consiliul Național al
Oamenilor Muncii — dar, în ge
neral, în întreaga activitate econo
mică---- trebuie să luăm toate mă
surile în vederea îndeplinirii în
cele mai bune condiții a prevede
rilor planului pe anul viitor.

îndeplinirea în bune condiții a
planului de dezvoltare economicosocială pe 1985 impune perfecțio
narea conducerii și planificării în
toate domeniile de activitate. Au
fost stabilite noi măsuri cu privire
la îmbunătățirea activității de pla
nificare și, în același timp, pentru
creșterea răspunderii Comitetului
de Stat al Planificării și a tuturor
organismelor de planificare în ur
mărirea realizării corespunzătoare
a producției.
De asemenea, în cadrul preocu
pării generale pentru îmbunătăți
rea activității, se impune ca șilMinisterul Aprovizionării TehnicoMateriale și Gospodăririi Fondu
rilor Fixe, să acționeze. pentru în
deplinirea în mai bune condiții a
sarcinilor de mare răspundere care
îi revin.
în conformitate cu hotărârile
Congresului al XIII-lea, va trebui
să întărim rolul centralelor și al
întreprinderilor. Toate centralele
trebuie să-și îndeplinească în mai
bune condiții rolul pe care îl au
în coordonarea, planificarea și in
conducerea diferitelor ramuri de
activitate. începînd din acest an,
toate centralele au primit direct
planurile pentru sectoarele lor și
poartă răspunderea pentru în
treaga activitate.
De asemenea, va trebui să per
fecționăm activitatea întreprinde
rilor, a consiliilor oamenilor mun
cii, pentru^ că numai pe această
cale vom jasigura realizarea in
bune condiții a sarcinilor pe anul
viitor și în perspectivă.
Este necesar, de asemenea, să
luăm toate măsurile pentru apli
carea cu mai multă fermitate a
noului mecanism economic, a
principiilor autoconducerii și ăutogestiunii tuturor unităților. Redu
cerea dobînzilor și celelalte măsuri
privind fondul de participare la
beneficii au o mare. însemnătate
pentru perfecționarea noului me
canism economico-financiar, creea
ză condiții pentru ca toate unită
țile să funcționeze în 1985 cu be
neficii. Să lichidăm cu desăvîrșire
unitățile cu așa-zise pierderi pla

nificate sau neplanificate ! Apli
carea noului mecanism economic
presupune ca fiecare unitate să
funcționeze pe principiul autocon
ducerii și autogestiunii, să-și asi
gure din mijloacele proprii nu nu
mai acoperirea cheltuielilor, dar
și beneficii cît mai mari. Pentru
a asigura fondurile necesare par
ticipării la beneficii trebuie să
asigurăm în primul rind beneficii
— sau să trecem să realizăm be
neficii — pentru că numai din
acestea vom putea să alocăm, în
conformitate cu legea, fonduri
pentru participarea la beneficii.
Va trebui deci să se analizeze
de către toate consiliile de con
ducere, de toate colectivele de oa
meni ai muncii prevederile pri
vind creșterea rentabilității, a be
neficiilor, a, eficienței economice
și să se stabilească noi masuri
pentru a obține, încă în anul vii
tor, o îmbunătățire radicală a acti
vității și în acest sector.
Am obținut o serie de rezul
tate bune în aplicarea noului sis
tem de retribuție, a acordului glo
bal, în toate sectoarele. Am văzut
zilele acestea intr-un sector de
construcții două brigăzi care au
început in același timp lucrările :
una realizase, la un bloc, numai
două niveluri, alta realizase 4 ni
veluri. Nu e singurul caz, dar aceasta arată ce importanță are
noul sistem de retribuție al acor
dului global, care dă posibilitatea
ca,, pe baza muncii, să se obțină
o creștere nelimitată a beneficii
lor, a veniturilor reale ale fiecă
rui muncitor. Dar aceasta arată,
totodată, și lipsurile care mai
există în ce privește buna organi
zare a muncii în toate brigăzile și,
mai cu seamă — cred — în nive
lul de pregătire profesională și
tehnică a personalului. Desigur,
întotdeauna va exista și va trebui
să existe o diferențiere între o
brigadă și alta — care însă depin
de de organizare, de disciplină, de
ordine — și, pe această bază, o
diferențiere și a veniturilor. Este
o diferențiere pe baza muncii,
pentru că se pornește de la același

nivel de retribuție, numai că, prin
realizarea producției, se poate
cîștiga nelimitat, tot așa cum, prin
nerealizarea producției, unii pot
să nu realizeze nivelul de retribu
ție stabilit prin lege.
Este necesar să acționăm cu toa
tă hotărîrea pentru o înțelegere
mai bună de către oamenii mun
cii din toate unitățile a principii
lor noului sistem de retribuție și
a acordului global și, totodată, să
acționăm cu hotărîre pentru apli
carea fermă a acestui principiu, asigurînd, pe această cale, creșterea
continuă a cointeresării materiale
a tuturor oamenilor muncii.
Este necesar să se acționeze
cu toată fermitatea pentru creș
terea continuă a spiritului de
răspundere față de buna gospodă
rire a proprietății obștești încre
dințate fiecărui colectiv de oameni
ai muncii, față de proprietatea co
mună a întregului popor, să se
facă totul pentru întărirea spiritu
lui de ordine, de disciplină în toa
te sectoarele de activitate.
Prin realizarea planului pe 1985,
asigurăm îndeplinirea întregului
cincinal 1981—1985, așa cum a fost
el stabilit de Conferința Națională
a partidului. Prin aceasta, patria
noastră va parcurge încă o etapă
importantă în realizarea Progra
mului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României
spre comunism ! (Aplauze puter
nice).
în cursul anului viitor, luînd
toate măsurile pentru realizarea în
bune condiții a planului, va tre
bui să trecem la pregătirea temei
nică a cincinalului 1986—1996.
Subliniez aceasta, deoarece am în
cheiat, în linii generale, o etapă im
portantă pînă acum, a dezvoltării
extensive a industriei noastre, și
trecem — sau sîntem deja — într-o etapă nouă, a dezvoltării in
tensive a întregii economii națio
nale. Aceasta presupune însă o
schimbare calitativă în activitatea
din toate sectoarele, dar și în con
cepția tuturor consiliilor oamenilor
muncii, a tuturor colectivelor. Va
trebui ca, încă de anul viițor, să
pregătim temeinic măsurile pri
vind aplicarea în producție a noi
lor cuceriri ale științei și tehnicii,
a noilor tehnologii, a înfăptuirii
noii revoluții industriale, așa cum
s-a stabilit la Congresul al XIIIlea al partidului.
Nu trebuie să pierdem nici un
moment din vedere că numai în
măsura în care, în cursul anului
viitor, vom lua toate măsurile în
această direcție vom crea condiții
ca, din prima zi a cincinalului
1986—1990, să trecem la realizarea
dezvoltării pe o treaptă superioară
a industriei noastre socialiste, a
tuturor sectoarelor de activitate.
Am adoptat Bugetul de stat pe
1985, care prevede asigurarea mij
loacelor financiare necesare reali
zării în bune condiții a dezvol
tării economico-sociale, precum șl
a ridicării nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului.
în concordanță cu prevederile
bugetului, cu ceea ce ăm mențio
nat anterior, va trebui să facem
totul pentru o reducere continuă a
cheltuielilor și o creștere a venitu
rilor, spre a asigura un excedent
cît mai mare, atît pentru a face
față cerințelor noi ce vor apărea,
cît și pentru a întări puterea leu
lui, a întregului nostru sistem fi
nanciar.
în anul viitor urmează să aibă
loc creșterea în continuare a ve
niturilor oamenilor muncii, astfel
încît retribuția reală va ajunge să
fie cu 8 la sută mai mare față de
1980. în același timp — așa cum
se subliniază în programul de autoaprovizionare și autoconducere
— sînt asigurate toate mijloacele
necesare bunei aprovizionări a
populației, în conformitate cu pre
vederile planului. Toate acestea
demonstrează, încă o dată, că tot

ceea ce realizăm în țara noastră
este destinat dezvoltării patriei,
ridicării bunăstării materiale și
spirituale a poporului — țelul su
prem al politicii partidului, esența
societății socialiste multilateral
dezvoltate pe care o edificăm în
România. (Aplauze puternice).
Am adoptat în unanimitate și
proiectul de Lege privind tipizarea și normarea consumurilor materiale. M-am mai referit la aceasta, dar doresc să atrag atenția
că prevederile legii reprezintă nu
mai un cadru juridic, organizato
ric. Va trebui ca toate consiliile de
conducere — începînd cu organele
centrale, și pînă în unități — să
acționeze cu toată hotărîrea, în
spiritul prevederilor legii, pentru
tipizarea produselor, pentru nor
marea consumurilor.. Avem, spre
exemplu, încă un număr mare de
mărci de oțeluri — și tovarășii
mi-au vorbit că trebuie să-și însușeasc.ă alte zeci de mărci. Consider că avem un număr prea
mare. Dacă apare necesitatea să
însușim unele mărci, apoi, în același timp, trebuie să acționăm
pentru a înlătura, pentru a da la o
parte un număr însemnat din măr
cile vechi. Să concentrăm și aici
producția — ca să spun așa — pe
un număr de mărci strict necesare
dezvoltării economico-sociale ! Să
asigurăm o tipizare corespunză
toare și o reducere a tipodimensiunilor. Aceasta e valabil și în
chimie, și în materiale de con
strucții, în toate sectoarele !
Va trebui să acordăm o atenție
sporită normării corespunzătoare
a consumurilor materiale, în ra
port cu noile materiale, pornind
de la necesitatea reducerii conti
nue a consumurilor acestora pe
unitatea de produs. Noile produse
și noile tehnologii nu trebuie apro
bate decît dacă ele conduc Ia o
reducere a consumurilor materiale, la o ridicare a calității și a
nivelului tehnic al produselor.
Realizînd toate prevederile pla
nurilor de dezvoltare pe anul vii
tor și ale celorlalte documente,
asigurăm ridicarea țării noastre
pe noi culmi de progres și civiliza
ție, punem o bază trainică pentru
cel de-al 8-lea cincinal, pentru
realizarea tuturor hotărârilor Con
gresului al XIII-lea al partidului.
Să facem astfel incit șă înfăptuim
neabătut programele de dezvoltare
economico-socială, să întărim con
tinuu forța materială și spirituală
a patriei, independența și suvera
nitatea României I (Aplauze pu
ternice, prelungite).
în încheiere, aș dori să subli
niez, încă o dată, că este necesar
ca, în cele 20 de zile care au mai
rămas din acest an, să luăm toate
măsurile pentru realizarea in cele
mai bune condiții a producției în
toate sectoarele, în toate unitățile!
în același timp, să pregătim te
meinic trecerea la realizarea pia
nului pe 1985, astfel încît toate
colectivele de oameni ai muncii să
poată sărbători Noul An cu satis
facția datoriei împlinite față de
patrie, față de cauza dezvoltării
socialiste a poporului nostru!
(Aplauze puternice, prelungite).
Fiind ultima plenară a Consiliu
lui Național al Oamenilor Mun
cii, aș dori să urez tuturor mem
brilor consiliului, tuturor oameni
lor muncii și întregului nostru
popor un Nou An de mari împli
niri, de noi succese în toate do
meniile ! Multă sănătate și ferici
re ! Spor la muncă, tovarăși ! (Aplauze și urale puternice, prelun
gite ; se scandează „Ceaușescu —P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul
lutr-o atmosferă de puternică în
suflețire și strinsă unitate, toți cei
prezenți se ridică în picioare și
ovaționează îndelung pentru Parti
dul Comunist Român, pentru se
cretarul general al partidului, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu).
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LUMILE PLENAREI CONSUM NAȚIONAL Al OAMENILOR MUNCII
(Urmare din pag. a Il-a)
bune dacă organele de conducere
colectivă din minister, centrale și în
treprinderi ar fi acționat mai eficient
pentru rezolvarea unor probleme ce
au condiționat realizarea îndeosebi a
producției fizice și investițiilor.
Referindu-se la indicatorii de plan
prevăzuți pentru 1985 în industria
chimică, vorbitorul a relevat că pro
ducția fizică va înregistra, față de
realizările anului 1984, sporuri im
portante la unele sortimente, cum ar
fi etilenă, cauciuc sintetic, sodă caus
tică, anvelope, fire și fibre chimice,
îngrășăminte chimice, coloranți or
ganici, antidăunători.
Sarcini sporite sînt prevăzute în
planul Institutului Central de Chi
mie, care cuprinde peste 2 000 teme
de cercetare științifică, din care 235
vor fi valorificate în producție în
anul 1985.
Pentru realizarea sarcinilor ce re
vin acestei ramuri au fost stabilite
o serie de măsuri privind asimilarea
de noi produse, devansarea începerii
și punerii în funcțiune a unor insta
lații de mare capacitate, care asi
gură valorificarea unor materii pri
me din țară, îmbunătățirea structu
rii producției pentru export, creș
terea gradului de valorificare a re
surselor de materii prime și mate
riale.
încă din anul 1984, în baza indica
țiilor date de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, a fost stabilit un complex de
măsuri tehnice și organizatorice me
nite să contribuie la îmbunătățirea
întregii activități în toate unitățile.
O atenție ideosebită se va acorda
realizării programelor de creștere a
nivelului tehnic și calitativ al
producției, creșterii productivității
muncii și reducerii cheltuielilor de
producție și celorlalte programe
prioritare aprobate. Au fost luate
măsuri pentru încheierea tuturor
contractelor pentru piața internă și
a livrării tuturor mărfurilor contrac
tate cu beneficiarii externi pe acest
an, precum și încheierea contracte
lor la export corespunzător fondului
de marfă prevăzut în plan.
Vă asigur, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, președinte
al Consiliului Național al Oamenilor
Muncii — a spus vorbitorul — că noi
toți care muncim în Industria chi
mică din țara noastră vom acționa
cu abnegație pentru eliminarea lip
surilor și neajunsurilor care le mai
avem, pentru întărirea ordinii, dis
ciplinei, pentru promovarea noului,
a spiritului revoluționar, muncito
resc, în toate domeniile, pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor din
anul 1985 și cincinalul următor în
spiritul hotărîrilor istoricului Con
gres al XIII-lea al partidului.

în cuvîntul său, tovarășul

dor Gorceag
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că ta actualul cincinal industria
constructoare de mașini-unelte se
află printre subramurile cu ritmuri
de creștere dintre cele mai înalte
din economia națională.
El a arătat că, în prezent, colecti
vele de oameni' ai, muncii din între
prinderile ce intră în componența
Centralei industriale de mașiniunelte BUCufești au modernizat și
înnoit în permanență produsele afla
te în fabricație, astfel că, în acest
an, ponderea produselor noi și reproiectate reprezintă peste 68 la Sută
din volumul producției-marfă. în
treaga acțiune s-a bazat pe valori
ficarea mai intensă a resurselor teh
nice și umane existente în între
prinderile centralei noastre și în in
stitutul de specialitate, ceea ce a
condus la scurtarea ciclului de cercetare-proiectare-execuție și a per
mis realizarea produselor din planul
tehnic simultan cu contractarea lor.
Aceasta a făcut ca în cele 11 luni
ale anului 1984 să realizăm o pro
ducție cu 11,6 la sută mai mare decît
cea realizată în aceeași perioadă a
anului trecut.
In continuare, el s-a referit Ia
unele neajunsuri înregistrate în ac
tivitatea unor întreprinderi din in
dustria construcțiilor de mașini, pre
cum și la eforturile întreprinse în
direcția lichidării lor, realizării unor
produse cu înalte caracteristici de
fiabilitate și competitivitate.
în spiritul democrației noastre
muncitorești — a spus vorbitorul —
consiliile oamenilor muncii din ca
drul unităților și al centralei noastre
au dezbătut cu un înalt simț de răs
pundere aceste aspecte și, . bazîndu-ne pe consultarea largă a tuturor
oamenilor muncii, pe stimularea ini
țiativei și creativității maselor, am
stabilit măsurile imediate și de per
spectivă care se impun și care, tra
duse în viață, vor conduce, neîn
doielnic, la creșterea eficienței eco
nomice a întregii activități. Doresc
să informez plenara că am asigurat
pregătirea temeinică a activității pe
care o vom desfășura în anul 1985.
Acoperirea echilibrată a tuturor ca
pacităților de producție din cadrul
centralei are la bază sistema de ma
șini-unelte reactualizată în concor
danță cu tendințele de evoluție ps
plan mondial și cu cerințele progra
melor speciale din economia națio
nală.
Exprimînd deplina adeziune față
de documentele aflate în dezbaterea
plenarei — a spus vorbitorul în
încheiere — asigurăm conducerea
partidului și statului nostru, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, că nu vom
precupeți nici un efort pentru a fi la
înălțimea exigențelor formulate în
Raportul prezentat înaltului forum al
comuniștilor, că vom înfăptui în cela
mai bune condiții sarcinile ce ne re
vin în ultimul an al actualului cinci
nal și în perspectiva prefigurată de
hotărîrile și programele adoptate de
cel de-al XIII-lea Congres al parti
dului.

Plenara Consiliului Național al
Oamenilor Muncii, a spus tova
rășa Ecaterina Benedek, își
desfășoară lucrările într-o peri
oadă de puternică efervescență crea
toare generată de istoricele hotărîri adoptate de cel de-al XIII-lea
Congres al Partidului Comunist
Român, care a stabilit cu rigurozi
tate științifică și clarviziune direc
țiile de dezvoltare economico-socială
a tării în cincinalul 1986—1990 și în
perspectiva anului 2000.
Reprezint la acest forum al demo
crației noastre muncitorești, revolu
ționare, socialiste un județ, un mu
nicipiu și o întreprindere care, be
neficiind din plin de politica justă
a partidului nostru de repartizare
armonioasă a forțelor de producție
pe întreg teritoriul țării, de grija

deosebită ce ne-o purtați, au cunos
cut o dezvoltare fără precedent, în
deosebi în ultimii 20 de ani. de cînd
în fruntea partidului și statului vă
ăflați dumneavoastră, mult stimate
tovarășe secretar general.
In această perioadă, întreprinderea
de confecții din Miercurea-Ciuc a
străbătut drumul de la un atelier
meșteșugăresc la o mare unitate so
cialistă ; în prezent, în mai puțin
de o săptămînă realizăm întreaga
producție industrială a anului 1960,
iar producția-marfă a întreprinderii
în acest an este mai mare decît pro
ducția industrială realizată de întreg
municipiul Miercurea-Ciuc în anul
1968.
Permiteți-mi să exprim adeziunea
totală față de documentele supuse
dezbaterii plenarei noastre de as
tăzi, elaborate sub directa îndruma
re a secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Sarcinile care reies din aceste docu
mente au o importanță majoră pen
tru realizarea cincinalului actual,
asigurînd astfel o bază solidă pentru
trecerea în noua etapă a construc
ției socialiste în patria noastră, cin
cinalul 1986—1990, strălucit prefigu
rată în documentele adoptate de
Congresul al XIII-lea al Partidului
Comunist Român.
Raportez plenarei, dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că la recenta adunare generală
a oamenilor muncii am dezbătut cu
maximă exigență sarcinile ce ne re
vin pentru anul viitor și vă asigur
că au fost adoptate cele mai adec
vate măsuri pentru creșterea cu 15
la sută a producției-marfă industria
le, îmbunătățirea organizării științi
fice a producției și a muncii, reîn
noirea integrală a sortimentatiei fi
zice, ridicarea necontenită a nivelu
lui calitativ al produselor și sporirea
mai accentuată a productivității
muncii, în conformitate cu prevede
rile de plan.
în încheiere — a spus vorbitoa
rea — asigur plenara, pe dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea una
nimă a colectivului nostru de muncă
de a nu precupeți nici un efort pen
tru îndeplinirea exemplară a tuturor
sarcinilor ce ne revin pe anul 1985,
a tuturor hotărîrilor ce se vor adop
ta de către plenara noastră de
astăzi.
Vă rog să-mi permiteți ca șl în
acest cadru — a spus tovarășul

Dinu Dragon ~să e::prim senti"
mentele de profundă dragoste și recu
noștință pe care întregul tineret al
patriei le poartă tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
partidului nostru, președintele Re
publicii Socialiste România, deplina
satisfacție pentru realegerea celui
mai iubit fiu al poporului român,
prietenul și sfătuitorul apropiat al
tinerei generații, în funcția supremă
de secretar general al Partidului
Comunist Român, act de voință una
nimă a întregului partid și popor,
chezășie sigură a înfăptuirii neabă
tute a mărețelor obiective de dez
voltare economico-socială a patriei.
Totodată, exprim acordul tinerei
generații a patriei la proiectul Planultii național unic de dezvoltare a
țării pe anul 1985, document ca pre-'
figurează un minunat cadru de manifestare a capacității creatoare a
tineretului nostru, care, împreună cu
întregul popor, participă cu abnega
ție, dăruire și spirit revoluționar la
edificarea unei noi societăți pe pă
*
mîntul României.
în continuare, vorbitorul a infor
mat plenara că, punînd la baza în
tregii activități indicațiile și orien
tările tovarășului Nicolae Ceaușescu,
organizațiile U.T.C. din industrie,
construcții, transporturi au canali
zat eforturile tuturor tinerilor spre
îndeplinirea planului fizic, stimula
rea inițiativelor privind îmbunătă
țirea calității produselor, creșterea
productivității muncii, reducerea
consumului de materii prime, mate
riale, combustibil și energie, perfec
ționarea continuă a pregătirii profe
sionale a tinerilor. S-a acționat pen
tru mai buna organizare a întrecerii
uteciste, parte integrantă a în
trecerii socialiste, pentru gene
ralizarea unor inițiative specifi
ce. Urmînd indicațiile tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al partidului, am organizat noi șan
tiere ale tineretului, menite să de
termine implicarea directă a tineri
lor în înfăptuirea unor obiective
prioritare din planurile de dezvol
tare economico-socială a țării — a
spus vorbitorul. El a raportat plena
rei că toate șantierele naționale
și-au îndeplinit sarcinile de plan în
cinstea Congresului al XIII-lea al
partidului, creîndu-se condiții pentru
realizarea de . importante depășiri
pînă la sfîrșitul anului.
în continuare, vorbitorul a în
fățișat preocupările organizațiilor
U.T.C. și A.S.C. pe linia asigurării
unui nivel ridicat de pregătire pro
fesională a tinerilor, în concordan
ță cu gradul de înzestrare tehnică
și tehnologică a întreprinderilor.
Referindu-se la unele neajunsuri
care se mai manifestă în munca ti
nerei generații, vorbitorul a spus :
Răspunzînd înflăcăratelor îndemnuri
adresate tineretului de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de la înalta tri
bună a forumului comuniștilor, sîntem hotărîți să înlăturăm neajunsu
rile existente încă într-o serie de
domenii ale muncii noastre, să ne
perfecționăm în permanență stilul și
metodele de muncă, să imprimăm
întregii noastre activități un carac
ter revoluționar, care să asigure spo
rirea contribuției tineretului la pro
gresul României socialiste.
Adresînd cele mai sincere și
călduroase mulțumiri tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român,
pentru minunatele condiții de mun
că și viață asigurate tineretului,
pentru tot ceea ce face în fruntea
partidului și statului nostru, spre
binele și fericirea poporului român,
ne angajăm, a spus în încheiere vor
bitorul, să nu precupețim nici un
efort pentru a da noi valențe activi
tății de educare comunistă, revolu
ționară a tinerei generații, situîndu-ne în primele rînduri ale mun
cii eroice desfășurate de întregul
nostru popor, strins unit în jurul
partidului, al secretarului său gene
ral, pentru înfăptuirea prevederilor
programelor de dezvoltare economi
co-socială a României pe anul 1985.

Puternic mobilizați de ideile și orientările cuprinse în Raportul pre
zentat la Congresul al XIII-lea al
partidului, de hotărîrile adoptate, a
spus tovarășul Alexandru NeCula, oamenii muncii din Indus
tria de mașini-unelte, mecanică fină,

electronică ți electrotehnică acțio
nează cu spirit revoluționar, cu ener
gie sporită pentru îndeplinirea exemplară a planului și angajamente
lor pe acest an, pentru ,pregătirea în
cele mai bune condiții a producției
anului viitor.
După ce a informat plenara că
principalii indicatori ai planului pe
anul în curs au fost îndepliniți^ Și
depășiți, vorbitorul a spus : Prin
planul pe anul 1985, industriei de
mașini-unelte, mecanică fină, elec
trotehnică și electronică îi revin sar
cini complexe și de mare răspundere
în accentuarea procesului de moder
nizare a tuturor ramurilor economiei,
în participarea mai activă și mai efi
cientă a României la schimburile economice internaționale, la afirmarea
creației științifice și tehnice româ
nești pe plan mondial. Pe ansamblu,
producția industrială urmează să
crească cu peste 18,6 la sută, ritmuri
mai accelerate fiind prevăzute la
mijloace de automatizare electroni
ce, mașini-unelte pentru așchierea
metalelor, mașini și utilaje pentru
industria ușoară, produse ale indus
triei electronice, produse ale in
dustriei de mecanică fină, optică,
echipamente hidraulice și pneumati
ce, echipamente de electronică in
dustrială.
în vederea asigurării dotării econo
miei naționale cu mașini, echipamen
te și aparatură cu performanțe și
parametri tehnico-funcționali supe
riori, precum și pentru promovarea
la export a unor produse de vîrf,
s-au elaborat, sub conducerea direc
tă a tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, președintele
Consiliului Național pentru . Știință
și Tehnologie, programe detaliate
pentru asimilarea șl punerea în fa
bricație a peste 2 300 produse noi.

tor prevederi, Inclusiv a acțiunilor
de modernizare, dotare și automati
zare a fluxurilor tehnologice, de
care depind în mod hotărîtor ex
ploatarea intensivă a instalațiilor, o
mai bună calitate a produselor, uti
lizarea mai economicoasă, rațională
a combustibililor și energiei.
Declarîndu-mă de acord cu toate
documentele supuse dezbaterii Consiliului Național al Oamenilor Muncii — a spus în încheiere vorbitorul
— exprim angajamentul tuturor lu
crătorilor institutului nostru de a
munci mai bine și mai eficient pen
tru a ne îndeplini exemplar sarcinile
de mare însemnătate ce ne revin în
asigurarea bazei de materii prime a
țării, pentru transpunerea în fapte
a istoricelor hotărîri adoptate de cel
de-al, XIII-lea Congres al Partidului
Comunist Român.

Anul

1985 — a șpus tovarășul
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etapă însemnată în cursul căreia au
avut loc profunde transformări re
voluționare în dezvoltarea econo
mico-socială a patriei noastre și,
totodată, trebuie să constituie o bază
temeinică pentru înfăptuirea per
spectivelor luminoase jalonate cu
clarviziune de recentul Congres al
partidului pentru cincinalul 1986—
1990, a treia etapă a realizării
Programului partidului de făurire a
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre
comunism. Vă rog să-mi permiteți
să subliniez contribuția hotărîtoare
pe care a avut-o tovarășul Nicolae
Ceaușescu în întreaga activitate de
fundamentare, elaborare și definiti
vare a proiectelor de plan și de bu
get pe anul viitor, preocuparea sa
permanentă pentru realizarea exem-

roadele politicii înțelepte de dezvol
tare echilibrată, într-un ritm susținut
a tuturor zonelor țării, a întregii economil românești, raportează astăzi
că oamenii muncii, sub directa con
ducere și îndrumare a organizații
lor de partid, a consiliilor oamenilor
muncii, au obținut rezultate cores
punzătoare în realizarea sarcinilor de
plan în profil teritorial pe 11 luni.
Au fost date peste plan importante
cantități de fontă, oțel, laminate și
alte produse industriale, a crescut eficiența activității economice. A
crescut volumul mărfurilor exporta
te, ca și al activității de construcții
industriale, de locuințe și social-culturale.
Aș dori să folosesc și acest prilej,
mult stimate tovarășe secretar ge
neral — a spus vorbitorul — pentru
a exprima, în numele comuniștilor,
al tuturor oamenilor muncii din
Galați, mulțumirile lor deosebite, în
treaga gratitudine pentru grija ma
nifestată, pentru sprijinul permanent
pe care ni l-ați acordat în soluțio
narea problemelor complexe cu care
ne confruntăm.
Prezentînd principalele realizări
din economia județului, vorbitorul a
insistat, totodată, asupra lipsurilor
manifestate în activitatea economică
a unor Unități și a prezentat măsuri
le luate de organele și organizațiile
de partid, de consiliile oamenilor
muncii pentru înlăturarea lor. Punem
un accent deosebit pe utilizarea ca
pacităților la nivelul parametrilor
tehnico-funcționali proiectați — a
spus vorbitorul — acționăm pentru
îmbunătățirea activității de între
ținere și reparații a mașinilor și uti
lajelor, pentru ridicarea nivelului ca
litativ al produselor, creșterea sub
stanțială a productivității muncii,
reducerea costurilor de producție și

la realizarea sarcinilor de plan încă
din primele zile ale anului 1985.
Avem în vedere, totodată, crearea
condițiilor pentru desfacerea integrală a producției planificate, atît la
export, cît și la intern.
Potrivit indicațiilor date de con
ducerea partidului, căutăm, totodată,
noi forme de comercializare, bazate
pe cooperarea în producție și linii de
montaj care să permanentizeze și să
extindă pe o lungă durată. de timp
relațiile cu partenerii externi, îmbu
nătățind în același timp activitatea
de service și de asigurare cu piese
de schimb prin depozite proprii.
Răspundem cerințelor externe cu pfodele noi de automobile, avînd un
nivel ridicat de fiabilitate și con
fort, corespunzător standardelor in
ternaționale, produsele noastre ve
nind să satisfacă exigențele crescinde ale partenerilor din toate zonele
geografice.
Pentru creșterea mai puternică a
productivității muncii, consiliul oa
menilor muncii a stabilit un program
concret de acțiune, care are în ve
dere reorganizarea unor linii de fa
bricație, ateliere și secții, extinderea
mecanizării și automatizării procesu
lui tehnologic,
.......................................
introducerea ..........
liniilor
de transfer, punerea în funcțiune
de noi capacități, dotarea cu utilaje
de mare productivitate, ridicarea nivelului de pregătire profesională și
de specialitate al personalului mun
citor, întărirea ordinii și disciplinei
în producție.
Colectivul întreprinderii ARO Mus
cel —- a spus vorbitorul în încheie
re — acționează cu fermitate, cu
înaltă răspundere pentru înfăptuirea
neabătută a hotărîrilor Congresului
al XIII-lea al Partidului Comunist
Român, încredințîndu-mi mandatul
să raportez Consiliului Național al
Oamenilor Muncii că va munci cu
abnegație, pricepere și dăruire pen
tru îndeplinirea integrală a indicato
rilor de plan pe anul 1985.

Din cuvîntul participantilor la dezbateri
Toate unitățile din ministerul nos
tru își concentrează eforturile în
vederea realizării unor produse și echipamente cu randamente energeti
ce Superioare, consumuri minime de
energie, atît la utilizatorii industriali,
cît și la cei casnici. Sintem angrenați
ferm în procesul de mecanizare și
automatizare a tuturor ramurilor economiei naționale.
In scopul realizării sarcinilor ce ne
revin din programele speciale, ac
ționăm pentru aplicarea neîntîrziată
a măsurilor stabilite pentru extinde
rea robotizării și automatizării com
plexe. Sîntem angrenați în organi
zarea unor locuri de muncă, ateliere
și secții model, în special pentru sec
toarele calde, de prelucrări mecanice
și montaj, precum și în extinderea
automatizării operațiilor de control,
inclusiv controlul activ. Vom intro
duce proiectarea asistată de calcu
lator, începînd cu realizarea produ
selor noi în domeniul circuitelor electronice, mașinilor electrice, scule
lor și matrițelor.
Am luat măsuri ca în toate unită
țile realizarea producției fizice și în
primul rînd a producției destinate
exportului din 1985 să fie temeinic
pregătită încă de acum.
Pînă la sfîrșitul anului 1985 , se
vor introduce în întreprinderi peste
380 tehnologii noi și modernizate, cu
efecte directe în creșterea producti
vității muncii și în reducerea consu
murilor de materiale și energie.
Exprimîndu-mi acordul deplin față
de documentele supuse dezbaterii, în
numele tuturor oamenilor muncii din
întreprinderile de mașini-unelte, electrotehnică și electronică, vă asigu
răm, mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu, că nu
vom precupeți nici un efort, că vom
acționa cu spirit de răspundere și
înaltă exigență patriotică și revolu
ționară pentru îndeplinirea sarcini
lor ce ne revin din hotărîrile Con
gresului al XIII-lea al Partidului Co
munist Român.
Vă rog să-mi permiteți — a spus to
varășul |osjf pocjor — să exprim
satisfacția deplină a oamenilor mun
cii din Institutul de cercetări și pro
iectări miniere din Cluj-Napoca față
de hotărîrea înaltului forum al co
muniștilor români de a reinvest! în
fruntea partidului pe tovarășul ,
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu
al poporului nostru, comunistul care,
prin mandatul primit, ne va conduce
în continuare, cu înțelepciune și clar
viziune, pe drumul hoțărît de partid,
de popor.
în Programul de cercetare științifi
că, dezvoltare tehnologică și introdu
cere a progresului tehnic pe perioada
1986—1990, aprobat de forumul co
muniștilor, sînt definite cu claritate
rolul și sarcinile cercetării științifice
și ingineriei tehnologice în realizarea
programului de dezvoltare economi
co-socială a patriei noastre în urmă
toarea perioadă.
Beneficiind de îndrumarea perma
nentă și de înalta competență a to
varășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, președintele Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie, organul colectiv de condu
cere, toți lucrătorii institutului nos
tru acționează cu perseverență pen
tru lărgirea bazei proprii de materii
prime, pentru asigurarea economiei
cu noi produse miniere nemetalifere,
valorificarea superioară și creșterea
calității produselor minerale neme
talifere — sarcini deosebit de impor
tante pentru progresul economiei na
ționale, care ocupă un loc central în
documentele supuse dezbaterii și aprobării plenarei noastre de astăzi.
Am luat măsuri pentru realizarea
semiindustrială a unor produse de
mic tonaj, deficitare pe ansamblul
economiei, pe care le vom produce
pînă la preluarea acestora de către
marea industrie.
După ce a scos în evidență unele
neajunsuri ce s-au manifestat în ac
tivitatea institutului în acest an,
vorbitorul a spus : Conștienți de ma
rile sarcini ce ne revin în cadrul
programului de asigurare a tuturor
ramurilor economiei cu materii pri
me minerale din resurse proprii, în
planul de activitate al institutului
pe anul 1985 am pus un accent deo
sebit pe obținerea de noi produse și
sortimente, îmbunătățirea calității
concentratelor și produselor din fa
bricația curentă a instalațiilor de
preparare.
In vederea obținerii unei eficiențe
economice ridicate și realizării sarci
nilor de creștere a productivității
muncii, am elaborat programe con
crete de lucru pentru toate cele 45
instalații de preparare care prelu
crează produsele nemetalifere desti
nate diverselor nevoi ale economiei.
Consiliul științific al institutului va
urmări înfăptuirea întocmai a aces

piară a planului pe anul în curs,
premisă esențială de îndeplinire a
sarcinilor prevăzute pentru anul
1985.
In continuare, vorbitorul a subli
niat că echilibrul material al planu
lui pe anul 1985 este strîns legat de
realizarea tuturor sarcinilor de pro
ducție prin folosirea integrală a ca
pacităților existente în economie,
concomitent cu lărgirea bazei inter
ne de materii prime și valorificarea
cu înaltă eficiență a tuturor resur
selor materiale, inclusiv a celor refolosibile, prin reducerea continuă a
consumurilor materiale și energetice
și sporirea calității produselor.
Pentru asigurarea unei bune apro
vizionări tehnico-materiale — a spus
vorbitorul — va trebui să acționăm
astfel ca realizarea producției fizice,
repartizarea, contractarea și livrarea
materiilor prime, materialelor, com
bustibililor și energiei, precum și
utilizarea acestora în întreaga econo
mie să se efectueze numai pe baza
normelor de consum și de refolosire
aprobate prin plan, cu respectarea
nomenclatoarelor de materiale și
produse tipizate și în strictă confor
mitate cu caracteristicile tehnico-calitative și cu celelalte prevederi din
standarde.
După ce a arătat că ta anul în
curs au fost înregistrate importante
depășiri la unele materii prime și
materiale, vorbitorul a scos în evi
dență necesitatea ca, în 1985, toate
ministerele, centralele industriale,
unitățile productive să acorde toată
atenția încadrării stricte în normele
de consum.
O atenție cu totul deosebită — &
spus vorbitorul — va trebui șă o
acordăm economisirii energiei și
combustibililor, la care, în anul vii
tor, se prevăd sarcini mal accentua
te de reducere a normelor de con
sum, în medie de 6,8 la sută și res
pectiv 5,8 la sută. De asemenea,
pentru acoperirea necesarului^ de energie. va trebui să acționăm cu
mai multă operativitate pentru asi
gurarea condițiilor de recuperare și
valorificare a tuturor resurselor energetice refolosibile, la care pla
nul pe anul 1985 prevede o creș
tere de peste 11 la sută.
Baza materială a planului pe anul
1985 este asigurată în condițiile unui
aport mai accentuat al resurselor
din țară și limitării stricte a impor
turilor, o mare parte din creșterea
resurselor interne urmînd a se ob
ține și prin valorificarea în mai
mare măsură a materialelor refolo
sibile.
Conștienți de importanța realiză
rii producției fizice pentru asigura
rea ritmicității aprovizionării tehni
co-materiale — a arătat vorbitorul
— vom acorda o atenție deosebită
funcționării la capacitate și în con
diții de siguranță a tuturor fondu
rilor fixe din economie, punînd un
accent deosebit pe realizarea repa
rațiilor Capitale, urmărind moderni
zarea instalațiilor, astfel încît să ob
ținem creșterea randamentelor și
realizarea unor consumuri cît mai
reduse fie materii prime și energie,
concomitent cu realizarea unui plus
de producție și de calitate a pro
duselor.
Un obiectiv major ce va sta per
manent în atenția noastră îl consti
tuie perfecționarea întregului meca
nism al aprovizionării tehnico-mate
riale, iasigurarea ritmicității aprovi
zionării și îndeosebi a producției
destinate exportului, conlucrarea operatjvă cu ministerele, centralele și
unitățile economice, astfel incît să
ne aducem contribuția la soluționa
rea tuturor problemelor în vederea
realizării și depășirii prevederilor de
planț.
în încheiere, vorbitorul a spus :
ExpHmîndu-mi încă o dată acordul
deplin cu documentele prezentate,
doresc să asigur plenara, pe dum
neavoastră, tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, că noi, lucrăto
rii țâre ne desfășurăm activitatea în
donțeniul aprovizionării tehnico-ma
teriale, vom acționa cu toată exi
gența și cu înait spirit de răspun
deri pentru gospodărirea și valori
ficarea cu maximă eficiență a tu
turor resurselor materiale, aducindu-ne în acest mod întreaga noas
tră contribuție la înfăptuirea măre
țelor sarcini de dezvoltare economi
co-socială a României socialiste pre
văzute pentru anul 1985.
Ne aflăm încă sub puternica im
presie a magistralului Raport pre
zentat de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, la
cel de-al XIII-lea Congres al parti
dului — a spus tovarășul Marin

Enache.
Județul Galați, unul dintre județe
le care au beneficiat dijs plin de

reâlizarea corespunzătoare a planului
de beneficii.
După ce a prezentat principalii in
dicatori ai planului pe anul 1985 în
profil teritorial, vorbitorul a spus !
Așa cum reiese din planul de dez
voltare economico-socială și în baza
sarcinilor pe care ni le-ați dat ieri
la Plenara C.C. al P.C.R., mult
stimate tovarășe secretar general,
vom acorda in continuare o atenție
deosebită economisirii energiei și
materiilor prime, recuperării și
refolosirii materialelor și subarisamblelor, a pieselor de schimb,
punerii în funcțiune în termen a capăci tăților productive, în special pe
platforma Combinatului siderurgic, a
sistemelor de hidroameliorații, construcțiilor de locuințe, aplicării programului de autoconducere și autoaprovizionare teritorială.
In încheiere, vorbitorul a spus ”
Exprimîndu-mi deplina aprobare față
de documentele supuse dezbaterii,
asigur plenara Consiliului Național
al Oamenilor Muncii, pe dumnea
voastră personal, tovarășe secretar
general, că vom face totul pentru
înfăptuirea exemplară a. sarcinilor
pe anul 1935 și a obiectivelor actua
lului cincinal.

In tuvlntul său, tovarășul6 Nico

i

lae Poterașu B 8U'011nlat că oa
menii muncii de la întreprinderea de
automobile ARO Muscel, puternic
mobilizați de hotărîrile adoptate de
marele forum al comuniștilor ro
mâni, depun eforturi susținute pen
tru a încheia activitatea economică
pe anul 1984 cu rezultate dintre cele
mai bune. Preliminăm — a spus
el — realizarea integrală a planului
la producția-marfă și fizică, a pla
nului de încasări, de beneficii și de
investiții, precum și onorarea tutu
ror contractelor la export. Pentru în
treprinderea noastră, anul 1984 mar
chează realizarea și livrarea Ia ex
port a celui mai mare număr de au
toturisme, comparativ cu anii precedenți.
Referindu-se apoi la planul pe anul
1985, vorbitorul a arătat că acesta
conține prevederi stimulatoare, care
au fost fundamentate temeinic prin
măsuri eficiente, ce asigură toate
sporurile prevăzute.
în prezent — a spus el — anali
zăm în detaliu cu fiecare colectiv
din secții și fabrici condițiile con
crete care să asigure îndeplinirea
acestor măsuri menite să ne conducă

«

normarea tehnică a consumurilor
materiale și energetice, ridicarea ca
lității .și nivelului tehnic al produ
selor.
în încheiere, mă declar de acord
cu documentele supuse dezbaterii
plenarei Consiliului Național al Oa
menilor Muncii și, dînd glas recu
noștinței fierbinți a oamenilor mun
cii din ramura metalurgiei pentru
grija neabătută pe care conducerea
partidului și statului nostru o poartă
dezvoltării continue a acestei ramuri,
asigur plenara, pe dumneavoastră
personal, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, că noi, metalurgiștii, ne vom face pe deplin
datoria.

De la început — a spus în cuvîn
tul său tovarășa Maria GhițuliCâ “ doresc să-mi exprim acordul
deplin față de conținutul proiecte
lor Planului unic de dezvoltare eco
nomico-socială a Republicii Socia
liste România și Bugetului de stat
pe anul 1985, față de celelalte docu
mente supuse dezbaterii și aprobării
plenarei Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, care asigură înde
plinirea în condiții exemplare a
sarcinilor actualului cincinal, bază
trainică pentru trecerea la înfăp
tuirea cu succes a hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al partidului.
Prevederile acestor importante do
cumente, elaborate prin contribuția
nemijlocită, hotărîtoare a tova
rășului secretar general Nicolae
Ceaușescu, pun în lumină forța eco
nomiei socialiste a patriei noastre
de a valorifica superior resursele
tehnice și materiale de care dispu
nem.
Prin grija constantă, statornică a
conducerii partidului, personal a to
varășului secretar general Nicolae
Ceaușescu, căruia Ii purtăm o pro
fundă recunoștință și îi aducem și
cu acest prilej cele mai calde mul
țumiri, județul Vrancea va înregis
A luat cuvîntul tovarășul Qaft
tra și în anul 1985, asemenea tuturor
zonelor țării, ritmuri înalte de dez
Dlllamâ care 8 8pus ! Documen
voltare în toate domeniile, va cu
noaște
în continuare noi și profunde
tele pe care le dezbatem astăzi se
transformări calitativ superioare în
subordonează imperativului major al
munca și viața oamenilor din toate
etapei pe care o parcurgem, așa cum
localitățile.
a fost el definit prin Directivele Con
în industrie vor fi puse în funcțiu
gresului al XIII-lea al partidului.
ne noi capacități de producție, iar
Urmînd sarcinile, orientările și in
cele
existente se vor dezvolta și
dicațiile neprețuite pe care secretarul ■
moderniza, astfel încît producțiageneral al partidului, tovarășul
marfă industrială va crește fată de
Nicolae Ceaușescu, le-a dat cu prile
acest an cu 21 la sută. Prin elabojul numeroaselor vizite de lucru erarea și aplicarea unor tehnologii
fectuate în unitățile noastre, metanoi
de fabricație, prin organizarea
lurgiștii au continuat și în acest an
mai bună a producției se va asigura
să sporească aportul ramurii la dez
creșterea cu 27,8 la sută a producti
voltarea economiei țării, la creșterea
vității muncii, iar ponderea produ
venitului național și la intensificarea
selor noi, cu indicatori superiori de
schimburilor internaționale de valori
calitate, va depăși 35 la sută din
ale statului nostru. Oamenii muncii
valoarea producției-marfă.
din metalurgie produc în acest an cu
în continuare, vorbitoarea s-a re
1,7 milioane tone oțel mai mult
ferit la realizările oamenilor muncii
decît în anul 1983, creșteri impor
vrînceni, arătînd că pe 11 luni pla
tante înregistrîndu-se la toate sorti
nul la producția-marfă industrială a
mentele prelucrate din oțel. Aceste
fost îndeplinit, realizîndu-se inte
rezultate pozitive reflectă preocupa
gral și sarcina de creștere a produc
rea mai susținută pentru promovarea
tivității muncii. De asemenea, a
progresului tehnic, a tehnologiilor
fost realizat planul la export, creîn
moderne, pentru mecanizarea și au
du-se astfel condiții pentru îndepli
tomatizarea unor procese și operații.
nirea, pînă la 15 decembrie, a pla
Reducerea costurilor de producție
nului pe întregul an.
gu peste 2,6 miliarde lei, față de anul
Vorbitoarea a relevat, de aseme
trecut, reprezintă, de asemenea, re
nea, că la unele unități economie»
zultatul măsurilor aplicate în „scopul,
există
și o serie de lipsuri, eviden
reducerii consumurilor de materii
țiind măsurile întreprinse pentru 11prime și materiale, de combustibili și
energie, pentru valorificarea mai . chidarea acestora, pentru realizarea
sarcinilor la toți indicatorii, întări
bună a acestora, precum și pentru
rea spiritului gospodăresc, îmbună
recuperarea mai accentuată a resur
tățirea structurii producției, redu
selor materiale și energetice «folo
cerea
cheltuielilor generale, valorifi
sibile.
carea
superioară a materiilor prime,
în continuare, vorbitorul s-a refe
energiei și combustibilului.
rit la unele lipsuri manifestate în ac
Mă declar de acord cu proiectul
tivitatea de producție, arătînd că ade Lege privind tipizarea și standar
cestea au constituit obiectul unor
dizarea
produselor, construcțiilor și
ample analize în unități, centrale și
tehnologiilor, normarea tehnică a
la nivelul ministerului, finalizate cu
consumurilor materiale și energetice,
măsuri concrete pentru lichidarea lor.
ridicarea calității și nivelului tehnic
Vorbitorul a arătat apoi că anul
al produselor — a spus vorbitoarea
1985 pune în fața metalurgiștilor
— care va asigura modernizarea con
sarcini deosebit de complexe, atît
tinuă a producției, introducerea și
cantitativ, cît și, mai ales, din punct
generalizarea tehnologiilor avansate,
de vedere calitativ și al eficienței.
creșterea performanțelor constructi
Valoarea producției-marfă urmează
ve funcționale și a fiabilității pro
să sporească cu 13,5 la sută, a pro
duselor, reducerea consumurilor de
ducției nete cu 17,5 la sută, iar pro
materii prime, materiale, combusti
ductivitatea muncii va spori cu 17 la
bili și energie și, totodată, cadrul
sută. Vor continua asimilarea și in
juridic necesar perfecționării activi
troducerea în fabricație a noi produ
tății în toate domeniile.
se metalurgice destinate ramurilor
de vîrf ale economiei naționale, pa
Vă asigur, mult stimate tovarășe
ralel cu creșterea fiabilității tuturor
secretar general, că vom munci cu
produselor. Se vor extinde tehnolo
dăruire și abnegație pentru înche
giile și procedeele moderne îh furna
ierea acestui an și a întregului cin
le, oțelării, la laminare.
cinal cu rezultate cît mai bune —
a spus în încheiere vorbitoarea —
în acest context de preocupări, a
creînd astfel o temelie trainică și
spus vorbitorul, doresc să exprim arodnică
activității viitoare consacra
cordul celor ce muncesc în metalur
te
înfăptuirii exemplare a hotărîri
gie față de proiectul Legii privind
lor și obiectivelor stabilite de Con
tipizarea și standardizarea produse
gresul al XIII-lea al partidului.
lor, construcțiilor și tehnologiilor.

LUCRĂRILE PLENAREI
(Urmare din pag. I)
nilor muncii de la întreprinderea
de confecții Miercurea-Ciuc, Dinu
Drăgan, secretar al C.C. al U.T.C.,
Alexandru Necula, președintele
consiliului de conducere al Minis
terului Industriei de Mașini-Unelte, Electrotehnică și Electronică,
Iosif Fodor, prim-vicepreședinte al
consiliului științific al Institutului
de cercetări și proiectări miniere
pentru substanțe nemetalifere ClujNapoca, Richard Winter, pre
ședintele consiliului de condu
cere al
Ministerului Aprovi
zionării Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor
Fixe, Marin Enache, președintele
Consiliului județean Galați al oa
menilor muncii, Nicolae Poterașu,
președintele consiliului oamenilor
muncii de Ia întreprinderea de
automobile „ARO“-Cîmpulung, Dan
Dulamă, membru în consiliul de
conducere al Ministerului Industri
ei Metalurgice, și Marla Ghițulică,
președintele Consiliului județean
Vrancea al oamenilor muncii.
Plenara a exprimat, în numele
clasei noastre muncitoare, profun
da satisfacție față de hotărîrea
Congresului al XIII-lea de reînvestire în suprema funcție de se
cretar general al partidului a tova
rășului Nicolae Ceausescu, strălu
cit conducător de partid și de stat,
eminent patriot, revoluționar în
flăcărat, neobosit militant pentru
binele și fericirea patriei, pentru
cauza socialismului, pentru triumful
păcii, colaborării și înțelegerii între popoare.
Plenara a scos în evidență contribuția remarcabilă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu la fundamenta
rea științifică a întregii activități
economico-sociale în anul viitor șl
in perspectivă, de edificare a unei
economii puternice, moderne și
eficiente, care să asigure continua

ridicare a României pe trepte tot
mai înalte de progres și civilizație,
creșterea nivelului de trai material
și spiritual al întregului popor —
țelul suprem al politicii Partidului
Comunist Român.
Participanții la dezbateri au sub
liniat că documentele supuse apro
bării, plenarei, elaborate pe baza
istoricelor hotărîri ale Congresului
al XIII-lea al P.C.R., a indicațiilor
și orientărilor cuprinse în Rapor
tul prezentat la marele forum al
comuniștilor de secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, asigură ridicarea la un
nivel calitativ superior a întregii
activități economice, dezvoltarea și
consolidarea bazei tehnico-materiale a sdcietății, sporirea și mo
dernizarea continuă a producției
materiale și spirituale, răspund
intru totul cerințelor obiective aie
dezvoltării multilaterale a patriei
noastre socialiste.
Plenara a dat expresie angaja
mentului tuturor oamenilor muncii
din patria noastră de a acționa cu
înaltă răspundere și exemplară
dăruire pentru înfăptuirea obiecti
velor înscrise în documentele dez
bătute și adoptate, care asigură
dezvoltarea țării în ritmurile și
proporțiile stabilite în planul cinci
nal pentru anul 1985, continua în
tărire a forței economiei noastre,
ridicarea permanentă a nivelului
de trai material și spiritual al po
porului, înaintarea fermă a Româ
niei pe calea edificării societății
socialiste multilateral dezvoltate.
Plenara Consiliului Național al
Oamenilor Muncii a aprobat în
unanimitate documentele aflate la
ordinea de zi.
Plenara a adoptat Chemarea
Consiliului național al oamenilor
muncii din industrie, construcții,
transporturi, circulația mărfurilor
și finanțe, care va fi dată publicității.
Plenara a hotărît alegerea tovarășilor Mîhai Moraru și Ion Cătri-

nescu ca secretari ai Consiliului
Național al Oamenilor Muncii.
In încheierea lucrărilor a luat
cuvîntul tovarășul NÎColaS

CeaUȘeSCU, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, președintele Consiliului
Național al Oamenilor Muncii.

Cuvintarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu a fost urmărită cu de
osebită atenție, cu adîncă satisfac
ție și deplină aprobare, fiind subli
niată în repetate rînduri cu vii și
puternice aplauze.
Plenara s-a încheiat într-o atmosferă de puternic entuziasm.
Participanții la plenară au aclamat
îndelung pentru partid și secretarul său general, au scandat cu în
suflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima
noastră și mîndria — Ceaușescu,
România !“. A fost pusă în lumină
cu putere unitatea de nezdruncinat
a clasei noastre muncitoare, a în
tregului popor în jurul partidului,
al secretarului său general, subli
niind sentimentele de profundă
dragoste, prețuire și recunoștință
pe care întreaga națiune le poartă
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru neobosita sa activitate pusă în
slujba înfloririi multilaterale a
României socialiste.
Puternic mobilizați de aprecierile
și îndemnurile cuprinse in cuvîntarea secretarului general al parti
dului, participanții la acest mare
forum al democrației muncitorești,
revoluționare au dat glaș hotărîrii
oamenilor muncii din industrie,
construcții, transporturi, circulația
mărfurilor și finanțe de a aplica
neabătut în practică orientările
stabilite, de a-și intensifica efortu
rile în vederea înfăptuirii exem
plare a hotărîrilor celui de-al
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român.
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Excelentei Sale
Domnului MIGUEL DE LA MADRID HURTADO
Președintele Statelor Unite Mexicane
CIUDAD DE MEXICO
Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul prilej
pentru a vă adresa cele mai cordiale felicitări și urări de sănătate și
fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Cronica

zilei

Mărfi a fost inaugurată în Capi
tală, la cinematograful „Eforie",
„Săptămîna filmului britanic", Sînt
programate filme de o largă varie
tate tematică și de gen, o parte
dintre acestea fiind producții ale
anului 1984.
La spectacolul de gală au luat parte
reprezentanți ai Consiliului Culturii
și Educației Socialiste, Ministerului

Afacerilor Externe, I.R.R.C.S., Aso
ciației de prietenie România-Marea
Britanie, oameni de artă și cultură,
un numeros public;
Au fost prezenți Philip McKearney,
ambasadorul Marii Britanii, șefi de
misiuni diplomatice acreditați la
București, membri al corpului di
plomatic.
(Agerpres)

A apărut: „ERA SOCIALISTĂ" nr. 22—23/1984
Consacrat istoricului eveniment
poporului
din viața partidului și
nostru — Congresul al XIII-lea al
P.C.R. —■ numărul dublu 22—23 din
10 decembrie 1984 al revistei „Era
socialistă" cuprinde următoarele stu
dii, articole și dezbateri: „Un gran
dios și însuflețitor program de ridi
care a României pe noi culmi de
progres și civilizație", „Strălucită
contribuție la dezvoltarea creatoare
a teoriei revoluționare", „Programul
ideologic — parte integrantă a Pro
gramului partidului", „Creșterea ro
lului statului și al planului național
unic în dezvoltarea unitară, armo
nioasă a țării", „O strategie științi
fică, la temelia marilor înfăptuiri și
perspective ale României", „Eficien
ța în condițiile creșterii economice
intensive", „Prezentul șl viitorul
agriculturii românești", „Noua re

tv
15,90 Telex
15,05 Clubul tineretului
15,30 Emisiune
în
limba
maghiară
(parțial colbr)
16,00 Muzică populară instrumentală
16,15 Fotbal : zeleznicear Sarajevo —
„Universitatea" CralOva

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 12 decembrie, ora 20 — ÎS
decembrie, ora 20. în țară : Vremea
va fi rece îndeosebi în nordul, cen
trul și estul țării, iar cerul mal mult
noros. Vor cădea precipitații mal ales
sub formă de lapoviță și ninsoare în
majoritatea regiunilor, exceptind Bana
tul și Oltenia, unde vor £1 îndeosebi
sub formă de burniță șl ploaie, favo-

voluție tehnico-științifică și accen
tuarea puternică a factorilor calita
tivi", „Natura și conținutul pro
gresului societății noastre socialis
te", „Imperativul fundamental al
salvgardării păcii", „Solidaritatea și
colaborarea tuturor forțelor revolu
ționare, democratice și progresiste
— necesitate obiectivă a epocii con
temporane", „Creșterea productivită
ții muncii — factor hotărîtor în afir
marea superiorității noii orînduiri"
(dezbatere).
Cu prilejul împlinirii a 68 de ani
de la făurirea statului național uni
tar român, în revistă sînt publicate
articolele „Victorie istorică a luptei
revoluționare îndelungate a poporu
lui român" și „Actul de voință al
întregii națiuni".
Acest număr cuprinde, de aseme
nea, rubrica „Cărți și semnificații".
IS,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Tribuna TV. Emisiune de dezba
teri pblitico-ideologice
30,33 Film artistic (color). „Profesorul
Faber". Premieră pe țară. Produc
ție a televiziunii din R.D. Germa. nă. -în distribuție : Ulrich Thelne,
Barbara Dittus, Jarina Hartwing,
Horst Drinda. Regia : Helmut
Krfitzlg
31,50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

rizînd producerea poleiului. Vîntul va
sufla slab pînă la moderat, cu unele
intensificări în estul țării din sectorul
nordic, viscolind izolat zăpada. La
munte va ninge viscolit. Temperaturile
minime vor fi cuprinse intre minus 10
și zero grade, izolat mal coborite, iar
Cele maxime între minus 6 și plus 4
grade. In București : vremea va fi în
generai rece, cu cerul mai mult noros.
Vor cădea precipitații sub formă de
ploaie, lapoviță șl ninsoare, vîntul va
prezenta unele intensificări din nordest. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 5 șl minus 2 grade,
iar maximele intre minus 3 șl plus 1
grad.

Dutninică 16 decembrie
TRAGEREA MULTIPLĂ LOTO
Administrația • ds Stat Loto-Pronosport organizează/ duminică 16
decembrie 1984, ultima TRAGERE
MULTIPLA LOTO din acest an, ps
baza noii formule tehnice aplicate
în luna octombrie a.c.
în cadrul a 8 extrageri, în două
faze, cu un total de 72 de numere,
participanții au posibilitatea de a
obține importante cîștiguri în au

toturisme „DACIÂ 1200",, mari
sume de bani și excursii în R. S.
Cehoslovacă. Extrageri „legate",
două cite două, cu cîștiguri pentru
3 numere din 18 extrase. Variantele
sfert pot obține cîștiguri CU valori
de pînă la plafonul maxim, inclusiv
(în absența celor întregi), atît la
faza I, cît și la faza a II-a.
Ultima zi de participare : sîmbătă, 15 decembrie 1984.

Lucrările Camerei legislative
a consiliilor populare
Convocată prin decret prezidențial
semnat de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, Camera legisla
tivă a consiliilor populare, organ
permanent cu caracter deliberativ,
s-a întrunit marți, 11 decembrie, la
București, pentru a analiza și dezba
te proiectele unor importante acte
normative menite să asigure reali
zarea în bune condiții a sarcinilor
de dezvoltare economico-socială a ță
rii, in profil teritorial, pe anul 1985.
La lucrări au participat tovarășii
Manea Mănescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., vicepreședinta al Consiliului
de Stat, Ludovic Fazekas, membru
al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al
guvernului, Teodor Coman, președin
tele Comitetului pentru Problemele
Consiliilor Populare, reprezentanți
ai unor ministere, organe centrale de
stat, ai organizațiilor de masă și ob
ștești.
Deschizînd
lucrările,
tovarășul
Manea Mănescu a spus : Actuala șe
dință a Camerei legislative a con
siliilor populare are loc la scurt timp
după Congresul al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român, care, prin
hotărîrile de importanță istorică adoptate, prin mărețul program des
chis în fața națiunii noastre socia
liste, se înscrie ca un eveniment cu
profunde și multiple semnificații, de
cea mai mare importanță pentru
destinele României socialiste.
Reînvestirea tovarășului Nicolae
Ceaușescu in funcția supremă <le
secretar general al partidului, apro
bată într-o deplină și impresionantă
unanimitate, în marele forum al co
muniștilor, exprimă voința întregu
lui partid și popor de a avea la con
ducerea sa pe cel mai iubit și stimat
fiu al națiunii noastre, ctitorul
României moderne, strălucitul mili
tant revoluționar și patriot înflăcărat,
care și-a dedicat, cu eroism și abne
gație, întreaga activitate împlinirii
celor mai înalte idealuri de libertate
și
independență
ale
poporului
român, triumfului socialismului pe
pămîntul scumpei noastre patrii.
In continuare, subliniind importan
ța documentelor Înscrise pe ordinea
de zi, vorbitorul a arătat că mem
brii Camerei legislative a consiliilor
populare sînt chemați să analizeze
cu responsabilitate realizarea planu
lui pe acest an, precum și modul în
care trebuie sâ acționeze organele
locale ale puterii și administrației de
stat pentru pregătirea în cele mai
bune condiții a planului pe 1985, ul
timul an al cincinalului, pentru în
făptuirea exemplară a Programului
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism.
Lucrările au fost conduse, în con
tinuare, de tovarășa Maria Gheorghe,
președintele Comitetului executiv al
Consiliului popular județean Neamț,
președintele în funcțiune al Came
rei legislative.
Participanții au adoptat în unanî.mitate următoarea ordine de zi :
1. — Proiectul Planului național
unic de dezvoltare economico-socială
a Republicii Socialiste România, în
profil teritorial, pe anul 1985.
8. — Proiectul Planului de dezvol
tare a agriculturii ți1 industriei ali
mentare pe anul 1985,
3. — Proiectele bugetelor locale pe
anul... 1885.
, s.4. — Programul privind auioconducerea și autoaprovizionarea pentru
asigurarea bunei aprovizionări a
populației cu produse agroalimentare
și bunuri industriale de consum pe
perioada 1 octombrie 1984
30 sep
tembrie 1985.
Proiectele de legi incluse pe ordi
nea de zi pentru a fi analizate șl
dezbătute au fost prezentate de to

varășii : Ion Ceaușescu, ministru se
cretar de stat, prim-vicepreședinta
al Comitetului de Stat al Planificării,
Matei Georgescu, adjunct al minis
trului agriculturii și industriei ali
mentare, Gheorghe Picoș, adjunct al
ministrului finanțelor, Costică Iurea,
adjunct al ministrului comerțului
interior.
La dezbateri, pe marginea proiec
telor prezentate, au luat cuvîntul to
varășii Ion Vîlsan — județul Praho
va, Gheorghe Oiță — județul Olt,
Gheorghe Glodeanu — județul Ialo
mița, Petre Fluture — municipiul
București, Ecaterina Oprean — jude
țul Arad, Nicolae Gheorghe — jude
țul Argeș, loan Drăghici — județul
Brașov, Neculai Ibănescu — județul
Iași, Ana Brustur — județul Cluj,
Ioan Poppa — județul Constanța, Ele
na Pugna — județul Timiș, loan Bejan — județul Galați, loan Mija —
județul Gorj, Ion Susanu — județul
Brăila, Stelian Popescu — județul
Hunedoara, Neculai BalOsin — jude
țul Vrancea, Florian Popa — județul
Bihor, Constantin Dumitrescu — ju
dețul Călărași, Eugenia Șala — jude
țul Mureș, Ion Martin — județul
Tulcea, Vochița lordache — județul
Bacău, Heddi Simonis — județul
Sibiu.
în lumina orientărilor cuprinse în
cuvîntarea rostită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Plenara comu
nă a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și a Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice
și Sociale a României, cu privire la
dezvoltarea economică și socială a
țării în anul viitor, participanții la
dezbateri au analizat cu înaltă răs
pundere sarcinile complexe ce revin
consiliilor populare pentru sporirea
contribuției acestora la înfăptuirea
planurilor de dezvoltare în profil te
ritorial, a bugetelor locale și a pro
gramelor de autoconducere și autoaprovizionare, în vederea intensifică
rii creșterii economice a fiecărui ju
deț, a fiecărei localități, în condițiile
accentuării laturilor calitative în
toate domeniile de activitate.
Referindu-se la proiectul Planului
național unic de dezvoltare econo
mico-socială a țării in profil terito
rial pe anul 1985, participanții la
dezbateri au subliniat că prevederile
sale au la bază orientările și tezele
fundamentale cuprinse în magistralul
Raport prezentat de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Congresul al
XIII-lea al P.C.R. Ele reflectă, în
același timp, sarcinile înscrise în
Programul-directivă privind dezvol
tarea economico-socială a României
în profil teritorial pe anii 1981—1985,
asigurînd dezvoltarea armonioasă șl
echilibrată a tuturor județelor și lo
calităților țării. Apreciind faptul că
pentru 1985 sînt prevăzute ritmuri
înalte de creștere economică, mult
superioare celor din primii ani ai ac
tualului cincinal, vorbitorii au arătat
că acestea urmează să se realizeze,
în principal, pe seama accelerării
acțiunii factorilor calitativi, de efi
ciență, rentabilitate și competitivi
tate în toate sectoarele de activitate
economico-socială.
în vederea îndeplinirii planului pe
1985, vorbitorii au arătat că se im
pune ca, încă de pe acum, consi
liile populare să acționeze cu fermi
tate pentru realizarea ritmică și în
structura planificată a producției fi
zice și nete, ridicarea nivelului teh
nic șf calitativ al produselor, creș
terea productivității muncii, punerea
în funcțiune a noilor obiective de
investiții la termenele prevăzute în
plan, sporirea exporturilor și dimi
nuarea importurilor, utilizarea rațio
nală a materiilor prime și energe
tice, valorificarea superioară a re
surselor locale, dezvoltarea indus
triei mici.
Luînd in dezbatere proiectul Pla
nului de dezvoltare a agriculturii și

PRODUCȚIA ANULUI VIITOR - PREGĂTITĂ TEMEINIC!
(Urmare din pag. I)

tîrziere în contractarea lot ar ge
nera greutăți în realizarea planului,
am solicitat centralei industriale de
resort să ne acorde tot sprijinul ne

cesar pentru rezolvarea acestor pro
bleme.

Anton IFTODE

inginer-șef la
întreprinderea
de strunguri din Tîrgoviște

In centrul atenției contractarea produselor
j în anul 1985, odată cu asi
milarea în fabricație a unul im
portant număr de mașini-unelte
de înalt nivel tehnic și calitativ,
producția-marfă urmează să crească
cu 12,5 la sută, iar productivitatea
muncii cu 21,7 la sută. De aceea,
este și firesc ca pregătirile pentru
noul an să fie minuțioase, bine gîndite și făcute din timp. Se poate
aprecia că, în general, așa s-a și
procedat. De pildă, potrivit progra
mului de înnoire a produselor, care
vizează circa 30 la sută din întrea
ga producție, se vor asimila în fa
bricație o nouă familie dă strunguri
verticale cu comandă numerică, 12
tipuri de mașini-unelte pentru pre
lucrarea lemnului, o serie de ma
șini de înaltă tehnicitate pentru in
dustria metalurgică ș.a. în bună par
te, acest program a și fost îndepli
nit, fiind realizate proiectele de
execuție șl asigurate capacitățile de
producție necesare.

2
tă

Cu totul altfel se prezin
situația contractării desfacerii

producției. Pînă la începutul lu
nii decembrie se contractase numai
55 la sută din producția planifica
tă. Atît întreprinderea noastră, cît
și centrala industrială de resort nu
au acționat destul de energic și la
timp in acest sens. Nu este însă mai
puțin adevărat că și unii beneficiari,
îndeosebi din cadrul Ministerului In
dustrializării Lemnului și Materiale
lor de Construcții, nu au răspuns in
sistentelor noastre solicitări de a
perfecta contractele pentru produc
ția repartizată. Va trebui, de aseme
nea, ca în cel mal scurt timp între
prinderea noastră, în calitate de be
neficiar, să încheie .acțiunea de
contractare cu unitățile cu care
cooperează. Aproape jumătate din
piesele șl subansamblele ce urmea
ză & fi asigurate pe această cale sînt
acoperite numai cu comenzi, nu și
cu contracte.

Constantin GEOSANU

directorul întreprinderii mecanice
din Roman

Programul de fabricație a fost definitivat
■j Pentru a îndeplini sarcini
le anului viitor, este necesar să
se dezvolte capacitatea de produc
ție a întreprinderii noastre. De
aceea, s-au făcut demersuri pen
tru a primi încă trei freze portale
longitudinale, două agregate de fre
zat și două mașini de rectificat ghi
daje. Avem promisiuni că aceste so
licitări vor fi rezolvate în timp util,
în legătură cu pregătirea liniilor
tehnologice se cuvine precizat Că,
pe baza programului stabilit, s-au
fixat responsabilități concrete pen
tru punerea lor la punct Sub aspect

cinema
• Raliul: SCALA
(11 03 72) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 13;
20, EXCELSIOR (65 49 45) — S; 11,13;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Acordați circumstanțe atenuante?:
VICTORIA (16 28 70) — 9,30; 11,30;
13,30; 16; 18; 20, FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,43; 19,45.
• Zbor periculos : TIMPURI NOI
(15 81 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,43; 20.
• Horea: UNION
(13 49 04) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.

tehnic și organizatoric, pînă la sfîrșitul acestui an. Putem spună deci
că, beneficiind și de sprijinul Insti
tutului de cercetări științifice și in
ginerie tehnologică „Titan“-București, la cinci linii tehnologice (una
la Arad, trei la secția din ChișineuCriș și una la secția Lipova) se va
asigura un grad sporit de automati
zare. A fost definitivat, de aseme
nea, programul de fabricație pe tri
mestre și chiar pe luni și s-au lansat de pe acum în fabricație produ
sele care vor fi realizate în primul
semestru al anului viitor.
• O lumină la etajul zece : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20. MELODIA (11 13 49) — 9; 11,15;
13,30; 15,43; 18; 20.
• Acțiunea „Autobuzul" : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Amurgul fînttnilor : VIITORUL
(10 67 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Moara
lui
Călifar :
COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
• Marynia : SALA MICĂ A PALA
TULUI — 17,15; 20, PATRIA (11 86 23)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Fantomele se grăbesc : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Transportul : CAPITOL
(16 29 17)
— 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Goya : CENTRAL (1413 24) — »;
12; 16; 19.

2 Contractarea producției cu
beneficiarii din țară este încheia
tă, această acțiune fiind avansată
și Ia producția pentru export. Aprovizionarea tehnico-materială este
în bună, parte asigurată pentru
întreg semestrul I, ceea ce va
permite ca, încă din primele zile
ale anului 1985, activitatea de pro
ducție să se desfășoare din plin.
Mai sînt unele probleme nerezolvate
în legătură cu contractarea oțeluri
lor speciale, a căror nesoluționare

la vreme ne poate crea mari greu
tăți. Sîntem însă in măsură ca, în
aceste zile, să înaintăm secțiilor
structura de fabricație pe trimestrul
I al anului viitor. în felul acesta,
secțiile var avea timp suficient pen
tru a pregăti corespunzător proce
sul de producție.

Toma PODEA

șeful serviciului plan-dezvoltare
de la întreprinderea de mașiniunelte din Arad

Preocupări pentru fundamentarea
științifică a tuturor indicatorilor
j
Mal mult de 60 la sută
din producția anului viitor este
lansată în fabricație. în secțiile
prelucrătoare și de njontaj se reali
zează Ia această oră, pe lingă mași
nile standard, mașini de cojit bare
pentru industria metalurgică, mașini
speciale pentru industria aeronau
tică, agregate și mașini pentru in
dustria de autoturisme ș.a., care vor
fi finalizate în prima parte a anu
lui viitor. Toate capacitățile de pro
ducție au fost puse la punct și func
ționează din plin. Piesele de schimb
și sculele necesare au fost asigurate
pe plan local, cu excepția celor ce
trebuie să sosească de la diferite
unități din țară. La acest capitol,
unitatea noastră întîmpină greutăți,
întrucît nici în acest an nu am pri-,
mit, de la întreprinderea de utilaje
și scule Brașov și de la întreprin
derea de scule Rîșnov, aproape ni
mic din cantitățile de scule contrac
tate prin baza județeană de aprovi
zionare. Totodată, există Încă unele
probleme nerezolvate in legătură cu
fundamentarea anumitor indicatori

d? plan pe anul 1985, corespunzător
structurii producției pentru care se
poate asigura desfacerea.

2 Producția anului viitor este
contractată in proporție de 80 la
sută și au fost luate măsuri ca,
pînă la sfîrșitul lunii decembrie,
să fie încheiate toate contractele. De
asemenea, pînă la începutul acestei
luni, întreprinderea a primit repar
tiții și a încheiat contracte pentru
aproape 80 la sută din materiile
prime și materialele necesare. Se
cuvine menționat că la ora actuală
unitatea are asigurate materiile pri
me și materialele necesare realizării
producției prevăzute în primul tri
mestru al anului viitor. Mai sînt
anumite necorelări între cotele și
repartițiile acordate și nivelul nece
sităților la unele materii prime și
materiale, cum sînt oțelurile aliate,
vopselele, produsele petroliere, ma
terialele neferoase.
Vasile GOGU

directorul întreprinderii
de mașini-unelte Bacău

Din investigațiile întreprinse în patru mari unități industriale se poate
trage concluzia că, în mare parte, producția de mașini-unelte a anului
viitor este temeinic pregătită, existînd condiții ca, încă din primele zile
ale anului 1985, să se lucreze la nivelul prevederilor de plan. Totuși, așa
cum au arătat interlocutorii noștri, mai slnt anumite probleme de rezolvat
în ce privește Încheierea contractelor și asigurarea bazei tehnico-materiale, probleme a căror soluționare depășește competența întreprinderilor
respective. Ca atare, atît pentru a avea o imagine de ansamblu a pre
gătirii producției de mașini-unelte din anul 1985, cît șl pentru a prezenta
măsurile care se iau pentru rezolvarea acestor probleme, intr-un număr
viitor al ziarului vom prezenta punctul de vedere al centralei de resort.
• Program de desene animate — 9;
10.45; 12,30; 10,13, Sezon de pace la
Paris — 14,15; 18; 20 : DOINA
(16 35 38).
« Ana Pavlova : VOLGA (79 71 26) —
9; 12; 16; 19, CULTURAL (83 50 13) —
9; 12; 16; 19.
• Lovitură fulgerătoare : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17,13; 19,30.
• Mexicul
in
flăcări :
MUNCA
(21 50 97) — 15,30; 19.
• Iubire pentru iubire : FLACARA
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Micul dejun
tn
pat :
ARTA
(21 31 86) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Avertismentul :
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,13.
• Afacerea
Pigot :
BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 13,30; 17,45; 20,
• Adio, dar rămîn cu tine : FLO-

REASCA (33 29 71) — »; 11; 13; 15,30;
17,45; 20.
• Lupii mărilor : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Cursa : BUZEȘTI (50 43 58) — 15;
17; 19.
• Naufragiul : DACIA (50 35 94) — 9;
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Undeva, ctndva : LIRA (31 71 71) —
15,30; 17,30; 19,30.
• Yankeii : FERENTARI (80 49 85) —
15,30; 18,30.
• Drumul spre Rio s GIULEȘTI
(17 53 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Marfă
furată :
COTROCENI
(49 48 48) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Legenda călărețului singuratic s
PACEA (60 30 85) — 15; 17,15; 19,30.
• Dublu delict : GLORIA (47 48 75)
— 2; 11,13; 13,30; 15,45; 18; 20.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII KENYA
Excelenței Sale Domnului DANIEL ARAP MOI
Președintele Republicii Kenya

industriei alimentare pe anul 1985,
membrii Camerei legislative au
apreciat că prevederile sale stabilesc
sporirea in continuare a producției
agroalimentare la un nivel care să
asigure realizarea programelor de
autoconducere și autoaprovizionare,
a fondului de stat, cît și a celorlalte
cerințe ale economiei naționale.
Participanții la dezbateri au arătat
că printre măsurile menite să asi
gure realizarea și depășirea preve
derilor în acest domeniu o deosebită
importanță o au cele privind folo
sirea completă, cu maximă eficien
ță, a fondului funciar, creșterea su
prafeței agricole și arabile prin va
lorificarea unor terenuri neagricole,
introducerea în cultură a celor mai
productive soiuri și hibrizi, respec
tarea tehnologiilor corespunzătoare
în vederea obținerii producțiilor pla
nificate la toate culturile. în vede
rea dezvoltării zootehniei, atenția va
fi îndreptată in direcția sporirii
efectivelor de animale, atît In secto
rul socialist, cît și în gospodăriile
populației prin realizarea indicilor
de natalitate planificați și asigurarea
bazei furajera necesare.
în dezbateri s-a subliniat că oa
menii muncii de pe ogoare își vor
spori eforturile în scopul înfăptui
rii exemplare a cerinței puse în fața
lor de tovarășul Nicolae Ceaușescu
de a obține în anul viitor o recol
tă de cereale de 1 200 kg pe locui
tor, realizarea planului pe 1985 marcînd, astfel, un nou și important pas
pe drumul înfăptuirii noii revoluții
agrare, al înfloririi patriei și ridi
cării bunăstării întregului popor.
Membrii Camerei legislative au
analizat cu atenție și răspundere
proiectele bugetelor locale pe anul
1985, subliniind că ele reflectă ro
lul hotărîtor a! secretarului gene
ral al partidului privind aplicarea
fermă a principiilor autoconducerii
muncitorești și autogestiunii, așeza
rea întregii activități a unităților din
toate sectoarele pe principiile eco
nomice ale rentabilității și eficien
ței. Vorbitorii au arătat că sarci
na esențială, pușă de conducerea
partidului, ca fiecare județ să se
autofinanțeze în cel mult doi ani
va putea fi îndeplinită prin spori
rea veniturilor pe seama activități
lor economice și social-culturale
proprii, prin dimensionarea la stric
tul necesar a cheltuielilor.
în legătură cu proiectul Progra
mului de autoconducere și autoapro
vizionare, dezbaterile au scos în evidență faptul că acesta reliefează
pregnant grija statornică a partidu
lui și statului, personal a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pentru sa
tisfacerea într-o măsură tot mai
largă a cerințelor de consum cu
produse agroalimentare și industria
le specifice fiecărui sezon, intr-o
gamă sortimentală diversificată și de
calitate, in concordanță cu nivelul
și structura veniturilor populației.
în cadrul dezbaterilor, vorbitorii
®u făcut numeroase propuneri pe
marginea documentelor analizate,
propuneri care au fost înaintate
Consiliului de Miniștri.
Puternic mobilizați de istoricele
hotărîri adoptate de Congresul al
XIII-lea al partidului, de îndemnu
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu,
formulate la recenta Plenară comună
a Comitetului Central al Partidului
Comunist Român și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice »și
Sociale a României, participanții
la dezbateri s-au angajat să ac
ționeze cu toată răspunderea și
abnegația pentru a determina ri
dicarea la un nivel superior a
activității consiliilor populare în toa
te domeniile, în vederea realizării
exemplare a planului pe anul viitor
și pe întregul cincinal, pentru spo
rirea contribuției fiecărui județ la
înflorirea patriei noastre socialiste.
în încheierea lucrărilor, Camera
legislativă a consiliilor populare a
adoptat hotărîri prin care au fost
aprobate în unanimitate proiectele de
documente înscrise pe ordinea de zi.

(Urmare din pag. I)
tînăr stagiar, semna apăsat,
cu convingere, contractul
de muncă. Visele de atunci
au înflorit, au dat roade.
Cristian Teodorescu este
omul cu cele mai multe
brevete de inventator din
întreprindere. Economiștii
de la compartimentul fi
nanciar le-ar traduce, sim
plu, în milioane de lei („lei
intrați în cont — ni s-a atras atenția — nu estimări
aproximative"). Soția in
ventatorului le-ar traduce,
de asemenea, simplu, fi
resc, în multe zile și nopți
în care, dacă n-a rostit,
a gîndit clasicul reproș :
„Te-ai însurat cu uzina
Comunistul Cristian Teodo
rescu le subsumează, sim
plu, noțiunii de datorie.
Datorie în care cred, cu
toată convingerea, și mai
tinerii săi confrați din ate
lierul de cercetare-proiectare mașini-unelte, a căror
activitate el o coordonează.
Ni-i prezintă ca pe niște
colaboratori apropiați, pe
care se bizuie in orice mo
ment. Așa l-am cunoscut
pe Toma Dima, proiec
tantul cu o contribuție de
osebită Ia Identificarea unor
soluții, la finalizarea unor
cercetări, inovații și inven
ții, pe alți tineri care
„vin din urmă" cu îndrăz
neală : Gheorghe Pîrvu,
proiectant ; Viorel Ciubotaru, subinginer ; Cornel
Rigard, proiectant ; Gabriel
Rădoiaș, Inginer. Alți și
alți tineri, mulți dintre ei
muncitori in uzină și studenți la. seral. Tineri inteligenți, dornici de afirmare,
încă la vîrsta la care co
legi ai lor ișl mai caută
vocația, ei au și pierdut și
rul nopților albe petrecute

NAIROBI
Aniversarea proclamării independenței Republicii Kenya tmi oferă
prilejul să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări.
Exprim convingerea că se va întări tot mai mult' cooperarea dintre
țările noastre in diverse domenii, în interesul popoarelor român și kenyan,
al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului kenya»
prieten progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
în limba oficială swahilî, numele
capitalei kenyene, Nairobi, înseam
nă „apă rece", indlcînd locul de
popas pe care il făceau In trecut
crescătorii de vite în necontenitele
lor peregrinări. Odată cu construc
ția căli ferate, la sfîrșitul secolu
lui trecut, Nairobi se transformă,
treptat, în localitate urbană, deve
nind nu numai unul din cele tnal
importante centre economice clin
Africa orientală, ci și unul din
cele mai frumoase orașe din zonă,
într-adevăr, linia arhitectonică mo
dernă, blocurile impunătoare, bu
levardele centrale, largi, umbrite
de vegetația luxuriantă, ii conferă
un farmec aparte.
îndeosebi după proclamarea, in
1963, a independenței Kenyei, Nai
robi a devenit principalul cen
tru industrial al țării, aici aflîndu-se concentrate mai bine de o
treime din întreprinderile indus
triale ale Kenyei. Au fost create
obiective importante ale metalur
giei feroase și neferoase, materia
lelor de construcții, prelucrării
produselor agricole. Orașul și-a
întărit, în același timp, poziția de
Important nod al transportului fe
roviar, rutier și aerian, precum și
de centru cultural-științific.
Dezvoltarea capitalei constituie
doar un aspect al eforturilor de
puse de poporul kenyan pentru
Înlăturarea urmărilor
dominației
coloniale și făurirea unei vieți noi.
Ca urmare a acestor eforturi, s-au
obținut o serie de succese notabile
pe linia valorificării resurselor
naturale, mai ales în domeniul
agriculturii, unde lucrează 85 la
sută din cele 15 milioane de lo

cuitori al țării. Un loc Important
11 ocupă în această privință creș
terea animalelor, cultivarea po
rumbului, a cafelei, ceaiului, bum
bacului, trestiei de zahăr etc. Pro
gramul de dezvoltare economică de
durată (20 de ani) acordă o Im
portanță de prim ordin asigurării
independenței față de importuri, șl
in primul rînd de produsele ali
mentare de strictă necesitate, adu
se din afară, dezvoltării industriei
construcției de mașini și a unei
baze energetice proprii. în ce pri
vește agricultura, se are în vedere
ca pînă în anul 2000 să fie irigate
cel puțin 60 000 de hectare de te
ren agricol și drenate aproape un
milion de hectare din zonele mlăș
tinoase ale țării, iar pentru anii
imediat următori Se întreprind
măsuri care vizează sporirea pro
ducției agricole și animaliere prin
introducerea unor tehnologii avan
sate.
Animat de sentimente de caldă
prietenie față de popoarele cate
au pășit pe calea dezvoltării de
sine stătătoare, poporul român ur
mărește cu interes eforturile de
puse de poporul kenyan pentru
consolidarea independenței și fău
rirea unei vieți noi. între Repu
blica Socialistă România șl Repu
blica Kenya s-au statornicit și se
dezvoltă relații de prietenie și co
laborare, bazate pe deplina egali
tate și avantajul reciproc. Schim
burile de vizite la diferite niveluri
au pus în evidență dorința comu
nă de a amplifica și diversifica
relațiile de colaborare, in intere
sul reciproc, al cauzei păcii și în
țelegerii internaționale.

INFORMAȚII
• Astăzi se vor desfășura meciurile-retur din optimile de finală
ale competiției europene de fotbal
„Cupa U.E.F.A.". Echipa Universita
tea Craiova va întîlni, în deplasare,
formația iugoslavă Zeleznicear Sa
rajevo, pe care în prima manșă a
învins-o cu scorul de 2—0. Din Io
tul echipei craiovene fac parte ur
mătorii jucători : Lung, Boldici, Negrilă, Irimescu, Ștefănescu, Ungureanu, Sorohan, Țicleanu, Bîcu, Mănăilă, Cioroianu, Geolgău, Cămătaru,
Cîrțu și O. Popescu.
Partida va Începe Ia ora 16,15 (ora
Bucureștiului) și va fi transmisă in
întregime la radio și televiziune.
Iată programul celorlalte șapte
jocuri (în paranteză sînt trecute re
zultatele Înregistrate în meciurile
tur) ; Real Madrid — Anderlecht
(0—3), F.C. Kbln — Spartak Mos
cova (0—1), Internazionale Milano —
S.V.
Hamburg
(1—2),
Dinamo
Minsk — Widzew Lodz (2—0), Bo
hemians Praga — Tottenham (0—2),
Dundee United — Manchester Uni
ted (2—2), Partizan Belgrad — Vi
deoton (0—5).

în fața planșetei. Aproape
30 de oameni lucrează în
acest colectiv. Alte zeci, asemenea lor, își desfășoară
activitatea în celelalte sec
toare ale uzinei, cu aceeași
pasiune pentru promovarea
noului, cu aceeași conștiin
ță a datoriei de comunist,
de revoluționar.
— Nu-i „concurați" pe
colegii și vecinii dumnea
voastră de la institutul de
profil ?...
— Cîtuși de puțin. Co
laborăm. Șl noi, și ei avem

SPORTIVE
<** Ultima etapă • Surului cam
pionatului diviziei A 1» fotbal se va
disputa astăzi, 12 decembrie, după
următorul program : Rapid — Glo
ria Buzău (stadion Giulești), Sportul
studențesc — Chimia (stadion Spor
tul studențesc), F.C.M. Brașov—F.C.
Olt, Jiul Petroșani — F.C. Argeș,
Politehnica Iași — A.S.A. Tg. Mu
reș, F.C. Bala Mare — Dinamo, F.C.
Bihor — Politehnica Timișoara, S.C.
Bacău — Steaua. Toate jocurile vor
începe la ora 14. Partida Universi
tatea — Corvinul se va desfășura
în ziua de 19 decembrie.
Posturile noastre de radio vor
transmite, alternativ, aspecte de la
toate meciurile. Transmisia se va efectua pe programul I, in cadrul
emisiunii „Fotbal minut cu minut".
Cu începere de la ora 13,45.
• în cadrul concursului Interna
țional de natație pentru juniori
„Cupa prietenia" de la Havana,
înotătbarea româncă lulia Mateescu
a terminat învingătoare în proba de
200 m fluture cu timpul de 2’17” șl
s-a clasat pe locul secund in proba
,de 100 m spate cu l’07”25/100.

noului din această cunos
cută uzină ploieșteană ala
cărei produse duc faima
industriei românești pe
multe meridiane ale lumii.
O uzină care produce uti
laj petrolier competitiv pe
piața mondială — „uzina
este al treilea producător
de utilaj petrolier din lume
sub raport cantitativ, după
U.R.S.S. și S.U.A., al doilea
după S.U.A. privind volu
mul exportului și compara
bil, sub raport calitativ, cu
tot ce există mai bun în

Inteligenfa tehnica
de dus aceeași bătălie pen
tru promovarea noului, a
progresului tehnic — subli
niază inginerul Teodorescu.
Avem un institut foarte
bun, cu oameni pregătiți,
dotați. Dar nu scrie nică
ieri că noul, cercetarea
constituie monopolul insti
tutelor. Cum nici producția
nu e monopolul uzinei. In
stitutele de cercetări de la
noi au secții de producție
și microproducție — auten
tice uzine, unele parcă des
prinse din filmele de anti
cipație. întreprinderile pro
ductive, Ia rîndul lor, au
nuclee de cercetare proprii,
la care multe institute ar
rîvni. Important este, așa
cum ne-o cere partidul, să
valorificăm la maximum
posibilitățile de care dispu
nem. Cu alte cuvinte, Inte
ligența tehnică să fie pusă
la lucru pentru realizarea
marilor programe de dez
voltare stabilite de cel
de-al XIII-lea Congres.
Așa se și explică numă
rul mare de partizani ai

• Febra aurului : AURORA (35 04 88)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
<• Drumul spre victorie : MODERN
(23 71 01) — 0; 11,45; 14,30; 17,15; 19,30.
• Salamandra : FLAMURA (83 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Campionul : PROGRESUL (23 94 10)
— 15.30; 19.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala
mică) : Poveste din Hollywood — 17;
20; (sala din Piața Cosmonautelor,
11 07 57) : Papa dolar — 19,30.
• A.B.LA. (13 53 75, Ia Sala Palatu
lui) : Spectacol extraordinar „Fan

lume in materie", vin ex
plicațiile.
— Aceasta, avea să ne
spună tovarășul Dumitru
Gheoca, directorul uzinei,
tocmai fiindcă avem o ca
pacitate tehnică pe măsura
importantelor sarcini de
producție ce ne revin.
Avem o uzină modernă,
bine echipată ; oameni pre
gătiți, capabili de lucruri
deosebite. Avem o tradiție
în construcția de utilaj
tehnologic conjugată feri
cit cu înclinația spre nou,
spre promovarea progresu
lui.
Utilajul
tehnologic
produs de noi a depă
șit de mult „granițele" do
meniului petrolier ; produ
cem acum utilaje și pentru
industria minieră, și pen
tru cea chimică, și pentru
metalurgie. De cîțiva ani
producem și mașini-unelte.
Pentru aceasta s-a născut
o adevărată uzină in uzi
nă... Toate aceste lucruri
s-au făcut și se fac prin
eforturile, prin pasiunea și
dăruirea unor oameni cum

tezie tn show" cu t Michael Hansen,
grupul „Nancies" șl formația de mu
zică ușoară „G — PUNKT — N« (R.D.
Germană) — 19.
• Opera Română (1318 57) : Tosca
— 18.
• Teatrul de operetă
(14 80 11) s
Stelele operetei — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Borneo șl Julleta la sfirșit de noiem
brie — 19; (sala Grădina Icoanei,
11 95 44) : Gustul parvenirii — 19.
• Teatrul Mie
(14 70 81) : Fluturi,
fluturi — 19.
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Trestia glndltoare — 19,30.
• Teătrul de comedie (16 64 60) î
Pachetul cu acțiuni — 19.
• Teatrul „Nottara" <59 2103, sala
Magheru) : Micul infern — 18,30;

sînt cei pe care i-ați cu
noscut.
—* Numai că noi consi
derăm aceste înfăptuiri
doar ca o bază de pornire
— intervine secretarul co
mitetului de partid, tovară
șul Nicolae Bucura. Cu
alte cuvinte, dacă realizăm
acum multe produse la ni
vel tehnic mondial, este
imperios necesar ca toate
produsele noastre să fie,
pînă la sfîrșitul cincinalu
lui viitor, comparabile cu
produsele similare existen
te pe plan mondial, iar un
procent de 2—5 la sută,
cum se subliniază in Rapor
tul la Congres ăl tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, să
fie etalon în lume. Pentru
realizarea acestui impor
tant deziderat e nevoie ca
toți cei 15 000 de oameni ai
uzinei să fie, asemenea lui
Cristian Teodorescu, ase
menea lui Toma Dima, asemenea inginerului Ni
colae Rădulescu, a subinginerului Gheorghe Neagu și
a multora că ei, promotori
neobosit! ai noului, adevărați revoluționari în profe
sie. Așa e necesar și pa
deplin posibil.
Așa e necesar șl posibil.
Necesitatea
o
dictează
acest timp revoluționar,
posibilitatea o demonstrea
ză realizările de pînă
acum. în ultimele două de
cenii, de puternic avînt
creator, s-au aplicat aici
peste 100 de invenții și ne
numărate inovații. Numai
de Ia începutul acestui an
s-au Înregistrat 29 de in
venții, din care 16 s-au și
brevetat.
Un convingător argument
că inteligența tehnică se
conectează tot mai puter
nic la comandamentele
României de mîine.

Anlca FEORESCU

(sala Studio) ! Trăsura la scară — 1».
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Pălăria florentină — 10,30;
(sala Giulești, 18 04 85) : Hotel „Zo
dia gemenilor" — 15.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase"
(sala savoy, 15 56 76) : Doctore, sînt
ai dv, — 19; (sala Victoria, 50 58 65) :
Dragoste ta prima vedere — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia
română"
(13 13 00) i Cînt de drag șl voie bună
— 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (30 26 53) :
Șl dacă se tnvtrtește — 6; Pinocchio
— 15.
• Teatru]
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Aventurile lui Plura-Plum — 10; Mnigra și Aligru — 16; Nocturn —
Carte de vizită — 20; (sala din Piața
Cosmonauților) : Punguța Cu doi bani
— 16.

o
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Lucrările Conferinței internaționale
pentru denuclearizarea Europei
ț
Intervenția reprezentantului român
ț
ATENA. — La Atena continuă lu
nucleare. El a subliniat, totodată, ț
crările celei de-a doua Conferin
că, in ansamblul eforturilor de e- ț

R. P. BULGARIA

Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoas
tră, tuturor participanților la sesiunea a Xl-a a Consiliu
lui economic româno-american, un salut călduros și cele
mai bune urări de succes în desfășurarea lucrărilor aces
tei importante reuniuni.
Apreciez, cu satisfacție, contribuția activă a consiliu
lui la extinderea relațiilor economice dintre România șl
Statele Unite ale Americii, in spiritul și pe baza princi
piilor egalității, respectului independenței și suveranității
naționale, al neamestecului în treburile interne și avan
tajului reciproc.
Incepînd cu anul trecut, schimburile comerciale bilate
rale și-au reluat cursul ascendent, Consiliul economic
desfășurînd o largă activitate în acest sens. Pe baza re
zultatelor de pină acum, putem aprecia că anul acesta
volumul total al comerțului româno-american va depăși
din nou un miliard dolari.
în cele 11 luni care au trecut din acest an, economia
României a continuat să se întărească și întreprinderile
românești și-au sporit și diversificat potențialul tehnicoproductiv, ceea ce le dă posibilitatea să participe și mai
activ la schimburile comerciale și la cooperarea econo
mică internațională. Ținînd seama și de progresele actuale
ale economiei americane, apreciez că există condiții ca,
intr-un timp cit mai scurt, să se ajungă la un volum de
schimburi comerciale bilaterale de 2 miliarde dolari —
obiectiv la care, fără îndoială, iși va aduce contribuția
nemijlocită și Consiliul economic.
. Doresc să subliniez și cu acest prilej că documentele,
acordurile și înțelegerile convenite între România și Sta
tele Unite ale Americii au creat condiții tot mai favora
bile pentru dezvoltarea, pe baze reciproc avantajoase, a
schimburilor economice româno-americane. Căutăm, în
continuare, să promovăm un cadru juridic care să confere
încredere sporită, stabilitate și durabilitate relațiilor eco-

nomice, de colaborare și cooperare, dintre întreprinderile
din cele două țări. Acordarea reciprocă a „clauzei na
țiunii celei mai favorizate" este unul dintre aceste do
menii.
Noi apreciem că, atunci cînd se intensifică și se diversi
fică relațiile economice, colaborarea și cooperarea tehnicoștiințifică între popoare, sporesc, în general, și schimbu
rile de valori culturale și spirituale, se amplifică relațiile
umane și crește încrederea între state — și aceasta nu
poate fi decît în folosul destinderii internaționale, al
cauzei păcii, înțelegerii și conlucrării pașnice dintre na
țiuni.
în acest sens, România, ca țară socialistă în curs de
dezvoltare, acționează pentru extinderea schimburilor
economice, tehnico-științifice, culturale cu toate statele,
fără deosebire de orînduire socială, participînd nemijlo
cit la schimbul mondial de valori materiale și spirituale,
la consolidarea unui climat internațional de pace, secu
ritate și largă colaborare, în care fiecare popor să-și
poată concentra plenar forțele și capacitățile creatoare în
direcția dezvoltării economico-sociale, a asigurării bună
stării și prosperității sale.
In acest an România a Inaugurat Canalul Dunăre—
Marea Neagră, care reprezintă o contribuție importantă
în facilitarea comerțului internațional — și dorește ca și
firmele americane să se folosească de această cale de na
vigație, lărgindu-se astfel aria de cooperare românoamericariă.
Doresc să urez încă o dată succes deplin lucrărilor
consiliului în inițierea și desfășurarea de noi și noi ac
țiuni menite să impulsioneze și mai puternic schimburile
economice, colaborarea și cooperarea româno-americană,
in interesul celor două țări și popoare, al cauzei destinde
rii, înțelegerii și păcii în lume.

Mesajul președintelui Ronald Reagan
Am plăcerea să urez bun venit, la Washington, parti
cipanților la cea de-a Xl-a sesiune plenară a Consiliului
economic româno-american.
In acest an jubiliar, doresc să felicit consiliul pentru
contribuția sa la dezvoltarea unor relații comerciale
strînse intre S.U.A. și România.
Săptămina trecută s-a reunit la Washington cea de-a
X-a sesiune a Comisiei mixte româno-americane. Miniș
trii comerțului, Malcolm Baldrige și Vasile Pungan, au
-------convenit
-x să
—
caute căi
pentru creșterea schimburilor comerciale bilaterale în cel de-al II-lea deceniu al relațiilor

*
La Washington au început lucrările celei de-a Xl-a sesiuni
____ a_ Con____
siliului economic româno-american.
La reuniune participă reprezentanți
ai vieții economice americane, con
ducători de firme care întrețin rela
ții cu țara noastră, precum și repre
zentanți ai ministerelor economice,
centralelor industriale și întreprinde
rilor de comerț exterior din Repu
blica Socialistă România și ai unor
societăți mixte de producție și co
merț româno-americane. Delegația
română este condusă de Nicolae
Eremia, președintele Băncii române
de comerț exterior, copreședinte al
consiliului, iar acea americană — de
Milton Rosenthal, președintele Con
siliului de administrație al Companiei
„Engelhard Minerals and Chemicals",
copreședinte din partea americană al
consiliului.
Consiliul economic româno-ameri
can, constituit în 1973, își ține sesiu
nile plenare anual, începind din
anul 1974, în România și Statele
Unite.
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Cu un deosebit Interes au fost
primite de participanți mesajele
adresate sesiunii consiliului de pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și de pre
ședintele Statelor Unite ale Americii,
Ronald Reagan.
In alocuțiunile rostite la deschi
derea lucrărilor de președinții celor
două părți in consiliu s-a evidențiat
rolul deosebit al acestui organism
pentru creșterea schimburilor bilate
rale și a cooperării economice din
tre cele două țări. S-a relevat, ' tot
odată, importanța clauzei națiunii
celei mai favorizate pentru amplifi
carea și consolidarea raporturilor
economice dintre cele două state,, s-a
reafirmat sprijinul părții americane
pentru acordarea clauzei națiunii
celei mai favorizate României, pen
tru o perioadă de timp mai înde
lungată. ‘
In cadrul schimbului de vederi cu
privire la situația economiei celor
două țări, reprezentantul părții ro
mâne a făcut o amplă prezentare a
realizărilor economiei țării noastre și

★

a perspectivelor acesteia pentru pe
rioada 1986—1990, în lumina hotărî rilor Congresului al XHI-lea al
P.C.R., reliefîndu-se posibilitățile
create pentru desfășurarea unor
schimburi economice externe stabile,
în permanentă creștere, sublinlindu-se, în context, rezultatele obținu
te de România in ce privește redu
cerea datoriei sale externe.
La rîndul său, președintele părții
americane în consiliu a apreciat fa
vorabil rezultatele remarcabile înre
gistrate de țara noastră, ce au dus la
diminuarea substanțială a datoriei
externe, creind astfel un climat încu
rajator pentru oamenii de afaceri
americani, care văd în firmele româ
nești parteneri siguri și: de nădejde,
pentru a da schimburilor comerciale
bilaterale noi dimensiuni.
în cadrul lucrărilor se vor analiza
modalitățile dezvoltării comerțului și
cooperării româno-americane in do
meniile industriei, construcțiilor de
mașini, industriei chimice și agri
culturii.

Zilele culturii românești"

i.»
SOFIA 11 (Agerpres). — In ca
drul manifestărilor prilejuite de
„Zilele culturii românești" in R.P.
Bulgaria, la Sofia a avut loc un
concert al orchestrei Filarmonicii
din capitala bulgară, sub ba
gheta dirijorului român Cristian
Mandeal și avind ca solist pe pia
nistul Valentin Gheorghiu. Au fost
interpretate Suita nr. 1 de George
Enescu, Concertul pentru pian și

LA

BUDAPESTA.

Jânos Kâdăr, prim-secretar al C.C.
al P.M.S.U., s-a întîlnit cu primul
ministru al Finlandei. Kalevi gorsa, care întreprinde o vizită oficială
in R. P. Ungară, transmite agenția
M.T.I. S-a exprimat dorința reci
procă de dezvoltare in continuare
a relațiilor bilaterale și de a con
tribui la reluarea politicii de des
tindere, de creștere a încrederii in
relațiile internaționale.
REUNIUNEA LA NIVEL tNALT
A ȚARILOR AFRICANE DE LIM
BA FRANCEZA și-a deschis lucră

rile Ia Bujumbura (Burundi). Par
ticipă șefi de stat și guvern sau
reprezentanți ai acestora din 37
state ale continentului, precum și
președintele Franței.

CONVENTIA NAȚIONALA A
PARTIDULUI DE GUVERNAMlNT
DIN ARGENTINA — Uniunea Ci

vică Radicală — condus de pre
ședintele țării. Raul Alfonsin, a
avut loc la Buenos Aires. Cu acest
prilej, s-a hotărît ca listele electo
rale ale partidului să rămînă des
chise pentru înscrierea și a altor
personalități politice din afara
partidului în calitate de candidați
ai U.C.R. în alegerile pentru reîn
noirea Congresului, programate la
începutul anului viitor. Pe de altă
parte, guvernul argentinian a hotărit reducerea cu 50 la sută a
cheltuielilor destinate apărării, în
vederea sporirii fondurilor pentru
dezvoltare. In prezent, sumele alo
cate în scopuri militare depășesc 2
miliarde de dolari pe an.

NOl CIOCNIRI ÎN LIBAN. In

cursul zilei de marți, la Beirut și
în zonele învecinate au fost înre
gistrate schimburi intense de focuri
între militari ai armatei libaneze
și combatanți ai milițiilor druze.
in zona de est a Beirutului tirurile s-au soldat cu mai multe vic
time. în zona muntoasă Souk El
Gharb, situată la sud de Beirut,
luptele dintre unități ale armatei li
baneze și milițiile druze s-au in
tensificat, în pofida unui acord de
încetare a focului intervenit în
cursul dimineții.
„PREMIUL CERVANTES" pentru
literatura de limba spaniolă a fost
atribuit, la Madrid, scriitorului ar-

orchestră de P. Constantinescu șt
Simfonia a V-a de Beethoven.
Spectacolul s-a bucurat de succes,
în cadrul acelorași manifestări,
formația „Savoy" a concertat in
sala „Gh. Kirkov" din capitala bul
gară. De asemenea, televiziunea
bulgară a prezentat un film artistic
românesc, iar postul de radio a in
serat in emisiunile sale programe
de muzică populară românească.

Necesitatea renunțării la restricțiile economice

impuse țărilor în curs de dezvoltare
Rezoluție a Comitetului Economic și Financiar
ai Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres).
— Țările în curs de dezvoltare din
„Grupul celor 77“_au cerut întocmi
rea unui cuprinzător raport al
O.N.U. cu privire la restricțiile co
merciale, embargouri și alte sancți
uni economice impuse de țările in
dustrializate țărilor in curs de dez
voltare. Un purtător de cuvint al
„Grupului celor 77“ a declarat că
aceste țări sînt preocupate îndeosebi
de utilizarea sancțiunilor comerciale
ca mijloc de constrîngere politică
și economică împotriva țărilor în
curs de dezvoltare.
Comitetul economic șl financiar al
Adunării Generale a O.N.U. a adop
tat o rezoluție cerînd adunării să
însărcineze pe secretarul general
Javier Perez de Cuellar cu pregătirea unui raport asupra răspînditei
utilizări a sancțiunilor economice
împotriva țărilor în curs de dezvol
tare. Se cere, de asemenea, să fie
studiat impactul acestor sancțiuni
economice asupra relațiilor econo-

mice internaționale, In vederea sta
bilirii măsurilor concrete ce urmea
ză a fi luate împotriva lor. „Grupul
celor 77“ a deplîns faptul că unele
țări industrializate continuă să apli
ce și, în unele cazuri, să extindă
gama măsurilor economice menite
să exercite constrîngerea asupra de
ciziilor suverane ale țărilor în curs
de dezvoltare supuse acestor măsuri.
Raportul, care va fi întocmit de
secretarul general, urmează să fie
prezentat la viitoarea sesiune, în
1985, a Adunării Generale a O.N.U.
*
Comitetul politic special al Adună
rii Generale a O.N.U. a adoptat două
rezoluții în care își exprimă sprijinul
față de UNESCO (Organizația Națiu
nilor Unite pentru Educație, Știință
și Cultură) în promovarea unei noi
ordini internaționale în domeniul in
formațiilor și comunicațiilor. Rezolu
țiile urmează să fie prezentate spre
aprobare Adunării Generale a O.N.U.

normalizării relațiilor

CIUDAD DE MEXICO 11 (Agerpres). — în orașul mexican Manza
nillo a început cea de-a IX-a rundă
a convorbirilor intre reprezentanți ai
Republicii Nicaragua și Statelor
Unite, în vederea normalizării rela
țiilor bilaterale, transmit agențiile
Prensa Latina și Franca Presse.
Negocierile se desfășoară din ini
țiativa Mexicului, țară care, alături
de Columbia, Panama și Venezuela,
face parte din „Grupul de la Contadora“, creat în ianuarie 1983. Ță
rile membre acționează pentru de
gajarea, unor soluții politice, pașni. ce, la situația conflictuală din Ame
rica Centrală.
Ca și la rundele precedente, dele
gația nicafaguană este condusă de
viceministrul relațiilor externe, Vic
tor Tinoco, iar cea a Statelor , Unite
— de către Harry Shlaudemari, am
basador special pentru problemele
centroamericane.

gentinian Ernesto Sabato. Creată
în 1976 și considerată în Spania
echivalentă cu un premiu Nobel
pentru literatură, această distincție
a mai fost acordată, in ultimii ani,
unor scriitori latino-americani, in
tre care Alejo Carpentier și Jorge
Luis Borges.

I

TRATATUL O.N.U. ASUPRA
DREPTULUI MARII a fost semnat

de 159 de state și organizații, pină
la 9 decembrie, cind a expirat ter
menul de semnare — a anunțat
Secretariatul Organizației Națiuni
lor Unite. Tratatul va intra în vi
goare după ce va fi ratificat în mi
nimum 60 de state.

ACCIDENTE ÎN LANȚ. Vizibilitatea redusă provocată \de o ceață
foarte densă se află la originea unui grav accident rutier, înregistrat pe
o autostradă din sudul Angliei. Nouă persoane și-au pierdut viața, iar
20 au fost rănite, dintre care 10 foarte grav. în accident au fost impli
cate 22 de autovehicule.

Focuri în imensitatea Pacificului
CE SE PETRECE ÎN NOUA CALEDONIE?

Cînd nichelul devine un
„magnet" politic. -Dar mai
întîi, cîteva elemente documen
tare. Noua Caledonie
(supra
fața : 19 103 kmp ; populația : 1-10 000
locuitori), situată la o distanță de
circa 1 500 km de coasta Australiei, a
fost descoperită în anul 1774 de na
vigatorul englez James Cook, fiind
posesiune franceză din anul 1853.
Teritoriul a fost folosit vreme înde
lungată pentru executarea unor pe
depse judiciare, respectiv deportări
— ceea ce a avut ca urmare, in de
cursul timpului, formarea unor colo
nii de europeni, amplificate și prin
emigrări. Principala bogăție a subso
lului Caledonian o constituie nichelul,
ale cărei rezerve reprezintă circa o
treime din totalul deținut de lumea
capitalistă. Datorită extracției de ni
chel din Noua Caledonie, Franța se
află pe unul din primele locuri in
lume in extracția acestui metal deo
sebit de important în producția oțe
lurilor speciale și inoxidabile. De asemenea, pe insula principală, Gran
de Terre, se mai află minereuri bo
gate in crom, cobalt, cupru și fier.
In pofida situării sale la „perife
ria" globului, nici această zonă nu a
rămas in afara marilor curente în
noitoare, îndeosebi a aspirațiilor spre
dezvoltare liberă, de sine stătătoare.

După „principiul domi
noului" .. Tot°dată, situația eco
nomică și socială critică reprezintă un
element în plus care opune popu
lația autohtonă grupărilor de imi
granți privilegiați. De-a lungul ani
lor — și mărturie stau evenimente
le produse in 1861, 1878 și 1917 —
kanacii s-au răsculat împotriva ad
ministrației coloniale, a practicii de
posedării de pămînturiie cele mai
fertile, care aparțineau localnicilor.
Vechile nemulțumiri sociale s-au in
tensificat, ca urmare a crizei econo
mice mondiale, care a dus la o pro
nunțată scădere a prețului minereu
lui de nichel. Creșterea șomajului,
în special după 1982, care a ur
cat la 20 la sută din totalul popu
lației active, afectează cu precădere
pe melanezieni, categorie cu cel mai
scăzut nivel de trai, cu cele mai pu
ține cadre cu pregătire medie și su
perioară, Dealtfel, kanacii reprezin

tă 35 la sută din populația activă
care lucrează în agricultură, benefi
ciind doar de 5 la sută din produsul
național brut.
în plus, se are In vedere că inde
pendența Noii Caledonii nu ar putea
să nu aibă anumite efecte stimula
tive sau „contagioase" pe plan mai
larg, inclusiv în zonele arhipelagu
lui Touamotou (Polinezia Franceză)
unde se află atolul Mururoa, folosit,
după cum se știe, pentru experien
țele cu arme nucleare. Iar aceasta —
tot după independența Algeriei, prin
care s-a pus capăt experimentărilor
atomice în Sahara — a rămas în pre
zent practic ultima zonă folosită de
metropolă ca atare... O „defecțiune"
caledoniană ar afecta, practic, struc
tura întregului dispozitiv militar din
Pacificul de Sud-Vest, asemeni
„principiului dominoului".
In acest context general, boicotînd
alegerile desfășurate la 18 noiembrie,
care au dat cîștig de cauză forțelor
ce se situează pe poziția menținerii
actualului statut „de teritoriu fran
cez de peste mări", F.L.N.K.S. a ce
rut anularea alegerilor, organizarea
unui nou scrutin și recunoașterea
dreptului la autodeterminare. Dealt
fel, potrivit agențiilor internaționale
de presă, la alegeri au participat
doar 50 la sută din persoanele cu
drept de vot, și chiar dintre aceștia
nu toți, ci numai două treimi s-au
pronunțat pentru formațiunile favo
rabile dependenței de metropolă.

La Noumea, la masa
tratativelor. LiPsa unul ecou £a'
vorabil la revendicările F.L.N.K.S. a
dus la o situație de Încordare în
principala insulă din arhipelag. Au
avut loc ciocniri armate, soldate cu
morți și răniți, incendieri, s-au
ridicat baraje pe căile de comunica
ție, au avut loc incidente între locui
torii kanaci și populația imigrantă.
Reprezentantul guvernului francez,
ca și Dick Ukeiwe, primul ministru
al guvernului teritorial, au plecat de
urgență la Paris, in timp ce forțe de

OSLO. — Un amplu schimb de
ț păreri
relațiilor Est-Vest, a
ț securitățiiasupra
europene și problemelor
s-a realizat în cadrul
ț dezarmării
reprezentanților partide
ț reuniunii
lor social-democrate și socialiste
ț din
țările mici membre ale N.A.T.O.
„Scandilux" - desfășurată in
ț -capitala
Norvegiei. Comunicatul de

ț

presă difuzat la încheierea acestei
întîlniri subliniază că nestăvilita
cursă a înarmărilor reprezintă o amenințare pentru întreaga omenire.

MANAGUA 11 (Agerpres).-- — în
tr-un comunicat dat publicității la
Managua, Frontul Sandinist de Eli
berare Națională (F.S.L.N.) din Ni
caragua a chemat toate forțele poli
tice nicaraguane să-și aducă contri
buția la elaborarea proiectului noii
Constituții a țării — transmite agen
ția cubaneză Prensa Latina. Frontul
Sandinist de Eliberare Națională va
continua să fie receptiv la sugestiile
și propunerile formulate de forțele
politice nicaraguane care urmăresc
„realizarea unității naționale în fața
agresiunii externe", se arată în co
municat.
★

De la începutul lunii decembrie,
forțele armate sandiniste au scos din
luptă 117 membri ai organizațiilor
contrarevoluționare somoziste, care
au atacat teritoriul național venind
din exterior — relevă un bilanț ofi
cial dat publicității la Managua.
Un număr „nedeterminat“ de con
trarevoluționari au fost răniți, preci
zează comunicatul amintit.
*
în cadrul convorbirilor purtate pe
parcursul a două zile la Bogota, între
guvernul nicaraguan și organizația
insurgență a indienilor Miskitbs,
„Misurata", a fost aprobat un docu
ment in care se araiă că cele două
părți „au explorat elementele ce ar
putea servi ca bază pentru stabilirea
de acorduri de natură să ajute la
impulsionarea păcii în Nicaragua, in
special pe coasta atlantică", transmi
te agenția nicaraguană de presă,
A.N.N.
Comunicatul relevă „stabilirea unor puncte de coincidență, care vor
servi ca fundament la convorbirile
dintre cele două părți, ce vor avea
loc în zilele de 19 și 20 ianuarie 1985".

ȘEDINȚA comisiei

In secolul nuclear, precizează do
cumentul, securitatea poate fi rea
lizată numai prin eforturile comu
ne ale tuturor statelor, pe calea
cooperării, neprejudiciindu-se nici
una dintre părți. Participanți! au
salutat
acordul
realizat
între
U.R.S.S. și S.U.A. de a purta noi
tratative cu scopul de a se ajun
ge la înțelegeri reciproc accepta
bile referitoare la întregul complex
de probleme privind înarmările nu
cleare și cosmice.

Simpozion in Japonia consacrat preintîmpinării
războiului atomic
TOKIO. —

„Să

preîntâmpinăm

PHENIAN

ordine importante sînt așteptate pen
tru a întări contingentele jandarme
riei din arhipelag. In fața acestei si
tuații, F.L.N.K.S. a proclamat un gu
vern provizoriu, condus de Jean-Marie Tjibaou, declarîndu-se, totodată,
gata pentru inițierea unor negocieri
cu guvernul francez.
Se așteaptă ca o dată cu sosirea la
Noumea, capitala Noii Caledonii, a
ministrului francez Edgar Pisani, in.vestit de către metropolă cu puteri
depline în „vederea restabilirii ordi
nii" în termen de două luni, să în
ceapă consultări privind organizarea
unui referendum in legătură cu vi
itorul acestui teritoriu.
Agenția France Presse reamintea
că „guvernul socialist francez, favo
rabil în general acordării indepen
denței, idee înscrisă în statutul Noii
Caledonii votat în 1983, ar dori să
poarte negocieri în acest sens de o
manieră care să evite ulterior inci
dente între diferitele comunități" —
de felul celor care.au Izbucnit in ul
timele săptămîni.
♦

...Se spune adesea că oceanul se re
flectă într-una din picăturile sale.
Fără îndoială, se poate afirma că tot
astfel evenimentele petrecute în această îndepărtată zonă a globului oglindesc, în felul lor, marile curente
înnoitoare care străbat Întreaga lume
și care, mai devreme sau mai tirziu,
își fac simțite efectele chiar și in
regiunile cele mai îndepărtate sau aparent izolate ale globului.

I. T1MOFTE

MOSCOVA 11 (Agerpres). — La
Moscova au avut loc lucrările celei
de-a 47-a ședințe a Comisiei perma
nente a C.A.E.R. pentru colaborare
în domeniul folosirii energiei atomi
ce în scopuri pașnice, la care au fost
examinate măsuri privind realizarea
sarcinilor ce revin comisiei din hotărîrile Consfătuirii economice la ni
vel înalt a țărilor membre ale
C.A.E.R. și ale Sesiunii Consiliului și
Comitetului Executiv ale C.A.E.R. ;
probleme privind lărgirea specializă
rii și cooperării în producția de izo
topi pe perioada pină in 1990 ; pro
puneri de cooperare in domeniul ac
celeratoarelor de particule ; direcțiile
colaborării în cadrul colectivului in
ternațional de cercetări pentru fizica
reacto rilor.
Comisia a examinat stadiul colabo
rării în domeniul reactorilor nucleari
VVER-1 000 MWe și al reactorilor cu
neutroni rapizi și a adoptat planul
său de lucru pe anii 1935—1986.
Delegația română a fost condusă
de Cornel Mihulecea, președintele
Comitetului de Stat pentru Energia
Nucleară.

Opțiuni
de politică externă
ale Uruguayului
MONTEVIDEO 11 (Agerpres). — In
declarații făcute revistei americane
„Newsweek", președintele ales al Uruguayului, Julio Maria Sanguinetti,
s-a pronunțat pentru dezvoltarea ra
porturilor țării sale cu toate statele
lumii, indiferent de orînduirea lor
socială — transmite agenția cuba
neză Prensa Latina. El a precizat că
guvernul său, ce urmează să fie in
stalat oficial In funcție la 1 martie
1985, va promova cu prioritate relații
de solidaritate cu toate țările în curs
de dezvoltare din regiune și din
lume, adoptînd, în politica sa exter
nă, o poziție independentă și respingînd amestecul străin în treburile in
terne.
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sindicatelor, oamenilor de știință,
organizațiilor de tineret, au subli
niat pericolul pe care l-ar repre
zenta pentru întreaga omenire o
catastrofă nucleară, iînsemnătatea
unirii eforturilor pentru consoli- J
darea și permanentizarea stării de
pace in Asia și in întreaga lume.
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ULAN BATOR

Plenara C.C. al Partidului
Muncii din Coreea

Plenara C. C.
al P.P.R.M.

PHENIAN 11 (Agerpres). -- La
Phenian s-au desfășurat lucrările
plenarei Comitetului Central al
Partidului Muncii din Coreea, prezi
date de Kim Ir Sen, secretar general
al C.C. al P.M.C., anunță agenția
A.C.T.C. Plenara a dezbătut raportul
cu privire la planul de dezvoltare a
economiei naționale pe anul 1985.
Concluziile la acest punct al ordinii
de zi au fost prezentate de Kim Ir
Sen.
In cadrul dezbaterilor au fost re
levate succesele obținute in acest an
în toate domeniile economiei națio
nale, între care strîngerea unei re
colte de cereale de 10 milioane tone.
In ce privește sarcinile planului pe
1985 s-a indicat să se acorde priori
tate industriei extractive și transpor
turilor feroviare, precum și indus
triei metalurgice.
La plenară, Pak Nam Ki a fost
ales secretar al C.C. al P.M.C.

ULAN BATOR 11 (Agerpres). —
La Ulan Bator s-au desfășurat lu
crările . plenarei C.C. al Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol
(P.P.R.M.), care a examinat pro
iectul planului privind dezvoltarea
economiei naționale a R. P. Mon
gole pe anul 1985, proiectul bugetu
lui de stat pentru anul viitor, precum
și executarea bugetului pe 1983.
Plenara i-a ales, in unanimitate,
pe Dumaaghiin Sodnom, membru al
Biroului Politic al C.C. al P.P.R.M.,
și pe Țerenpiliin Baihaajav, secretar
al C.C. ai P.P.R.M. De asemenea, D.
Maidar a fost eliberat din funcția do
membru a] Biroului Politic, la cerere,
și G. Adia, din funcția de secretar
al C.C. al P.P.R.M.
In cadrul plenarei, Jambin Batmunh. secretar general al C.C. al
P.P.R.M., președintele Consiliului de
Miniștri al R. P. Mongole, a rostit
o amplă cuvîntare.

Consecințele nefaste ale șomajului
în rîndul tineretului din țările occidentale
— in dezbaterea Conferinței (vest-)europene a sindicatelor
LUXEMBURG 11 (Agerpres). —
Secțiunea de tineret a Confederației
(vest-) europene a sindicatelor
(C.E.S.), reunită în cadrul unei adu
nări generale la Luxemburg, a apro
bat o „cartă" care revendică din par
tea guvernelor țărilor vest-europene
„o schimbare radicală a politicii lor
în domeniile utilizării forței de mun
că, învățămîntului și formării profe
sionale". Documentul subliniază pe
ricolul pe care îl reprezintă consecin

țele nefaste ale șomajului in rîndurile tinerilor, atit pentru societate,
cit și pentru tineret.
Ultimul raport al O.E.C.D., intitu
lat „Perspectiva folosirii miinii de
lucru", relevă, între altele, că tinerii
sînt de trei ori mai mult afectați de
șomaj, iar după cum se estimează,
rata șomajului ar putea atinge un
nou record anul viitor — 11,5 Ia
sută din forța de muncă a țărilor
vest-europene.

pentru colaborare in domeniul
folosirii energiei atomice
in scopuri pașnice

..... — (din actualitatea politică^

Astfel, Frontul de Eliberare Națio
nală Kanac Socialist (F.L.N.K.S.),
grupare care reprezintă circa 45 la
suta din populația băștinașă, de ori
gine melaneziană, se pronunță pen
tru „declararea imediată și neîntirziată a independenței".
Această aspirație întîlnește însă di
ferite rezistențe. Astfel, se opune de
clarării independenței o parte a
populației reprezentate de coloniștii
de origine europeană. Asemenea ca
tegorii, „deținînd practic toate pu
terile politice și economice" (apreci
erea aparține agenției France Pres
se), își văd periclitate pozițiile în
fața afirmării, tot mal evidente, a
mișcării de eliberare națională și
socială. Trebuie menționat, in legă
tură >cu aceasta, că după declararea
independenței Algeriei, o parte în
semnată a rezidenților francezi din
Algeria s-au stabilit in Noua Cale
donie — cum s-ar spune „ducînd cu
ei" adversitatea față de mișcările
autohtone de independență — ei
avînd acum un rol proeminent Jn
opoziția exercitată în acest sens.

Reuniunea reprezentanților partidelor social-democrate
si socialiste din țările mici membre ale N.A.T.O.

organizațiilor progresiste nipone, ai

PERMANENTE A C. A. E. R.

în ultimele zile, telegramele agen
țiilor de presă au adus in plină ac
tualitate a vieții politice numele unui teritoriu mai puțin familiar ma
relui public : Noua Caledonie. Pito
rescul arhipelag din sud-vestul Paci
ficului a devenit scena unor tulbu
rări soldate cu morți și răniți. Cioc
nirile, care au început în urmă cu
circa două săptămîni, se desfășoară
între principalele curente politice din
arhipelag, unele adepte ale procla
mării independenței intr-un termen
cit mai scurt, altele in favoarea men
ținerii, pe o perioadă nedetermi
nată. a actualului statut, de „terito
riu francez de peste mări".

ț internaționale pentru denuclea- dificare a securității pe conținea- l
Europei, la care iau parte
tul european și de dezarmare, .
ț țerizarea
reprezentanți ai mișcărilor pentru
România consideră că un loc im- I
pace din 31 de țări de pe contiportant îl au dezvoltarea cooperă- i
ț cum
rii și creșterea înțelegerii în Bal- /
nent, între care și România, preS.U.A. și Canada.
câni, instaurarea unui climat de ț
ț Luindși dincuvîntul,
reprezentantul
prietenie și bună vecinătate în re
ț țării
noastre a arătat că România
lațiile dintre popoarele din aceas
pronunță pentru înlăturarea ra
tă regiune, transformarea Balcani
I sechetelor
cu rază medie de acțiu
lor intr-o zonă lipsită de arme nu
I ne din Europa,
a tuturor armelor
cleare, de baze militare străine.
ț „Cursa inarmărilor amenință întreaga omenire"

unui nou război" — aț izbucnirea
ceasta a fost tema centrală a sim
pozionului organizat la Tokio, din
Partidului Comunist Ja
ț
Convorbiri intre Nicaragua și S.U.A. în vederea inițiativa
ponez. Participanta la acest forum
național, reprezentanți ai tuturor
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comerciale normalizate. Consiliul, ce reunește reprezen
tanți de frunte ai industriei din S.U.A. și Romania, va
continua să joace un rol important in eforturile noastre
pentru a valorifica pe deplin potențialul comercial al
celor două țări.
In acest an, exporturile românești în S.U.A. au depășit
exporturile S.U.A. în România și sper ca discuțiile dum
neavoastră să faciliteze redresarea exporturilor americane
în România, in anul viitor, ceea ce, am convingerea, este
în avantajul ambelor țări.
Adresez cele mai bune urări de succes.

Acțiuni, luări de poziție
••
in sprijinul dezarmării

MUZEUL-AVERTISMENT
Jn acea dimineață de august, cu
peste 39 de ani in urmă, vremea
era însorită și caldă. O splendidă
dimineafă de vară... Apoi a fost
lansată bomba — și a răsărit
imensa ciupercă portocalie. La
scurt timp după explozie, in timp
ce limbi uriașe de foc însingerau
zarea, a început să cadă ploaia :
nu o ploaie obișnuită, ci una ames
tecată cu funingine, o ploaie opa
că, viscoasă, cu picături grele, reci
ca gheata dar urzind orice strop
de viață. Era prima ploaie radio
activă din istoria omenirii...
în „hipocentru", adică in punctul
central de pe sol al efectului ex
ploziei (epicentrul fiind locul unde
bomba a explodat in aer) se afla
sala unei expoziții industriale. Din
ea nu a mai rămas decit o grăma
dă de moloz... care a fost insă păs
trată cu grijă pentru aducere
aminte. Fixate in 'ciment, ruinele
acestea dezolante au devenit mo
nument, unul din monumentele
presărate in „Parcul Păcii" din
centrul Hiroshimei. Cel mai im
presionant dintre ele este, desigur,
cenotaful de piatră, in interiorul
căruia, tot spre aducere aminte, se
găsesc listele cu numele tuturor ce
lor care au pierit in catastrofa nu
cleară. de la 6 august 1945. Adică
113 271 de nume. 113 271 de victime
— numai in acea zi, căci lor li
s-au adăugat numeroase altele in
anii ce au urmat, datorită efectelor
ulterioare ale exploziei.
Ce s-a petrecut in acea cumplită
zi iși propune să evoce „Muzeul
Memorial al Păcii" din cuprinsul
aceluiași parc. La intrare o foto
grafie uriașă, luată din avion, a
ciupercii atomice, simbol tragic al
epocii nucleare in care umanitatea
a pășit, odată cu explozia de la Hi
roshima. Apoi o altă viziune de
coșmar — macheta orașului așa
cum arăta după dezlănțuirea infer
nului. într-o încăpere cu pereți de
sticlă, o dioramă : un bărbat., o fe
meie și un copil intr-un virtej de
flăcări, cu pielea arsă căzindu-le,
in fișii, de pe miini și de pe brațe.
Și exponatele continuă unul după
altul, intr-o apocaliptică înlănțuire.
O masă compactă, întunecată : oase

umane, care, la temperatura uriașă
degajată de explozie, s-au sudat cu
un obiect metalic, formând un sin
gur corp ; fotografia unei grămezi
imens? de cranii omenești, escavate de sub dărimături tocmai in
1952... La ieșirea din muzeu un te
lefon special. Cine ridică recepto
rul poate auzi înregistrată vocea
celor pe care japonezii ii. numesc
„kibakusha", adică supraviețuitori
ai holocaustului, povestind cum a
fost in acea zi teribilă și in zilele
care au urmat.
Muzeul și Parcul Păcii sînt vizi
tate anual de sute și sute de mii
de oameni din toate țările șl de
pe toate continentele. Păcat doar
că printre aceștia nu se găsesc și
acei militari dă carieră sau oa
meni politici care tratează cu atita
ușurință perspectiva terifiantă a
unei conflagrații nucleare. Poa
te ar trebui să li se reamin
tească că față de bombele atomice
existente in 1945, arsenalele mon
diale s-au mărit, la fiecare jumă
tate de oră, in cele aproape patru
decenii care s-au scurs de atunci,
cu echivalentul unei bombe de pu
terea celei de la Hiroshima. Soco
tiți cite jumătăți de oră intră in
patruzeci de ani ! Oriei nd tragedia
Hiroshimei se poate repeta nu o
dată, nu de cîteva zeci sau sute
de ori, ci de peste un milion de
ori 1
Tocmai pentru ca o asemenea te
rifiantă perspectivă să nu se ma
terializeze niciodată, organizațiile
pentru pace din Japonia au declan
șat, in aceste zile, o vastă cam
panie pentru strîngerea de semnă
turi în favoarea unui acord gene
ral și complet vizind interzicerea
construirii și utilizării de arme nu
cleare, listele cu semnături urmind
a fi depuse in orașul-martir exact
in ziua celei de-a 40-a comemorări
a tragediei pe care a trăit-o. Pen
tru ca această tragedie să nu se
mai repete niciodată, pentru ca
Terra să continue să existe, nu să
se transforme intr-un uriaș „mu
zeu" fără viață, aidoma celui de la
Hiroshima.

R. CAPLESCU
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