
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LIV Nr. 13 159 Joi 13 decembrie 1984 6 PAGINI-50 BANI

în atmosfera de puternică angajare 
patriotică a întregului popor 

pentru traducerea în viață a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al Xlll-lea 

al partidului

1N PREZENȚAJTOyAJRĂȘULipjnpOLAEjCEAUȘESCU, 

secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România,

ieri au început

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
în prezența tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
miercuri, 12 decembrie, s-au deschis 
lucrările sesiunii a Xl-a a celei de-a 
VIII-a legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

întrunită la scurt timp după Con
gresul al XIII-lea al Partidului Co
munist Român, într-o perioadă de 
intensă efervescență revoluționară, 
de puternică angajare patriotică a 
Întregii noastre națiuni pentru înde
plinirea obiectivelor actualului cin
cinal, a prevederilor cuprinse in do
cumentele adoptate de recentul fo
rum al comuniștilor români, a orien
tărilor cuprinse in cuvintările rostite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Plenara comună a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român și 
a Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României, 
precum și la Plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, actuala 
sesiune dezbate proiectele unor legi 
și programe de o însemnătate deose
bită pențru viitorul luminos al țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului și sta
tului au fost intîmpinați, la sosirea 
în rotonda Palatului Marii Adunări 
Naționale, de către deputați și invi
tați, cu cele mai calde sentimente de 
dragoste, stimă și prețuire, cu puter
nice șl îndelungi aplauze.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In lojile oficiale au luat 
loc tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Emil Bobu, Virgil Cazacii, Lina 
Ciobanu, Ion Coman, Nicolae Con
stantin, Ion Dinei, Miu Dobrescu, 
Ludovic Fazekas, Alexandrina 
Găinușe, Manea Mânescu. Paul 
Nîculescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, Ilie 
Verdeț.

în sală se aflau, de asemenea, 
membri supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R., membri ai Consiliului de Stat.

Au participat, în calitate de invi
tați, membri ai C.C. al P.C.R. și al 
guvernului, conducători de instituții 
centrale, organizații de masă și 
obștești, reprezentanți ai vieții noas

tre științifice, culturale și artistice, 
ziariști.

Erau prezenți șefii misiunilor di
plomatice acreditați la București, 
precum și corespondenți ai presei 
străine.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de președintele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Nicolae Giosan.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere in memoria tovarășu
lui Ștefan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

La propunerea Biroului Marii 
Adunări Naționale, deputății au 
adoptat in unanimitate următoarea 
ordine de zi :

1. Validarea alegerii unor deputați 
In Marea Adunare Națională ;

2. Proiectul Legii Planului național 
unic de dezvoltare economico-socia- 
lă a Republicii Socialiste România 
pe anul 1985 ;

3. Proiectul Legii Planului de dez
voltare a agriculturii și industriei 
alimentare al Republicii Socialiste 
România pe anul 1985 ;

4. Proiectul Legii Bugetului de Stat 
a! Republicii Socialiste România pe 
anul 1985 ;

5. Proiectul Legii privind tipizarea 
și standardizarea produselor, con
strucțiilor și tehnologiilor, normarea 
tehnică a consumurilor materiale și 

energetice, ridicarea calității șl nive
lului tehnic al produselor t

6. Programul privind autoconduce- 
rea și autoaprovizionarea pentru asi
gurarea bunei aprovizionări a popu
lației cu produse agroalimentare șl 
bunuri industriale de consum pe pe
rioada 1 octombrie 1984 — 30 sep
tembrie 1985 :

7. Proiectele de leg! pentru apro
barea deeretelor cuprinzind norme 
cu putere de lege emise de Consi
liul de Stat după sesiunea a noua a 
Marii Adunări Naționale.

La primul punct al ordinii de zi, 
tovarășul Ion Sirbu, președintele 
Comisiei de validare, a prezentat 
raportul acestei comisii privind va

lidarea alegerii unor deputați -ta 
M.A.N, . ./

Marea Adunare Națională a va
lidat, in unanimitate, alegerea to
varășului Virgil Neeșoiu ca depu
tat in circumscripția electorală nr. 
3 Brașov-Tractorul, județul BrașoV, 
și a tovarășului Pal Arpad, ea 
deputat in circumscripția electorală 
nr. 11 Gherla, județul Cluj.

Cei doi deputați au depus apoi ju- 
rămintul de credință și devotament 
față de Republica Socialistă Româ
nia.

Tovarășul Ștefan Bîrlea, președin
tele Comitetului de Stat al Plani
ficării, a prezentat expunerea asu
pra proiectului Legii Planului na

țional unic de dezvoltare economi- 
co-socială a Republicii Socialtște 
România pe anul 1985 ; tovarășul 
Gheorghe David, ministrul agricul
turii și industriei alimentare, a pre
zentat expunerea asupra proiectului 
Legii Planului de dezvoltare a agri
culturii și industriei alimentare al 
Republicii Socialiste România pe 
anul 1985 ; tovarășul Petre Gigea, 
ministrul finanțelor, a prezentat ex
punerea asupra proiectului Legii Bu
getului de Stat al Republicii Socia
liste România pe anul 1985.

în continuare, a fost prezentat co- 
raportul Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a 
României asupra celor trei proiecte 
de legi de către tovarășul Manea 

Mânescu, vicepreședinte al Consi
liului Suprem.

Raportul comun al comisiilor per
manente ale Marii Adunări Națio
nale, care au avizat favorabil pro
iectele de legi aflate in discuție, a 
fost prezentat de tovarășul Vasile 
Bărbuleț, secretar al Comisiei pen
tru industrie și activitatea econo- 
mico-financiară a M.A.N.

A început apoi discuția generală 
comună asupra acestor proiecte. Au 
luat cuvântul deputății Pavel Aron, 
Marin Ștefanache, Alexandru Orza- 
ță, Maria Ionescu, Virgil Cazacu, 
Neculai Agachi, Aurica Be.jan, Ca
rol Dina, Teodor Roman, Ion Da- 
vidoiu.

Lucrările sesiunii continuă.

CHEMAREA
Plenarei Consiliului National

al Oamenilor Muncii din industrie, construcții, 
transporturi, circulația mărfurilor și finanțe

Consiliul Național al Oamenilor Muncii din 
Industrie, construcții, transporturi, circulația 
mărfurilor și finanțe, întrunit în ședința plena
ră din 11 decembrie 1984, sub înalta președin
ție a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Oamenilor Muncii, 
o dezbătut și aprobat proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România pe anul 1985, proiec
tul Bugetului de stat al Republicii Socialiste 
România pe 1985, proiectul de Lege privind ti
pizarea și standardizarea produselor, construc
țiilor și tehnologiilor, normarea tehnică a con
sumurilor materiale și energetice, ridicarea ca
lității și nivelului tehnic al produselor, precum 
și Programul privind autoconducerea și auto- 
aprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovi
zionări a populației cu produse agroalimenta
re și bunuri industriale de consum pe perioada 
1 octombrie 1984 - 30 septembrie 1985.

Plenara Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii din industrie, construcții, transporturi, cir
culația mărfurilor și finanțe și-a desfășurat lu
crările în atmosfera de puternică emulație pa
triotică generată de istoricele hotărîri ale Con
gresului al Xlll-lea al partidului, de deplină sa
tisfacție și legitimă mindrie a întregului nos
tru popor pentru realegerea In funcția supremă 
de secretar general al Partidului Comunist Ro
mân a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai 
Iubit fiu al națiunii noastre, strălucit militant re
voluționar și patriot înflăcărat, personalitate 
proeminentă a vieții internaționale, care și-a 
dedicat viața șl activitatea slujirii neabătute a 
celor mai scumpe idealuri de libertate, inde
pendență și progres ale poporului român. Parti- 
cipanții la plenară au dat glas și cu acest pri
lej sentimentelor de adîncă recunoștință și dra
goste fierbinte față de conducătorul încercat al 
partidului șl statului nostru, strălucit strateg și 
ctitor al României socialiste.

A fost subliniată contribuția esențială, de
terminantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea și înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, la fun

damentarea tuturor planurilor de dezvoltare e- 
conomlco-socială a țării, a programelor de au- 
toaprovizionare, de ridicare a calității și ni
velului tehnic al produselor, de creștere mai 
accentuată a productivității muncii, la perfec
ționarea continuă a noului mecanism econom 
mico-financiar, a autogestiunii și autoconduce- 
rii muncitorești.

Participant la plenară și-au exprimat de
plina adeziune la documentele supuse dezba
terii, subliniind că ele vor contribui la continua 
dezvoltare economico-socială a patriei noastre, 
la ridicarea României pe culmi tot mai înalte 
de progres și civilizație socialistă.

Oamenii muncii din industrie, construcții, 
transporturi, circulația mărfurilor și finanțe — 
sub conducerea Partidului Comunist Român - 
au acționat cu fermitate pentru realizarea pla
nului, pentru transpunerea țn viață a hotărîrl- 
lor Congresului al Xll-lea, Conferinței Națio
nale ale partidului, a prevederilor celui de-al 
7-lea cincinal, a obiectivelor privind realizarea 
unei noi calități a vieții și a muncii în toate 
domeniile de activitate și trecerea României la 
o nouă etapă de dezvoltare economico-socială.

Plenara apreciază că prevederile planului pe 
anul 1985 — ultimul an, hotărîtor, al actualu
lui cincinal — corespund cerințelor asigurării 
progresului economico-social neîntrerupt al ță
rii, ale accentuării dezvoltării Intensive a tu
turor ramurilor economice.

Rezultat al unei largi consultări a cadrelor 
de partid și de stat, a oamenilor muncii din 
toate sectoarele de activitate, prevederile pla
nului exprimă voința și înțelepciunea colectivă 
ale întregului nostru popor, care, în deplină uni
tate, sub conducerea partidului nostru comu
nist, forța politică conducătoare a întregii na
țiuni, Iși făurește în mod liber viitorul socia
list și comunist. Aceste prevederi reflectă, tot
odată, posibilitățile reale ale economiei româ
nești, capacitatea acesteia de a satisface, la 
cote tot mai înalte, atît nevoite interne, cit și 
cerințele participării eficiente la schimburile in
ternaționale. Proiectul Bugetului de stat asigu

ră desfășurarea unei circulații bănești sănătoa
se, menținerea stabilității prețurilor în limitele 
planificate, realizarea echilibrului financiar al 
dezvoltării economico-sociaie a țării și, pe a- 
ceastă bază, funcționarea în bune condiții, la 
întreaga capacitate, a tuturor unităților, utili
zarea rațională a bazei tehnico-materiale.

O contribuție majoră la ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, diminuarea per
manentă a consumurilor materiale și energeti
ce, valorificarea superioară a tuturor resurse
lor existente și a noi surse de energie, creș
terea mai accelerată a productivității muncii o 
va avea aplicarea fermă a prevederilor pro
iectului de Lege privind tipizarea și standardi
zarea produselor, construcțiilor și tehnologiilor, 
normarea tehnică a consumurilor materiale și 
energetice, ridicarea calității și a parametrilor 
tehnico-funcționali ai produselor.

Plenara a evidențiat eforturile depuse de oa
menii muncii din toate sectoarele de activi
tate pentru înfăptuirea sarcinilor din programele 
de autoconducere și autoaprovizionare, de ridi
care a nivelului tehnic și calitativ al produselor.de 
creștere mai accentuată a productivității muncii,

Participanții la plenară, apreciind eforturi
le depuse de întregul nostru popor pentru 
realizarea planului pe 1984, evaluind cu inalt 
spirit de răspundere patriotică obiectivele din 
planul pe 1985, au subliniat necesitatea 
adoptării de către consiliile oamenilor mun
cii din toate sectoarele de activitate, din cen
trale și unități economice, a unor programe 
de măsuri care să asigure folosirea intregii 
capacități a mașinilor, utilajelor și instala
țiilor, a tuturor intreprinderilor pentru realiza
rea in condiții de eficiență sporită a produc
ției fizice, marfă și îndeplinirea exemplară 
a planului de export. In spiritul hotăririlor 
Congresului al Xlll-lea al partidului, al cuvin- 
tarilor rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, la Plenara 
comună a C.C al P.C.R. și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale, precum și

(Continuare în pag. a V-a)

Imagine din Ploiești

O nouă filă în epopeea
Au început lucrările 
la noi hidrocentrale 

pe cursul superior al Oltului

în aceste zile de puterni
că efervescență creatoare 
generată de istoricele ho- 
tăriri adoptate de Con
gresul al XIII-lea al parti
dului, cind pe intreg cu
prinsul patriei oamenii 
muncii acționează cu însu
flețire pentru a încheia cu 
rezultate cit mai bune în 
producție cel de-al patru
lea an al actualului cinci
nal, pe cursul superior al 
Oltului, în zonele comune
lor Votla și Viștea, con
structorii hidroenergeti- 
cieni desfășoară o impre
sionantă activitate, scriind 
o nouă filă în epopeea va
lorificării apelor Oltului.

în perioada premergă
toare Congresului, apoi in 
zilele în care înaltul forum 
își desfășura lucrările, ca 
și în această perioadă, pe 
șantierele celor două hi
drocentrale — primele din- 
tr-o nouă „cascadă" de iz
voare de energie — colecti
vele brigăzilor nr. 1 și 2 ale 
Antreprizei de construcții 
hidroenergetice Olt-supe- 
rior s-au aflat și se află 
la datorie, cinstind prin 
fapte de muncă deosebite 
marele eveniment politic 
din viața comuniștilor, a 
întregului popor, con
tribuind direct la dezvol
tarea bazei energetice a 
țării.

— Nu exagerez cu nimic.

ne spune tehnicianul Tu
dor Dodițoiu, secretarul 
comitetului de partid al 
șantierului Voila, cind 
afirm că atît noi, cei ce lu
crăm pe acest șantier, cit 
și constructorii de la Viș

constructorii care au ridi
cat hidrocentralele de la 
Turnu și Călimănești, con
duși de ing. Gheorghe Gri- 
gocea, un adevărat veteran 
al lucrărilor de amenajare 
hidroenergetică a riurilor

| DIH MTUAUTATEA^ 1]
• reportaje • însemnări •

tea ne simțim pe deplin 
angajați, încă de acum, în 
vasta operă de înfăptuire a 
unuia dintre obiectivele 
subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la cel 
de-al XIII-lea Congres al 
partidului: asigurarea plnă 
la sfîrșitul acestui secol a 
independenței energetice a 
țării.

Această nouă bătălie 
pentru amenajarea hidro
energetică a Oltului — 
aici, la nordul Carpaților 
Meridionali — a început 
practic cu cîteva luni în 
urmă. Primii sosiți au fost

noastre interioare, înce- 
pind cu Bicazul. De fapt, 
nu se terminaseră bine lu
crările la cele două hidro
centrale ridicate la ieșirea 
sudică din defileul Oltului, 
cind uruitul autobasculan
telor, excavatoarelor și 
buldozerelor anunțau lo
cuitorilor comunei Voila că 
a sosit momentul imblîn- 
zirii și supunerii apelor 
Oltului și în această zonă. 
Un eveniment așteptat cu 
nerăbdare și pentru faptul 
că terenul cel mai fertil 
din lunca Oltului a fost 
Inundat aici adeseori de

Oltului
apele revărsate, care nu 
lăsau in urma lor decît mit

Cei 15 constructori, in 
frunte cu ing. Mihai Gin- 
ghină, adjunct al șefului 
de brigadă, care și-au fă
cut apariția pe la începu
tul trimestrului doi în pe
rimetrul viitorului șantier, 
au atacat in același timp 
lucrările de amenajare a 
drumurilor de acces, ridi
carea coloniei, ca și lucră
rile de bază, creînd în fe
lul acesta un „cap de pod“ 
pentru grosul efectivului 
de constructori, sosiți cu 
citeva săptămini mai tir- 
ziu. Apoi, volumul lucrări
lor executate a început să 
crească, forțele principale 
fiind concentrate la înăl
țarea digurilor de protec
ție, construirea canalului 
de fugă, la amenajarea 
platformei tehnologice.

De pe unul din digurile 
de protecție privim pano
rama întregului șantier. 
Cu ochii minții revedem 
însă imaginea înfiorătoare 
pe care o ofereau aceste 
locuri cu un alt prilej, în 
timpul inundațiilor din 
anul 1975, cind întreaga 
luncă a Oltului se trans
formase într-o mare învol
burată, incit nu se mai ve
deau decît cîteva dintre 
virfurile unor sălcii care
(Continuare in pag. a V-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunere la proiectul legii Planului național unic 

de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România pe anul 1985

♦

Mul*  stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, președinte al Republicii 
Socialiste România,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimat! tovarăș! deputati.
Vă rog să-mi permiteți ca din 

Împuternicirea guvernului să prezint 
Marii Adunări Naționale proiectul 
de Lege pentru adoptarea Planului 
național Unic de dezvoltare econo- 
'mico-socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1983. plan cu pro
funde semnificații pentru încheierea 
In bune condiții a celui de-al 7-lea 
cincinal și asigurarea unei temelii 
trainice pentru realizarea obiective
lor și sarcinilor stabilite de Congre
sul al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român.

Doresc să subliniez in mod deose
bit că întreaga activitate de elabo
rare a proiectului de plan pe anul 
viitor s-a desfășurat sub conducerea 
directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
care a examinat în mai multe etape 
propunerile pe ansamblul economiei, 
pe fiecare ramură, minister și în pro
fil teritorial, orientînd lucrările de 
fundamentare în direcțiile hotărîtoare 
pentru dezvoltarea dinamică șl echi
librată a economiei, utilizarea cu 
maximă eficiență a tuturor resurse
lor materiale și umane, întărirea con
tinuă a forței economice a patriei 
noastre socialiste și, pe această bază, 
ridicarea bunăstării materiale și spi
rituale a poporului. Proiectul de plan 
reflectă viziunea profund științifică 
și gîndirea creatoare a secretarului 
general al partidului, contribuția sa 
determinantă în elaborarea și înfăp
tuirea politicii partidului si statului 
Întemeiată pe aplicarea principiilor 
și adevărurilor general valabile ale 
socialismului științific la condițiile 
concrete ale României.

Importanța deosebită pe care o are 
înfăptuirea prevederilor din proiectul 
de plan pentru progresul multilateral 
al patriei îndreptățește convingerea 
că toți oamenii muncii — omagiind 
hotărîrea Congresului al XIII-lea 
care a consfințit voința unanimă a 
întregii națiuni de a-1 avea în frun
tea partidului și a tării pe mult iu
bitul și stimatul nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — vor 
munci cu abnegație și dăruire pa
triotică pentru îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a obiectivelor pe 
care ni Ie propunem, pentru ridi
carea României socialiste pe noi 
trepte de progres și civilizație.

In concordanță cu largul demo
cratism care caracterizează societatea 
noastră socialistă, proiectul de plan 
a fost elaborat în strînsă conlucrare 
cu întreprinderile, centralele, jude
țele, ministerele șl organele centra
le, dezbătut pe larg în adunările 
generale ale oamenilor muncii. Pla
nul a fost examinat și aprobat în 
unanimitate în Plenara comună a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, în Plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii și Ca
mera legislativă a consiliilor popu
lare în vederea supunerii spre legi
ferare Marii Adunări Naționale.

Stimați tovarăși,
întreaga construcție a planului pe 

anul 1985 are la bază teza funda
mentală cuprinsă în Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Congresul al XIII-lea cu privire 
Ia creșterea rolului planului național 
unic în conducerea și organizarea 
tuturor sectoarelor vieții economice 
și sociale.

în concordanță cu această orien
tare, caracteristica principală a pro
iectului de plan pe anul viitor o con
stituie realizarea unei reproducții in
tensive, utilizarea la maximum a pu
ternicului potențial productiv creat 
în anii construcției socialiste, și cu 
deosebire în ultimele două decenii. 
Sintetlzînd concepția novatoare, re
voluționară a secretarului general, 
principalele priorități ale planului pe 
anul 1985 sint accelerarea ritmului 
creșterii economice față de primii ani 
al cincinalului, dezvoltarea și moder
nizarea industriei, creșterea susținută 
a producției agricole, amplificarea în 
continuare a activității în celelalte 
ramuri ale economiei, extinderea 
participării țării noastre la diviziu
nea internațională a muncii, accen
tuarea puternică a laturilor calitative 
In toate sectoarele.

Nivelurile stabilite în proiectul de 
plan sint fundamentate pe rezulta
tele remarcabile obținute în actualul 
cincinal, au în vedere utilizarea de
plină a capacităților de producție și 
aplicarea fermă a prevederilor din 
programele referitoare la lărgirea ba
zei de materii prime și energetice, 
reducerea consumurilor materiale și 
valorificarea superioară a tuturor re
surselor, creșterea productivității 
muncii și ridicarea calității produse
lor, sporirea însemnată a eficienței 
și a competitivității pe piețele ex
terne.

Accentuarea dezvoltării intensiva 
are la bază promovarea rapidă în 
întreaga economie a realizărilor ști
inței și tehnicii, potrivit programului 
de cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și de introducere a pro
gresului tehnic, elaborat sub condu
cerea tovarășei academician doctor 
Inginer Elena Ceaușescu, prim vice- 
prim-mlnistru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, savant de largă 
recunoaștere internațională, prin a 
cărei activitate prodigioasă știința și 
tehnologia românească au căpătat un 
puternic impuls, înscrilndu-se între 
factorii esențiali ai progresului gene
ral al societății noastre socialiste.

Tovarășe și tovarăși deputațl,
Proiectul de plan asigură înfăptui

rea consecventă a politicii partidului 
de Industrializare socialistă, factor 
determinant în dezvoltarea întregii 
economii naționale. In acest cadru, 
se prevede creșterea producției in
dustriale cu 7,5 la sută, în condițiile 
adîncirii procesului de modernizare a 
structurilor de producție sub efectul

prezentată de tovarășul ȘTEFAN 
președintele Comitetului de Stat al

promovării largi a progresului tehnic 
în întreaga economie națională.

Un loc central îl ocupă în conti
nuare dezvoltarea susținută a bazei 
de materii prime șl energetice, pu- 
nîndu-se accent sporit pe creșterea 
producției de cărbune, care va ajun
ge Ia peste 64 mil. tone. In anul 
viitor se vor realiza 12,6 mil. tone 
țiței și aproape 33 mid. mc de 
gaz metan. Creșteri importante sînt 
prevăzute, de asemenea, la minereuri 
neferoase și substanțe nemetalifere. 
Producția de energie electrică, de a- 
proape 77 mid. kWh, ia în consi
derare aplicarea unor măsuri ferme 
pentru reducerea în continuare a 
consumurilor în toate sectoarele din 
economie și are în vedere realizarea 
întregului spor pe capacitățile care 
funcționează pe cărbuni. Este esen
țial ca în industria extractivă și e- 
nergetică să se aplice ferm indica
țiile conducerii de partid și de stat 
privind mai buna folosire a utilaje
lor, a întregului potențial tehnic de 
care dispunem, valorificarea cu ma
xim randament a substanțelor mine
rale utile, a resurselor de energie 
primară și a celor refolosibile, în ve
derea evitării unor greutăți pe care 
le-am întîmpinat în acest an.

In domeniul Industriei prelucrătoa
re se prevede îmbunătățirea structu
rilor sortimentale, prin creșterea 
producției cu performanțe tehnico- 
funcționale ridicate, care valorifică 
superior materiile prime și forța de 
muncă.

In industria metalurgică, în cadrul 
producției de 16 mil. tone oțel, se 
va dezvolta prioritar fabricația oțe
lurilor de calitate, a căror pondere 
va ajunge la peste 60 la sută. Ac
centuarea diversificării structurii și 
Îmbunătățirea calității produselor de 
prelucrare avansată vor condu
ce la creșterea gradului de va
lorificare a unei tone de metal.

Construcția de mașini va parti
cipa cu circa 38 la sută la sporul 
producției industriale din anul vii
tor, urmînd să asigure cea mai mare 
parte din utilajele și instalațiile ne
cesare programului de investiții și 
importante disponibilități pentru 
export Dinamici mai rapide sînt 
prevăzute la mijloace de automati
zare și ale tehnicii de calcul electro
nic. Va.spori, de asemenea, produc
ția de mecanică fină, echipamente 
hidropneumatice, roboți industriali, 
mașini-unelte cu comandă program 
numerică, utilaje tehnologice cu grad 
ridicat de complexitate, autoturisme, 
autovehiculo grele, nave maritime, 
tehnice și speciale, mașini agricole 
multifuncționale. Prin creșterea pon
derii produselor noi asimilate se va 
asigura, odată cu ridicarea generală 
a nivelului tehnic și calitativ al pro
ducției construcției de mașini, șl o 
economie de aproape 320 mii tone 
laminate din oțel față de anul 1984.

In industria chimică — a cărei 
pondere in totalul producției indus
triale urmează să ajungă în anul vii
tor la peste 12 la sută — s-a luat 
în considerare, în principal, dezvol
tarea mai rapidă a subramurilor de 
sinteză fină și mic tonaj, precum și 
fabricația de fire, fibre sintetice, a 
unor produse chimice auxiliare care 
Incorporează cantități mai reduse de 
materii prime și energie și asigură 
o valorificare superioară a produc
ției. Nivelurile de producție în in
dustria materialelor de construcții 
țin seama de cerințele programului 
de investiții și ale exportului și pun 
accent pe realizarea de produse cu 
consumuri energetice reduse. In in
dustria lemnului, celulozei și hîrtiei, 
producția este orientată spre reali
zarea de sortimente cu greutăți re
duse și dimensiuni tipizate, pe apli
carea de soluții care conduc la spo
rirea substanțială a gradului de pre
lucrare a masei lemnoase. In indus
tria ușoară și alimentară se prevăd 
diversificarea largă a structurilor 
sortimentale șl îmbunătățirea sub*  
stanțială a calității produselor, în 
condițiile creșterii indicilor de valo
rificare a materiilor prime și mate
rialelor.

Stimați tovarăși,
în concordanță cu orientările și 

indicațiile date de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, proiectul de plan pe anul 
viitor prevede continuarea procesu
lui de dezvoltare complexă șl inten
sivă a agriculturii, obiectiv funda
mental al înfăptuirii noii revoluții 
agrare în țara noastră.

în acest cadru, sporirea producției 
agricole vegetale șl animale consti
tuie una din prioritățile importanta 
ale proiectului de plan. în anul vii
tor, producția globală agricolă Va 
crește față de anul 1984 cu 6,0—6,8 
la sută, prin organizarea superioară 
a întregii activități potrivit prevede
rilor din programul național privind 
realizarea unor recolte sigure și sta
bile. In sectorul producției vegetale 
urmează să se obțină aproape 30 
mil. tone cereale și însemnate canti
tăți de plante tehnice, legume, fruc
te. In zootehnie se are in vedere 
sporirea efectivelor de animale șl a 
producției de carne, lapte, lînă și 
alte produse animaliere. Sînt prevă
zute mijloacele necesare creșterii și 
modernizării bazei tehnico-materiale 
a agriculturii. Așa cum a indicat 
secretarul general al partidului, 
avem obligația să aplicăm cu fermi
tate măsuri corespunzătoare pentru 
folosirea întregului potențial de care 
dispune agricultura noastră, astfel 
încît în anul 1985 să se obțină cele 
mai mari recolte agricole de pină 
acum.

în strînsă concordanță cu cerințele 
dezvoltării economico-sociale se pre
vede amplificarea și modernizarea 
activității din silvicultură, trans
porturi, construcții și celelalte ra
muri ale economiei naționale.

Stimați tovarăși.
In domeniul investițiilor, proiectul 

de plan pe anul 1985 concretizează 
sarcinile și orientările conducerii de 
partid și de stat privind concentrarea 
eforturilor pentru terminarea obiec
tivelor în curs de execuție, grăbirea 
punerii în funcțiune îndeosebi a ca
pacităților productive și reducerea 
frontului de lucru cu care se va în
cheia acest cincinal. Resursele ne-

BÎRLEA,

Planificării
cesare înfăptuirii programului de 
investiții prevăzut vor fi asigurate 
prin repartizarea în continuare a 
unei părți importante din venitul 
național pentru fondul de dezvoltare, 
componentă constantă a politicii pro
movate ferm de partidul nostru, de 
secretarul său general, necesitate 
obiectivă pentru întărirea și mai pu
ternică a bazei materiale a societă
ții și ridicarea bunăstării întregului 
popor. In anul viitor, prin alocarea a 
circa o treime din venitul național 
pentru acumulare, se asigură fonduri 
de investiții de peste 270 mid. lei, 
care vor fi orientate cu prioritate 
pentru dezvoltarea bazei de materii 
prime, energeticii și agriculturii, 
pentru realizarea de noi obiective 
care să conducă la sporirea exportu
rilor și reducerea importurilor, la 
creșterea productivității muncii, re
ducerea consumurilor materiale și 
îmbunătățirea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor. In anul 1985 se 
vor pune în funcțiune peste 250 ca
pacități noi industriale și agro
zootehnice mai importante.

Ținind seama de complexitatea lu
crărilor de investiții ce urmează a se 
realiza în viitorul an este necesar 
să se acționeze pentru asigurarea 
la .termen a documentațiilor tehnico- 
economice, extinderea utilizării pro
iectelor tip, organizarea rațională a 
lucrărilor pe șantiere, folosirea efi
cientă a forței de muncă, a utilaje
lor de construcții și a mijloacelor de 
transport, reducerea substanțială a 
consumurilor de materiale.

în domeniul comerțului exterior, 
proiectul de plan ia in considerare 
participarea activă, cu eficiență spo
rită, a țării noastre la diviziunea in
ternațională a muncii. Prin preve
derile sale, planul pe anul viitor 
asigură amplificarea cooperării eco
nomice și specializării în producție, 
a schimburilpr comerciale cu țările 
membre ale C.A.E.R., cu toate țările 
socialiste; totodată, s-a prevăzut lăr
girea relațiilor economice cu țările 
în curs de dezvoltare, cu țările ca
pitaliste dezvoltate.

Volumul comerțului exterior va 
crește cu 15 la sută față de 1984 și 
are în vedere aplicarea fermă a in
dicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind dezvoltarea accen
tuată a producției pentru export, 
îmbunătățirea structurii și creșterea 
eficienței acesteia, diversificarea 
formelor de comercializare și lăr
girea piețelor de desfacere, importul 
fiind limitat la strictul necesar și 
destinat în special achiziționării de 
mațterii prime și materiale, precum 
și pentru realizarea programelor 
prioritare din economie. Așa cum 
ne-a indicat conducerea partidului 
nostru, trebuie să acordăm întreaga 
atenție încheierii de acorduri de lun
gă durată, care să dea o perspectivă 
sigură schimburilor economice și 
cooperării în producție, să asigurăm 
permanent respectarea riguroasă a 
soldului balanței comerciale prevă
zut prin plan pe fiecare minister și 
centrală, în vederea creării mijloa
celor de plată pentru lichidarea în 
timpul stabilit a datoriei externe.

Stimați tovarăși deputațl,
Proiectul de plan acordă un rol 

hotărîtor factorilor calitativi ai creș
terii economice. Accelerarea repro
ducției de tip intensiv își găsește 
concretizarea în devansarea cu trei 
procente a creșterii produsului social 
de către venitul național, in reali
zarea a - peste 85 la sută din 
sporul venitului național pe sea
ma productivității muncii sociale ; 
peste o treime din creșterea față de 
1984 a producției industriala se va 
obține prin ridicarea gradului de va
lorificare a materiilor prime și ener
giei.

Situînd în centrul activității spo
rirea mal rapidă a productivității 
muncii, sarcinile de creștere prevă
zute în acest domeniu sînt de 14,7 
Ia sută în industria republicană și 
de 13,4 la sută în activitatea de 
construcții-montaj. Acestea țin sea
ma de potențialul tehnic și uman de 
care dispunem în prezent, de posibi
litățile de a realiza în fiecare unita
te o productivitate superioară care 
să asigure apropierea de nivelurile 
realizate în țările dezvoltate indus
trial.

Costurile totale Ia 1 000 lei pro
ducție sau venituri brute se vor re
duce cu peste 56 lei în industria re
publicană, cu aproape 79 lei în agri
cultura de stat și 11 lei în transpor
turi. O atenție deosebită acordă 
proiectul de plan valorificării cu 
Înaltă eficiență a resurselor mate
riale, reducerii accentuate a consu
murilor, Îndeosebi de combustibili 
și energie ; în acest cadru, gradul 
de valorificare al materiilor prime 
și materialelor va spori față de acest 
an cu peste 6,5 la sută.

Așa cum a Indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se impune să 
acționăm pentru realizarea întocmai 
a programelor concrete de măsuri 
stabilite pe întreprinderi și secții, 
privind creșterea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor mate
riale, ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al producției, sporirea efi
cienței și a rentabilității fiecărui 
produs In parte.

Un rol important pentru înfăptui
rea planului pa anul următor îl are 
aplicarea ansamblului de măsuri pri
vind consolidarea mecanismului eco- 
nomico-financiar, așezarea fermă a 
activității tuturor unităților pe prin
cipiile autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii. Așa cum s-a subliniat 
în Raportul prezentat la Congresul al 
XIII-lea. trebuie să acționăm cu 
hotărîre pentru perfecționarea acti
vității tuturor organismelor de plani
ficare, pentru creșterea rolului și 
răspunderii adunărilor generale și 
consiliilor oamenilor muncii din în
treprinderi. a organelor colective de 
conducere din centrale și ministere 
în buna gospodărire a întregului po
tențial productiv. Centralele, ca ti
tulare de plan, au obligația să asi
gure conducerea unitară a sectoare
lor respective de activitate, să ia mă
suri pentru folosirea la maximum a 
mijloacelor materiale și financiare, a 
forței de muncă, pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan Ia 
toți indicatorii.

Stimați tovarăși,
întreaga dezvoltare economico-so

cială prevăzută pentru anul viitor 
este subordonată țelului suprem al 
politicii partidului de ridicare conti
nuă a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului. Creșterea ve
nitului național și repartizarea aces
tuia pentru acumulare și consum a- 
sigură mijloacele necesare pentru 
dezvoltarea intensivă a forțelor de 
producție și sporirea veniturilor tu
turor oamenilor muncii.

Potrivit proiectului de plan, în anul 
1985 retribuția medie nominală va a- 
junge la 2 980 lei, urmînd ca retri
buția medie reală să fie cu 8 la sută 
mai mare decît în 1980 ; veniturile 
reale ale țărănimii pe o persoană ac
tivă vor spori cu 12,2 la sută. Cores
punzător majorării veniturilor popu
lației, desfacerile de mărfuri prin 
comerțul socialist vor fl de 273,5

Expunere la proiectul legii Planului de dezvoltare 
a agriculturii și industriei alimentare 

al Republicii Socialiste România pe anul 1985 
prezentată de tovarășul GHEORGHE DAVID, 
ministrul agriculturii și industriei alimentare

Mult stimate șl iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, președinte al Re
publicii Socialiste România,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputațl,
Actuala sesiune a înaltului forum 

legislativ al țării are loc la scurt 
timp după ce Congresul al XIII-le.a 
al Partidului Comunist Român, în
deplinind voința tuturor comuniști
lor, a întregii națiuni, a reales în 
suprema funcție de secretar general 
al partidului pe cel mai stimat fiu 
al poporului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, marele strateg al ridică
rii României în rîndul țărilor dez
voltate, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane.

Exprimîndu-ne din nou satisfacția 
deplină pentru această realegere — 
act politic de importanță istorică 
pentru destinele poporului român — 
și puternic însuflețiți de înflăcărată 
dumneavoastră chemare, mult stima
te tovarășe secretar general al parti
dului, adresată cu prilejul încheierii 
Congresului, de indicațiile și orien
tările date cu privire la creșterea 
continuă a producției agricole și a 
eficienței economice a acesteia, de 
mărețele perspective deschise patriei 
prin hotărîrile Congresului al XIII- 
lea al partidului, vom acționa cu 
toată fermitatea pentru înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor marelui fo
rum al comuniștilor români, spo
rind astfel contribuția agriculturii și 
industriei alimentare la progresul 
multilateral al patriei noastre — 
România socialistă.

Vă rog să-mi permiteți ca, din în
sărcinarea guvernului, să prezint 
Marii Adunări Naționale proiectul 
de Lege pentru adoptarea Planului 
de dezvoltare a agriculturii și indus
triei alimentare pe anul 1985.

întocmit sub directa îndrumare șl 
conducere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
proiectul Planului de dezvoltare a 
agriculturii și industriei alimentare 
pe anul 1985 — parte integrantă a 
Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a României — s-a 
fundamentat pe cerințele economiei 
naționale și pe posibilitățile de creș
tere a producției agroalimentare, în 
concordanță cu orientările și sarci
nile stabilite de Congresul al XII- 
lea și Conferința Națională ale parti
dului, el caracterizîndu-se prin ac
centuarea procesului de moderniza
re și intensificare, de gospodărire 
eficientă a pămîntului și a bazei 
tehnico-materiale, de valorificare 
superioară a materiilor prime în in
dustria alimentară.

Proiectul de plan reflectă orientă
rile și indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii, cu privire la accentuarea 
laturilor calitative ale activității 
noastre, la continuarea pe un plan 
superior a înfăptuirii noii revoluții 
agrare, care vizează, în esență, pu
nerea în deplină valoare a marilor 
rezerve de creștere a producției a- 
groalimentare, a productivității mun
cii și a eficienței economice în toa
te sectoarele și unitățile, în scopul 
sporirii substanțiale a aportului a- 
griculturii și industriei alimentare 
la progresul general al țării.

Prevăzînd ritmuri de dezvoltare 
superioare realizărilor din primii ani 
ai actualului cincinal, proiectul de 
plan pe anul 1985 stabilește sporirea 
producției agroalimentare la un nivel 
care să asigure atît realizarea pro
gramului de autoconducere și auto- 
aprovizionare, a fondului de stat, cît 
și satisfacerea celorlalte nevoi ale 
economiei naționale.

Proiectul Planului de dezvoltare a 
agriculturii și industriei alimentare 
pe anul 1985 prevede o creștere im
portantă a producțiilor totale, pe 
baza organizării superioare a mun
cii, a ridicării producțiilor medii 
la hectar și pe cap de animal, pe 
calea promovării largi a progresu
lui tehnic în toate sectoarele de ac
tivitate, generalizării experienței 
înaintate a unităților care au reali
zat în anul 1984 peste 8 tone de griu 
și 20 tone porumb știuleți la hectar, 
precum șl producții mari la alte cul
turi și în zootehnie. Nivelurile indi
catorilor de plan sînt judicios core
late cu baza tehnico-materială crea
tă, urmărindu-se în continuare mo
dernizarea și intensificarea produc
ției agricole.

Comparativ cu anul 1984, în anul 
1985 se prevede o sporire a produc
ției nete agricole cu 9—10 la sută și a 
producției globale agricole cu 6—6,8 
la sută, producțiile fizice prevăzute 
urmînd să se realizeze în condițiile 
creșterii accentuate a producțiilor 
medii la hectar.

In anul 1985 va trebui să realizăm 
29,65 milioane tone de cereale boa
be, astfel încît să se poată obține 
1 200 kg pe locuitor, precum și pro
ducții sporite de plante tehnice, le
gume, fructe și struguri.

In sectorul creșterii animalelor 
sînt, de asemenea, prevăzute sarcini 
deosebite privind creșterea efective
lor de animale, a producțiilor totale 
și medii, acestea fiind corelate cu 
prevederile Programului de autocon
ducere și autoaprovizionare pentru 

mild. Iei, iar prestările de servicii 
vor crește față de 1984 cu circa 
15 Ia sută.

în anul viitor vor fl date în folo
sință 140 mii locuințe nOi, se va ac
ționa în continuare pentru înfăptui
rea programului național de sistema
tizare a teritoriului și localităților 
urbane și rurale. Proiectul de plan 
prevede, de asemenea, perfecționarea 
în continuare a invățămintului, dez
voltarea culturii, îmbunătățirea ocro
tirii sănătății și asistenței sociale.

Stimați tovarăși.
Proiectul planului pe anul 1985 asi

gură toate condițiile pentru progre
sul rapid al societății noastre socia
liste. Rezultatele obținute în anul 
1984 și prevederile planului pe anul 
viitor confirmă pe deplin justețea și 
clarviziunea rezolvărilor date de 
conducerea de partid și de stat pro
blemelor complexe ale dezvoltării 

asigurarea unei bune aprovizionări 
a populației cu produse agroali
mentare.

Pe baza producțiilor totale prevă
zute să se realizeze, în proiectul de 
plan au fost stabilite sarcini sporite 
și în ceea ce privește livrările la 
fondul de stat.

Realizarea nivelurilor stabilite în 
domeniul producției vegetale impune 
ca toate unitățile de stat și coopera
tiste, toți producătorii agricoli să 
gospodărească mai bine fondul fun
ciar, să cultive întreaga suprafață 
agricolă și să se ocupe cu mai multă 
răspundere de ridicarea continuă a 
potențialului productiv al pămîntu- 
lui. O atenție deosebită vom acorda 
înfăptuirii întocmai a Programului 
național pentru obținerea unor pro
ducții sigure și stabile, a celorlalte 
programe speciale elaborate din ini
țiativa și sub îndrumarea directă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului. De ase
menea, se vor lua măsuri hotărîte 
ca, de pe cele peste 600 000 de hec
tare ce se vor cultiva în sistem in
tensiv cu porumb, să se realizeze 
producții de peste 20 tone știuleți la 
hectar prin aplicarea tehnologiilor 
recomandate. Aceeași atenție vom a- 
corda și celorlalte culturi stabilite și 
amplasate pentru a fi cultivate în 
anul 1985 în sistem intensiv.

Pe baza programelor aprobate, la 
toate culturile se va acționa pentru 
încadrarea în perioadele optime de 
semănat și plantat, respectarea nor
melor cu privire la densitatea plan
telor, executarea la timp și de cali
tate a lucrărilor de întreținere, re
coltare și depozitarea producției, ast
fel ca în flecare unitate agricolă so
cialistă și în gospodăriile populației 
să se obțină recolte pe măsura con
dițiilor create și să se îndeplinească, 
în mod exemplar, obligațiile în ceea 
ce privește livrările de produse la 
fondul de stat.

în zootehnie, pentru îndeplinirea 
integrală a prevederilor din proiectul 
de plan pe 1985, se va acorda o aten
ție sporită asigurării bazei furajere, 
cantitativ și în structură sortimen
tală, pe calea ridicării producțiilor 
medii pe hectar la toate culturile fu-

Expunere la proiectul Legii Bugetului de stat 
al Republicii Socialiste România pe anul 1985 

prezentată de tovarășul PETRE 
ministrul finanțelor

GIGEA,

Mult stimate tovarășe președinte 
al Republicii Socialiste România,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați tova
răși deputați,

Vă rog să-mi permiteți ca, din 
împuternicirea guvernului, să pre
zint Marii Adunări Naționale pro
iectul de Lege pentru adoptarea Bu
getului de stat al Republicii Socia
liste România pe anul 1985.

Lucrările privind proiectul Bugetu
lui de stat pe anul 1985 au fost în
tocmite avînd ca bază orientările și 
obiectivele fundamentale cuprinse 
în Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, și in celelalte documente ale 
Congresului al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român cu privire la 
intensificarea laturilor calitative ale 
creșterii economice, dezvoltarea ar
monioasă a tuturor ramurilor eco
nomiei naționale, aplicarea cu fer
mitate a mecanismului economico- 
financiar, sporirea eficientei în 
toate sectoarele de activitate.

Proiectul Bugetului de stat a fost 
elaborat sub conducerea directă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, care a analizat permanent pro
punerile pe ansamblul economiei, pe 
centrale, ministere și celelalte or
gane centrale și locale. Prevederi
le cuprinse în proiectul de buget 
reflectă rolul hotăritor al secretaru
lui general al partidului privind a- 
plicarea fermă a principiilor auto
conducerii muncitorești și autoges
tiunii, așezarea întregii activități a 
unităților din toate sectoarele de 
activitate pe principiile rentabilită
ții și eficientei, reducerea mai sub
stanțială a cheltuielilor de produc
ție și, îndeosebi, a celor materiale, 
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii, aplicarea unui re
gim sever de economii în toate do
meniile de activitate, asigurarea sta
bilității prețurilor, consolidarea e- 
chilibrului financiar, monetar și va
lutar, întărirea ordinii și disciplinei 
în utilizarea fondurilor statului.

Cu mîndrie patriotică subliniem 
faptul că in condițiile actualei cri
ze economice și valutare internațio
nale, ale stagnării sau reducerii pro
ducției pe plan . mondial. Româ
nia a reușit să înregistreze rezulta- 

economico-sociale a țării în etapa 
actuală.

în încheiere, vă rog, stimați tova
răși deputați, să învestiți cu putere 
de lege proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico-so
cială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1985 cu convingerea că, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. toți oa
menii muncii din patria noastră, 
fără deosebire de naționalitate, vor 
acționa cu însuflețire pentru reali
zarea integrală și depășirea prevede
rilor sale, creînd o bază trainică 
pentru trecerea la înfăptuirea cu 
succes a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, pentru dez
voltarea continuă a societății noastre 
socialiste, întărirea independentei șl 
suveranității naționale șl ridicarea 
neabătută a României socialiste pe 
noi culmi de progres și civilizație.

rajere. Pentru asigurarea bazei fura
jere necesare bovinelor și ovinelor se 
vor extinde culturile de trifoliene și 
se vor folosi toate resursele de nu
trețuri disponibile ; de asemenea, 
vom lua măsuri pentru a realiza în
tocmai programul de îmbunătățire a 
pajiștilor naturale. în toate unitățile 
vor fi luate măsuri pentru îmbună
tățirea furajării și îngrijirii animale
lor, a selecției și reproducției, a asis
tenței zooveterinare, în vederea 
creșterii indicilor de natalitate, redu
cerii pierderilor, sporirii producțiilor 
medii și a greutății de tăiere a ani
malelor.

în industria alimentară, pe baza 
orientărilor și indicațiilor date de se
cretarul general al partidului, se are 
în vedere utilizarea mai judicioasă 
a tuturor capacităților de producție, 
creșterea gradului de industrializare 
a materiilor prime, perfectionarea 
proceselor de fabricație, întărirea 
disciplinei tehnologice, diversificarea 
și îmbunătățirea calității produselor, 
în vederea unei mai bune aprovizio
nări a populației cu produse agro
alimentare.

Pentru înfăptuirea obiectivelor 
prevăzute în plan și în programele 
speciale, agricultura și industria ali
mentară vor beneficia, în 1985, de 
fonduri de investiții ce vor însuma 
51,8 miliarde lei, destinate dotării cu 
noi mașini și utilaje moderne, extin
derii plantațiilor viticole și pomico
le; realizării prevederilor din pro
gramul național privind amenajarea 
suprafețelor pentru irigații, desecări 
și combaterea eroziunii solului.

Baza tehnipo-materială a agricul
turii va spori în anul 1985 cu 15 400 
tractoare agricole, precum și cu un 
însemnat număr de combine și alte 
utilaje. Agricultura va utiliza 36 mi
lioane tone îngrășăminte organice, 
240 mii tone îngrășăminte chimice, 
substanță activă, și 67 mii tone pes
ticide. Se vor amenaja pentru iri
gații 400 000 hectare, astfel încît Ia 
sfîrșitul anului 1985 suprafața ame
najată pentru Irigații să ajungă Ia 
3 700 mii hectare.

în domeniul Investițiilor ne revine 
obligația de a acționa cu toată răs- 

te deosebite în dezvoltarea sa eco
nomico-socială. Aceste rezultate con
firmă justețea și realismul planuri
lor și programelor adoptate, abne
gația și devotamentul tuturor oa
menilor muncii pentru realizarea 
sarcinilor și obiectivelor trasate de 
conducerea partidului șl statului 
nostru.

Fundamentarea indicatorilor de 
venituri și cheltuieli prevăzuțl în 
proiectul Bugetului de stat pe anul 
1985 s-a făcut pe baza analizelor c- 
fectuate împreună cu întreprinderi
le, centralele, ministerele, celelalte 
organe centrale, comitetele executi
ve ale consiliilor populare, județe
ne și al municipiului București șl 
cu celelalte organe centrale de sin
teză.

La dimensionarea veniturilor șl 
cheltuielilor Bugetului de stat pe 
anul viitor s-au avut în vedere ca 
obiective prioritare așezarea între
gii activități economice pe princi
piile mecanismului economico-fi- 
nanciar, eficienței și rentabilită
ții fiecărei unități economice, creș
terii producției și a venitului net 
ce revin la 1 000 lei fonduri fixe și 
a celorlalți indicatori de eficiență, 
printr-o mai bună folosire a uti
lajelor aflate in dotare, a capaci
tăților de producție și a forței de 
muncă, realizarea integrală a para
metrilor tehnico-economici pro
iectați la noile obiective de inves
tiții puse în funcțiune, reducerea 
mai accentuată a costurilor de pro
ducție, îndeosebi a celor materiale, 
și creșterea mai substanțială a pro
ductivității muncii, sporirea rolului 
beneficiului ca principală resursă de 
autofinanțare. De asemenea, s-a 
ținut seama de măsurile sta
bilite in vederea prevenirii și 
reducerii imobilizărilor în stocuri 
peste necesar și in investiții neter
minate, accelerarea vitezei de rota
ție a mijloacelor circulante, asigu
rarea în activitatea de comerț ex
terior și cooperare economică inter
națională a unei eficiente sporite, 
prin realizarea unei balanțe comer
ciale și de plăți externe exceden
tare, asigurarea mijloacelor finan
ciare pentru reducerea datoriei ex
terne potrivit programului stabilit 
și consolidarea rezervelor valutare, 
aplicarea unui regim sever de eco
nomii în toate domeniile de activi
tate.

Pe baza Indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re- 

punderea pentru asigurarea din timp 
a documentațiilor tehnico-economice 
și de execuție, a utilajelor, pentru 
desfășurarea ritmică a lucrărilor pe 
toate șantierele. Un accent deosebit 
va fi pus pe aplicarea de soluții con
structive care conduc la diminuarea 
consumului de metal, ciment și alte 
materiale energointensive. precum și 
pe intensificarea eforturilor pentru 
Intrarea în funcțiune a tuturor obiec
tivelor la termenele fixate și atin
gerea, în timp cît mai scurt, a para
metrilor proiectați.

Un factor de prim ordin In rea
lizarea sarcinilor prevăzute în plan 
îl constituie introducerea tot mai 
largă a progresului tehnic. Obiec
tivele de cercetare pentru agri
cultură urmăresc introducerea in 
circuitul agricol a unor soiuri, hi
brizi și material săditor cu potențial 
ridicat de producție, mai rezistente 
la frig, secetă, boli și dăunători, pre
cum și elaborarea de noi tehnologii 
de lucrare a solului, de combatere a 
buruienilor, bolilor și dăunătorilor, 
perfecționarea tehnologiilor existente 
de fertilizare și irigare, stabilirea ro
tațiilor celor mai eficiente. în do
meniul creșterii animalelor, cerceta
rea științifică se va ocupa și mai 
susținut de crearea de noi linii și 
hibrizi de animale cu productivitate 
ridicată, elaborarea de noi tehnologii 
de creștere și exploatare a animale
lor, creșterea gradului de conversie 
a resurselor furajere proteice și e- 
nergetice folosite în hrana animale
lor. în industria alimentară, cerce
tarea științifică va acționa pentru 
valorificarea superioară a resurselor 
de materii prime, atragerea în sfera 
prelucrării alimentare a noi resurse 
agricole, îmbunătățirea calității pro
duselor, în paralel cu diversificarea 
acestora.

Trăgind toate învățămintele din ac
tivitatea anului acesta, vom acționa 
cu perseverență și exigență pentru 
transpunerea întocmai în viață a o- 
rientărilor cuprinse în Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la cel de-al XIII-lea Congres al 
partidului, să întreprindem măsuri 
ferme pentru îmbunătățirea radicală 
a stilului și metodelor de muncă atît 
în minister, cît și la organele agrico
le teritoriale, întărirea răspunderii 
cadrelor de conducere și tehnice din 
întreprinderile agricole de stat, co
operativele agricole de producție, 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii, a tuturor lucrătorilor din 
unități față de îndeplinirea integrală 
a sarcinilor de creștere a producției 
agroalimentare și gospodărirea cît 
mai eficientă a mijloacelor mate
riale și financiare.

In vederea realizării indicatorilor 
de eficiență prevăzuți în proiectul de 
Lege pentru adoptarea Planului de 
dezvoltare a agriculturii și industriei 
alimentare se va asigura aplicarea 
consecventă a principiilor noului me
canism economico-financiar, a preve
derilor din Programul privind creș
terea mai accentuată a productivită
ții muncii și din Programul îmbună
tățirii nivelului tehnic și calitativ, 
reducerea consumului de materii pri
me și energie, valorificarea superioa
ră a materiilor prime și materialelor 
in perioada 1983—1985 șl pină în 1990, 
urmărindu-se creșterea rentabilității 
în țoate unitățile agricole de stat și 
cooperatiste.

Pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe anul viitor, oamenii muncit 
de pe ogoare și din industria ali
mentară vor răspunde cu însufle
țire chemării adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele tării, 
de a realiza exemplar prevederile de 
plan. Vă rog, stimați tovarăși depu
tati, să învestiți cu putere de lege 
proiectul Planului de dezvoltare a a- 
griculturii și industriei alimentare pe 
anul 1985, a cărui realizare va marca 
un nou și important pas pe drumul 
înfăptuirii noii revoluții agrare, al 
înfloririi patriei și ridicării bunăstă
rii întregului nostru popor.

publlcii Socialiste România. în vede
rea perfecționării în continuare a 
mecanismului economic financiar, de 
la 1 ianuarie 1985, s-a avut în ve
dere reducerea cotelor pe baza că
rora se plătește contribuția pentru 
asigurări sociale cu 1 procent, res
pectiv de la 15 la 14 la sută la 
unitățile economice și de la 14 la 13 
la sută pentru unitățile bugetare.

După cum vă este cunoscut, pro
iectul Bugetului de stat pe anul 1985 
a fost analizat de Plenara Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a 
României din 10 decembrie 1984, de 
către Camera legislativă a consilii
lor populare, precum și de Plenara 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii.

Prevederile înscrise în proiectul 
Bugetului de stat pe anul 1985 asi
gură resursele necesare pentru dez
voltarea, în continuare, a ramurilor 
economiei naționale potrivit sarcini
lor și obiectivelor stabilite prin Pla
nul național unic de dezvoltare eco
nomico-socială. finanțarea acțiunilor 
social-culturale, a cheltuielilor de 
administrație și a celor de apărare 
a țării, precum și alte nevoi ale so
cietății, în condiții de eficientă spo
rită, de asigurare a stabilității prețu
rilor și a echilibrului financiar șl 
monetar.

Stimați tovarăși deputați.
Bugetul de stat pe anul 1985 se 

prezintă echilibrat, cuprinzînd atît 
la venituri, cît și la cheltuieli suma 
de 362,6 miliarde lei, cu o rezervă 
la cheltuieli de 57,6 miliarde lei, ce 
va fi utilizată în anul viitor pe 
parcursul execuției pentru cheltuieli 
neprevăzute și în baza aprobărilor 
legale.

Veniturile Bugetului de stat pre
văzute pentru anul viitor prezintă 
o creștere de 14,9 la sută față de 
anul 1984 și provin, în proporție de 
96,4 la sută din total, de la unită
țile de stat, reprezentînd, în princi
pal, vărsămlnte din beneficii, pre
levarea pentru societate, impozitul 
pe circulația mărfurilor, taxa pentru 
folosirea terenurilor proprietate de 
stat șl alte vărsăminte la buget ale 
unităților socialiste.

Unitățile din sectorul cooperatist 
se prevede să contribuie la constitul-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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rea veniturilor bugetului pe anul vii
tor cu suma de 8,8 miliarde lei, pon
derea acestora in totalul veniturilor 
Bugetului de stat fiind de 2,4 la sută.

Populația participă la constituirea 
veniturilor Bugetului de stat cu im
pozite și taxe, in sumă de 4,2 mili
arde lei, ceea ce reprezintă 1,2 la 
.sută din totalul veniturilor bugetului.

în vederea creșterii gradului de 
autofinanțare al unităților economice 
in lucrările de planificare financiară 
pe anul 1985 s-au prevăzut sume im
portante din beneficii pentru consti
tuirea fondurilor proprii de dezvol
tare economică.

Avind în vedere creșterea Însem
nată a acumulărilor bănești șl a gra
dului de autofinanțare a unităților 
In anul viitor, este necesar ca mi
nisterele, consiliile populare, centra
lele, întreprinderile și celelalte uni
tăți socialiste, organele financiar- 
bancare, de planificare și aprovizio
nare să acționeze in lumina orierttă- 
rilor și sarcinilor stabilite de cel 
de-al XlII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, pentru ridicarea 
eficienței economice, să urmărească 
și șă asigure realizarea ritmică a 
producției fizice, a productiei-marfă 
vindute și încasate, reducerea Ia 
strictul necesar a stocurilor de pro
duse finite și încasarea în termen 
cit mai scurt a produselor livrate.

Totodată, se impune ca ministere
le, celelalte organe centrale și loca
le, centralele și întreprinderile, îm
preună cu Ministerul Finanțelor, Co
mitetul <ie Ștat a! Planificării, băn
cile și celelalte organe centrale de 
sinteză să asigure îndeplinirea inte
grală la termen a veniturilor Bu
getului de stat de către fiecare uni
tate economică privind vărsămintela 
din beneficii, prelevarea pentru so
cietate, impozitul pe circulația măr
furilor și alte venituri.

La formarea veniturilor de stat un 
aport sporit vor trebui să-l aducă 
și unitățile din sectorul cooperatist 
prin creșterea continuă a producției, 
a prestărilor de servicii, a întregii 
lor activități și in mod corespunză
tor, a rezultatelor financiare.

Stimați tovarăși deputați,
Cheltuielile bugetului de stat pro

puse pentru anul 1985 oglindesc po
litica partidului și statului nostru 
privind asigurarea finanțării obiecti
velor prevăzute în Planul național 
unic de dezvoltare economico-socia- 
lă, a acțiunilor social-culturale, în 
condițiile utilizării cu maximum de 
economicitate a fondurilor alocate, 
aplicării unui regim sever de econo
mii, prevenirii oricărei risipe.

în cadrul cheltuielilor Bugetului de 
stat pe anul viitor, o pondere în
semnată o dețin cheltuielile pentru 
finanțarea economiei naționale, in 
care scop s-a prevăzut suma de 189;7 
miliarde lei. In aceste cheltuieli 
ponderea principală o dețin fondu
rile alocate de la buget pentru fi
nanțarea investițiilor, care împreună 
cu fondurile proprii și creditele ban
care asigură finanțarea integrală a 
programului de investiții pe anul 
1985.

Alocarea unor important» fonduri 
pentru finanțarea, investițiilor tre
buie ■ să ducă la creșterea răspun
derii beneficiarilor de investiții, pro- 
iectanților, constructorilor, furnizori
lor de utilaje, ministerelor, orga
nelor centrale de planificare și fi- 
nanciar-bancare, pentru scurtarea 
duratelor de execuție și punerea in 
funcțiune a obiectivelor de investi
ții. îmbunătățirea calității acestora, 
urgentarea montării utilajelor exis
tente pe șantiere, reducerea și pre
venirea imobilizărilor în investiții 
neterminate, realizarea integrală a 
parametrilor proiectați și obținerea 
la fiecare leu investit a unui spor 
maxim de venit național.

Pentru acoperirea necesarului de 
mijloace circulante la unitățile eco
nomice noi ce vor intra în funcțiu
ne in anul viitor s-au prevăzut alo
cații de la Bugetul de stat in sumă 
de 1,6 miliarde lei, care, potrivit le
gii, vor trebui restituite în anii urmă
tori. La unitățile economice existen
te necesarul de mijloace circulante 
se va acoperi din fonduri proprii și 
credite bancare. în acest domeniu, 
se impune luarea de măsuri hotărite 
in vederea accelerării vitezei de ro
tație a mijloacelor circulante, res
pectarea normelor de stoc și norma
tivelor de mijloace circulante, eli
minarea și prevenirea imobilizărilor 
în stocuri supranormative, .aprovizio
narea ritmică și in conformitate cu 
necesitățile producției, limitarea cre
ditelor bancare la strictul necesar, 
reducerea și prevenirea creditelor 
nerambursate la scadență și a plă
ților restante.

Coraportul Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale 
a României la proiectele de legi privind Planul național unic de dezvoltare 
economico-socială, Planul de dezvoltare a agriculturii și industriei 

alimentare și Bugetul de stat pe anul 1085 
prezentat de tovarășul MANEA MĂNESCU, 

vicepreședinte al Consiliului Suprem
Mult stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Onorată Mare Adunare Națională,
Vă rog să-mi permiteți ca. din îm

puternicirea Biroului Permanent al 
Consiliului Suprem-«1 Dezvoltării E- 
conomice și Sociale a României, să 
prezint Marii Adunări Naționale co- 
raportul referitor la proiectele de 
legi privind Planul național unic de 
dezvoltare economico-socialâ a țării, 
Planul de dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentare și Bugetul de 
stat pe anul 1985.

Aceste documente, de însemnătate 
deosebită pentru progresul cconomi- 
co-social al patriei, corespund hotâ- 
ririlor Congresului al XÎI-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, ori
entărilor și tezelor fundamentale cu
prinse in magistralul Raport prezen
tat la Congresul al XlII-lea de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân.

Consiliul Suprem dă o înaltă apre
ciere contribuției esențiale a tovară
șului Nicolae Ceaușescu la funda
mentarea profund științifică a planu
lui național unic, la soluționarea, 
printr-o activitate uriașă, desfășurată

Prin proiectul de buget pe anul 
viitor s-au prevăzut fonduri pentru 
cercetare științifică in sumă de 2.1 
miliarde lei. Pe lingă fondurile de 
la buget, activitatea de cercetare ști
ințifică. dezvoltare tehnologică și 
introducerea progresului tehnic be
neficiază de importante resurse asi
gurate din fondurile proprii ale uni
tăților economice.

Fondurile alocate pentru această 
activitate au la bază obiectivele sta
bilite prin planul de cercetare știin
țifică, dezvoltare tehnologică și in
troducerea progresului tehnic pe anul 
1985, elaborat sub conducerea direc
tă a tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie.

Corespunzător prevederilor din 
planul național unic de dezvoltare 
economico-socială și ale progra
melor speciale de valorificare 
superioară, de creștere a bazei de ma
terii prime, minerale și energetice 
primare, s-au înscris în Bugetul de 
stat pe anul 1985 cheltuieli pentru 
prospecțiuni și lucrări geologice in 
sumă de 7,9 miliarde lei.

în vederea înfăptuirii obiectivelor 
cuprinse in Programul directivă de 
creștere a nivelului de trai și de 
ridicare continuă a calității vieții, 
satisfacerea, în tot mai bune con
diții, pentru toți cetățenii, a necesită
ților de invățămint, sănătate, cultură 
și artă, odihnă și sport, precum și 
pentru plata pensiilor'și a altor ac
țiuni sociale s-au prevăzut cheltuieli 
pentru acțiunile social-culturale in 
sumă de 105,8 miliarde lei, care se 
finanțează, potrivit legii, de la Buge
tul de stat și din veniturile proprii 
ale instituțiilor, unităților economice 
socialiste și organizațiilor de masă și 
obștești.

Volumul important de fonduri alo
cate de la buget in acest domeniu 
implică din partea tuturor unităților 
social-culturale luarea de măsuri 
pentru utilizarea cu eficiență maxi
mă a fondurilor puse la dispoziția 
lor, folosirea cu simț de răspundere 
a bazei tehnico-matefiale, aplicarea 
unui regim sever de economii, pre
venirea oricărei risipe și asigurarea 
îndeplinirii sarcinilor stabilite prin 
plan, cu un consum cît mai redus de 
mijloace materiale și bănești, precum 
și sporirea continuă a veniturilor 
proprii în vederea creșterii gradului 
de autofinanțare a instituțiilor cul- 
tural-artistice.

în Bugetul de stat pe anul viitor 
s-au prevăzut fondurile necesare 
pentru funcționarea organelor puterii 
de stat, organelor administrației de 
stat, organelor judecătorești și celor 
ale procuraturii, în sumă de 3,8 mi
liarde lei, fonduri care reflectă apli
carea unui regim sever de economii 
asupra cheltuielilor administrativ- 
gospodărești.

Cheltuielile pentru apărarea țării 
prevăzute in proiectul de buget pe 
anul 1985 sînt de 12,3 miliarde lei și 
se mențin, in condiții comparabile — 
avind in vedere majorarea de retri
buții — la nivelul celor aprobate ini
țial pentru 1984, ceea ce reflectă po
litica de pace, destindere și colabo
rare internațională, politică promo
vată cu consecvență de președintele 
țârii noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la care și-a dat adeziunea 
întregul popor, fiind recunoscută și 
apreciată pe plan mondial de toate 
forțele progresiste.

în cadrul Bugetului de stat pe anul 
1985 sint cuprinse și bugetele locale, 
ale căror venituri și cheltuieli totale 
sînt prevăzute în sumă de 57,7 mi
liarde lei.

în continuare, din partea comite
telor și birourilor executive ale con
siliilor populare se impun măsuri 
pentru creșterea gradului de autofi
nanțare a unităților administrativ-te- 
ritoriale pe seama sporirii veniturilor 
proprii și utilizarea eficientă a fon
durilor materiale și bănești puse la 
dispoziția organelor locale ale admi
nistrației de stat, in așa fel incit în 
anul 1986 majoritatea județelor să se 
autofinanțeze. In acest scop este ne
cesar ca pe baza unor programe spe
cial întocmite să se acționeze in di
recția dezvoltării activităților de pro
ducție, a prestărilor de servicii și a 
tuturor activităților economice în 
municipii, orașe și comune, pentru 
valorificarea pe scară largă a ma
teriilor prime locale, executare^ unor 
lucrări de Întreținere și reparare a 
drumurilor și podurilor prin contri
buția in muncă a populației, precum 
și participarea în mai mare măsură a 
populației la acțiunea de gospodărire 
și înfrumusețare a localităților, di
mensionarea la strictul necesar a 
cheltuielilor.

Colectivelor de oameni ai muncii 
din întreprinderi, centrale și minis
tere și celorlalte organe centrale și 
locale le revin sarcini deosebite in 

zi de zi, cu perseverență și tenaci
tate, a problemelor complexe pe cave 
le ridică dezvoltarea dinamică, echi
librată și eficientă a întregii societăți 
românești.

Prevederile planului pe 1985 — an 
hotăritor pentru încheierea cu succes 
a celui de-al șaptelea cincinal — care 
au fost pe larg dezbătute in •adună
rile generale ale oamenilor muncii, 
în toate organismele sistemului na
țional al democrației muncitorești, in 
toate județele țării au la bază reali
zările remarcabile obținute pină in 
prezent de poporul nostru în toate 
sectoarele de activitate. Aceste pre
vederi reflectă puternicul potential 
al economiei și țin seama, totodată, 
de cerințele concentrării forțelor ma
teriale și umane pentru dezvoltarea 
armonioasă și eficientă, în ritm sus
ținut, a tuturor domeniilor vieții e- 
conomico-sociale. în etapa actuală, 
cind pe plan mondial continuă să se 
manifeste puternic fenomenele de 
criză și instabilitate economică. 
România are toate condițiile care 
să-i asigure înaintarea fermă pe dru
mul progresului și bunăstării. Pre
vederile referitoare la dezvoltarea e- 
conomiei naționale in anul viitor 
constituie o nouă și elocventă expre
sie a acestei realități proprii țării 
noastre, pe care o datorăm politicii 
științifice a partidului, activității 
creatoare, desfășurate cu înflăcărat

vederea aducerii la îndeplinire a o- 
biectivelor prevăzute pentru anul vi
itor și vor trebui să acționeze pentru 
sporirea continuă a producției fizice 
de un inalt nivel tehnic și calitativ, 
perfecționarea activității economico- 
financiare corespunzător principiilor 
mecanismului economico-financiar, 
creșterea eficienței și rentabilității 
fiecărei unități economice, sporirea 
beneficiilor .și asigurarea constituirii 
resurselor proprii destinate autofi
nanțării, precum și a fondurilor ne
cesare dezvoltării generale a econo
miei naționale și cointeresării mate
riale.

In vederea îndeplinirii exemplare 
a prevederilor Bugetului de stat pe 
anul 1985, Ministerul Finanțelor, băn
cile, întregul aparat financiar-con- 
tabil din ministere, consilii populare, 
centrale, întreprinderi și instituții, 
vor acționa cu toată răspunderea 
pentru aplicarea cu fermitate a prin
cipiilor mecanismului economico-fi
nanciar în toate domeniile de activi
tate, a principiilor noului sistem de 
retribuire in acord global, întărirea 
ordinii. și disciplinei financiare și 
pentru înfăptuirea politicii Partidu
lui Comunist Român, a indicațiilor 
și orientărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, privind dezvoltarea economi
co-socială a țării și ridicarea nivelu
lui de trai material și spiritual al 
poporului, creșterea eficienței eco
nomice în toate sectoarele de activi
tate. utilizarea rațională și eficientă 
a fondurilor, întărirea controlului 
financiar-bancar. îndeosebi a con
trolului preventiv, și respectarea 
strictă a legalității.

Stimați tovarăși deputați,
Vă rog să-mi permiteți ca, în con

formitate cu prevederile Legii fi
nanțelor, să supun spre adoptare 
Marii Adunări Naționale contul ge
neral de încheiere a exercițiului bu
getar pe anul 1983, care a fost în
tocmit pe baza dărilor de seamă 
contabile prezentate de ministere, 
celelalte organe centrale și locale și 
examinat de către Curtea Superioară 
de Control Financiar. în anul 1983 
veniturile Bugetului de stat au lost 
în sumă de 259,4 miliarde lei. iar 
cheltuielile în sumă de 230,8 miliar
de lei. cu un excedent în sumă de 
22.6 miliarde lei.

Avind convingerea că, sub condu
cerea fermă a Partidului Comunist 
Român, in frunte cu secretarul său 
general, prin activitatea creatoare a 
tuturor oamenilor muncii, prevederile 
Bugetului de stat pe anul viitor vor 
fi realizate, vă rog. stimați tovarăși 
deputați, să-1 investiți. cu putere ds 
lege.

patriotism șl pasiune revoluționară, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul României noi, socialiste.

Stimați tovarăși deputați,
Proiectul planului pe 1985 prevede 

cele mai înalte ritmuri de creștere 
economică din actualul cincinal, care 
urmează să se realizeze in principal 
pe seama accelerării acțiunii factori
lor calitativi. Planul național unic 
pentru anul viitor prevede creșterea 
intr-un ritm rapid a venitului națio
nal, a producției industriale și agri
cole, sporirea mai puternică a pro
ductivității muncii, a gradului de va
lorificare a materiilor prime și a re
surselor energetice, utilizarea cu efi
ciență maximă a tuturor fondurilor 
de producție, asigurarea unei cit mai 
înalte rentabilități.

Consiliul Suprem apreciază în mod 
deosebit faptul că accentuarea dez
voltării intensive a economiei noastre 
în anul 1985 are la bază promovarea 
largă in producție a realizărilor știin
ței și tehnicii românești, potrivit 
prevederilor din programul de cerce
tare științifică, dezvoltare tehnologi
că și de introducere a progresului 
tehnic, elaborat sub conducerea șl 
cu contribuția directă a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminentă personalitate 
politică și de stat, ilustru savant de 

renume mondial. Pe seama aplicării 
rezultatelor cercetării științifice, a 
introducerii progresului tehnic, a 
tehnologiilor noi sau modernizate 
urmează să se realizeze mai mult de 
jumătate din sarcina de sporire a 
productivității muncii, să contribuie 
hotăritor ca un număr tot mai mare 
de produse să fie competitive, de 
nivel tehnic și economic mondial.

Consiliul Suprem apreciază că, prin 
sarcinile de plan stabilite pentru anul 
care vine, se asigură modernizarea 
în continuare a structurilor de pro
ducție, realizarea de produse indus
triale la nivel tehnic și calitativ ri
dicat, cu un grad sporit de compe
titivitate. Pe prim plan se situează 
lărgirea bazei proprii de materii pri
me și energetice, dezvoltarea priori
tară a sectoarelor industriei prelu
crătoare de înaltă tehnicitate și pro
ductivitate, creșterea volumului și e- 
ficienței exportului, sporirea con
tribuției industriei la creșterea veni
tului național, la progresul general 
al tării.

Ministerele, organele economice de 
sinteză, consiliile oamenilor muncii 
din centrale și întreprinderi, precum 
și consiliile populare au o mare răs
pundere în asigurarea nivelurilor 
producției marfă planificate, realiza
rea ritmică a produselor fizice în 
structurile sortimentale stabilite, res
pectarea întocmai a clauzelor din 
contractele economice. Este necesar 
să se acționeze cu liotărire, cu fer
mitate pentru gospodărirea rațională 
a tuturor resurselor materiale, utili
zarea cu prioritate a resurselor in
terne și limitarea importurilor la 
strictul necesar, reintroducerea rapi
dă și in mai mare măsură in circuitul 
economic a materialelor refolosibiie, 
care urmează să acopere o parte în
semnată din nevoile de materii pri
me ale economiei naționale.

Consiliul Suprem apreciază că rata 
înaltă a1 acumulării, opțiune politică 
și economică fundamentală, volumul 
sporit de investiții asigură resursele 
necesahe pentru lărgirea bazei pro
prii de1 materii prime șl energetice, 
pentru echiparea in continuare cu 
mijloace moderne a industriei pre
lucrătoare, dezvoltarea agriculturii și 
a celorlalte ramuri ale producției 
materiale.

Conform planului, fondurile de in
vestiții vor i'i orientate cu precăde
re spre obiectivele in curs de execu
ție, pentru a se urgenta intrarea lor 
în funcțiune, precum și spre lucrări 
de modernizare și reutilare a capaci
tăților existente, care să asigure va
lorificarea superioară a resurselor 
materiale și umane. Ministerele, cen
tralele și întreprinderile, instituțiile 
de proiectări au obligația să asigure 
toate condițiile pentru îndeplinirea 
planului de investiții, punerea in 
funcțiune a capacităților la termene
le planificate și atingerea parametri
lor tehnico-economici proiectați.

Proiectul de plan reflectă atenția 
deosebită pe care o acordă partidul 
și statul nostru participării mai in
tense și eficiente a României la 
circuitul economic mondial. Țara 
noastră va acționa ferm și in viitor 
pentru amplificarea relațiilor econo
mice cu țările membre ale C.A.E.R., 
cu toate țările socialiste, in vederea 
satisfacerii in mai mare măsură a 
nevoilor reciproce de materii prime, 
energie, mașini, utilaje și alte pro
duse ; vor fi extinse, totodată, 
schimburile economice internaționa
le cu țările in curs de dezvoltare, 
precum și cu țările capitaliste. Prin 
creșterea prioritară a exportului, di
mensionarea la strictul necesar a 
importurilor și buna gospodărire a 
fondurilor valutare, se vor asigura și 
în 1985 o balanță comercială externă 
excedentară, resurse pentru diminua
rea in continuare a datoriei externe.

Consiliul Suprem consideră că Mi
nisterul Comerțului Exterior și Co
operării Economice Internaționale, 
toate ministerele și centralele tre
buie să acționeze sistematic pen
tru diversificarea formelor de co
mercializare, pentru menținerea și 
lărgirea piețelor de desfacere, pentru 
extinderea cooperării în producție cu 
alte state, pentru încheierea de acor
duri de lungă durată, care dau ga
ranția asigurării aprovizionării cu 
materii prime și desfacerii produse
lor românești pe piețele externe.

Stimați tovarăși,
Proiectul de plan integrează or

ganic o serie de indicatori de ca
litate și eficientă, al căror rol în 
accelerarea creșterii economice este 
deosebit de important. Potrivit a- 
cestei orientări fundamentale ur
mează ca, în anul viitor, 85 la sută 
din sporul venitului național să se 
realizeze pe seama ridicării produc
tivității muncii.

Componentă esențială a prevede
rilor Planului național unic de dez
voltare economico-socială In anul 
1985, creșterea puternică a produc
tivității muncii reprezintă una din

tre problemele vitale pentru adîn- 
cirea in continuare a caracterului 
intensiv al reproducției, pentru ă- 
sigurarea progresului economiei ro
mânești in etapa actuală. De a- 
ceea, este necesar să se aplice cu 
fermitate măsurile stabilite în pro
gramele privind creșterea producti
vității muncii, să se acționeze cu 
mai multă hotărire pentru extinde
rea mecanizării, automatizării și ro
botizării, pentru perfecționarea or
ganizării producției și a muncii.

O sarcină politică centrală a ac
tivității în toate sectoarele o con
stituie reducerea importantă a 
cheltuielilor de producție, îndeosebi 
a cheltuielilor materiale. Așa cum 
ne-a indicat secretarul general al 
partidului, trebuie să acționăm 
hotărît pentru reducerea substan
țială a consumurilor de energie șl 
combustibili, pentru diminuarea 
mai accentuată a consumurilor , de 
materii prime și materiale.

Consiliul Suprem consideră i că 
prevederile din programele privind 
creșterea mal accentuată a prodAic- 
tivității muncii, peducerea costuri
lor de producție, ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor, 
valorificarea superioară a materii
lor prime și energetice trebuie să 
fie bine concretizate pe centrale, în
treprinderi și secții, astfel incit, la 
fiecare loc de muncă, pentru fieca
re produs, să se Cunoască exact sar
cinile și să se acționeze cu răspun
dere în vederea gospodăririi cit mal 
bune a tuturor resurselor țării.

Planul pe anul 1985, prin preve
derile sale, asigură condiții pentru 
ridicarea in continuare a nivelului 
de trai al populației — țelul su
prem al politicii partidului și sta
tului nostru. Planul prevede, in ra
port cu creșterea venitului națio
nal și a productivității muncii, fon
durile necesare pentru majorarea 
veniturilor populației, retribuția 
medie reală a personalului munci
tor urmînd să sporească cu 8 la 
sută, iar veniturile reale ale țără
nimii pe o persoană activă, cu 12,2 
la sută față de anul 1980.

Consiliul Suprem consideră că, în 
condițiile creșterii veniturilor popu
lației, unitățile producătoare de bu
nuri de consum și organele comer
ciale trebuie să acționeze ferm pen
tru realizarea integrală a prevede
rilor din Programul de autocondu- 
cere și autoaprovizionare teritoria
lă, pentru repartizarea și gospodă
rirea judicioasă a fondului de marfă 
in toate județele și localitățile 
țării.

Planul pe anul viitor asigură re
sursele necesare pentru continuarea 
programului construcției de locuin
țe, pentru desfășurarea in condiții 
tot mai bune a activității in dome
niul învățămintului, culturii și o- 
crotirii sănătății, pentru ridicarea 
calității vieții întregului popor.

Stimați tovarăși deputați,
Consiliul Suprem apreciază că 

Proiectul planului de dezvoltare a

Raportul comun al comisiilor permanente ale Narii Adunări Național 
asupra proiectelor de legi aliate in discuție 

de tovarășul VASILE BĂRBULEȚprezentat
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Președinte al Republicii Socialiste 

România,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși deputați,
Examinind planurile și Bugetul de 

stat. p» anul 1985, comisiile perma
nente de specialitate ale Marii Adu
nări Naționale au reținut că preve
derile jicestora sint in deplină con
cordanță cu obiectivele și nivelurile 
stabilite pentru ultimul an al acestui 
cincinal și țin seama de orientările 
stabilite de istoricele hotăriri adop
tate de cel de-al XlII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român privind 
dezvoltarea puternică a forțelor de 
producție, a bazei tehnico-materiale, 
înfăptuirea în linii mari a Programu
lui partidului. Purtînd profund am
prenta proeminentei personalități a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România, 
care și-a adus o contribuție hotâri- 
toare la elaborarea lor, planurile și 
Bugetul de stat pe 1985 reflecta op
țiunile fundamentale și nivelurile 
concrete ale mersului înainte, ferm 
și realist al țării, căile și soluțiile 
cele mai potrivite, necesare și posi
bile pentru atingerea obiectivelor 
propuse privind progresul neintre- 

agriculturil șî industriei alimentare 
pe anul viitor cuprinde prevederi 
care corespund cerințelor înfăptuirii 
noii revoluții agrare, a sarcinilor 
stabilite în Programul național pri
vind realizarea unor producții agri
cole sigure și stabile. Planul pre
vede amplificarea procesului de 
dezvoltare complexă și intensivă a 
agriculturii, sporirea producției ve
getale și animale — priorități deo
sebit de importante ale economiei 
noastre naționale.

Ministerul Agriculturii șl Indus
triei Alimentare, unitățile agricole 
de stat și cooperatiste, organele lo
cale trebuie sâ acționeze cu hotărire 
pentru aplicarea măsurilor din pro
gramele stabilite pe fiecare județ în 
vederea gospodăririi cu răspundere 
a fondului funciar, creșterii produc
ției de cereale, plante tehnice, legu
me, fructe și alte produse vegetale, 
în acest sens, este necesar să se asi
gure realizarea deplină a programu
lui de irigații, de îmbunătățiri fun
ciare.

în zootehnie, sector determinant 
pentru intensificarea producției agri
cole, care va cunoaște o puternică 
dezvoltare, se impun acțiuni menit» 
să asigure înfăptuirea sarcinilor din 
programele speciale privind sporirea 
efectivelor de animale și a produc
țiilor medii și totale de produse ani
maliere.

Realizarea prevederilor planului 
agriculturii și industriei alimentare 
va asigura satisfacerea in mai buna 
condiții a necesităților de consum 
ale populației și economiei, va spori 
contribuția agriculturii la crearea 
venitului național, la dezvoltarea 
avuției naționala a patriei noastre.

Stimate tovarășe,
Stimați tovarăși,
Consiliul Suprem apreciază eă 

Bugetul de stat al Republicii Socia
liste România pa anul 1985 asigură 
fondurile necesare dezvoltării inten
sive a ramurilor economiei naționale 
în concordanță cu sarcinile și priori
tățile stabilite prin planul național 
unic. Nivelurile veniturilor și chel
tuielilor înscrise în bugetul de stat 
reflectă măsurile stabilite, ca urmara 
a indicațiilor conducerii partidului, 
pentru aplicarea fermă a noului me
canism economico-financiar, redu
cerea mai accentuată a costurilor de 
producție, creșterea beneficiilor și 
ridicarea eficienței in toate sectoare
le de activitate.

Ministerul Finanțelor, băncile, mi
nisterele, centralele și întreprinderi
le trebuie să acționeze pentru înde
plinirea riguroasă, în toate domenii
le, a indicatorilor de eficiență, fo
losirea judicioasă a tuturor resurse
lor materiale și financiare. Se im
pune, in același timp, să se acțio
neze, pe toate treptele organizato
rice, pentru creșterea spiritului da 
răspundere în respectarea legilor 
statului, a disciplinei de plan și fi
nanciare, pentru asigurarea integri
tății patrimoniului unităților socia
liste — bun al întregului popor.

rupt al economiei naționale și, pe 
această bază, ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al poporului 
nostru.

Din amplul tablou al dezvoltării 
economiei naționale în anul 1985, co
misiile reliefează prevederile referi
toare la accelerarea procesului de 
modernizare și ritmul susținut de 
dezvoltare a industriei, aceasta păs- 
trindu-și în continuare un rol priori
tar, determinant pentru creșterea e- 
conomiei naționale in ansamblul său. 
Sporirea rapidă a productivității 
muncii și îmbunătățirea substanțială 
a calității produselor sint în deplină 
corelație cu posibilitățile tehnice și 
valențele creative de care dispune 
țara noastră, dar și cu exigențele im
puse de asigurarea calității, eficien
ței, competitivității, ca trăsături de 
bază ale dezvoltării industriei și, în 
general, a economiei în anul viitor. 
Restructurările care se au in vedere 
în favoarea sectoarelor complexe, cu 
consumuri de materii prime și ener
getice reduse, valorificarea mai bună 
a potențialului național, economisirea 
resurselor și energiei, prin aplicarea 
largă a unor tehnologii noi, reduce
rea consumurilor specifice, refolosi- 
rea și reutilizarea resurselor asigură 
echilibrul material al planului, con
ceput in mod dinamic.

Comisiile relevă, totodată, rolul cer
cetării științifice, determinant pentru

Onorată Mare Adunare Național
Actuala sesiune a celui mai îna 

for legislativ al țării are loc la seu: 
timp după Congresul al XlII-lea . 
Partidului Comunist Român, car 
prin hotăririle de importanță istor 
că adoptate, prin mărețul progra: 
deschis in fața întregii națiuni, i 
înscrie în istoria noastră naționa 
ca un eveniment politic de o deos< 
bită însemnătate, hotăritor penti 
progresul țârii. Reinvestirea tovar; 
șului Nicolae Ceaușescu in funcț 
supremă de secretar general al part 
dudui exprimă voința tuturor corni 
niștilor, a întregului popor de a avi 
In fruntea destinelor României s< 
cialiste pe cel mai iubit și știm; 
fiu al națiunii noastre, strălucit m 
litant revoluționar și patriot înflăcî 
rat, care și-a dedicat viața, c 
eroism și abnegație, împlinirii cel< 
mai înalte idealuri de libertate 
independență, făuririi socialismul’ 
și comunismului pe pămîntul patri 
noastre.

în această perioadă de Intern 
efervescență revoluționară, de pi 
ternică angajare patriotică, întreaj 
noastră națiune acționează cu inși 
flețire pentru înfăptuirea exemplai 
a planului pe acest an și pe întregi 
cincinal. Indicațiile date recent c 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Pli 
nara comună a Comitetului Centr 
al partidului și Consiliului Supre: 
al Dezvoltării Economice șl Socia 
a României, la Plenara Consiliul; 
Național al Oamenilor Muncii î 
constituie intr-un amplu și concr 
program de desfășurare a activităț 
pentru îndeplinirea exemplară a pr< 
vederilor planului național unic c 
dezvoltare economico-socială.

Îmi fac o datorie de onoare să r< 
liefez încă o dată, în cadrul Mai 
Adunări Naționale, rolul decisiv 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, mari 
le nostru președinte, care a acții 
nat permanent, Împreună cu tovară: 
Elena Ceaușescu, printr-o laborioa: 
și perseverentă activitate de îndri 
mare și orientare concretă, în toa 
fazele de lucru, pentru a asigui 
fundamentarea științifică, realistă 
Planului național unic de dezvoltai 
economico-socială a țării pe an> 
1985. pentru ridicarea continuă 
României pe culmi tot mai înalte c 
progres și civilizație socialistă.

Membrii Consiliului Suprem . 
Dezvoltării Economice și Sociale > 
angajează să-și sporească contribt 
ția la înfăptuirea sarcinilor privir 
dezvoltarea economică și socială, 1 
anul viitor, la transpunerea In vial 
a istoricelor hotăriri adoptate c 
Congresul al XlII-lea al partidulu

Consiliul Suprem susține adoj 
tarea de către Marea Adunare N< 
țională a Planului național unic, 
Planului de dezvoltare a agricultor 
și a Bugetului de stat pe anul 198 
cu ferma convingere că prevederi' 
acestor documente vor dinamiza 
mai mult energiile creatoare ale t; 
tentatului și harnicului nostru popo 
avind drept far călăuzitor partidi 
comuniștilor, pe gloriosul nostru cor 
ducător, tovarășul Nicolae Ceaușese 

progresul tehnic fn realizarea obiec 
tivelor privind dezvoltarea și modei 
nizarea tuturor sectoarelor vieții < 
conomice și sociale, care se desfă 
șoară sub conducerea directă și c 
contribuția hotăritoare a tovarăși 
academician doctor inginer Elen 
Ceaușescu.

Din examinarea de către comis 
a planului de dezvoltare a agriculti 
rii și industriei alimentare a rezult; 
că obiectivele pe care te cuprinde s 
Înscriu în ansamblul dezvoltării d 
namice a economiei naționale, în cc 
ordonatele unei agricultori moderr 
și intensive, de înalt randament, bt 
zată pe folosirea deplină și rațional 
a fondului funciar, punerea in v< 
loare mai intensă a puternicei bas 
materiale create, aplicarea celor m; 
noi cuceriri ale științei agrotehnic 
participarea largă a tuturor oamen: 
lor muncii de la sate la efectuare 
la timp și de bună calitate a lucrări 
lor agricole. Comisiile apreciază a< 
centul pus pe continuarea înfăptui 
rii cu tot mai multă perseverență : 
exigență a complexului de măsu: 
tehnice, economice, organizatorice : 
sociale ale noii revoluții agrare, me 
nite să creeze cadrul corespunzătc 
obținerii in orice condiții a unor pro
(Continuare în pag, a IV-a)
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ducții agricole sporite, in măsură să 
asigure consumul intern și celelalte 
nevoi ale economiei naționale.

Se consideră, de asemenea, că pre
vederile referitoare la comerțul ex
terior sînt în deplină concordanță 
cu posibilitățile reale ale economiei 
noastre naționale privind creșterea 
volumului exportului, a competitivi
tății și eficienței acestei activități, 
punind, in același timp, un accent 
deosebit pe gospodărirea cu maximă 
exigență a fondurilor destinate im
porturilor, asigurînd pe această bază 
echilibrul valutar prevăzut.

Avînd ca temei dezvoltarea armo
nioasă a economiei naționale, Buge
tul de stat pe anul 1985 se prezintă 
echilibrat, fiind prevăzute resursele 
financiare necesare întregii dezvol
tări planificate a economiei noastre 
naționale. Comisiile apreciază im
portanța pe care o are pentru reali

Din cuvintul participanților
în cuvintul său, deputatul Payg| 

^TOn a exPrlrna*;i 'n numele comu- 
îiștilor, al tuturor oamenilor muncii 
lin județul Arad, bucuria nemărgini- 
;ă față de realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în suprema func- 
;ie de secretar general al Partidului 
Comunist Român, cea mai sigură 
garanție a progresului neîntrerupt al 
patriei, a înfăptuirii marilor aspira
ți de progres și prosperitate ale po
norului nostru, de pace, colaborare 
>i înțelegere cu toate națiunile lumii.

în continuare, vorbitorul a sub- 
iniat că sarcinile cuprinse în proiec
ție planului unic și al bugetului pe 
mul 1985 reflectă în mod realist po
sibilitățile existente, fiind fundamen
tate în concordanță cu potențialul 
tehnic și uman de care dispune 
România, cu legitățile obiective ale 
societății noastre. După ce al arătat 
:ă și în județul Arad se acționează cu 
toată răspunderea pentru îndeplini
rea integrală a sarcinilor de plan 
ae anul 1984. urmărindu-se cu fermi
tate realizarea producției pentru ex- 
:>ort, atît din punct de vedere canti
tativ, cît și calitativ, vorbitorul a 
spus : Prevederile cuprinse în planul 
tie 1985, la nivelul județului nostru 
sînt bine fundamentate, realiste, po
sibil de realizat. Pe ansamblul ju- 
lețului, față de planul anului 1984, 
producția marfă industrială va spori 
ju 12,5 la sută. Pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce ne revin din planul 
le dezvoltare economico-socială pe 
1985, așa cum ați indicat dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la Plenara Comitetului 
Central și la Plenara Consiliului Na
tional al Oamenilor Muncii, vom a- 
sorda o atenție deosebită ridicării 
aivelului tehnic și calitativ al pro
duselor.

în lumina orientărilor date de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în Raportul pre- 
sentat la Congresul al XIII-lea al 
jartidului, acționăm, în continuare. 
:u toată răspunderea pentru introdu- 
:erea unor tehnologii moderne, a me
canizării și robotizării unor linii de 
fabricație, pentru creșterea gradului 
ie policalificare a personalului mun
citor, extinderea polideservirii mași- 
îilor. mai buna organizare a produc
ției și a muncii, prin complexul de 
năsuri stabilit, urmind să devansăm 
cu peste un an sarcina prevăzută în 
programul special de dublare a pro- 
iuctivității muncii. Vă raportăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că realizăm consecvent sarcinile sta- 
oilite de dumneavoastră privind în
făptuirea obiectivelor noii revoluții 
igrare. Am încheiat în timpul optim 
ucrările de semănat și arăturile de 
oamnă. am pregătit toate condițiile, 
istfel incit 1985 să se înscrie ca an- 
■ecord în ceea ce privește produc
țiile agricole.

Referindu-se apoi la bugetul pe 
mul viitor, care asigură sursele ne
cesare pentru dezvoltarea, în con
tinuare, a județului și pentru echi
librarea financiară a unităților ad- 
ministrativ-teritoriale, vorbitorul a 
spus : în spiritul indicațiilor date de 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, vom acționa 
cu toată răspunderea pentru ca, în 
mai puțin de doi ani, județul să se 
autofinanțeze în întregime.

Asigur Marea Adunare Națională, 
pe dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu — a spus 
In încheiere vorbitorul — că oamenii 
muncii din județul Arad vor acționa 
cu fermitate revoluționară pentru 
realizarea în mod exemplar a sarci
nilor ce le revin in anul 1985 și pe 
întregul cincinal, dornici să-și spo
rească contribuția la înfăptuirea ho- 
tăririlor adoptate de Congresul al 
XIII-lea al partidului, la progresul 
multilateral al României socialiste.

Deputatul Marin Ștefanache 
a subliniat că actul Istoric al reîn- 
vestirii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de secre
tar general al partidului a fost trăit 
de comuniștii, de toți oamenii mun
cii din industria minieră cu imensă 
satisfacție și mîndrie patriotică, 
avind convingerea nestrămutată că 
aceasta reprezintă garanția supremă 
a înfăptuirii neabătute a hotăririlor 
adoptate de Congres, a promovării 
idealurilor socialismului și comunis
mului, ale păcii, prieteniei și colabo
rării internaționale.

în continuare, după ce a informat 
că minerii țării noastre acționează 
cu dăruire și responsabilitate mun
citorească pentru încheierea anului 
1984 cu rezultate cît mai bune și 
pentru pregătirea tuturor condiții
lor ca în anul 1985 să obțină rezul
tate pe măsura grijii și sprijinului 
pe care conducerea partidului și sta
tului, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le acordă acestui sector, 
pentru dezvoltarea bazei de materii 
prime și energetice a țării, vorbito
rul a spus : In deplin consens cu 
cerințele dezvoltării și modernizării 
continue a economiei noastre națio
nale, prefigurate cu deosebită clari
tate în Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al XIII-lea și în Directivele 
aprobate, în anul 1985, industriei mi
niere îi revin sarcini deosebit de im
portante. La lignit și cărbune brun, 
producția va crește cu 50 la sută 
față de realizările anului 1984, iar 
Ia huilă cocsificabilă — cu 40 la sută. 

zarea integrală a bugetului creșterea 
preocupării tuturor unităților, mi
nisterelor, celorlalte organe centrale 
și locale pentru aplicarea neabătută 
a noului mecanism economico-finan- 
ciar, întărirea autoconducerii mun
citorești și autogestiunii, pentru 
realizarea integrală a indicatorilor 
privind producția fizică, producția 
marfă vîndută și încasată, a prestă
rilor de servicii planificate, reduce
rea cheltuielilor de producție, și în
deosebi a celor materiale, restrîn- 
gerea la strictul necesar a cheltuie
lilor indirecte și a celor administra- 
tiv-gospodărești. In spiritul proiecte
lor de legi supuse dezbaterii, orga
nelor centrale și de control le re
vine sarcina de a lua măsuri mai 
ferme pentru întărirea disciplinei 
economice și financiare și gospodă
rirea judicioasă a mijloacelor mate
riale și bănești, a răspunderii pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de către toate unitățile socialiste, de 
a exercita un control multilateral și

Producția de cupru în concentrata 
va crește cu 30 la sută față de reali
zările din acest an. Sporuri însem
nate sînt prevăzute la zinc în con
centrate, pirită, minereu de fier, ar
gilă refractară, nisip cuarțos și alta 
substanțe minerale utile.

Pe baza analizelor efectuate în 
spiritul prevederilor documentelor 
Congresului al XIII-lea, al indica
țiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, organele de conducere 
colectivă ale ministerului, centrale
le, combinatele și întreprinderile 
miniere au stabilit măsuri hotărîte 
pentru lichidarea lipsurilor existente 
în activitatea noastră și asigur Marea 
Adunare Națională că vom realiza 
cărbunele necesar metalurgiei și ter
mocentralelor, precum și celelalte 
produse miniere la parametrii cali
tativi prevăzuți în plan.

în tot ceea ce vom întreprinde 
vom avea în vedere creșterea con
tinuă a eficienței economice a între
gii activități miniere, prin aplicarea 
neabătută a indicațiilor date de se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, în legătură cu încadrarea în 
consumurile normate de materiale, 
combustibil și energie, reducerea 
cheltuielilor la 1 000 lei producție- 
marfă, înlăturarea oricăror căi de 
risipă, prin întărirea spiritului de 
disciplină în producție.

în încheiere, mă declar de acord 
cu proiectele de legi supuse dezba
terii și aprobării Marii Adunări Na
ționale și asigur conducerea parti
dului și statului nostru că minerii, 
toți oamenii muncii din industria 
minieră vom acționa Intr-un climat 
de ordine și disciplină, cu toată fer
mitatea, pentru înfăptuirea sarcini
lor ce ne revin în anul 1985, pentru 
aplicarea neabătută ta viață a ho- 
tarîrilor Congresului al XIII-lea al 
partidului, aducîndu-ne astfel contri
buția la efortul general al întregului 
popor pentru ridicarea patriei noas
tre socialiste pe noi trepte de civili
zație și progres, de bunăstare și fe
ricire.

Vă rog să-ml permiteți — a spus 
!n cuvintul său deputatul Ale
xandru Orzața ~ca de la ceas
ta înaltă tribună să exprim satisfac
ția deplină a comuniștilor, a tuturor 
locuitorilor județului Olt față de 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la cel de-al XIII-lea Con
gres în funcția supremă de secretar 
general al partidului, chezășie sigură 
a înfloririi multilaterale a patriei, a 
înfăptuirii marilor aspirații de pro
gres și prosperitate ale întregii na
țiuni.

în continuare, referindu-se la pre
vederile Planului național unic și 
Bugetului pe anul 1985, vorbitorul a 
arătat că acestea țin seama de rezul
tatele obținute în anii care au trecut 
din actualul cincinal, de posibilitățile 
materiale și potențialul de care dis
pune țara noastră, confirmînd încă 
o dată capacitatea creatoare a parti
dului, a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, sub a că
rui îndrumare nemijlocită s-au ela
borat și fundamentat cele două do
cumente aflate în dezbatere.

Vorbitorul a evidențiat, apoi, suc
cesele obținute de oamenii muncii de 
la întreprinderea de aluminiu Sla
tina, care, in cei patru ani ai actua
lului cincinal, au depășit planul la 
producția fizică cu peste 20 000 tone 
aluminiu primar și aliaje de alumi
niu, cantitate ce a fost livrată peste 
plan la export.

De asemenea, au fost reduse con
sumurile specifice la principalele ma
terii prime și materiale, combustibil 
și energie electrică.

Aceste realizări — a spus vorbito
rul — se datoresc sprijinului direct, 
permanent primit din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, cu prile
jul vizitelor efectuate în unitatea 
noastră*  împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, autentice momente de 
dialog fructuos, care a condus la so
luționarea unor probleme vitale pen
tru întreprindere. Pentru toate aces
tea, oamenii muncii din întreprinde
rea noastră ii adresează, din adîncul 
inimii, cele mai calde mulțumiri, a- 
dînca lor recunoștință.

Arătind că sarcinile de plan ale 
anului 1985 prevăd și pentru între
prinderea slătineană importante creș
teri, vorbitorul a subliniat că pentru 
transpunerea lor în viață au fost sta
bilite căile și direcțiile de acțiune.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii din întreprinderea de aluminiu 
Slatina, animați de cele mai nobile 
gînduri și sentimente de dragoste 
față de patrie și partid, față de dum
neavoastră, cel mai iubit fiu al po
porului român, vom munci cu dăruire 
patriotică și pasiune revoluționară 
pentru realizarea integrală a planu
lui pe întregul cincinal, conștienți 
fiind că astfel vom asigura baze 
trainice cincinalului viitor.

în încheiere, îmi exprim deplinul 
acord cu prevederile planului pe fi
nul 1985 in industrie, agricultură și 
ale bugetului, supuse dezbaterii și a- 
probării Marii Adunări Naționale, 
angajindu-ne solemn în fața condu
cerii partidului, a dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că nu vom precupeți nici un 
efort pentru aplicarea în viață a a- 

exigent, cu deosebire preventiv, pre
cum și o îndrumare permanentă și 
competentă în toate domeniile de 
activitate.

Odată cu analizarea planurilor și 
Bugetului de stat pe anul 1985, co
misiile permanente au examinat și 
modul în care au fost realizate pre
vederile planului și execuția Buge
tului de stat pe anul 1983 și, pe baza 
constatărilor făcute, propun Marii 
Adunări Naționale aprobarea lor.

Apreciind că îndeplinirea indica
torilor înscriși în planurile și Bu
getul de stat pe anul 1985 vor con
tribui în mod hotărîtor la înfăptui
rea obiectivelor prevăzute în cinci
nalul 1981—1985 și vor crea o bază 
solidă și necesară de pornire pen
tru următorul cincinal, comisiile de 
specialitate avizează favorabil, în 
unanimitate, proiectele de legi și 
propun Marii Adunări Naționale 
adoptarea «lor ta forma în care au 
fost prezentate.

la dezbateri
cestora, sporindu-ne contribuția !a 
întărirea economiei naționale, la pro
pășirea patriei noastre socialiste.

Luînd cuvintul, deputata Maria 
lonesCU 8 subliniat că oamenii 
muncii din Institutul Central de Chi
mie își exprimă deplinul acord cu 
prevederile Planului unic de dezvol
tare economico-socială a României și 
Bugetului de stat pe 1985 și se anga
jează să nu-și precupețească nici un 
efort pentru materializarea cu succes 
în viață a sarcinilor ce le revin.

în lumina indicațiilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a spus vorbi
toarea — adunarea generală a repre
zentanților oamenilor muncii din u- 
nitățile Institutului Central de Chi
mie a analizat sarcinile care ne revin 
pentru anul 1985 și a stabilit măsu
rile ce se impun pentru realizarea 
integrală a planului de cercetare pe 
anul viitor, astfel încît să îndeplinim 
exemplar cincinalul 1981—1985, să a- 
sigurăm premisele pentru desfășura
rea in bune condiții a planului 1986— 
1990.

Față de realizările obținute pînă 
acum, preliminăm îndeplinirea și de
pășirea substanțială a planului de 
cercetare, proiectare, producție și 
microproducție al institutului, a in
dicatorilor economico-financiari pe
1984. în cursul anului 1984 au fost 
aplicate în producție 83 tehnologii 
noi și perfecționate, s-au introdus în 
fabricație și au fost asimilate, în co
laborare cu unitățile de producție, 
peste 400 produse și sortimente noi 
din programele de reducere a impor- 
tițrilor, din care o parte s-au realizat 
prin microproducția unităților de 
cercetare. în anul 1985, volumul ac
tivității Institutului Central de Chi
mie va crește cu circa 20 la sută 
față de 1984.

In deplină concordanță cu orientă
rile, indicațiile și sprijinul perma
nent pe care le primim din partea 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, problematica prevăzută 
pentru cercetarea științifică și teh
nologică cuprinde pentru toate spe
cialitățile chimiei obiective concrete 
în vederea elaborării de noi tehno
logii pentru asigurarea programului 
de investiții destinate în principal 
reducerii în continuare a importuri
lor, pentru noi surse de combustibili 
și energie, valorificarea complexă a 
resurselor indigene de materii prime, 
a materialelor recuperabile și refolo- 
sibile, modernizarea instalațiilor 
existente și elaborarea unor cercetări 
de perspectivă cu caracter funda
mental.

Vorbitoarea a arătat, de asemenea, 
că pentru asigurarea îndeplinirii in
tegrale a sarcinilor de plan pe anul
1985, Institutul Central de Chimie a 
adoptat un program unitar de măsuri 
politico-organizatorice și tehnico-e- 
conomice, accentul fiind pus pe rea
lizarea sarcinilor rezultate din pro
gramele prioritare coordonate de 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie.

In încheiere, a spus vorbitoarea, 
îmi exprim acordul total cu proiec
tele de legi privind Planul unic de 
dezvoltare economico-socială ă țării 
și Bugetul de stat pe 1985, cu con
vingerea că, prin îndeplinirea preve
derilor lor, se vor asigura în conti
nuare afirmarea revoluției tehnico- 
științifice și progresul multilateral 
al patriei noastre.

în cuvintul său, deputatul Virgil 
Cazacu bspus:

înaltul forum legislativ dezbate 
proiecte de legi de deosebită impor
tanță pentru dezvoltarea economico- 
socială a României, pentru realiza
rea sarcinilor actualului cincinal. 
Elaborate și fundamentate sub 
directa conducere a secretarului ge
neral al partidului, pe baza gîndirii 
sale creatoare, a cunoașterii temei
nice a cerințelor concrete ale dez
voltării economico-sociale a Româ
niei, documentele supuse dezbaterii 
Marii Adunări Naționale vor de
termina ridicarea calitativă și creș
terea eficienței întregii activități 
economico-sociale.

în climatul de profundă angajare 
patriotică, revoluționară, prilejuit de 
dezbaterea și însușirea conținutului 
magistralului Raport prezentat la 
Congres de către dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general, document programatic 
de excepțională valoare teoretică și 
practică, cu ample semnificații pen
tru prezentul și viitorul României 
socialiste, colectivele de muncă pra
hovene au reușit să îndeplinească 
planul pe patru ani ai actualu
lui cincinal la producția marfă 
industrială cu 28 de zile mai devre
me. Acest lucru ne permite reali
zarea pînă la sfîrșitul anului a unei 
producții suplimentare, îndeosebi pe 
seama sporirii productivității muncii, 
în valoare de 6 miliarde lei.

Pe baza indicațiilor dumneavoas
tră, a arătat vorbitorul, am acordat 
o atenție deosebită sporirii laturilor 
calitative ale activității economico- 
sociale, îndeplinirii programelor 
prioritare.

Cercetarea, învățămintul șl cultura 
s-au integrat în eforturile județului 
și au cunoscut o dezvoltare conti
nuă, bucurindu-se de îndrumarea 

competentă șî sprijinul permanent 
ale tovarășei Elena Ceaușescu, mili
tant de frunte al partidului și sta
tului nostru, strălucit om de știință, 
căreia îi adresăm și cu acest prilej 
vii mulțumiri și un cald omagiu.

In agricultură, chiar în condițiile 
mai puțin favorabile ale anului 1984, 
s-au obținut producții mai mari ca 
anul trecut ; ele însă nu ne mulțu
mesc, avînd toate condițiile pentru 
a obține producții și mai mari.

în continuare, după ce a prezentat 
sarcinile ce revin județului în anul 
viitor, vorbitorul a subliniat că în 
anul 1985 producția marfă va spori 
cu 9,1 la sută, atingînd valoarea de 
90 miliarde lei, în condițiile intensi
ficării laturilor calitative ale proce
sului de producție, prin creșterea cu 
peste 15 la sută a productivității 
muncii, a sporirii eficienței întregii 
activități economice.

în Încheiere, vorbitorul și-a ex
primat deplinul acord cu proiectele 
de legi supuse dezbaterii, asigurînd 
conducerea partidului, pe secretarul 
general că oamenii muncii praho
veni, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, vor acționa 
cu înaltă dăruire patriotică și spirit 
revoluționar pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le revin din documentele 
ce vor fi adoptate, convinși că în 
acest fel își aduc contribuția la ri
dicarea pe noi culmi de civilizație 
și progres a patriei noastre scumpe, 
România socialistă.

Prevederile de plan pentru anul 
viitor — a spus deputatul ^eculaî 
Agachi “ prin conttautul lor, prin 
abordarea în mod prioritar a ele
mentelor de eficiență, prin accen
tuarea folosirii intensive a capacită
ților existente, cuprind în totalitate 
orientările și sarcinile stabilite de 
conducerea partidului, de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, orientări și sar
cini vizînd dezvoltarea economică 
actuală și de perspectivă a patriei 
noastre.

In mărețul bilanț de realizări ale 
economiei, metalurgia se înscrie cu 
rezultate bune, în concordanță cu 
baza materială asigurată ramurii, cu 
sprijinul permanent acordat de 
conducerea partidului acestei ramuri. 
Astfel, in acest an, metalurgia va în
registra o creștere la producția de 
oțel cu 1,7 milioane tone, la produc
ția de laminate finite cu 12,8 la sută, 
la producția de țevi cu 8,5 la sută, 
producția de electrozi siderurgici și 
feroaliaje, deosebit de importante 
pentru economie, înregistrează creș
teri de 17 și respectiv 24 la sută.

Se impune subliniat faptul că 
unele sortimente, cu valoare meta
lurgică ridicată, au înregistrat rit
muri mult mai înalte. Astfel, produc
ția de table pentru industria elec
trotehnică a înregistrat o creștere in 
acest an de 40 la sută, producția de 
oțel calibrat de 25 la sută, iar pro
ducția de oțel inoxidabil cu 21 la 
sută.

în acest an, metalurgia va realiza 
producția marfă industrială cu o 
creștere de 11,9 Ia sută față de anul 
trecut, întregul spor fiind obținut pe 
seama sporirii productivității mun
cii. Costurile de producție se vor re
duce ta acest an cu 24,0 lei la 1 000 
lei producție marfă, ceea ce repre
zintă un beneficiu suplimentar de 
peste 2,6 miliarde lei, iar exportul 
va înregistra o creștere importantă.

Vorbitorul s-a referit, totodată, la 
unele lipsuri din acest sector al eco
nomiei, prezentind măsurile între
prinse în vederea lichidării lor, tre
cerii la o nouă calitate și eficiență 
a muncii.

Abordînd sarcinile ce revin meta
lurgiei in anul viitor, vorbitorul a 
arătat că acestea impun creșterea 
indicelui de folosire a capacităților 
de bază ale ramurii, respectarea 
programelor de reparații și revizii 
periodice, de reparații capitale, ridi
carea fiabilității unor utilaje și echi
pamente de automatizare, comandă 
și control, a nivelului de automati
zare a întregului ciclu de producție 
— prin introducerea 'tehnicii de 
calcul, a microprocesoarelor, a gra
dului de pregătire a încărcăturii me
talice.

împreună cu realizarea producției 
fizice — a spus vorbitorul — se im
pun ca sarcini deosebite, prioritare 
pentru metalurgie, îndeplinirea indi
catorilor vizînd accentuarea laturi
lor calitative ale muncii, creșterea 
rentabilității, a eficienței ramurii în 
general. Se impun, de asemenea, 
subliniate și sarcinile vizînd asimi
larea unor noi tehnologii, a unor noi 
sortimente, creșterea producției la 
unele sortimente cu valoare meta
lurgică ridicată, cum sînt oțelurile 
înalt aliate, refractare, materialul 
tubular pentru forajul adînc și ma
rin, produsele trase extrafine, mate
riale refractare speciale, feroaliaje 
de puritate ridicată. Pentru abor

darea cu succes a unor asemenea 
sarcini complexe, măsurile au fost 
stabilite din timp la nivelul centra
lelor, al fiecărei unități ta parte.

în domeniul investițiilor vom ac
ționa pentru darea în folosință a 
obiectivelor prevăzute cu producție 
pe anul 1985.

Considerăm că sarcinile anului 
1985 — a spus vorbitorul — ne obli
gă să acordăm atenție sporită pro
blemelor pregătirii și folosirii cadre
lor, acțiunilor vizînd ridicarea con
tinuă a nivelului de cunoștințe teh
nice și organizatorice al acestora.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Vă rog să-mi permiteți să asigur 
Marea Adunare Națională, pe dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, că metalurgia, toți 
oamenii muncii din această ramură 
vor acționa cu hotărîre pentru în
făptuirea sarcinilor anului 1985, că 
vor acționa insistent pentru reali
zarea ritmică a sarcinilor de plan, 
creînd condiții ca industria metalur
gică să aducă o contribuție sporită 
la realizarea mărețelor programe ale 
economiei țării.

Vă rog să-ml permiteți ca de la 
această înaltă tribună să-mi îndepli
nesc mandatul încredințat de cei 
peste 60 000 de cetățeni din Circum
scripția electorală Huși, județul 
Vaslui, pe care îi reprezint, și să ex
prim sentimentele de deplină satis
facție și bucurie, de aleasă dragoste 
și prețuire pentru realegerea în su
prema funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român a celui 
mai stimat și iubit fiu al poporului 
nostru, erou între eroi, înflăcăratul 
patriot și revoluționar, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, chezășie sigură 
a împlinirii luminoaselor perspective 
ale României, de progres economic 
și social, de pace și înțelegere cu 
toate popoarele lumii, a subliniat, ta 
cuvintul său, deputata Aurica 
Bejan.

Ca urmare a aplicării ta viată a 
politicii profund științifice a parti
dului și statului nostru, elaborată șl 
aplicată cu contribuția hotărîtoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, jude
țul Vaslui, ca dealtfel toate zonele 
țării, cunoaște ritmuri superioare de 
împliniri economice și sociale. Zes
trea industrială a județului s-a îm
bogățit în acest an cu 10 noi capa
cități și obiective industriale și agro
zootehnice.

în continuare, vorbitoarea s-a re
ferit la realizările obținute anul a- 
cesta de oamenii muncii de la între
prinderea „Moldotex" Huși, care au 
reușit să sporească cu 50 Ia sută 
valoarea produselor obținute din- 
tr-un kilogram de material supus 
prelucrării și să livreze Ia export 
peste 40 la sută din producția reali
zată.

Proiectul Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială pe anul 
1985, supus dezbaterii și aprobării Ma
rii Adunări Naționale — a spus apoi 
vorbitoarea — reflectă gindirea pro
fund științifică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, capacitatea economiei 
noastre naționale de a asigura pro
gresul neîntrerupt al patriei, chiar 
în condițiile ta care pe plan mon
dial are loc o puternică recesiune 
economică. Am reținut, din proiecte
le de legi supuse dezbaterii, sarcinile 
deosebit de importante ce revin ju
dețului Vaslui, a cărui economie va 
urma și ta anul 1985 o curbă ascen
dentă a dezvoltării.

în încheiere, vorbitoarea a spus ? 
îmi îndeplinesc mandatul dat de 
alegători de a asigura conducerea 
partidului și statului nostru că oa
menii muncii din județul Vaslui, pu
ternic mobilizați de Inflăcăratele 
chemări adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la încheierea lu
crărilor înaltului forum al comuniști
lor, vor acționa cu toată hotărîrea 
pentru realizarea integrală a sarci
nilor de mare răspundere ce le revin 
în anul 1985 și a asigura astfel con
dițiile necesare trecerii la realizarea 
cu succes a celui de-al VIII-lea cin
cinal.

în cuvintul său, deputatul Ca
rol Dina 8 subliniat că proiectul 
planului pe anul 1985 reflectă con
vingător coordonatele politicii eco
nomice a partidului și statului nos
tru. elaborate de cel de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, avînd la bază orientările fun
damentale stabilite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, orientări meni
te să asigure realizarea unui ritm 
înalt al economiei, repartizarea op
timă a venitului național între fon
dul de consum și fondul destinat 
dezvoltării economico-sociale, valo
rificarea cu maximă eficiență a ba
zei tehnico-materiale de care dis
pune economia națională.

In strinsă corelație cu indicato
rii prevăzuți în proiectul Planului 

național unic de dezvoltare eco
nomică și socială pe anul viitor — 
a spus vorbitorul — proiectul Bu
getului de stat pe anul 1985 asigu
ră în mod echilibrat resursele ne
cesare realizării sarcinilor ultimu
lui an al actualului cincinal.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că oamenii muncii de la întreprin
derea „Timpuri noi“ din București, 
conștienți de faptul că realizarea 
venitului național depinde in mod 
nemijlocit de îndeplinirea de către 
fiecare întreprindere a tuturor in
dicatorilor cantitativi și calitativi al 
planului, vor acționa cu hotărîre 
pentru a realiza și depăși sarcini
le din acest an, obținind suplimen
tar la producția-marfă 10 milioane 
lei, la producția netă 22 milioane 
lei, iar la beneficii 18 milioane lei, 
ceea ce creează o bază solidă în
făptuirii planului pe 1985, an hotă
rîtor în îndeplinirea actualului cin
cinal.

Toate aceste realizări — a spus 
vorbitorul — sînt consecința nemij
locită a aplicării în viață a indi
cațiilor pe care le-am primit din 
partea secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitelor de lucru pe 
care le-a efectuat la întreprinderea 
„Timpuri noi“, ele reprezentînd răs
punsul întregului nostru colectiv 
față de grija consecventă pe care 
o manifestă conducerea partidului și 
statului pentru bunăstarea și feri
cirea clasei muncitoare, a întregii 
noastre națiuni.

Referindu-se Ia sarcinile din Pla
nul național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială ce revin întreprin
derii, vorbitorul a arătat că pentru 
îndeplinirea exemplară a acestora se 
va acționa mai ferm, se va munci 
cu abnegație revoluționară, cu răs
pundere patriotică pentru gospodă
rirea judicioasă a materiilor prime 
și materialelor, eliminarea cheltuie
lilor determinate de pierderile teh
nologice, pentru respectarea disci
plinei contractuale.

Oamenii muncii de la întreprin
derea „Timpuri noi" — a spus a- 
poi vorbitorul — mi-au încredințat 
mandatul de a exprima adeziunea 
lor deplină la întreaga activitate in
ternațională desfășurată de partidul 
și statul nostru, activitate care se 
identifică cu interesele vitale ale 
poporului nostru, ale păcii și socia
lismului în lume.

Exprimîndu-mi acordul deplin eu 
proiectele de legi privind Pianul și 
Bugetul de stat pe anul 1985, asi
gur Marea Adunare Națională, con
ducerea partidului, personal pe 
dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, că ne vom înzeci efortu
rile pentru înfăptuirea exemplară a 
prevederilor planului, hotăririlor 
Congresului al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român.

Elaborate ta lumina concepției 
promovate de Congresul al XIII-lea 
și cu contribuția determinantă, hotă
rîtoare a dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
proiectul Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a 
României pe anul 1985, precum și 
celelalte proiecte de legi pe care le 
dezbatem în actuala sesiune a Marii 
Adunări Naționale, reflectă preocu
parea statornică a partidului și 
statului de a asigura dinamica 
procesului de Înflorire multilate
rală a patriei și de a da noi di
mensiuni calității muncii și vieții 
Întregului popor — a relevat, in 
cuvintul său, deputatul Țgodor 
Roman.

Cifrele de plan stabilite pentru 
județul Teleorman privind creșterea 
producției industriale și a celei agri
cole le considerăm pe deplin reali
zabile. Aceasta pentru că ele au o 
bază reală în măsurile pe care le 
aplicăm cu fermitate privind moder
nizarea suprafețelor industriale exis
tente, construirea a noi obiective și 
capacități productive, precum și în 
hotăririle adoptate de adunările ge
nerale ale oamenilor muncii, care au 
stabilit obiective clare de acțiune 
pentru dezvoltarea intensivă a pro
ducției, promovarea largă a pro
gresului tehnic, creșterea mai accen
tuată a productivității muncii și re
ducerea consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibil și 
energie. Prioritar avem în atenție 
sporirea contribuției noastre la aco
perirea necesităților energetice și de 
îngrășăminte chimice.

Prin aplicarea de către organiza
țiile de partid și colectivele de oa
meni ai muncii a programelor pe 

care le avem ta flecare unitate pe 
linia promovării progresului tehnic, 
mai bunei organizări a muncii și 
perfecționării pregătirii și compe
tenței profesionale, vom asigura ca 
toate capacitățile industriale să pro
ducă la parametrii proiectați, în con
dițiile creșterii cu 27 la sută a pro
ductivității muncii, astfel încît peste 
75 la sută din sporul de producție 
marfă al anului 1985, de circa 3 mi
liarde lei, să se obțină pe această 
cale.

Sintem ferm hotărîți, de asemenea, 
să sporim contribuția județului Te
leorman la fondul da stat prin ob
ținerea, în anul viitor, a unor pro
ducții mai mari de cereale, plante 
tehnice, legume, came, lapte și alte 
produse.

în numele organizației Județene 
de partid, al tuturor oamenilor mun
cii din Teleorman, votez cu deplină 
satisfacție proiectul Planului și Bu
getului de stat pe 1985 pe care le 
dezbatem și ne angajăm cu toată 
fermitatea, în fața dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom acționa cu înaltă 
răspundere comunistă pentru a le 
traduce în viață, contribuind cu în
tregul potențial material și uman al 
județului la sporirea avuției națio
nale și bunăstarea poporului român, 
pe calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate in patria 
noastră.

în cuvintul său, deputatul |on 
DaVldoiu 8 spus 3 Prevederile 
proiectelor de legi supuse dezbaterii 
Marii Adunări Naționale țin seama 
de puternicul potențial tehnic de 
care dispunem, de cerințele valori
ficării superioare a resurselor mate
riale și umane, sintetizează orientă
rile și indicațiile secretarului gene
ral al partidului cu privire la reali
zarea unei creșteri economice inten
sive, unei calități noi, superioare, a 
muncii și vieții.

Ritmurile mari de creștere prevă
zute pentru anul viitor, la nivelul 
economiei naționale, în industrie și 
agricultură, în celelalte ramuri, alo
carea unor fonduri sporite pentru 
construcția de locuințe, pentru satis
facerea nevoilor sociale și culturale 
ale populației constituie dovezi con
cludente ale forței și capacității eco
nomiei românești de a asigura pro
gresul continuu și multilateral al pa
triei, creșterea bunăstării întregului 
popor, chiar în condițiile crizei eco
nomiei mondiale.

în realizările obținute pe plan na
țional în toate domeniile vieții ma
teriale se înscriu și rezultatele mun
cii desfășurate de oamenii muncii 
din județul Vrancea.

După ce s-a referit la realizările 
oamenilor muncii din județul Vran
cea, vorbitorul a spus : Cooperativa 
agricolă de producție din Tîmboiești, 
unde imi desfășor activitatea, a rea
lizat în acest an producții medii la 
hectar de peste 4 000 kg grîu, aproa
pe 6 000 kg porumb și 11 000 kg stru
guri. Pornind de Ia analiza exigen
tă a activității noastre, a puternicu
lui potențial productiv de care dis
punem, doresc să afirm că preve
derile planului pentru 1985 sînt pe 
deplin realizabile și ta județul nos
tru. Așa cum ați subliniat dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., vom acționa 
cu toată hotărîrea pentru sporirea 
producției la hectar, astfel încît să 
contribuim la înfăptuirea obiectivu
lui stabilit de a realiza cel puțin 
1 200 kg cereale pe locuitor. Lucră
torii din agricultura județului nos
tru s-au angajat să realizeze în anul 
viitor producții-record de 8 000 kg 
grîu la hectar și 20 000 kg porumb 
știuleți la hectar pe 30 la sută din 
suprafața ce va fi cultivată cu a- 
ceste culturi. în podgorii vom orga
niza loturi pe o suprafață totală de 
circa 2 000 hectare, pe care să ob
ținem minimum 17 000 kg struguri la 
hectar.

In încheiere, vorbitorul și-a expri
mat deplinul acord cu prevederile 
proiectelor de legi supuse dezbaterii 
și aprobării Marii Adunări Naționale, 
asigurînd înaltul forum, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii, că oamenii muncii din jude
țul Vrancea vor munci cu toate for
țele, cu abnegație, pentru a înde
plini exemplar sarcinile ce le revin, 
pentru a-și spori contribuția la reali
zarea programului de dezvoltare a 
patriei, de ridicare a bunăstării po
porului, așa cum s-a hotărît la Con
gresul al XIII-lea al Partidului Co
munist Român.

I
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CHEMAREA
Plenarei Consiliului Național 

al Oamenilor Muncii din industrie, construcții, 
transporturi, circulația mărfurilor și finanțe

(Urmare din pag. I)
la Plenara Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, plenara adresează tuturor oamenilor 
muncii din industrie, construcții, transporturi, 
circulația mărfurilor ți finanțe chemarea vi* * 
brantâ de a-ți mobiliza eforturile ți de a 
acționa cu toate forțele pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de sporire a produc
ției, înfăptuirea programelor de crețtere mai 
accentuată a productivității muncii ți de per
fecționare a organizării ți normării muncii, 
de ridicare a nivelului tehnic ți calitativ al 
produselor, de tipizare, standardizare ți nor
mare a consumurilor de materii prime, ma
teriale, combustibili ți energie, pentru mări
rea volumului exportului ți ridicarea nivelu
lui de competitivitate al produselor românețti, 
dezvoltarea cercetării științifice ți introduce
rea pe scară largă a cuceririlor progresului 
tehnico-țtiințific in producție, asigurarea unei 
inalte eficiența economice in intreaga acti
vitate.

• Raliul: SCALA (11 03 72) — 0;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13.30: 15.45; 18; 20.
9 Acordați circumstanțe atenuante?: 
VICTORIA (16 28 79) - 9.30; 11.30;
13,30: 16; 18; 20. FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11; 13.15; 15,30; 17.45; 19,45.
• Zbor periculos : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; II: 13,15; 15,30; 17.45; 20.
• Horea: UNION (13 49 04) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,30: 14: 16,30; 19.

Pornind de la realizările remarcabile obținute 
in primii patru ani ai cincinalului 1981-1985 în 
toate domeniile de activitate, de la condițiile ți 
posibilitățile materiale ți umane de care dispune 
economia națională, de la cerințele valorifi
cării superioare a resurselor existente, Plenara 
Consiliului Național al Oamenilor Muncii din in
dustrie, construcții, transporturi, circulația mărfu
rilor și finanțe a subliniat necesitatea de a 
face totul pentru a se asigura îndeplinirea in
tegrală și depășirea indicatorilor de plan pe 
anul 1985, pentru ridicarea întregii activități eco
nomice la un nivel superior.

Plenara adresează tuturor OAMENILOR 
MUNCII DIN INDUSTRIE - muncitori, maiștri, 
ingineri ți tehnicieni - chemarea de a acționa 
cu hotărire pentru sporirea laturilor calitative 
ale dezvoltării industriei, pentru modernizarea 
continuă a structurii producției industriale, a 
mijloacelor de producție ți a tehnologiilor de 
fabricație, prin tipizarea, standardizarea ți 
normarea consumurilor de materii prime, 
materiale ți energie, pentru înnoirea produse
lor, ridicarea parametrilor tehnico-funcționali 
ai acestora, concentrarea producției ți spe
cializarea mai bună a diferitelor unități, îmbu
nătățirea aprovizionării tehnico-materiale a e- 
conomiei, asigurarea competitivității pe plan 
mondial, sporirea exportului, reducerea con
sumurilor specifice de materii prime, mate
riale ți energie, recuperarea ți refolosirea ma
terialelor, perfecționarea organizării pro
ducției ți a muncii, ridicarea gradului de fle
xibilitate a producției ți creșterea pe această 
bază a eficienței economice ți a rentabilită
ții producției.

Oamenilor muncii ți consiliilor acestora li se 
adresează chemarea să acționeze neobosit 
pentru întărirea rolului industriei in econo
mie, pentru ridicarea acesteia pe un plan 
superior. Consiliile de conducere ale ministe
relor, consiliile oamenilor muncii din centrale 
ți unități economice trebuie să acționeze cu 
energie pentru realizarea programelor de va
lorificare superioară a materiilor prime, a ma
terialelor ți forței de muncă, pentru ridica
rea activității in toate domeniile la nivelul 
cerințelor stabilite de Congresul al Xlll-lea al 
Partidului Comunist Român.

Plenara Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, relevind contribuția pe care cercetarea 
științifică o aduce la progresul multilateral al 
economiei, evidențiază rezervele existente, posibi
litățile și direcțiile de sporire a aportului cer
cetării la realizarea obiectivelor dezvoltării 
României socialiste.

Plenara apreciază că toți lucrătorii din cerce
tarea științifică trebuie să dea dovadă de un 
incit spirit revoluționar în abordarea marilor pro
bleme ale dezvoltării economico-sociale a Româ
niei. să-și pună întreaga lor putere de muncă ți 
creație în slujba progresului multilateral al pa
triei, să acționeze în permanență pentru îmbo
gățirea patrimoniului științei naționale, a tezau
rului științific universal.

In lumina tendințelor actuale ale dezvoltă
rii economiei mondiale, a importanței ți răs
punderii științei pentru progresul economiei 
românețti, plenara cheamă pe toți OAMENII 
MUNCII CE-ȘI DESFAȘOARA ACTIVITATEA IN 
DOMENIUL CERCETĂRII, PROIECTĂRII Șl

INGINERIEI TEHNOLOGICE să acționeze cu 
hotărire pentru realizarea programelor de 
cercetare ți perfecționare tehnologică, pen
tru introducerea in cel mai scurt timp in 
producție a noilor cuceriri ale științei 
ți tehnicii in vederea soluționării mai 
rapide a problemelor complexe pe care 
le ridică dezvoltarea ți modernizarea conti
nuă a economiei naționale. Cercetarea știin
țifică trebuie să-ți sporească contribuția la 
dezvoltarea ți lărgirea bazei de materii prime 
ți energetice, la realizarea de materiale noi, 
cu performanțe calitativ superioare (oțeluri 
speciale, ceramici, tehnopolimeri etc.), la asi
milarea de noi produse ți tehnologii de mare 
productivitate, la creșterea nivelului tehnic ți 
calitativ al produselor ți diminuarea cheltu
ielilor pentru exploatare, 'întreținere ți repara
ții, la îmbunătățirea structurii producției ți va
lorificarea superioară a resurselor, la tipizarea 
ți standardizarea produselor, construcțiilor ți 
tehnologiilor, la crețterea continuă a produc
tivității muncii, prin extinderea mecanizării, 
automatizării ți robotizării proceselor de pro
ducție.

A fost evidențiat aportul pe care oamenii mun
cii din construcții l-au adus la realizarea progra
mului de investiții, rezultatele remarcabile ale 
aplicării măsurilor de perfecționare a organizării 
unităților de construcții-montaj și preluare a lu
crărilor în antrepriză.

Plenara cheamă OAMENII MUNCII DIN 
CONSTRUCȚII să-ți mobilizeze toate forțele 
pentru pregătirea temeinică ți realizarea in 
bune condiții a programului de investiții pe 
anul viitor ți recuperarea râminerilor in urmă, 
pentru punerea in funcțiune a noilor capaci
tăți energetice, miniere, industriale ți din alte 
ramuri ale economiei. Plenara cere să se ia 
toate măsurile pentru a se asigura la timp 
proiectele ți documentațiile tehnice necesare 
pentru sporirea gradului de industrializare a 
lucrărilor, simplificarea soluțiilor constructive, 
elaborarea de noi proiecte care să permită 
crețterea eficienței ți reducerea consumurilor 
energetice ți materiale, îmbunătățirea conti
nuă a nomenclatoarelor de tipizare, promova
rea tehnologiilor de execuție de mare randa
ment, perfecționarea metodelor de organizare 
ți conducere a lucrărilor pe șantiere, folosirea 
deplină a utilajelor, a forței de muncă ți a 
timpului de lucru, intărirea ordinii ți discipli
nei, crețterea mai accentuată a productivității 
muncii.

In cadrul lucrărilor plenarei a fost subliniată 
Importanța activității de transport în realizarea 
ritmică a planului de producție, a programului 
de aprovizionare ți desfacere.

Plenara adresează tuturor OAMENILOR 
MUNCII DIN TRANSPORTURI chemarea 
de a acționa eu toată răspunderea pen
tru folosirea eficientă a întregului parc de 
mijloace de transport feroviar, rutier, flu
vial, maritim ți aerian, realizarea unor ra
porturi optime intre diferitele tipuri de 
transporturi, sporirea gradului de sigu
ranță ți regularitate in funcționarea mij
loacelor din acest sector, optimizarea consu
mului de combustibil, crețterea indicilor de 
utilizare a mijloacelor de transport prin res
pectarea riguroasă a normelor de consum ți 
reducerea cheltuielilor, asigurarea unui climat 
de ordine, disciplină ți răspundere în desfășu
rarea tuturor activităților.

Plenara a evidențiat rolul tnsemnat și sarci
nile care revin sectorului circulației mărfurilor în 
realizarea politicii partidului de ridicare continuă 
a nivelului de trai material ți cultural al po
porului, de îmbunătățire a calității vieții, de în
făptuire a programului de autoaprovizlonare a 
populației.

Plenara cheamă OAMENII MUNCII CARE 
ACTIVEAZĂ IN SECTORUL CIRCULAȚIEI 
MĂRFURILOR să depună toate efor
turile pentru asigurarea unei apro
vizionări ritmice a populației cu produse 
agroalimentare ți industriale ți înfăptuirea în
tocmai a programului de autoaprovizionare, 
pentru satisfacerea la nivel calitativ superior, 
corespunzător progreselor înregistrate in dez
voltarea economico-socială a țării, a cerințe
lor de consum ale populației. Consiliile oa
menilor muncii din domeniul circulației mărfu

O NOUĂ FILĂ ÎN EPOPEEA OLTULUI
(Urmare din pag. I) 
rezistaseră viiturii năprasnice de 
atunci. Din truda oamenilor nu mal 
rămăsese — după retragerea apelor 
— nimic. Dar Oltul a afectat atunci 
nu numai terenurile agricole, ci și 
localitățile, obiectivele economice și 
sociale din apropiere. Municipiul 
Făgăraș arăta, atunci, ca un oraș 
asediat, apele revărsate ale Oltului 
se infiltraseră pînă în inima Iui.

Ghicindu-mi parcă gîndurile, ingi
nerul M. Ginghină ține să precizeze:

— Săpăturile care se văd intr-un 
plan mai îndepărtat, spre est, vor 
forma digul sting al viitorului lac de 
acumulare, care se va întinde pe o 
distanță de 14 km, pînă la Făgăraș. Pe 
lingă rolul lui principal de acumu
lare a unui volum de circa 53 mili
oane mc de apă, va asigura și protec
ția terenurilor agricole, a locali
tăților învecinate, inclusiv a mu
nicipiului Făgăraș împotriva orică
ror inundații. Digul, împreună cu 
amenajările din aval de cele două 
centrale hidroenergetice vor scoate 
de sub influența inundațiilor peste 
2 000 ha de teren din cel mai fertil.

— Se pare că cele mal multe pro
bleme le pune construirea hidrocen
tralei de la Voila...

— Intr-adevăr, volumul excava
telor este aici de aproape trei ori 
mai mare decît la Turnu și Călimă- 
nești, alte două hidrocentrale con
struite pe Olt. Apoi, aici lucrăm în 
teren arabil, moale, sub care se află 
un strat argilos. Utilajele și oamenii 

se mișcă anevoios intr-un asemenea 
teren.

în ciuda acestor greutăți, datorită 
eforturilor, depuse, ritmul în care se 
lucrează pe șantier este deosebit de 
ridicat. Intr-un timp relativ scurt, 
în perimetrul barajului de la Voila 
s-au excavat aproape 100 000 mc de 
pămint, iar la tronsonul I al cana
lului de fugă — 350 000 mc. Ca ur
mare, în zilele următoare vor înce
pe să se efectueze umpluturile în 
corpul digului de pe malul drept, 
creindu-se condiții ca la primăvară, 
odată cu încălzirea vremii, să se 
poată trece la betonarea nodului de 
presiune.

Aici facem cunoștință cu cîțiva 
dintre constructorii viitoarei hidro
centrale, printre care se numără și 
buldozeriștii Constantin Ispas, Flo- 
rea Georgescu, Gheorghe Alexe și 
Nicolae Mesea. Biografia lor este 
comună cu a celor mai multi dintre 
constructorii de hidrocentrale. Fie
care dintre ei, asemenea tehnicia
nului Tudor Dodițoiu, dulgherilor 
Gheorghe Builescu și Nicolae Bălan 
(tată a 10 copii) sau inginerilor 
Gheorghe Rigocea și M. Ginghină, 
s-au obișnuit cu asprimea și fru
musețea acestei munci. Toți au un 
stadiu pe șantierele hidroenergetice 
ale tării de cel puțin 10 ani.

Deși sosiți la Viștea abia pe la În
ceputul lunii septembrie, constructo
rii care vor ridica viitoarea centrală 
hidroenergetică, sub conducerea ing. 
Constantin Botez, au atacat frontal 

— cum se spune — lucrările. în 
prezent, se află în curs de finaliza
re lucrările la digurile de protecție 
ale incintei baraj-centrală, iar de 
cîteva zile au început și lucrările 
de excavații. în paralel se lucrează 
cu toate forțele la amenajarea plat
formei tehnologice, in așa fel încît 
să se asigure condiții bune de lucru 
și în perioada de iarnă.

Nu peste mult timp, aceeași for
fotă de mașini și oameni se va face 
simțită și în perimetrul viitorului 
șantier al celei de-a treia centrale 
hidroenergetice de Ia Avrig. Apoi 
lucrările vor începe șl la celelalte 
două hidrocentrale de la Scoreiu și 
Arpaș, care fac parte din noua 
„cascadă" de lumini de pe cursul 
superior ai Oltului. în final, cele 
cinci hidrocentrale vor avea o pu
tere instalată de peste 70 MW. Tot
odată, vor fi scoase de sub influen
ta inundațiilor multe mii de hecta
re, de pe care se vor obține recolte 
sigure și mari de cereale.

Pe scurt, acesta este Începutul 
unei noi și mari opere constructive 
de valorificare hidroenergetică a 
cursului superior al Oltului, operă 
care se înscrie între obiectivele de 
cea mai mare importanță stabilite 
de Congresul al Xlll-lea al parti
dului, între acțiunile practice între
prinse pentru dezvoltarea bazei 
energetice a țării.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteii"

rilor sint chemate să acționeze hotăriț In 
direcția perfecționării activității de organizare 
a rețelei comerciale pe teritoriu, a reducerii 
cheltuielilor de circulație, îndeosebi a celor de 
depozitare ți transport.

Apreciind că in anul 1985 economia româ
nească dispune de condițiile necesare desfă
șurării unei activități eficiente, rentabile, asi
gurării echilibrului financiar și bugetar, menți
nerii stabilității prețurilor șl consolidării mone
dei naționale, plenara a evidențiat atenția deo
sebită ce trebuie acordată funcționării în con
diții optime a noului mecanism economico-fi- 
nanciar, așezării ferme a întregii activități eco
nomico-sociale pe principiile autoconducerii șl 
autogestiunii.

Participanțif la plenară au adresat LU
CRATORILOR DIN DOMENIUL FINAN
CIAR-BANCAR chemarea de a veghea 
la aplicarea consecventă a principiilor 
noului mecanism economico-financiar, ale 
autogestiunii, exprimindu-ți convingerea 
că măsurile de perfecționare a aces
tora, recent adoptate de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vor 
contribui la întărirea cointeresării materia
le a unităților economice, a tuturor oame
nilor muncii in obținerea unor rezultate su
perioare.

Este necesar ca oamenii muncii din do
meniul financiar-bancar să acorde atenție 
sporită problemelor rentabilității ți eficienței 
economice, prin realizarea indicatorilor de 
producție ți financiari, reducerea cheltuieli
lor de producție ți circulație, gospodărirea 
cu maximă eficiență a resurselor materiale 
ți financiare ale unităților economice, ea 
premise indispensabile ale asigurării echili
brului financiar și monetar, ale realizării unei 
circulații bănești sănătoase, ale întăririi pu
terii monedei naționale. Oamenii muncii din 
sectorul financiar-bancar au totodată dato
ria să vegheze la respectarea riguroasă a 
legalității socialiste in ceea ce privește mo
dul de constituire ți utilizare a fondurilor 
proprii.

Plenara cere ministerelor, centralelor ți 
unităților economice să acționeze in conti
nuare pentru aplicarea fermă a principiilor 
noului sistem de retribuire, pentru generali
zarea acordului global, asigurarea unei de
pline concordanțe intre rezultatele muncii de
puse ți veniturile obținute, să acorde aten
ția necesară realizării prevederilor privind 
pregătirea forței de muncă, infâptuirea pro
gramelor de reciclare ți ridicare a cunoștin
țelor tehnice ți profesionale ale tuturor oa
menilor muncii.

Plenara Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii din Industrie, construcții, transporturi, cir
culația mărfurilor și finanțe, analizînd în spi
rit de înaltă răspundere partinică stadiul de 
realizare a sarcinilor din programele prioritare 
de dezvoltare, precum și tipizarea și standar
dizarea produselor, construcțiilor și tehnologiilor» 
normarea tehnică a consumurilor materiale și 
energetice, ridicarea calității și nivelului tehnic 
al produselor, apreciază că există toate condițiile 
pentru îndeplinirea și depășirea acestora, pen
tru recuperarea râminerilor în urmă din primii 
ani ai actualului cincinal, pentru accelerarea 
dezvoltării economice a patriei noastre.

Participanții la Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, puternic mobilizați de 
istoricele hotâriri ale Congresului al Xlll-lea 
al partidului, adresează tuturor oamenilor 
muncii din industrie, construcții, transporturi, 
circulația mărfurilor ți finanțe chemarea ca, 
strins uniți in jurul partidului, al secretaru
lui său general, tovarățul Nicolae Ceauțescu, 
să acționeze cu înalt spirit revoluționar, cu 
răspundere, combativitate ți intransigență 
comunistă pentru realizarea importantelor 
sarcini ce le revin in anul 1985, pentru în
făptuirea neabătută a obiectivelor Programu
lui de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate ți înaintare a României spre 
comunism, pentru dezvoltarea liberă, suvera
nă ți independentă a patriei noastre, pen
tru ridicarea ei pe culmi tot mai inalte de 
progres ți civilizație, pentru creșterea con
tinuă a prestigiului ei in rindul națiunilor 
lumii.

INFORMAȚII 
SPORTIVE

FOTBAL. Miercuri, la Sarajevo, In 
meci retur pentru competiția inter
națională de fotbal „Cupa U.E.F.A.", 
echipa iugoslavă Zeleznicear Sara
jevo a întrecut cu scorul de 4—0 
(2—0) formația Universitatea Cra
iova. Cum în prima partidă craiove- 
nii cîștigaseră doar cu 2—0, pentru 
sferturile de finală s-au calificat 
fotbaliștii Iugoslavi. ’

Meciurile disputate Ieri in etapa a 
17-a a campionatului diviziei A la 
fotbal s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Sportul studențesc — Chi
mia Rm. Vilcea 7—0 (3—0), Rapid — 
Gloria Buzău 1— 1 (0—0), F.C.M. Bra
șov — F.C. Olt 3—0 (2—0), Jiul — 
F.C. Argeș 2—0 (2—0), Politehnica 
Iași — A.S.A. Tg. Mureș 5—3 (2—2), 
F.C. Bihor — Politehnica Timișoara 
2—0 (1—0), S.C. Bacău — Steaua 
0—1 (0—1), F.C. Baia Mare — Di
namo 0—0.

în clasament conduce echipa Di
namo, cu 27 de puncte, urmată de 
formațiile Steaua — 26 puncte (un 
joc mai puțin disputat) și Sportul 
studențesc — 24 puncte. Clasamentul 
definitiv al turului campionatului va 
fi cunoscut după desfășurarea celor 
două partide restante : Steaua — 
Universitatea Craiova (la 16 decem
brie) și Universitatea Craiova — 
Corvinul Hunedoara (la 19 decem
brie).

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Comitetul Central al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem șl Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S., in numele poporului sovietic, exprimă recunoștință 
Comitetului Central al P.C.R., Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România pentru salutul călduros și bunele urări adresate cu 
prilejul celei de-a 67-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Sintem convinși că întărirea și dezvoltarea prieteniei frățești șl a 
colaborării multilaterale dintre P.C.U.S. și P.C.R., dintre Uniunea Sovietică 
și România, a conlucrării eficiente, în cadrul Tratatului de la Varșovia și 
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, în spiritul documentelor comune 
fundamentale, al înțelegerilor realizate în iunie a.c., în timpul convorbirilor 
la nivel înalt, servesc intereselor popoarelor țărilor noastre și întregii 
comunități socialiste, cauzei păcii și progresului social.

COMITETUL CENTRAL AL P.C.U.S.,
PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S., 

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL U.R.S.S.

0 impresionantă pagină 
de eroism muncitoresc

O impresionantă pagină de eroism 
muncitoresc a fost înscrisă. în isto
ria noastră, la 13 decembrie 1918. Au 
trecut, de atunci, 66 de ani, dar eve
nimentele petrecute în acel decem
brie eroic au rămas vii în conștiin
ța poporului nostru. Pentru că, așa 
cum scria ziarul „Socialismul", 13 
decembrie 1918 s-a dovedit a fi 
„preludiul care vestește o nouă via
tă mai bună și mai frumoasă".

România ieșise istovită din marea 
conflagrație mondială. Lunga noapte 
a primului război mondial se sfîr- 
șise, dar dimineața de pace nu era 
senină. Visurile născute în tranșee 
se spulberau unul cite unul. Era mi
zerie în țară. Și era nedreptate. 
Instabilitatea monetară și scăderea 
producției constituiau principalele 
cauze ale unor mari dificultăți eco
nomice. în conștiința poporului erau 
insă vii ecourile marilor victorii de 
la Mărășești, Mărăști și Oituz, din 
vara anului 1917. Ele au însuflețit 
voința nestrămutată a tuturor fiilor 
țării de a înfăptui statul național 
unitar. Prin votul liber exprimat al 
unor adunări reprezentative, încunu
nat de marea și impresionanta adu
nare populară de la Alba Iulia, ce
tatea biruinței lui Mihai Viteazul șl 
a martirajului lui Horea, statul na
țional unitar, visul atîtor generații 
de luminați patrioți, devenise reali
tate. Clasa muncitoare, partidul său 
politic au avut un rol Important în 
înfăptuirea Marii 
Uniri. Iar cînd a- 
cest vis secular 
s-a împlinit, so
cialiștii au subli
niat, într-un do
cument progra
matic, că „Româ
nia nouă de as
tăzi trebuie să 
devină România 
socialistă de mii- 
ne“.

Drumul către 
România socialis
tă era însă lung șl anevoios, cum au 
dovedit-o și evenimentele din ziua 
de 13 decembrie 1918, cînd mulțl din
tre cei ce veniseră de pe front, tn- 
cărcați de speranțe, dintre cel ce 
credeau sincer că în patria unită 
și-au cîștigat dreptul la o altă exis
tență, la o altă viață, mai bună, tftaî 
dreaptă, au fost întîmpinați cu 
gloanțe In Piața Teatrului Național 
din București. Luptele tipografilor 
bucureșteni, puternic sprijiniți de 
muncitorii din toate uzinele Capi
talei, aveau să se încheie cu un 
bilanț tragic : morți. răniți, arestări, 
procese... Cei ce sperau într-o reîn
noire a vieții politice au înțeles că 
fără luptă nu vor putea înfăptui a- 
cest țel. Au înțeles că singura cale 
de sfărîmare a acelei societăți ce se 
debarasa de orice fel de respect față 
de om, față de personalitatea uma
nă, precum și de făurire a unei so
cietăți noi, in care oamenii să fie 
stăpîni în propria lor țară, este lupta 
revoluționară. Jertfele de la 13 de
cembrie 1918 nu au fost zadarnice.

Conștiința muncitorimii privind 
forța sa, rolul său de factor determi
nant al cursului istoriei a dobîndit 
expresii și semnificații noi, profund 
revoluționare, odată cu făurirea 
Partidului Comunist Român, la 8 
mai 1921. întemeindu-și strategia și 
tactica pe ideile și principiile socia
lismului științific, pe care le-a apli
cat în condițiile concrete din Româ
nia, partidul nostru comunist a înțe
les, încă de la crearea sa, rolul isto
ric al clasei muncitoare și a luptat 
pentru împlinirea lui.

Au urmat ani grei, In care clasa 
muncitoare, țărănimea, masele popu
lare au suferit o cruntă exploatare. 
Criza economică din perioada 1929— 
1933 a determinat agravarea condi
țiilor de muncă și de viață ale mun
citorimii, ale întregului popor. Pe 
fundalul acestor complexe realități 
interne a fost proiectată, îndeosebi 
în anii ascensiunii fascismului in 
Europa, primejdia reîmpărțirii impe
rialiste a teritoriului patriei. în toți 
acești ani, sub conducerea partidu
lui comunist, clasa muncitoare s-a 
avîntat in puternice bătălii revolu
ționare, aducîndu-și o contribuție de 
seamă la pregătirea și la înfăptuirea 
marelui act istoric de demnitate na
țională de la 23 August 1944. Iar 
după victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă a fost totdeauna tn 
primele rînduri ale constructorilor 
noii societăți.

Afirmarea cea mai puternică a cu
noscut-o clasa muncitoare din Româ
nia in anii de după Congresul al 
IX-lea al partidului, perioadă de 
rodnice Înfăptuiri, pe care întregul 
nostru popor o definește, cu îndrep
tățită mindrie patriotică, „Epoca 
Ceaușescu". S-a produs, în primul 

66 de ani de la marea 
demonstrație a mun
citorilor bucureșteni, 
de la 13 decembrie 

1918

rînd, o creștere numerică importan
tă a rîndurilor clasei muncitoare. 
Peste 90 Ia sută din sporul întregu
lui personal muncitor — al cărui nu
măr s-a ridicat de la 1,3 milioane, 
în 1945, la 4,3 milioane, în 1965, și la 
7,6 milioane în acest an — s-a în
făptuit pe seama creșterii număru
lui de muncitori. Dar transformări 
cu adevărat radicale au avut loc in 
structura clasei muncitoare și în ni
velul său de calificare. Politica par
tidului de dezvoltare armonioasă și 
echilibrată a forțelor de producție în 
toate județele țării, desfășurarea im
petuoasă a procesului de industriali
zare socialistă au asigurat condiții 
dintre cele mai bune pentru o înaltă 
pregătire profesională și pentru di
versificarea specializărilor. Peste 84 
la sută din numărul total al munci
torilor sînt, în prezent, calificați, iar 
în ramurile de vîrf ponderea acesto
ra depășește 90 la sută. S-a format, 
practic, o nouă clasă muncitoare, su
perioară atît numericește, cit și din 
punct de vedere calitativ, cu o fizio
nomie nouă, cu un nou „stil de mun
că și de'viață", cu o înaltă pregătire 
politică și profesională și cu un larg 
orizont cultural. Muncitorul, făuritor 
de bunuri materiale, participant ac
tiv, în calitatea sa de proprietar, 
producător și beneficiar, la condu
cerea societății, devine într-o măsu
ră tot mai mare un om nou — con
structor conștient al socialismului și 

comunismului pe 
pămintul patriei. 
Pe astfel de baze 
trainice se spri
jină înaltele răs
punderi ce au 
fost conferite cla
sei muncitoare de 
către partid de a 
avea contribuția 
cea mai impor
tantă Ia creșterea 
venitului națio
nal, la dezvolta
rea forțelor de 

producție șl la perfecționarea rela
țiilor sociale socialiste, Ia progresul 
multilateral al țării.

Pășim, acum, în cea de-a treia 
etapă a edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării 
spre comunism a României. Avem 
tn față programe cutezătoare, elabo
rate pentru viitorul cincinal și pen
tru viitorul deceniu, ce au fost 
dezbătute și adoptate la cel de-al 
Xlll-lea Congres al partidului, în 
care sînt cuprinse importante preve
deri referitoare la mai buna orga
nizare a producției și a muncii ; la 
generalizarea automatizării, ciberne- 
tizării și robotizării ; la introducerea 
de linii automate și de roboți, îndeo
sebi în acele sectoare unde se cer 
eforturi mal mari și sînt condiții mai 
grele de muncă ; la mai strînsa le
gătură între veniturile fiecărui om 
al muncii și rezultatele concrete ale 
activității desfășurate. Pentru înde
plinirea exemplară a acestor preve
deri au fost adoptate recent, la ple
nara C.C. al P.C.R. și a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, la plenara Consiliului Oa
menilor Muncii și la Marea Adunare 
Națională, importante hotărîri. în 
cuvîntările rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au fost adresate 
înflăcărate chemări la muncă, la o 
rodnică activitate creatoare. Din toa
te aceste prevederi și hotărîri, ce 
converg către creșterea substanțială 
a calității și productivității muncii 
sociale, izvorăsc importante îndato
riri pentru clasa muncitoare, pentru 
întregul nostru popor.

Ca întotdeauna, în momentele Im
portante, clasa muncitoare, animată 
de idealul socialismului și comunis
mului — flacără mereu vie în lupta 
pentru transformarea revoluționară 
a societății românești — face dovada 
unor alese calități politice, profe
sionale și morale, avînd ea însufle- 
țitor exemplu munca și viața tova
rășului Nicolae Ceaușescu, bogata sa 
activitate revoluționară ce acoperă 
peste o jumătate de veac din istoria 
contemporană a României. Spiritul 
revoluționar, ce s-a manifestat pu
ternic la 13 decembrie 1918 și în atî- 
tea alte mari momente ale istoriei 
trăite a patriei, a partidului, dobîn- 
dește noi străluciri In prezent, clasa 
muncitoare angajîndu-se activ in 
lupta pentru înnoiri, pentru trans
formări revoluționare, făcînd totul 
pentru ca, împreună eu întregul po
por, strîns unit in jurul partidului, 
al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să aibă, prin 
munca sa eroică, prin abnegația și 
devotamentul ce-i sint proprii, con
tribuția cea mai mare la continua 
ridicare a României pe trepte tot 
mai înalte de progres, de civilizație 
socialistă și comunistă.

Adrian VASILESCU

Cronica zilei
Tovarășul Iile Verdeț, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit, 
miercuri, delegația de activiști al 
Partidului Muncii din Coreea, con
dusă de Zăng Ghi Ciun, adjunct al 
șefului Secției știință și învățămînt 
a C.C. al P.M.C., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită 
pentru schimb de experiență în țara 
noastră.

în cadrul convorbirilor avute cu 
acest prilej au fost evocate bunele 
relații de prietenie și colaborare din
tre partidele și țările noastre, care 
se dezvoltă continuu, pe baza înțe
legerilor convenite cu prilejul întîl- 
nirilor și convorbirilor dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Kim Ir 
Sen, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

La întrevedere au participat Ion 
Sîrbu, vicepreședinte al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale, și 
Zo Iang Guk, ambasadorul R.P.D, 
Coreene la București.

în timpul vizitei în România, de
legația de activiști ai Partidului 
Muncii din Coreea a avut întîlniri 
pentru schimb de experiență la C.C. 
al P.C.R., la Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie, Ministerul 
Industriei de Mașini-Unelte, Electro
tehnică și Electronică, Comitetul ju
dețean Timiș al P.C.R. Oaspeții 
coreeni au vizitat unități industriale, 
institute de cercetare și învățămînt, 
obiective social-culturaia din Capi
tală și județul Timiș.

★
în cadrul „Zilelor culturii din 

R. D. Germană", la Asociația artiști
lor fotografi din Capitală s-a des
chis expoziția „Construcții culturale 
din R.D.G.". Imaginile fotografice 
prezentate mijlocesc cunoașterea u- 
nora dintre edificiile ridicate în anii 
socialismului în R.D.G.

La festivitatea de deschidere au 
luat parte reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Ministerului Afacerilor Exter
ne, oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au fost prezenți Herbert Plaschke, 
ambasadorul R. D. Germane la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

în cadrul acelorași manifestări, 
miercuri a avut loc la Uniunea 
compozitorilor și muzicologilor o ex
punere privind creația muzicală ac
tuală în R.D.G. Opera Română din 
Cluj-Napoca a avut ca oaspete pe 
solista Christa Hilpisch. iar la Sala 
Palatului din Capitală s-a desfășurat 
spectacolul de estradă „Fantezie In 
show".

★
O expoziție de gravură Italiană 

s-a deschis, miercuri, la Muzeul de 
artă al Republicii Socialiste Româ
nia. Prezentînd Roma antică și mo
dernă, frumusețile sale arhitectonice 
specifice diferitelor epoci și stiluri, 
cele peste o sută de lucrări de gra
vură prezentate, datînd din secolele 
XVII—XIX, oferă o imagine cuprin
zătoare a dezvoltării acestui dome
niu al artei plastice italiene.

La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste. Ministerului 
Afacerilor Externe, Uniunii artiști
lor plastici, oameni de artă șl cul
tură, un numeros public.

Au fost prezenți Benedetto Santa- 
relli, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, membri ai corpului diplomatic. 

(Agerpres)

tv
15,00 Telex
15,05 Omul șl sănătatea
15.20 Studioul tineretului. Colocvii des

pre tinerețe, ideal, muncă șl crea
ție. Ediție realizată In colaborare 
cu Comitetul județean Sălaj al 
U.T.C.

18.20 Desene animate (color)
16,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie
20.35 Serial științific (color). Călătorie 

In Univers. Episodul 3 — Armo
nia lumilor

21.35 Revista literar-artistlcă TV
21,50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 13 decembrie, ora 20 — 18 
decembrie, ora 20. în țară : Vremea va 
fl rece, mal ales la Începutul Interva
lului, iar cerul va fi variabil, mal 
mult senin în primele nopți. Vor că
dea precipitații slabe, sub formă de 
ninsoare la început în regiunile sud- 
estlce, apoi și în cele vestice, unde 
vor avea tendință de transformare în 
lapoviță și ploaie, spre sfîrșitul in
tervalului. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat, cu unele intensificări In 
estul teritoriului în primele zile, apoi 
și în cîmpia de vest. Temperatura 
aerului va marca o creștere ușoară. 
Minimele vor fl cuprinse Intre minus 
12 și minus 2 grade. Izolat mal coborî- 
te în primele nopți, iar cele maxime 
Intre minus 4 șl pluș 6 grade. Local 
se va semnala ceață. In București : 
Vremea va fl rece, mal ales la în
ceput, Sînt posibile precipitații slabe, 
sub formă de ninsoare. Vînt slab pînă 
la moderat, cu Intensificări trecătoa
re din sectorul nord-estic. Tempera
tura aerului In creștere ușoară. Mi
nimele vor oscila Intre minus 7 șl mi
nus 3 grade, iar cele maxime Intre 
minus 1 și plus 3 grade. Dimineața și 
seara ceață slabă.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează:
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 12 DECEMBRIE 1984

Extragerea I : 20 32 28 39 18 22. 
Extragerea a II-a : 10 35 3 21 29 17. 
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 

899 536, din care 35 557 lei, report 
la categoria 1 și 11 707 lei, report 
la categoria a II-a.

cinema
• O lumină Ia etajul zece : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. MELODIA (11 13 49) — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18: 20.
• Acțiunea „Autobuzul" : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) - 15.30; 17,30; 19.30.
• Amurgul finttnilor : VIITORUL 
(10 67 40) - 15.30: 17,30; 19,30.
• Moara lui Călirar : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11.30; 13,30: 15,30;
17,30; 19,30.
• Marynia : SALA MICA A PALA
TULUI - 17,15; 20, PATRIA (11 86 25)
— 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; 11,15; 13,30; 15,45; 18! 20.
• Goya : CENTRAL (14 13 24) — »; 
12; 16; 19.

• Program de desene animate — 9;
10,45; 12,30; 16.15, Sezon de pace la 
Paris — 14,15; 18; 20 î 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: 17.15; 19,30.
• Mexicul în flăcări : MUNCA 
(21 50 97) — 15.30: 19.
• Iubire pentru iubire : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17: 19.
• Micul dejun In pat : ARTĂ 
(21 31 86) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Avertismentul : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,15.
• Afacerea Pigot : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 20.
• Adio, dar rămln cu tine : FLO- 

REASCA (33 29 71) — »; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20.
• Lupii mărilor : LUMINĂ (14 74 16)
— 9; 11,30; 14; 16.30; 19.
• Cursa: BUZEȘTT (SO 43 58) — 15; 
17; 19.
• Naufragiul : DACIA (50 35 94) — 9; 
11,15; 13,30: 15.45; 18; 20.
• Undeva, clndva : LIRA (31 71 71) — 
15.30; 17,30; 19,30.
• Yankeii : FERENTARI (80 49 85) — 
15,30; 18,30.
• Drumul spre Rto : CIULEȘTI 
(17 55 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 :
PACEA (60 30 85) — 15; 17,15; 19,30.
• Dublu delict : GLORIA (47 4« 75)
— 9; ll.ISf 13,30; 15,45; 18; 20.

• Febra aurului : AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Drumul spre victorie : MODERN 
(23 71 01) - 9: 11,45; 14,30; 17,15; 19,30.
• Salamandra : FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Campionul : PROGRESUL (23 94 10)
— 15 30; 19.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 15; Ploșnița — 20; (sala Ate
lier) : Cartea lui Ioviță — 19,30; (sala 
din Piața Cosmonauților, 11 07 57) :

Comedie de modă veche (amlnat
din 1 XII) — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu.
Solist : Valentin Gheorghiu — 19.
• Opera Română (13 16 57) : Lucia di 
Lammermoor — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Suzana — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Gus
tul parvenirii — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, 
fluturi — 19.
• Teatrul Foarte Mia (14 09 05) : 
Miriiala — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) i 
Pețltoarea — 19.
• Teatrul „Nottara- (59 31 03, sala 

Magheru) : Insomnie — 18,30; (sala 
Studio) : Copiii soarelui — 18,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Haina cu două fețe — 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt 
al dv. — 19; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Vacanță muzicală — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română- 
(13 13 00) : Cint de drag șl voie bună
— 19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
înțelepții din Helem — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9; Cenușă
reasa — 18.
• Teatrul „Țăndărică- (15 23 77) : 
Nlnigra și Allgru — 16; Nocturn — 
Carte de vizită — 20; (sala din Piața 
Cosmonauților) : Punguța cu doi bani
— 16.
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proeminentă a șefului statului nostru, pentru inițiativele și contribuțiile 

României in lupta pentru asigurarea păcii, înțelegerii și colaborării 

între popoare

încheierea sesiunii Consiliului economic 
româno-american

Cele două părți și-au exprimat hotărirea de a spori 
schimburile comerciale reciproce

Apel al Adunării Generale a O.N.U. 
pentru convocarea unei conferințe internaționale 

asupra Orientului Mijlociu

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

i-a fost acordat Premiul special 
pentru pace „Telamone" pe anul 1984

FESTIVITATEA DIN ORAȘUL ITALIAN AGRIGENTO

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Reprezentanți ai cercurilor de afa
ceri americane și ai întreprinderilor 
românești de comerț exterior, cen
tralelor industriale și ministerelor 
economice, reuniți in cea de-a Xl-a 
sesiune a Consiliului economic româ
no-american. au exprimat, la înche
ierea lucrărilor, hotărirea ior privind 
realizarea în 1985 a unui volum de 
schimburi comerciale de cel puțin 1,5 
miliarde dolari, ca etapă intermedia
ră pentru atingerea obiectivului de 
2 miliarde dolari în următoarea eta
pă, așa cum s-a convenit la nivel 
înalt.

Consiliul a subliniat necesitatea 
sporirii rolului cooperării în produc
ție în creșterea și diversificarea 
schimburilor comerciale, extinderea 
în continuare a exporturilor româ

nești în S.U.A. șl a celor americana 
în România. S-a subliniat, de ase
menea, utilitatea găsirii unor noi 
forme de cooperare, inclusiv pe ter
țe piețe.

Participanții au evidențiat necesi
tatea desfășurării comerțului inter
național fără bariere, de orice natu
ră. S-a relevat, încă o dată, impor
tanța acordării, pe termen lung, a 
clauzei națiunii celei mai favorizate 
pentru România, ceea ce ar conferi 
perspectivă și stabilitate relațiilor 
economice bilaterale.

Consiliul a salutat deschiderea Ca
nalului Dunăre — Marea Neagră, ex- 
primind încrederea că aceasta va 
contribui la dezvoltarea și facilitarea 
comerțului internațional, și a reco
mandat ca întreprinderile americane 
să utilizeze canalul.

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— în cadrul dezbaterilor sale in pro
blema palestiniană, Adunarea Gene
rală a O.N.U. a adoptat patru rezo
luții în care se subliniază că pro
blema centrală în orice reglemen
tare a crizei din Orientul Mijlociu 
rămine situația poporului palesti
nian. într-o rezoluție adoptată cu 
121 de voturi favorabile, trei împo
trivă (Israel, S.U.A. și Canada) și 23 
abțineri, Adunarea Generală lansea

ză un nou apel la convocarea unei 
conferințe internaționale asupra 
Orientului Mijlociu. Convocarea con
ferinței — se arată in rezoluție — 
ar reprezenta o contribuție impor
tantă la eforturile de realizare a unei 
păci echitabile și durabile in Orien
tul Mijlociu. Documentul cheamă 
toate guvernele sțatelor membre să 
depună noi eforturi constructive pen
tru convocarea acestei conferințe 
internaționale.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Intîlnire a regelui Marocului cu președintele Comitetului 
Executiv al O.E.P. • O declarație a Ligii Arabe • Ședință 

a cabinetului libanez

ROMA 12 (Agerpres). — Președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, i-a 
fost atribuit de către „CENTRUL PENTRU PROGRAMA
REA ACȚIUNILOR SOCIALE" din orașul Agrigento 
(Italia) - organism de promovare și stimulare a celor

mai nobile idealuri de pace, securitate și coloborare 
internațională, a valorilor naționale in domeniile eco
nomic, politic și social-cultural — Premiul special pentru 
pace „Telamone" pe anul 1984.

Sesiunea Marelui Hural Popular al R. P. Mongole
Tovarășul Jambin Batmunh a fost ales președintele Prezidiului 

Marelui Hural Popular

Cu acest prilej, la 
Agrigento a avut loc o 
festivitate care s-a con
stituit într-o manifestare 
a stimei și admirației 
față de personalitatea 
proeminentă a președin
telui Nicolae Ceaușescu, 
față de inițiativele și 
contribuția României so
cialiste în domeniul rela
țiilor internaționale.

Au fost de față membri 
ai guvernului italian, de- 
putați și senatori, repre
zentanți ai partidelor 
politice, ai organelor lo
cale din regiunea Sicilia 
și provincia Agrigento, 
oameni de cultură și artă.

Președintele „Centru
lui pentru programarea 
acțiunilor sociale", PAO
LO CILONA, referin- 
du-se la hotărirea luată 
în unanimitate de Con- 

»siliul de conducere al 
centrului de a acorda 
președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, Pre
miul special pentru pace 
„Telamone" pe anul 
1984, pentru activitatea 
deosebită a șefului statu
lui român în domeniul 
relațiilor internaționale, 
a arătat :

„Președintele Nicolae 
Ceaușescu este un om de 
stat de inaltă valoare, 
angajat activ in lupta 
pentru pace și destindere 
internațională, pentru a- 
propierea intre popoare, 
un promotor al păcii și 
cooperării internaționale. 
Sub conducerea sa în
țeleaptă, România este o 
țară puternic angajată in 
lupta pentru pace, pen
tru dezarmare și, în pri
mul rind, pentru dezar
mare nucleară. De
monstrațiile in favoarea 
păcii ale oamenilor mun
cii din capitala României, 
ca și din alte centre ale 
țării, explică hotărirea 
centrului de a acorda 
Premiul special pentru 
pace conducătorului aces
tei țări".

In motivarea juriului 
care a atribuit premiul 
se subliniază : „Premiul 
-Telamone- pentru pace 
se atribuie președintelui 
Nicolae Ceaușescu — om 
de stat, politician clarvă
zător — care a contribuit, 
prin activitatea sa înțe
leaptă și permanentă, la 
promovarea de către 
România a unor impor
tante inițiative de pace și 
pentru întărirea cooperă
rii și solidarității intre 
popoare".

Premiul constă dlntr-o 
statuetă de bronz fin au
rit purtind inscripția 
„Premiul special pentru 
pace — -Telamone-" și 
reprezentînd „Țelamonii" 
— eroi legendari care 
susțineau templele vechi
lor greci și romani, ca 
simbol al angajării active

pentru binele și prosperi
tatea umanității — și un 
vas de ceramică purtind 
inscripția „Premiul Tela
mone pentru pace 1984 — 
Nicolae Ceaușescu".

în numele conducerii 
„Centrului pentru pro
gramarea acțiunilor so
ciale". președintelui 
Nicolae Ceaușescu i-au 
fost adresate calde feli
citări cu prilejul atribui
rii premiului, împreună 
cu cele mai bune urări 
de sănătate, fericire per
sonală. de pace și pros
peritate poporului român. 
Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost adre
sate, în acest cadru, fe
licitări pentru realegerea 
sa. la Congresul al XIII- 
lea al Partidului Comu
nist Român, în funcția de 
secretar general al parti
dului.

Cu același prilej, au 
fost prezentate date pri
vind viața și activita
tea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. evidențiin- 
du-se, totodată, marile 
succese obținute de po
porul român in dezvolta
rea multilaterală a pa
triei. îndeosebi după 
Congresul al IX-Iea al 
partidului.

La Biblioteca din Agri
gento a avut loc, de ase
menea, o festivitate în

cadrul căreia au "ost 
reliefate personalitatea si 
opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Au fost ; de 
față reprezentanți ai con
ducerii administrative din 
centrul regional Palermo 
și orașul Agrigento,,' ai 
vieții politice și social - 
culturale din regiunea 
Sicilia.

„Transmitem mesajul 
nostru de simpatie și a- 
fecțiune marelui om de 
stat Nicolae Ceaușescu, 
cunoscut in întreaga Ita
lie ca om al păcii și des
tinderii", a spus aseso
rul provinciei Agrigento, 
GINO ALAIMO, care, e- 
vocind contribuția re
marcabilă pe care pre
ședintele României a â- 
dus-o cauzei păcii și în
țelegerii între popoare, a 
subliniat rolul său de
terminant in dezvoltarea 
și diversificarea relații
lor de prietenie și co
laborare dintre România 
și Italia.

în cuvinte pline de 
stimă șl admirație, se
cretarul Partidului So
cialist din provincia A- 
grigento, GIOVANNI PA- 
LILLO, a eyocat opera 
și activitatea președinte
lui Nicolae Ceaușescu pe 
plan intern și internațio
nal. Vorbitorul a pus în 
evidență personalitatea
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NUCLEARE - CEA MAI GRAVĂ 
PRIMEJDIE LA ADRESA PĂCII"

Poziții împotriva sporirii arsenalelor atomice
STOCKHOLM. — Necesitatea 

înghețării arsenalelor nucleare este 
subliniată de ziarul suedez „Svens- 
ka Dagbladet". Intr-un articol sem
nat de Mae Britt Teorin, șeful 
delegației suedeze la Conferința

■ pentru dezarmare de la Geneva, se 
ț evidențiază că aberanta cursă a
■ înarmărilor nucleare reprezintă cel 

mai grav pericol la adresa păcii. 
Înghețarea arsenalelor nucleare, în 
aceste condiții, ar constitui un prim 
pas pe calea reducerii acumulări
lor de arme nucleare de pe Intrea- . 
ga planetă. Un rol însemnat in 
această direcție, precizează autoa
rea articolului, l-ar avea. încetarea 
definitivă a experimentării armelor 
nucleare, interzicerea producției și 
amplasării tuturor tipurilor de 
arme atomice.

Guvernul suedez, menționează 
„Svenska Dagbladet", acționează in 
direcția transformării nordului Eu
ropei intr-o zonă lipsită de arme 
nucleare, militează pentru crearea 
unei zone denuclearizate în partea 
centrală a continentului. De ase
menea, Suedia se pronunță împo
triva militarizării spațiului cosmic, 
pentru interzicerea armelor chi
mice.
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OTTAWA. — O nouă organizație 
antirăzboinică a fost creată în Ca
nada — „Juriștii pentru responsa
bilitate socială", cu filiale in trei 
mari orașe ale țării — Ottawa, 
Vancouver și Victoria. Țelul nos
tru constă în stăvilirea cursei nesă
buite a înarmărilor — a declarat, 
la Ottawa, liderul acestei organi
zații, Dave Wright. Uriașa putere 
distrugătoare nu numai a armelor 
atomice, ci și a armamentelor cla
sice acumulate — a precizat el — 
nu ne oferă decit o singură alter
nativă rațională : scoaterea războ
iului in afara legii și excluderea 
folosirii forței in relațiile dintre 
state. Cursa înarmărilor, in special 
a înarmărilor nucleare, a mențio
nat Dave Wright, duce la agra
varea situației internaționale.

TOKIO. - Sub deviza „Nu, ar
melor nucleare în Japonia I", la Yo
kosuka s-a desfășurat o nouă de
monstrație a partizanilor păcii. Ma- 
nifestanțli și-au reafirmat hotărirea 
de a determina guvernul să nu 
mai admită intrarea in porturi ja
poneze a unor nave militare străine 
avind arme nucleare la bord.

președintelui Nicolae 
Ceaușescu, activitatea sa 
rodnică desfășurată pen
tru propășirea națiunii 
române, pentru menți
nerea păcii, pentru dez
armare și destindere în 
lume. „Am fost in Româ
nia și m-am convins de 
aceasta. Președintele 
Nicolae Ceaușescu este 
un promotor al indepen
denței și suveranității 
popoarelor" — a subliniat 
vorbitorul, care a reliefat, 
totodată, valoarea opere
lor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu publicate în 
limba italiană.

Au mai luat cuvintul 
președintele „Centrului 
pentru programarea ac
țiunilor sociale" din A- 
grigento și A. RAN
DAZZO, asesor pentru 
cultură al provinciei. 
Vorbitorii au prezentat 
viața și activitatea 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, operele șefu
lui statului român publi
cate în străinătate, as
pecte privind dezvoltarea 
României in ultimii 40 de 
ani. Ei au evidențiat, tot
odată, însemnătatea ex
cepțională a Congresului 
al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român pentru 
evoluția viitoare a țării.

ULAN BATOR 12 (Agerpres). — La 
Ulan Bator s-au desfășurat miercuri 
lucrările sesiunii Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole. Depută
ții forului legislativ au analizat sta
diul îndeplinirii sarcinilor de plan 
în cel de-al patrulea an al actualului 
cincinal, au adoptat planul de dez
voltare a economiei naționale și bu
getul de stat pe 1985.

Deputății l-au ales in unanimita
te pe secretarul general al C.C. al 
P.P.R.M., Jambin Batmunh, în func
ția de președinte al Prezidiului Ma
relui Hural Popular.

în funcția de președinte al Consi
liului de Miniștri al R.P. Mongole 
a fost numit Dumaaghiin Sodnom, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.P.R.M.

Tarile africane ferm hotărite să continue lupta 
pentru lichidarea vestigiilor colonialismului

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— Popoarele africane sînt ferm ho
tărite să continue lupta pentru li
chidarea definitivă a vestigiilor co
lonialismului de pe continent, a 
menționat președintele în exercițiu 
al Organizației Unității Africane, 
șeful statului tanzanian, Julius Nye- 
rere, într-o scrisoare adresată secre
tarului general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar. Referindu-se la 
recenta reuniune la nivel înalt a 
O.U.A., Julius Nyerere a subliniat 
că forumul statelor africane de la 
Addis Abeba a reafirmat hotărirea 
Africii de a acționa unită împotriva 
apartheidului, de a sprijini hotări- 
rile O.N.U. în problema Namibiei — 
teritoriu ocupat ilegal de R.S.A.

Referindu-se la problemele econo
mice cu care se confruntă țările con
tinentului, președintele O.U.A. a re
liefat consecințele secetei, care afec
tează milioane de africani.

LAGOS 12 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Nigeriei, 
Ibrahim Gambari, a reafirmat hotă
rirea țării sale de a promova o po
litică de pace și destindere in viața 
internațională. într-o alocuțiune 
rostită la Lagos, el a condamnat po
litica regimului rasist de la Pretoria 
și a subliniat că guvernul nigerian 
se pronunță cu fermitate pentru a- 
plicarea prevederilor rezoluției 435 
a Consiliului de Securitate al O.N.U. 
cu privire la Namibia. De asemenea, 
a menționat vorbitorul, alături de 
toate forțele progresiste ale lumii, 
Nigeria se pronunță pentru respec
tarea drepturilor inalienabile ale po
porului palestinian la autodetermina
re și la crearea unui stat propriu, 
independent. EI a dat o înaltă apre
ciere eforturilor desfășurate de Or
ganizația Națiunilor Unite în lupta 
împotriva colonialismului și rasismu
lui, pentru pace și progres social.

RABAT 12 (Agerpres). — Ragele 
Hassan al II-lea al Marocului s-a în- 
tilnit cu Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, care a 
făcut o vizită în capitala marocană.

în cadrul întrevederii au fost dis
cutate probleme privind relansarea 
procesului de pace în Orientul Mij
lociu și au fost trecute in revistă re
zultatele sesiunii Consiliului Națio
nal Palestinian, desfășurată la Am
man — informează agenția Wafa. 
Totodată, a fost studiată posibilita
tea convocării unei reuniuni arabe 
la nivel inalt pentru soluționarea si
tuației din regiune.

TUNIS 12 (Agerpres). — într-o 
declarație dată publicității la Tunis, 
organizația Ligii Arabe își reafirmă 
sprijinul pentru eforturile desfășura
te în lume în vederea apărării li
bertății și drepturilor egale pentru 
toate națiunile lumii. Documentul 
consemnează îngrijorarea față de si
tuația popoarelor palestinian și liba
nez și a locuitorilor din teritoriile

arabe ocupate, care se confruntă cu 
politica de agresiune promovată de 
Israel — transmite agenția Fana.

Declarația lansează, totodată, un 
apel comunității internaționale in di
recția întreprinderii de acțiuni care 
să pună capăt acestei situații și să 
contribuie la restabilirea și garanta
rea drepturilor legitime ale acestora.

BEIRUT 12 (Agerpres). — Primul 
ministru al Libanului, Rashid Kara- 
me, a condamnat escaladarea inci
dentelor militare din zona de mun
te de la est de Beirut și din regiu
nea Kharroub. El a chemat părțile 
în conflict să pună capăt schimbu
rilor de focuri și să deschidă calea 
dialogului.

Pe de altă parte, premierul liba
nez a reafirmat, după ședința săptă- 
minală de miercuri a cabinetului, po
ziția țării sale de a refuza elemen
telor armate separatiste ale lui La- 
had, sprijinite de Israel, orice rol de 
securitate în sudul Libanului, ca și 
orice participare a Israelului la For
ța Interimară a O.N.U. din Liban 
(U.N.I.F.I.L.).

Demersuri pentru instaurarea unui climat de pace, 
securitate și colaborare în America Centrală
• Eforturi ale „Grupului de la Contadora" pentru incheierea 
grabnică a unui Tratat de pace și cooperare • „Dialogul dintre 
guvernul salvadorian și forțele insurgente trebuie continuat**

• încetarea temporară a focului in Salvador

La Biblioteca din Agri
gento a fost organi
zată o expoziție de car
te din gindirea social-
politică și economică a
președintelui 
Ceaușescu, 
totodată, 
Congresului

Nicolae 
cuprinzind, 

documentele 
al XIII-lea

al P.C.R., lucrări de is
torie și literatură româ
nă. Au fost expuse, de 
asemenea, volume și pu
blicații apărute în Italia 
și în numeroase țări ale 
lumii privind personali
tatea șefului statului ro
mân, precum și lucrări
le științifice ale tovarășei
academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, 
publicate în -limba ita
liană.

Lucrările expuse au 
fost donate Bibliotecii 
„Centrului pentru pro
gramarea acțiunilor so
ciale" din Agrigento.

A fost deschisă, totoda
tă, o expoziție de foto
grafii llustrind dezvol
tarea României in anii 
construcției socialiste, 
politica sa de pace, 
dezarmare, de înțelegere 
și largă colaborare între 
popoare.

Presa scrisă și radiote- 
leviziunea italiană au 
transmis informații des
pre ceremonia atribuirii 
Premiului special pen
tru pace „Telamone" 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Dobinzile înalte împovărează 
dezvoltarea economică 

a țărilor „lumii a treia"
CIUDAD DE MEXICO 12 (Ager

pres). — „Perspectivele în materie 
de dezvoltare ale Americii Latine nu 
sint deloc favorabile" — a declarat 
Hugo Navajas Mogro, directorul re
gional al O.N.U.D.I. (Organizația Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare In
dustrială), prezent la Ciudad de Me
xico cu prilejul celei de-a doua reu
niuni pentru dezvoltare industrială 
in America Latină. în 1990, America 
Latină abia va atinge nivelul de dez
voltare din 1980, a spus Navajas 
Mogro, care a arătat că aceasta se 
datorează efectelor grave ale rece
siunii mondiale, ratei înalte a do- 
binzilor și datoriei externe, ca și 
costului ridicat al importului de teh
nologie și de alte produse. în con
text, directorul regional al O.N.U.D.I. 
a denunțat „actualii termeni de 
schimb și alți factori externi care 
au împiedicat dezvoltarea țărilor lă
ți no-americane, ba chiar au paralizat 
dezvoltarea la scară continentală". 
Țările capitaliste dezvoltate nu cum
pără produsele statelor latino-ameri- 
cane decît la prețuri foarte mici, în 
vreme ce regiunea importă la costuri 
foarte ridicate. în acest cadru, re
sursele economice trebuie să fie în
dreptate spre plata datoriei externe 
și a serviciului acesteia, care, ală
turi de prețurile scăzute Ia materiile 
prime exportate, constituie factori 
evident limitativi ai dezvoltării. în 
ultimă instanță, aceasta duce la a- 
dincirea diferenței între țările dez
voltate și cele în curs de dezvoltare, 
a subliniat Hugo Navajas Mogro.

Statele industrializate bogate trebuie să contribuie 
la combaterea sărăciei și a bolilor In lume

— O declarație a
BONN 12 (Agerpres}. — lntr-o de

clarație transmisă de agenția D.P.A., 
Willy Brandt, președintele Partidu
lui Social-Democrat din R.F.G., pre
ședinte al „Comisiei Nord-Sud", a 
evidențiat că, în cadrul dialogului 
dintre statele occidentale industria
lizate și țările în curs de dezvoltare 
(așa-numitul „dialog Nord-Sud"), în 
ultimii ani nu s-a realizat nici un 
progres, ca urmare a lipsei de voin
ță politică a statelor dezvoltate.

Semnalele de alprmă lansate în 
anul 1980 de „Comisia Nord-Sud" nu 
au fost luate în considerare, iar pre
viziunile sumbre conținute in rapor
tul comisiei au fost depășite — a 
arătat Willy Brandt. Astfel, în lume 
trăiesc intr-o sărăcie absolută 800

lui Willy Brandt
milioane de oameni; in pofida rinei 
producții alimentare satisfăcătoare 
pe plan mondial, nu au putut fi 
împiedicate consecințele unor catas
trofe cum este seceta dintr-o serie 
de state africane ; procesul dezvol
tării este tot mai mult împovărat de 
militarizarea crescindă, fenomen re
simțit și în țări in curs de dezvol
tare ; criza datoriilor externe devine 
tot mai acută, iar practicile comer
ciale protecționiste capătă amploare.

Președintele P.S.D. din R.F.G. a 
subliniat că țările industrializate bo
gate trebuie să-și reconsidere obli
gațiile morale ce le revin in comba
terea sărăciei, a ignoranței și a bo
lilor.

Reuniune la nivel înalt în
BUJUMBURA 12 (Agerpres). — în 

capitala Republicii Burundi s-au în
cheiat lucrările reuniunii la nivel 
inalt a țărilor africane de limbă 
franceză, la care au participat re
prezentanții a 37 de state ale con
tinentului, precum și președintele 
Franței. După cum relevă agențiile 
internaționale de presă, o parte în
semnată a dezbaterilor a fost con
sacrată marilor dificultăți cu care 
este confruntată Africa, între care 
foametea, seceta, datoriile externe.

capitala Republicii Burundi
într-un scurt comunicat, dat pu

blicității Ia încheierea lucrărilor, se 
afirmă că intilnirea a constituit un 
prilej pentru un larg și rodnic 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme economice, politice și cultu
rale de interes comun. Participanții 
au aprobat propunerea referitoare 
la crearea unui fond special pentru 
Africa al Băncii Mondiale.

Comunicatul precizează că urmă
toarea reuniune la nivel înalt franco- 
africană, cea de-a 12-a, va avea loc 
în Franța, în 1985.

CARACAS 12 (Agerpres). — „Dacă 
părțile implicate în situația conflic- 
tuală din America Centrală cad de 
acord asupra anumitor puncte di
vergente, Tratatul de pace și coope
rare, în versiunea sa finală, elaborat 
de -Grupul de la Contadora» (Co
lumbia, Mexic, Panama și Venezue
la) ar putea fi semnat înainte de 
sfirșitul anului", a declarat presei 
din Caracas ministrul relațiilor ex
terne al Venezuelei, Isidro Morales 
Paul. Aceste aspecte vor fl discu
tate, în curind, în cadrul unei re
uniuni ce va avea loc în Panama, 
a precizat el.

între problemele ce creează Încă 
dificultăți, ministrul venezuelean a 
citat condițiile desfășurării de ma
nevre militare, prezența consilierilor 
străini, aspectele privind securitatea 
și protocolul adițional, ce ar urma 
să fie semnat de alte state în spri
jinul respectării tratatului.

QUITO 12 (Agerpres). -» în mesaje 
adresate țărilor membre ale „Grupu
lui de la Contadora" — Columbia, 
Mexic, Panama și Venezuela —, mi
nistrul ecuadorian al relațiilor ex
terne, Edgăr Terăn, a exprimat spri
jinul guvernului ecuadorian față de 
eforturile de pace in America Cen
trală. Exprimînd profunda preocu
pare a țării sale față de situația 
gravă din regiune, Edgăr Terăn a 
precizat că „Ecuadorul conferă o 
importanță deosebită eforturilor de 
pace ala Grupului da la Contadora, 
sperind ca aplicarea Inițiativelor 
avansata în proiectul Tratatului da 
pace, securitate și cooperare in Ame
rica Centrală, să contribuie efectiv 
și eficient la crearea unui climat de 
pace in regiune".

CARACAS 12 (Agerpres). — Dia
logul început cu autoritățile guver
namentala de la San Salvador a-

vînd ca obiectiv soluționarea nego
ciată a situației conflictuale din 
țară constituie o evoluție pozitivă 
și trebuie continuat — au declarat 
reprezentanți ai Frontului Farabun- 
do Marti pentru Eliberare Naționa
lă — Frontul Democratic Revolu
ționar (F.M.L.N. — F.D.R.), in
cursul unei conferințe de presă des
fășurate la Caracas. Ei au precizat 
înSă că propunerile președintelui 
Duarte sint insuficiente pentru re
zolvarea gravelor probleme cu care 
se confruntă Salvadorul — relevă 
agenția Prensa Latina,

SAN SALVADOR 12 (Agerpres). — 
Frontul Farabundo Marti pentru E- 
Jiberare Națională (F.M.L.N-) și 
Frontul Democratic Revoluționar 
(F.D.R.), din Salvador, au anunțat 
„o încetare unilaterală totală a focu
lui" In perioada sărbătorilor de 
iarnă, „ca o dovadă a dispoziției for
țelor revoluționare salvadoriene de a 
crea condițiile de natură să favori
zeze soluționarea conflictului național 
pe calea dialogului și negocierii" — 
transmit agențiile Prensa Latina și
E. F.E., reluind un comunicat al pos
tului de radio „Venceremos". Pe 
parcursul acestui interval, unitățile 
de guerilă se vor limita la apărarea 
efectivelor lor și a populației civile 
din teritoriile aflate sub control, in 
cazul în care vor fi atacate de arma
tă. precizează comunicatul amintit.

Pe de altă parte, a fost anunțată 
eliberarea a 42 de militari capturați 
Ia 1 decembrie a.c. în cursul lupte
lor desfășurate in cantonul El Salto, 
din departamentul La Paz.

în legătură cu aceasta, comunicatul
F. M.L.N.—F.D.R. precizează că, in 
cursul celor cinci ani de război civil, 
forțele democratice insurgente au 
pus in libertate, „fără nici o condi
ție", peste 2 000 de soldați salva- 
dorieni luați prizonieri.
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PRIMIRE LA SOFIA. Todor 
Jivkov, secretar general a] C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, l-a 
primit pe Kim Yong Nam, vice- 
premier al Consiliului Adminis
trativ, ministrul afacerilor externe 
al R.P.D. Coreene, care întreprinde 
o vizită oficială de prietenie în 
Bulgaria — transmite agenția 
B.T.A. Au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor bila
terale și unele probleme ale si
tuației internaționale actuale.

LA PRAGA s-au încheiat lucră
rile sesiunii Adunării Federale a 
R.S. Cehoslovace. Forul legislativ 
suprem, informează agenția C.Ț.K., 
a adoptat proiectul de lege privind 
bugetul de stat pe anul 1985.

AGENȚIA T.A.S.S. transmite că 
la Geneva s-au încheiat lucrările 
sesiunii ordinare a Comisiei con
sultative permanente sovieto-ame- 
ricane, create pentru a contribui 
la înfăptuirea țelurilor și prevede
rilor Tratatului privind limitarea 
sistemelor apărării antirachetă și 
Acordului provizoriu cu privire la 
unele măsuri în domeniul limitării 
armamentului strategic ofensiv, 
încheiat între U.R.S.S. și S.U.A. 
la 26 mai 1972, ca și a Acordului 
privind măsurile de reducere a 
primejdiei unui război nuclear, în
cheiat între cele două țări la 30 
septembrie 1971.

REUNIUNE. La Mogadiscio^ ca
pitala Republicii Somalia, se des
fășoară lucrările conferinței miniș
trilor agriculturii din țările arabe, 
informează agenția de presă M.E.N. 
Participanții dezbat căile de asigu
rare a securității țărilor arabe în 
materie de alimentație, precum și 
modalitățile de promovare a 
schimburilor agricole, tehnologice și 
in domeniul cercetării intre statele 
din regiune. Abdel Mohshin Zal- 
zala, asistent al secretarului gene
ral al Ligii arabe pentru probleme
le economice, a adresat un apel la 
creșterea producției agricole, fi
nind cont că pe continentul afri
can există aproape 15 milioane de 
persoane confruntate cu urmările 
unei secete deosebit de grave, și la 
întărirea cooperării intre statele 
arabe și cele din Africa neagră.

O ȘEDINȚA A REPREZENTAN
ȚILOR OPINIEI PUBLICE DIN 
U.R.S.S. ȘI S.U.A. a avut loc la 
Washington — relatează agenția 
T.A.S.S. Delegația sovietică a fost 
condusă de academicianul G. Ar
batov. Din partea americană au 
participat Brent Scowcroft, fost 
asistent al președintelui pentru 
problemele securității naționale, 
D. Jones, fost președinte al Comi
tetului șefilor statelor majore, și 
alții.

UN COMUNICAT DIFUZAT DE 
POSTUL DE RADIO MAURITA

NIAN a anunțat că Mohamed 
Khouna Haidalla, președintele Co
mitetului Militar de Salvare Na
țională și șef al statului Republica 
Islamică Mauritania, a fost înlătu
rat — transmit agențiile B'rance 
Presse și Reuter. Colonelul Ma- 
souya Ould Sidi Ahmed Taya, fost 
prim-ministru, a luat puterea — a 
anunțat postul de radio național, 
citat de France Presse, care adaugă 
că toți membrii Comitetului Mili
tar de Salvare Națională iși păs
trează posturile.

PREȘEDINTELE ALES AL 
URUGUAYULUI, Julio Maria San- 
guinetti. a reafirmat dorința sa de 
a alcătui un guvern de unitate na
țională — pe baza unui consens 
intre toate forțele politice — care 
să garanteze soluționarea proble
melor de ordin economic și social 
cu care se confruntă țara. El a 
arătat că noul guvern va trebui să 
acționeze in direcția reactivării 
economiei, a sporirii exporturilor 
— relevă agenția E.F.E.

DOSARUL AGRICOL AL C.E.E. 
RAMÎNE DESCHIS, Miniștrii agri
culturii din țările membre ale 
C.E.E., reuniți la Bruxelles, nu au 
izbutit să ajungă la un acord asu
pra „politicii structurale", privind 
modernizarea exploatărilor agrico
le, in următorii cinci ani, transmi
te agenția France Presse. Partici
panții la reuniune au refuzat, de

asemenea, să prelungească măsu
rile in vigoare in acest domeniu, 
in 1984.

SATELIT METEOROLOGIC. De 
la baza aeriană Vandenberg, din 
California, a fost lansat., miercuri, 
cu ajutorul unei rachete „Atlas-F“, 
satelitul meteorologic NOAA—9. 
Lansarea a avut loc după ce a fost 
amînată de 13 ori succesiv. In afa
ra transmiterii de date meteorolo
gice, satelitul poate să înregistreze 
și să localizeze semnalele emise de 
pe mare în caz de pericol. Cu aju
torul unor sateliți asemănători, din 
1919 șt pînă in prezent, au fost 
salvate peste 300 de persoane.

ACORD POLITIC. Cele două 
principale formațiuni politice por
tugheze, Partidul Socialist și Parti
dul Social-Democrat, au reînnoit 
acordul politic, parlamentar și de 
guvernare, încheiat în urmă cu 18 
luni, in perspectiva alegerilor pre
zidențiale de la începutul anului 
1986, relatează agenția Reuter. Cu 
acest prilej au fost stabilite priori
tățile coaliției de guvemâmînt, in 
vederea contracarării efectelor cri
zei economice cu care este confrun
tată țara și pentru a înlesni defini
tivarea negocierilor de aderare a 
Portugaliei la Piața comună.

TRANSPORTUL NAVAL CO- | 
MERCIAL IN DECLIN. Reflectind 
declinul comerțului mondial provo
cat de criza economică mondială, . 
totalul navelor de transport comer
cial neutilizate a sporit in octom- ' 
brie a.c. cu încă 2,4 milioane tone, 
ajungind la 68,29 milioane tone. 
Potrivit unei statistici publicate de |
Consiliul general al transporturilor 
maritime din Marea Britanie, aso
ciația armatorilor particulari brita
nici, in luna respectivă se aflau an
corate in porturi — fără a fi uti
lizate — 339 tancuri petroliere sau 
18 la sută din totalul de asemenea 
vase.
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